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I denna studie är syftet att undersöka lärares upplevelser av religiösa konflikter 
bland elever i årskurs F-3. Studien syftar även till att undersöka hur lärare 
hanterar och arbetar förebyggande med sådana konflikter. För att besvara 
forskningsfrågorna valdes semistrukturerade intervjuer med ett antal aktiva 
lärare att analyseras. Resultatet visar att det inte ofta uppstår religiösa 
konflikter bland elever i årskurs F-3. Studien ledde fram till tre kategorier, 
värdegrund, den sociala praktiken och konfliktpyramid som centrala delar i ett 
förebyggande arbete och konflikthantering.  
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1 Inledning  

I Sverige spelar religion allt större roll i takt med det mångkulturella samhällets framväxt. Det 

innebär att de individer som bor i Sverige har olika etnisk och religiös bakgrund och olika 

kulturer, som kan vara grunden till religiösa konflikter, intolerans, missförstånd och 

utanförskap. Därför är det viktigt att arbeta aktivt med dessa frågor. Frågan blir då hur vi 

människor ska skapa ett samhälle för oss alla. Skolan är en bra plats att börja med för att öka 

individens förståelse och öppenhet för andras olikheter samt acceptera andras olika etniska, 

kulturella och religiösa tillhörighet.  

Utifrån våra erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning har vi upplevt att 

skolundervisningen har betydelse för att uppfostra och förbereda framtida demokratiska 

medborgare för det mångkulturella samhället. Läroplanen (2018) betonar vikten av skolans 

betydelse där det står att; 

ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i 

ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att 

leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det 

internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den 

kulturella mångfalden inom landet (Skolverket, 2018, s.8). 

Med denna studie vill vi öka kunskapen om lärares upplevelser av religiösa konflikter i skolan 

och hur de arbetar förebyggande och hanterar sådana konflikter. Dessa punkter kommer att 

undersökas med fokus i grundskolans lägre årskurser. Skolverket (2018) nämner att skolans 

arbeten ska leda till att visa respekt för andra människors livsstil, frihet och integritet.  

      Denna undersökning ger oss möjlighet att förbereda oss inför vår framtida yrkesroll som 

lärare. Undersökningsresultat kan bidra med att fördjupa kunskaper och förståelser för hur 

lärare arbetar och hanterar religiösa konflikter. Enligt Lahdenperä (2011) är det viktigt att 

lärare i sitt arbete utvecklar sin interkulturella kommunikativa förmåga där lärarens 

medvetenhet ökas i relation till elevers olika kulturer och religioner. Det i sin tur kan leda till 

att lärare ligger ett steg före problemet för att kunna lösa problematiska situationer, där elever 

kan uppleva diskriminering, kränkning eller orättvis behandling. Lahdenperä (2011) hävdar 

att lärare måste använda sig av varierande ledarstilar i en interkulturell lärandemiljö. Läraren 

ska stimulera interkulturellt lärande och samverkan i klassrummet utifrån elevers olikheter. Vi 

som blivande lärare ska sträva efter att motverka konflikter bland elever och ge våra framtida 
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elever möjlighet att känna sig trygga och respekterade i skolan oavsett vad de har för 

bakgrund, religion eller kön.  

1.1 Problemområde. Syfte och forskningsfrågor  

Reyes och Kamali (2005) nämner i sin studie att elever med olika bakgrund möter problem 

inom det svenska utbildningsystemet, för att systemet är uppbyggt utifrån det som är vanligt i 

Sverige. Författaren nämner vidare att systemet inte tar hänsyn till att Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle. Otterbeck (2000) hävdar att detta kan påverka elevernas deltagande i 

olika ämnen, för att det strider mot deras trosuppfattningar och kulturer, som exempelvis i 

ämnet idrott. I dessa fall nämner Otterbeck (2000) att en konflikt kan uppstå mellan det som 

nämns i läroplanen och elevens trosuppfattningar och integritet. I Sverige har varje individ 

skolplikt och religionsfrihet, dessa konflikter måste lösas (SFS, 2010:800; Barnkonventionen). 

Det tas även upp av Björklund och Nyamko (2009) att alla elever i Sverige har rätten att få de 

kunskaper som grundskolan ska förmedla. Lärare som inte uppskattar eller nedvärderar elevens 

etnicitet eller trosuppfattning kan resultera i missförstånd, intolerans, utanförskap och 

konflikter. Lärarens vägledande och samrådande ledarskap kan vara oklart för elever med 

utländsk bakgrund och kultur. Utifrån ovanstående är det intressant att undersöka religiösa 

konflikter bland elever i skolan. Syftet med denna studie är att belysa sju lärares upplevelser av 

religiösa konflikter och hur de hanterar och förebygger sådana konflikter.  

För att kunna besvara syftet formuleras följande forskningsfrågor: 

1. I vilken mån upplever lärare religiösa konflikter bland elever i skolan? 

2. Hur uppger de att de hanterar sådana konflikter? 

3. Hur uppger de att de arbetar förebyggande med religiösa konflikter? 

1.2 Disposition   

Kapitel 2 Bakgrund inleds med avsnittet 2.1 Definitioner av begrepp. Kapitlet fortsätter med 

avsnitt 2.2 Styrdokument och 2.3 Tidigare forskning som stödjer studien. Kapitel 3 tar upp det 

sociokulturella perspektivet som studien utgår ifrån. I kapitlet 4 Metod beskrivs vilka metoder 

som har använts i studien. Kapitlet inleds med avsnittet 4.1 Metodologi och fortsätter sedan 

med 4.2 Genomförande, som omfattar avsnitt 4.2.1 Databearbetning, 4.2.2 Forskningsetik. 

Kapitlet avslutas med avsnittet 4.3 Urval som har utförts i denna studie. I kapitel 5 Resultat 

inleds med avsnittet 5.1 Resultat av intervjuer. Därefter fortsätter kapitlet med avsnittet 5.2 
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Tolkning av empiri som omfattar avsnitt 5.2.1 Värdegrund, 5.2.2 Den sociala praktiken och 

5.2.3 Konfliktpyramid. I avsnitt 5.3 Resultatsammanfattning presenteras en sammanfattning 

av undersökningsresultat. I kapitel 6 Diskussion presenteras 6.1 Resultatdiskussion, 6.2 

Metoddiskussion och 6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet. Avslutningsvis presenteras avsnittet 

6.3 Vidare forskning.         

2 Bakgrund   

Detta kapitel börjar med definitioner av olika begrepp som har använts i studien. Därefter 

kommer en beskrivning av aktuella styrdokument men även hur styrdokumenten har 

utvecklats över tid i Sverige. Kapitlet fortsätter med tidigare forskning kring 

religionsundervisning och därtill även underrubriker, Lärarens uppdrag och 

Konflikthantering.  

2.1 Definitioner av begrepp  

Religion kan tolkas olika. Enligt nationalencyklopedin kan begreppet religion svara på frågan 

om vad meningen är med livet ”en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon 

generellt accepterad, heltäckande definition”( Nationalencyklopedin, 2018-11-21). Religion 

kan även definieras som en grund för tro, gemenskap och tillhörighet där den har konstruerats 

i förhållande till samhällets och kulturens utveckling (Brömssen, 2004).   

Kultur; Udd (2004) beskriver att begreppet kulturs grundbetydelse är odling, bildning. Genom 

åren har begreppets mening utvecklats och blivit ännu viktigare. Kultur kan vara olika 

värderingar, traditioner och vanor som individer skapar för att öka sin förståelse, tolkning och 

ge mening åt världen. Författaren nämner även att begreppet kultur anses vara ” den form i 

vilken en viss grupp av människor ordnar sin försörjning och organiserar gemensamma 

angelägenheter på en samhällelig nivå.” (Udd, 2004, s.68).  

Interkulturalitet; Lahdenperä (2011) förklarar att interkulturalitet handlar om olika 

meningsskapande kulturer som religiösa, etniska, språkliga, livsstilsrelaterade, tankemässig, 

könsmässiga och klassmässiga samt hur dessa kulturer berikar och samverkar med varandra. 

Författaren beskriver även att interkulturalitet är mer som en handling eller en process som 

kan användas på en situation och en position.  
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Mångkulturalitet; Lahdenperä (2011) förklarar att mångkulturalitet handlar om att människor 

med olika bakgrund möts. Det betyder att dessa olika kulturer exempelvis etniska bakgrunder 

inte behöver konfronteras eller sammansmältas.  

2.1 Styrdokument  

I Sverige har religionens betydelse förändrats och i sin tur har religionsundervisning 

utvecklats, från kristendomskunskap till religionskunskap. Med detta menas att genom 

religionsundervisning kunde man upplysa om olika religioner och uppmärksamma att det 

finns fler olika religioner i världen utöver kristendomen. Samhällets förändring har positivt 

påverkat oss människor och vårt tankesätt där vi har fått större förståelse för varandras 

olikheter och troende (Falkevall, 2010).  

Under 1960-talet har religionsundervisningen blivit neutral att undervisa i skolan. Med neutral 

religionsundervisning menas att undervisningen ska förmedla objektiv kunskap om 

religionerna och inte uppfostra eleverna till någon särskild religiös tro (Falkevall, 2010). 

Under den tiden har den första läroplan för grundskolan lanserat, Lgr 62 som senare 

utvecklades till Lgr 69 där den fokuserat på samhällsutvecklingen och hur skolan ska 

uppfostra framtida demokratiska medborgare samt att ge alla individer lika 

utbildningsmöjligheter. Enligt Lgr 69 har skolan ett uppdrag att hjälpa varje elev att utveckla 

sin personlighet och sina förutsättningar både som person och som medborgare i det 

demokratiska samhället (Jonsson, 2016).  

       I takt med samhällets förändring har läroplanen för grundskolan utvecklats över tid. Där 

kom Lgr 80, senare Lpo 94 och den som gäller i dagens grundskola är Lgr11 som är reviderad 

för läroplan 2018. Lgr 80 och Lpo 94 fortsätter i samma spår som Lgr 69 där skolans mål 

betonas i tre viktiga begrepp, likvärdighet, färdighet och fostran. Skolans uppdrag blir då att 

ge varje elev möjlighet att ta ansvar för sin egen utbildning och vara delaktig i sitt eget 

lärande samt kunna förstå sina egna och andras livsvillkor. Enligt dessa läroplaner ska 

undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar där eleven även ska ges 

möjlighet att utveckla sin egen förmåga (Jonsson, 2016).   

      Lpo 94 fokuserade mer på den ansvarsfördelning där skolan och hemmet har ett delat 

ansvar för att uppfostra den enskilda individen till demokratisk medborgare i det 

mångkulturella samhället. Skolan ska sträva mot att ge alla elever en likvärdig utbildning för 

att de ska ges möjlighet att uppnå kunskapskraven (Jonsson, 2016).  

      Läroplanen (2018) nämner vikten av religionsundervisningen. Därigenom ska eleverna få 
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möjlighet att ”utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra 

människors sätt att tänka och leva” (Skolverket, 2018, s.215). Genom undervisningen ska 

eleverna bli uppmärksamma på de olika religionerna som finns i världen där det även står att 

”Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i 

fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till 

segregation” (Skolverket, 2018, s.215).  

I läroplanen (2018) står det att skolan ska vila på demokratisk grund och att utbildningen skall 

vara icke- konfessionell. Läroplanen (2018) nämner vikten av skolpersonalen som ska sträva 

efter att gynna och visa hänsyn till varje individs självbild och att ingen ska uppleva 

diskriminering eller kränkning på grund av annan trosuppfattningar, bakgrund, etnicitet eller 

religion. Det som även lyfts fram av läroplanen (2018) är att det inte ska finnas tolerans för 

kränkande behandlingar eller främlingsfientlighet. Skolpersonalen ska bemöta sådana 

behandlingar med kunskap, diskussioner och arbeta aktivt med barnen för att öka deras 

kunskaper och förståelse för andra individer. 

2.2 Tidigare forskning  

Dagens svenska skola är alltmer mångkulturell. Skolan ska erbjuda sina elever icke- 

konfessionell undervisning. Lahdenperä (2011) nämner att religion kan vara en grund för 

beskrivning av mångkulturalitet. Högdin (2007) skriver att tidigare forskning visar att elever 

med olika bakgrund kan uppleva svårigheter att klara av de krav som finns inom skolan. 

Därför är undervisning som lärare tidigare planerade utifrån en ”gemensam förståelse” och 

vad som tycktes var ”normalt och genomsnittligt” inte längre aktuell (Lahdenperä, 2011). 

Tidigare har skolan och vårdnadshavare oftast haft samma värdegrund, men samhället i 

Sverige som nämndes tidigare har förändrats från att ha en monokulturell och homogen 

befolkning till mångkulturell och internationellt heterogen befolkning (Lahdenperä, 2011).  

Otterbeck (2000) hävdar att personalen i skolan kommer att ha elever med olika bakgrund, 

religion och språk. Ibland kan de ha samma uppfattningar om religioner, kunskap, uppfostran 

och kunskapsförmedling. Ibland har de olika uppfattningar. Här finns det en utmaning i 

läraryrket, som gör att lärare ställs inför olika situationer de inte är förberedda för eller 

okunniga för att hantera konflikter som uppstår. Lahdenperä (2011) nämner att 

undervisningen kan formas och utvecklas med och utifrån mångfalden. Därför nämner hon att 

lärarna som har fått sin lärarutbildning för tjugo eller trettio år sedan måste komplettera sin 

utbildning exempelvis med aktuell fortbildning inom mångfald. Om lärare inte har tillräckligt 
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med kunskaper inom området så kan risken för mer problem eller konflikter öka för elever 

med annan bakgrund än att lösa problem eller konflikter. (Lahdenperä, 2011). 

Borevi (1997) nämner vikten av religionsfrihet i skolan och menar att skolan kan vara en plats 

som förmedlar kunskaper, attityder, värderingar och identiteter. I denna förmedlingsprocess 

blir då elever som mottagare och lärare som leverantör. Religionsfrihet i skolan kan ha skilda 

uttryck, dels beroende på religionens betydelse för olika människor, dels beroende på vems 

religion man väljer att sätta i fokus. Med detta menar Borevi (1997) att barnens fostran kan 

positivt eller negativt påverkas beroende på hur vuxna runt omkring barnet ser på religion och 

hur de förmedlar religion samt vad som lärs ut i skolan och hemmet. Som lärare är det svårt 

att styra det som barnet har fått med hemifrån och det som föräldrarna har lärt ut hemma men 

det som går att styra är undervisningen. Därigenom kan man som lärare förmedla religion på 

ett demokratiskt sätt. Med demokratisk undervisning menas att läraren ska vara demokratisk i 

den förmedlingsprocessen där han/hon ska lära barnen att vi människor har olika bakgrunder, 

erfarenheter, religioner och identiteter där undervisningen ska vara icke- konfessionell och ha 

en demokratisk samhällsdialog. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för 

varandra för att kunna acceptera varandras olikheter. Detta stämmer överens med det som 

läroplanen beskriver där det även står att ”Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla 

föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att 

barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.” 

(Skolverket, 2018. s.6). Detta är även något som framhålls av Wanda (2008) där författaren 

nämner vikten av religionsundervisning. Därigenom kan man som lärare uppfostra barnen till 

demokratiska medborgare i det mångkulturella samhället. Det innebär att lärare har en 

betydande roll i barnens personlighetsutveckling och uppfostran där de skapar sig en större 

förståelse för andras olika religioner, traditioner och kulturer.  

Dagens skola har ett uppdrag att ge alla elever kunskap som kan gynna dem och skapa 

förståelse för att bemöta ett alltmer globaliserad samhälle, något som framhålls av Jonsson 

(2016). Författaren berättar vidare att det finns många frågor kring religionsundervisningen i 

skolor om det ska vara kristendomsundervisning, alltså mer konfessionell undervisning. Det 

finns andra som strävar efter icke- konfessionell undervisning där alla religioner framställs 

likvärdigt. Det finns även lärare som har uttalat att religionsundervisningen inte ska finnas i 

skolan och att ämnet ska tas bort (Jonsson, 2016). 
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2.2.1 Lärarens uppdrag  

Läraryrket har genom tiden förändrats och utvecklats, likaså har läraryrkets status och 

arbetsuppgifter förändrats i samhället. Inom läraryrket finns det många olika slags 

arbetsuppgifter som måste utföras. Det gäller att planera undervisning, dokumentation av 

undervisning och genomförande samt dokumentation om elevernas kunskaper, 

utvecklingssamtal, olika arbetslagsmöten med mera. Olika arbetsuppgifter kräver att lärare 

ska ha olika förmågor och olika roller, vilket menas att en lärare måste vara flexibel (Hirsh, 

2018). Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll (2012) nämner att lärare måste anta flera 

olika roller beroende på situationer som kan uppstå. Enligt författarna är lärare en person som 

ska lösa problem och stödja andra samt ge möjlighet till andra att delta i olika situationer. 

Lärare måste även motivera och tillfredsställa elever i deras utbildning.  

2.2.2 Konflikthantering  

I skolan möts det privata och det offentliga. Där blir värderingar och uppfattningar om livet 

tydliga och kända. Olika åsikter och uppfattningar delas med andra och då kommer man in på 

etik, moral, och människosyn, vilket kan leda till konflikter (Gerle, 2000). Gerle (2000) 

berättar att konflikter uppstår mellan olika värden, normer och uppfattningar, särskilt inom de 

olika värdetraditioner som individer är präglade av, olika religioner som islam, kristendomen 

och judendomen. Hakvoort (2015) nämner att det kan finnas konflikter som inte kan lösas, 

men de kan hanteras. Vidare nämner Hakvoort (2015) att konflikter kan uppstå mellan 

individer när de konfronterar varandras olikheter. I skolan måste lärare ha olika sätt att 

hantera konflikter. Flera skolor och förskolor letar efter nya sätt att hantera konflikter som kan 

uppstå. För att göra ett val av vilken metod man ska använda måste lärare ha kunskaper om 

grunden till konflikten samt kunna tänka kring helheten (Hakvoort, 2015).  

Hakvoort (2015) nämner Cohens konfliktpyramid, som har utvecklats speciellt för skolor. I 

hans pyramid finns fyra olika nivåer för att arbeta med konflikthantering.  

Första nivån är att förebygga, vilket betyder att man utformar en förberedande och stöttande 

skolmiljö. Det handlar om effektivt ledarskap i skolan, värdegrundsarbete, demokratisk 

skolansorganisation, ha diskussioner om etik, moral, arbeta med självkänsla, 

kommunikationsövningar, empati, social medvetenhet, lyssnande och öppna diskussioner. 

(Hakvoort, 2015). 
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Andra nivån är hantering. Denna nivå handlar om att försöka lösa konflikten genom att ta tag i 

det och diskutera kring konflikten. Detta för att konflikter är en del av skolans vardag. 

Kommunikation är en grund del i denna nivå för att kunna hantera konflikten på bästa sätt.   

(Hakvoort, 2015). 

Tredje nivån är hjälp, som är ett bevis för att alla konflikter i skolan inte kan lösas eller 

hanteras av parterna själva genom diskussion och förhandling. En tredje part kan därför 

komma in och hjälpa parterna att kommunicera igen för att kunna hantera eller lösa 

konflikten. Det kan exempelvis vara två elever som bråkar och inte kan kommunicera. Då kan 

en kompis eller en lärare vara den tredje parten som kan få igång kommunikationen mellan 

parterna. (Hakvoort, 2015). 

Fjärde nivån är stopp. Detta kan en lärare använda sig av när han/hon anser att konflikten inte 

går att lösa eller hanteras alls och då måste man skilja parterna åt. Det betyder inte att man 

stoppar konflikten utan man sätter stopp för de otrevliga och förbjudna beteenden som bryter 

mot både skolans regler och regler som lärare och elever har kommit tillsammans överens om 

i klassrummet. Dessa fyra nivåer kan gynna både lärare och andra individer när det uppstår 

konflikter mellan olika personer (Hakvoort, 2015). 

3 Det sociokulturella perspektivet  

Studien grundar sig i det sociokulturella perspektivet som har sitt ursprung i Lev Semenovich 

Vygotskij.  

Enligt Säljö (2017) handlar det sociokulturella perspektivet om det sociala samspelet där 

lärandet sker i samspel med andra och utvecklas i den sociala praktiken. Ett av de 

grundläggande begreppen i det sociokulturella perspektivet är redskap när det gäller att förstå 

mänskligt lärande. Redskap kan vara antingen intellektuella (språkliga) eller materiella 

(artefakter). Genom språkliga redskap kan vi människor kommunicera med varandra och 

organisera oss där vi använder oss av olika materiella redskap för att kunna förstå och 

bearbeta vår omvärld. Denna relation mellan människa, redskap (i detta fall språkliga 

redskap) och värld kallas i det sociokulturella perspektivet för mediering. Mediering är ett 

annat grundläggande begrepp som innebär vad vi människor kan använda för redskap för att 

kunna förstå och agera i vår omgivning.  
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Det finns två olika slags redskap som tidigare nämnts, språkliga och materiella. Genom att 

använda språket kan människor uttrycka sig och uppfatta världen på ett visst sätt. Både 

kommunikation och samspel bygger på språket och är en särskild form av mediering. 

Språkliga redskap är medierande redskap som kan användas genom att kommunicera och 

samspela med varandra. Ytterhus (2003) nämner vikten av kommunikation. Därigenom kan 

man som lärare skapa en bättre förståelse hos elever för betydelsen av samspel med andra. 

Eleverna ska ges utrymme att kommunicera och samspela med varandra i undervisningen 

Detta för att kunna få förståelse för varandra och ta del av varandras erfarenheter, bakgrunder 

och kulturer. Det sociokulturella perspektivet anses vara mest passande för vår studie då 

genom det sociala samspelet kan man som lärare skapa en bättre förståelse hos elever för 

varandras olikheter och uppfattningar.  

4 Metod 

I detta kapitel beskrivs vårt val av metod. Avsnittet 4.1 följer en beskrivning av metodologi. 

Kapitlet fortsätter med avsnittet 4.2 där presenteras genomförandet av studien. Därefter 

fortsätter avsnittet med 4.2.1 Databearbetning och 4.2.2 Forskningsetik. Kapitlet avslutas med 

avsnitt 4.3 Urval.  

4.1 Metodologi  

I studien valdes semistrukturerade intervjuer med ett antal aktiva lärare för att kunna få en 

bredare bild och en djupare kunskap. Intervjuer är en kvalitativ metod som kan användas som 

ett sätt för att kunna samla in information om sociala förhållanden men även om den enskilda 

individens upplevelser (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) framhåller att genom kvalitativ metod i form av intervjuer kan man anpassa sina 

frågor efter situationen och vad man får för svar. Eftersom man inte behöver vara bunden så 

kan man även få svar på andra frågor. Valet av metod passar väl in i studiens syfte då det är 

lärares upplevelser och förhållningssätt till religiösa konflikter som efterfrågas.  

Genom semistrukturerade intervjuer får vi möjlighet att förhålla oss till det valda ämnet. 

Intervjuerna är riktade mot lärare med fokus på deras upplevelse av religiösa konflikter och 

hur de hanterar sådana konflikter samt hur de arbetar förebyggande med sådana konflikter. 

Tivenius (2015) framhåller att forskningsfrågorna bör bestämma valet av metod. Den valda 

metoden kan förankras i litteratur och tidigare forskning som vi har använt oss av i denna 
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studie. Vi knyter ihop vår studie till det som nämns av Wanda (2008) där författaren nämner 

vikten av lärares uppdrag att uppfostra elever till demokratiska medborgare i det 

mångkulturella samhället och att hjälpa varje elev att bygga sin egen identitet. Med detta 

menas att läraren har en betydande roll för elevernas uppfostran och personlighetsutveckling 

där man som lärare kan skapa en bättre förståelse hos elever för varandras olikheter och 

uppfattningar. 

4.2 Genomförande  

Vi valde DiVA som sökkälla i denna studie för att söka efter tidigare examensarbeten och 

doktorsavhandlingar. Dessa tidigare examensarbeten och doktorsavhandlingar har väckt 

intresset hos oss och motiverat oss till det valda ämnet. Vi tog kontakt med de valda lärarna 

via mailadress. Vi mejlade ut ett informationsbrev för att fråga om medverkan i en 

intervjustudie. I informationsbrevet presenterade vi oss själva, vilka vi är, vad vi har för roll, 

syftet med undersökningen och vilka forskningsfrågor studien hade samt informerade 

respondenterna om de etiska principerna. Vi valde att skicka ut vårt informationsbrev till tio 

lärare som arbetar i grundskolan i Mellansverige (se bilaga1). Sju av dessa tio lärare kunde 

ställa upp och delta. Tre lärare valde att inte delta i undersökningen på grund av tidsbrist. Tid 

och plats fick lärarna själva bestämma. Varje intervju beräknades att ta 25-40 minuter. Innan 

intervjuerna genomfördes mejlade vi ut intervjufrågorna till de sju lärarna för att de skulle 

vara förberedda och känna sig mer bekväma under intervjun. Intervjufrågorna bestod av sju 

frågor (se bilaga2). Vi anser att det är en fördel att skicka ut intervjufrågorna i förväg till 

informanterna för att de ska vara förberedda på vad som skall komma under intervjun. 

4.2.1 Databearbetning  

Databearbetning genomfördes genom att vi samlade in de data och sorterade dem. Vi valde att 

spela in lärarnas svar och anteckna under intervjuerna för att underlätta transkriberingen via 

dator. När all transkribering var klar jämförde vi lärarnas svar, vilka svar som var lika och 

vilka som var olika. Därefter såg vi att varje lärare lyfter upp något som kan stödja vår 

undersökning i denna studie. Därför valde vi att presentera insamlade data under 

resultatkapitlet i sju underrubriker, där har vi döpt lärarnas namn ”lärare 1- lärare 7”, eftersom 

informanterna har valt att vara anonyma. 

 



 

 

11 

4.2.2 Forskningsetik  

Det är betydelsefullt att vara medveten och följa de etiska principer som vägleder oss under 

vår studie. Det finns fyra olika etiska principer, informationskravet, samtyckskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Den första principen är informationskravet. Denna princip handlar om att informera 

deltagarna om deras uppgift i studien och att det är frivilligt att delta. (Vetenskapsrådet, 

2017). Denna princip uppfylldes genom att vi skickade ut i förväg ett informationsbrev till 

informanterna där de fick veta syftet med studien och vad de har för uppgift.  

Andra principen är samtyckskravet. Den principen uppfylldes genom att våra informatörer 

gav oss sitt samtycke till att delta. (Vetenskapsrådet, 2017). 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla informatörerna fick vara 

anonyma i undersökningen. (Vetenskapsrådet, 2017). 

Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet, vilket betyder att den empirin som vi får 

från informatörerna inte kommer att användas i icke-vetenskapliga syften eller lånas ut för 

vinstinriktat nyttjande. (Vetenskapsrådet, 2017).  

4.3 Urval  

För att kunna komma i kontakt med deltagarna kontaktades tio lärare som arbetar med de 

lägre årskurserna på olika grundskolor i en Mellansvensk kommun. I denna studie 

begränsades urvalet till en grundskola i Mellansverige. De sju lärarna som ville ställa upp och 

delta i undersökningen arbetar på en och samma skola. Urvalet kan anses vara ett 

bekvämlighetsurval. Det innebär att urvalet gjordes utifrån tillgängliga respondenter vid 

tillfället. (Denscombe, 2018).    

5 Resultat  

I resultatkapitlet redovisas resultatet vi fått fram av de semistrukturerade intervjuerna. I 

avsnittet 5.1 presenteras resultatet av intervjuerna. Avsnitt 5.2 Tolkning av empiri sorteras 

resultatet. Kapitlet avslutas med avsnittet 5.3 Resultatsammanfattning. 
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5.1 Resultat av intervjuer  

Lärare 1 

Lärare 1 är förskolelärare och tog examen år 1993 där hon arbetade som förskollärare i början 

av 1994. Läraren berättade att hon började arbeta som klasslärare för ett och ett halvt år sedan. 

Lärare 1 har en årskurs två i dagsläget och arbetar i en mångkulturellskola i en mellansvensk 

kommun. Läraren berättade även att hon funderar på att komplettera sin utbildning för att 

kunna bli behörig till grundlärare 1-3.  

Läraren brukar utnyttja vardagstillfällen till lärandetillfällen där hon försöker att få in 

religionskunskapsämnet i elevernas vardag, exempelvis högtiderna såsom jul, påsk eller eid 

(islamisk högtid). Läraren berättar 

vi lärare här i skolan inte brukar gå så djupgående in i religionerna i en årskurs 

två utan religion kan komma in genom exempelvis högtider där man kan belysa 

för eleverna de kristna traditionerna, hur kyrkan ser ut och varför vi firar jul och 

påsk (Lärare 1. 2018-11-22). 

 Eid är även en högtid som de har pratat om med eleverna där de fick dessutom berätta hur 

och varför de firar eid för att de elever som är icke-muslimska ska få höra och ta del av andras 

högtider. När det gäller religiösa konflikter berättar läraren att hon inte har upplevt det så 

mycket utan små konflikter om exempelvis mat eller klädsel kan ibland förekomma bland 

elever men det försöker hon alltid ta på en gång för att lösa konflikten direkt.  

Läraren berättade att hon har upplevt en religiös konflikt vid matbordet i matsalen, där 

”Någon muslim elev ifrågasätter en kristen elev, varför äter du gris? Det är inte gott! Och en 

annan muslim elev säger hur vet du det? Vi har ju aldrig ätit det, vi vet ju inte för vi har inte 

ätit den.” (Lärare 1. 2018-11-22). Läraren hanterade denna situation på ett smidigt sätt där hon 

direkt pratade med dessa elever när hon hörde de prata om det här och förklarade för dem att 

vi är på en svensk skola och här får vi välja vad vi vill äta eller inte äta. Ingen har rätten att 

påpeka det eller bestämma över vad vi ska äta eller inte äta. ”Du har den rätten att själva välja 

och ingen får bestämma över dig om vad du ska få äta.” (Lärare 1. 2018-11-22). 

Läraren anser att ett värdegrundsarbete är centralt i ett förebyggande arbete. Hon brukar 

arbeta kontinuerligt med värdegrunden i klassrummet med eleverna för att kunna förebygga 

och minska risken för religiösa konflikter. Enligt läraren är det viktigt att tidigt belysa 
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värdegrunden för eleverna. Därigenom kan man som lärare skapa en bättre förståelse hos 

elever redan vid tidig ålder om att acceptera varandras olikheter. ”Eleverna ska även ges 

möjlighet genom undervisningen att lära sig att vi alla människor är lika även om vi ser olika 

ut.” (Lärare 1. 2018-11-22). 

Läraren nämner vikten av kommunikation som ett redskap för att förebygga sådana konflikter. 

Med det menar läraren att genom att kommunicera med eleverna och låta eleverna 

kommunicera med varandra om exempelvis deras religion eller hur de brukar fira och vad de 

har för högtid och så vidare kan det underlätta för alla elever att lära sig om andra religioner 

och kunna acceptera samt respektera varandras religioner och olikheter. Enligt läraren kan det 

även vara 

ett inkluderande arbetssätt där alla elever känner sig inkluderade på något sätt 

och får ta del av varandras erfarenheter. Därigenom känner eleverna sig 

delaktiga och delar med sig av sina religioner och erfarenheter. (Lärare 1. 2018-

11-22). 

Läraren nämner även vikten av det sociala sammanhanget och hur viktigt det är med den 

sociala miljön för att förbygga och främja elevers förståelse att acceptera andra oavsett vad 

man har för religion eller bakgrund. Hon menar att ”gruppsammanhållningen och 

omtänksamheten ökas bland elever genom det sociala samspelet.” (Lärare 1. 2018-11-22). 

Lärare 2 

Lärare 2 berättade att hon tog lärarexamen år 2012 och arbetade som lärare sedan augusti 

2015. Hon har nu en årskurs 2 och arbetar i en skola i en mellansvensk kommun.  

Läraren berättade att hon inte har arbetat med ämnet religion så mycket med eleverna med 

tanke på att hon har en årskurs två. Hon brukar utnyttja tillfällena att prata om religion. Under 

vissa högtider brukar de besöka heliga byggnader exempelvis julvandring i kyrkan. Eleverna 

fick se hur kyrkan såg ut och varför man firar jul. Läraren berättade att ”religion blir som en 

del av elevers vardag då man kan prata om religion utan att ha det som ett fast ämne i 

schemat.” (Lärare 2. 2018-11-22).  

jag brukar blanda in de tre religionerna, judendomen, kristendomen och islam, 

där ofta börjar med likheter mellan dessa tre religioner sedan därefter kan jag ta 

upp skillnaderna mellan de religionerna. Det för att skapa en bättre förståelse 
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hos elever för de andra religionerna, därigenom kan de se sambanden mellan de 

tre religionerna. (Lärare 2. 2018-11-22). 

Gällande religiösa konflikter anser läraren att sådana sällan uppstår bland hennes elever och 

tycker att oftast är det missförstånd som kan uppstå. Ett exempel som läraren tog upp i detta 

fall var att en vårdnadshavare har tackat nej till julvandringen i kyrkan. Då trodde denna 

vårdnadshavare att skolan skulle ta barnet till kyrkan för att be där. Läraren kunde hantera 

denna situation på ett pedagogiskt sätt där hon förklarade för vårdnadshavaren syftet med 

julvandringen och varför de ska gå till kyrkan samt vad de ska göra där. Vårdnadshavaren har 

till slut förstått syftet och lät sitt barn följa med till kyrkan. Läraren berättade att  

i en sådan situation så får vi faktiskt vara ärliga och berätta att det är så det 

gäller här i Sverige och att besöka kyrkan är en del av den svenska kulturdelen 

och man måste veta vad det handlar om. (Lärare 2. 2018-11-22). 

Läraren berättade väldigt mycket om värdegrundsarbetet och hur viktigt det är med 

värdegrunden. Därigenom får man som lärare förklara för eleverna hur man ska vara mot 

andra. Läraren brukar ständigt arbeta med värdegrunden där hon tillsammans med eleverna 

diskuterar öppet om vad som gäller i klassrummet och komma fram till lösningar. Lösningar 

kan vara en typ av klassrumsreglar som de tillsammans har diskuterat och kommit fram till. 

Hon nämnde även vikten av det sociala samspelet, mellan lärare-elev och elev-elev. Med detta 

menade hon att genom den sociala miljön kan man utveckla elevers medvetande och synsätt 

samt erfarenheter. Läraren anser att religion är en del av kulturen och har förändrats i takt med 

samhällets förändring. Därför anser hon att det är viktigt som lärare att belysa det för eleverna 

och lära dem redan vid tidig ålder att vi är olika, får tycka olika och har olika kulturer. 

”Eleverna ska genom undervisningen få förståelsen att man får tro på vad man vill och ingen 

får påverka eller bestämma över någons vilja/tro.” (Lärare 2. 2018-11-22). Det är även viktigt 

att man som lärare är neutral och ge lika mycket utrymme till varje religion samt behandlar 

varje religion för sig (Lärare 2. 2018-11-22). 

Lärare 3 

Lärare 3 tog sin lärarexamen i december 1976 och började arbeta som lärare år 1977. Hon 

berättade att hon arbetade som klasslärare 34 aktiva år och för sex år sedan började hon arbeta 

som speciallärare i en mångkulturell skola i en mellansvensk kommun.  
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Läraren berättade att det har ändrats väldigt mycket i läroplanerna under de åren hon har 

arbetat som lärare. De första läroplanerna betonade vikten av en kristen undervisning. Numera 

betonas vikten av olika religioner i undervisningen som uppmärksammar de olika 

världsreligioner.    

Det var nästan det man fick undervisa om, i de yngre åldrarna så nämnde man 

att det fanns andra religioner men i princip så var det kristendomen som lyftes, 

exempelvis hur kyrkan såg ut, vad personerna hette som jobbar i kyrkan (Lärare 

3. 2018-11-22). 

Som lärare är det svårt att vara neutral. Barnen är alltid nyfikna på vad läraren har för religion 

eller tro eller hur läraren tänker kring religionen i stort. Läraren tänker att det är viktigt att 

vara ärlig och berätta för eleverna om de undrar.  

De bra sakerna som finns inom religion är att det finns en sort av värdegrund i 

en sorts ram för människan att hålla sig i. Man ska ta hand om andra människor 

och tänka på sin nästa och sådant här. I religionen ingår mycket 

värdegrundsarbete (Lärare 3. 2018-11-22). 

På senare år med läroplaner har man börjat lägga mer fokus på att man måste lyfta olika 

religioner mycket tidigare och visa att det finns olika religioner. Det finns mycket hjälpmedel 

för att kunna presentera de andra religionerna, exempelvis filmer och berättelser. Religiösa 

konflikter kan även uppstå bland barn som har samma religion. En del kallar sig mer trogna 

och en del har börjat frigöra sig.  

Exempelvis de flickor som bär sjal säger till de andra flickorna som inte rätt 

trogna att man måste ha sjal när man är muslim. Det är inte så lätt för barnen att 

acceptera varandra och det är en av våra viktigaste uppdrag att förmedla att vad 

människan tro på kan vi inte bestämma över utan det vi kan bestämma i en 

svensk skola att vi alla människor är lika värda och har samma rättigheter att tro 

på vad vi vill (Lärare 3. 2018-11-22). 

Läraren berättade att de religiösa konflikterna händer oftare här i en mångkulturell skola. 

”Sådana konflikter uppstår även bland vårdnadshavare. Där ser man tydligt att föräldrarna tar 

väldigt tydligt avstånd.” (Lärare 3. 2018-11-22). Läraren fortsätter att berätta att det fanns en 

flicka som gick på koranskola fem dagar i veckan, varje kväll efter skolan. Flickan var helt 

slut när hon kom till skolan dagen efter och kunde inte koncentrera sig för hon kände att det 
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var för mycket för henne, det var för tufft. I en sådan situation förklarar läraren att 

skolan/lärare måste ta samtal med flickans vårdnadshavare och försöka komma överens till 

någon lösning för barnets skolgång och mående. 

Läraren berättade att hon hanterar sådana konflikter genom att ta ett samtal med barnet. Där 

lyfter läraren hur det är att vara i en svensk skola och att det är upp till var och en om man vill 

tro eller inte och ingen får bestämma över andra vad man ska ha för religion. Ett 

värdegrundsarbete är det som gäller för att kunna arbeta förbyggande med sådana konflikter. 

Därigenom ska eleverna få förståelse för att vi alla är människor och är lika värda oavsett vad 

vi har för religion, bakgrund eller kön. ”En bra människa ska vara omtänksam och försöker 

hjälpa andra omkring sig för att den andra ska må bättre.” (Lärare 3. 2018-11-22). Det här är 

enligt läraren en grund för ett förebyggande arbete för att eleverna ska lära sig att vara 

omtänksamma och inte se ner på varandra.  

Lärare 4 

Lärare 4 tog sin lärarexamen i juni 2012 och började arbeta på en och samma skola sedan 

augusti 2012 i en mellansvensk kommun. Läraren berättar att hon har fått möjlighet att arbeta 

i en förskoleklass, årskurs ett och tre. I dagsläget har läraren en förskoleklass.   

Läraren berättade att hon inte har haft specifik religionsundervisning på grund av att hon har 

en förskoleklass, men hon har arbetat med högtider när de väl kommer. Läraren berättar att 

hon utgår från det som står i läroplanen att ” man ska undervisa kristna traditioner som finns i 

det svenska samhället, men nu har de reviderat läroplanen och tagit bort lite eftersom vi har 

blivit så mångkulturell samhälle i Sverige” (Lärare 4. 2018-11-22). Vidare berättar hon att de 

har uppmärksammat olika högtider i kristendomen och islam. Därför att ” vi är en 

mångkulturell skola och därför har vi pratat om högtider när de kommer, exempelvis jul, påsk, 

eid, ramadan. Vissa högtider firas inte vid samma tid varje år, de elever som firar en specifik 

högtid påminner oss om det” (Lärare 4. 2018-11-22). Lärarna i denna skola utgår oftast från 

elevernas religion och kultur. Det kan leda till att elevernas engagemang ökas under 

lektionerna.  

Under lektionerna kan eleverna få möjlighet att berätta om högtiderna som de 

firar och delar med sig av sin kunskap med andra. Vidare arbetar vi med 

högtider där vi tar upp grunden, exempelvis varför man firar jul, det för att 

belysa eleverna med nya kunskaper. (Lärare 4. 2018-11-22). 
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Läraren berättar att hon använder sig av filmer när hon vill undervisa om de olika högtiderna, 

på hemsidan UR Skola finns olika filmer till alla åldrar. Lärare 4 nämner att ” en film om 

våren och då brukar det finnas med olika höger tider i olika religioner som firas under våren, 

exempelvis påsk.” (Lärare 4. 2018-11-22).  Läraren nämner att de uppmärksammar olika 

religioner på olika sätt beroende på vilka religioner hennes elever har,   

Eftersom jag har kristna och muslimska elever så utgår jag ofta utifrån de två 

religionerna och att just kristna traditioner står i läroplanen. Jag har även för 

första gången en elev som är Jehovas vittne och då utgår jag alltid med att 

uppmärksamma att det finns olika religioner att tro på och att det är acceptabelt. 

(Lärare 4. 2018-11-22). 

Läraren framhåller att religiösa konflikter sällan uppstår bland elever och oftast kommer det 

hemifrån:  

Däremot har jag erfarenheter att föräldrar inte vill att deras barn ska leka med 

andra elever som har annan religion eller tror på annat än det de själva gör. 

Därför kommer oftast föräldrarna med åsikter, exempelvis flickor inte får hålla 

hand med pojkar ” (Lärare 4. 2018-11-22).  

Därför nämner läraren att det är viktigt att ge tydlig information till vårdnadshavarna och 

elever ” jag kan förklara för dem att läroplanen och skollagen som säger hur vi ska undervisa i 

en svensk skola och att vi inte uttrycker oss ifrån religionen utan det är mer kulturer och 

traditioner” (Lärare 4. 2018-11-22). Hemmet har en stor påverkan på eleverna. Där är elever 

mycket engagerade och berättar vad som pratas i deras hem och hur de firar och vad de gör 

hemma. Därför arbetar de dagligen med värdegrunden och demokratiska grundtankar i skolan, 

som kan leda till tolerans, förståelse och respekt mellan eleverna. Läraren arbetar 

förebyggande med religiösa konflikter genom värdegrunden, att alla människor är lika värda 

och ska acceptera varandra oavsett religion, bakgrund med mera. Lärarens uppdrag är att följa 

skollagen och läroplanen så de måste behandla alla elever lika och föra vidare till både elever 

och vårdnadshavarna korrekt information. När det uppstår konflikter så försöker hon ge tid för 

alla att komma till tals. 
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Lärare 5 

Lärare 5 tog sin lärarexamen år 2014 och började först arbeta som fritidsledare i två år. Senare 

har hon arbetat som klasslärare i tre år både i förskoleklass och årskurs 1-3. I dagsläget har 

lärare 5 en årskurs tre och arbetar i en mångkulturellskola i en mellansvensk kommun. 

Hon nämnde att de inte har haft några direkt religionsundervisning. De har endast undervisat 

kring olika religioners högtider när de kommer ”Just nu så är vi inne på en av de kristna 

högtiderna, som är julen.” (Lärare 5. 2018-11-22). Arbetslaget har planerat att ha med specifik 

religionsundervisning under vårterminen i årskurs tre. Just nu har de utgått från ”bibeln och 

pratar om grunden och varför man firar dessa högtider. De har uppmärksammat mest kristna 

högtider som jul och påsk” (Lärare 5. 2018-11-22). Vidare berätta hon ”att i min klass så har 

jag många elever som är muslimer. Eleverna pratar om ramadan och eid. Därför brukar vi ta 

upp grunden för alla högtider som kommer under skolåret.” (Lärare 5. 2018-11-22). 

     

Läraren upplever inte att det sker religiösa konflikter bland hennes elever, men hon har 

upplevt religiösa konflikter bland vissa elever i skolan under exempelvis raster. 

I förskoleklass har jag och mitt arbetslag arbetat med värdegrundsarbete och att 

vi ska acceptera varandra oavsett hur olika vi är. Jag pratar om att man kan tro 

på olika saker, vilket har man rätt till att göra i Sverige. Att i Sverige har vi alla 

samma villkor och man har rätt till den religion man har och vi har rätt till att 

inte tro på någon religion alls också (Lärare 5. 2018-11-22). 

Läraren berättar att deras förebyggande arbete handlar om att arbeta utifrån skolans 

likbehandlingsplan.  

Vi arbetar med värdegrunden från grund för att kunna hantera olika konflikter 

inte bara religiösa konflikter. Utan hur vi bemöter varandra överlag.(Lärare 5. 

2018-11-22). 

Hon nämner att de arbetar vardagligt med värdegrunden därför anser hon att det är svårt att 

sätta fingret på vad man gör beroende på vad för sorts konflikt som uppstår. Vidare 

diskuterades om att  

vårdnadshavarna kan ha frågor och funderingar om religionsundervisning men 

inte att de kan påverka vad jag ska undervisa om eller inte. För att jag utgår 
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alltid från läroplanen och jag anser att mina elever är öppna och nyfikna. Det 

som kan komma upp under lektionerna är massa med frågor och funderingar 

från eleverna kring vuxenlivet. Att det inte finns vi och de i Sverige utan vi är 

olika och vi kan tycka olika saker. Jag försöker se alla i en helhet och påpekar 

inte att ni är så här och vi är så här (Lärare 5. 2018-11-22). 

Hon anser att barnen dras åt olika håll, hemifrån och i skolan. Det är inte lika öppet hemma 

som i skolan. Det hon önskar är att ” jag själv som lärare skulle vilja vara mer påläst och få till 

mig kunskaper om eid och ramadan, för att de flesta barn i denna skola är muslimer.” (Lärare 

5. 2018-11-22). Hon anser att hon vill ha korrekta kunskaper som hon kan förmedla vidare till 

eleverna. Hon hävdar att,  

barnen är präglade av sina religioner och hur de uppfattar världen och kanske 

normativt hur det var i Sverige lång tid tillbaka. Våra värderingar i Sverige har 

ändrat och även den svenska kulturen (Lärare 5. 2018-11-22).  

Hon märker mycket i elevernas kultur att det ska vara manligt och kvinnligt. Eleverna pratar 

om att man och man inte får vara tillsammans eller kvinna och kvinna. Man och kvinna ska 

vara tillsammans och gifta sig och skaffa barn och be till gud. ”Barnens liv är styrda av 

religion.” (Lärare 5. 2018-11-22). Det kan hon uppleva när de har öppna diskussioner om livet 

med eleverna.  

Lärare 6 

Lärare 6 tog sin lärarexamen år 2014 och arbetade som lärare i fem år. I nuläget har hon en 

årskurs tre och arbetar i en mångkulturellskola i en mellansvensk kommun. 

När det gäller religionsundervisningen så har de inte börjat med det men de har kollat och 

pratat om det lite. De brukar prata om högtider när deras tid kommer som exempelvis julen 

som faller i december. Hon anser att man ska vara neutral i skolan och inte påverka elever.  

Jag pratar ofta med barnen om att det är okej att ha en egen uppfattning och du 

är som du är och det är acceptabelt. Det ingenting jag försöker påverka, utan jag 

anser att det är upp till var en att tro på vad man vill (Lärare 6. 2018-11-22). 

Hon nämner under lektionerna att det finns olika religioner i världen och i deras skola och det 

betyder inte att man måste tro på något utan det är upp till var och en att välja sin egen 

uppfattning.  
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Det är yttrandefrihet som vi har i Sverige. Jag anser att man måste ta upp andra 

religioner och ger uppmärksamhet till andra religioner för att det är framförallt 

en mångkulturell skola och elever har olika religioner i skolan. (Lärare 6. 2018-

11-22). 

 Lärare 6 berättade att hon inte har erfarenheter av religiösa konflikter men det har hänt 

enstaka gånger. Där går hon tillbaka till grunden och berätta för eleverna att man får tro på 

vad man vill och att i skolan ska man acceptera att man inte tror på samma sak. De har varit 

tydliga från start att de accepterar alla sorters människor. 

Vi utgår från likabehandlingsplanen som vi har i skolan. Jag arbetar konstant 

med värdegrunden och demokrati. Jag arbetar också utifrån att alla elever är lika 

värda och att vi alla människor är lika värda (Lärare 6. 2018-11-22). 

Vidare nämner hon att lärarens uppdrag är att visa att alla religioner är lika viktiga och att 

man är neutral i undervisningen, att man ska hålla inne med privat tyckande för att barnen inte 

ska påverkas. Förebyggande arbetar hon med värdegrunden och man har rätt att tro på vad 

man vill. ”Att man som lärare ska vara försiktig på hur man uttrycker sig. Jag försöker inte 

lägga någon värdering om hur barnen tänker.” (Lärare 6. 2018-11-22). 

Hon påstår att konflikter som uppstår är att elever uttrycker sig ” han eller hon somali och han 

eller hon tror på Allah” (Lärare 6. 2018-11-22). Hon berättar att elever slänger ut orden utan 

att ha förståelse för det de säger eller varför de säger sådär.  

Därför tar jag alltid upp under samling basics om hur man ska tilltala sin kompis 

eller andra individer och hur man ska uttrycka sig mot andra samt respektera 

andra oavsett religion, hudfärg och bakgrund. (Lärare 6. 2018-11-22). 

Däremot berättar hon att konflikter kan komma hemifrån. Det påverkar barnen starkt, 

exempelvis att de inte får leka med vissa elever för att de inte har samma religion. Föräldrar 

involverar sig exempelvis när det är Lucia, där många uppfattar det som en kristen högtid. ”vi 

tar alltid läroplanen som stöd för undervisningen att barnen ska känna till svenska traditioner 

och man ska vara tydlig både för barnen och föräldrarna.” (Lärare 6. 2018-11-22). 
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Lärare 7 

Lärare 7 tog sin lärarexamen år 2015 och arbetade som lärare i cirka två och ett halvt år. 

Lärare7 berättar att han har i dagsläget en årskurs två och arbetar i en mångkulturellskola i en 

mellansvensk kommun. 

När det gäller att undervisa i ett ämne, brukar han först och främst lägga upp arbetet på ett 

strukturellt och på ett så pedagogiskt sätt som möjligt.  

Jag försöker undervisa ämnet på ett sätt som når fram till mina elever, som ger 

dem möjlighet att kunna förstå. Får jag frågor från mina elever, gällande något 

de inte har förstått, så brukar jag beskriva något på ett mer begripligt sätt. För 

varje elev är inte sig lik den andre, de tar in information och kunskap på olika 

sätt. Jag brukar anpassa mig till varje individ för att få dem att känna att de är 

med i undervisningen. (Lärare 7. 2018-11-22). 

 

Lärare 7 berättar att han behandlar all religion på samma sätt. Han lägger lika mycket fokus 

på varje religion. ”Det är ett sätt för mig att förmedla för mina elever att olikheter är okej.” 

(Lärare 7. 2018-11-22). Under lektionerna försöker han så gott han kan att förklara för sina 

elever att olikheter är helt okej, att religion är något personligt och varje individ har rätt att tro 

på vilken religion som helst.  

Jag brukar även säga att all religion är fint och har sina särskilda drag och det är 

viktigt att acceptera samt respektera all religion, men man behöver inte vara 

troende. Jag försöker vara så neutral som det bara går under undervisningen. 

(Lärare 7. 2018-11-22). 

Anledningen till hur han undervisar och hur han försöker få sina elever att acceptera och 

respektera alla människor val till religion,  

är för att jag har upplevt det många gånger att inte endast mina elever på skolan, 

utan i andra klasser har, vad man ska kalla det, ”konflikt” gällande religion.” 

(Lärare 7. 2018-11-22). 

Han hävdar att han flera gånger försökt att lösa konflikten, där två elever har två helt olika 

ursprung och familjerna har två olika religioner. Det lett till att dessa elever har tagit med sin 
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kulturella bakgrund till skolan och det har lett till att elever har hamnat i konflikt, där de tar 

upp olikheter och inte kommer överens.  

Personligen anser jag att dessa konflikter är tråkigt att möta på arbetet, speciellt 

när det kommer till så unga individer. De ska inte behöva tänka på religion, utan 

de ska vara som vilket barn som helst som kan umgås och ”leka” med varandra 

utan att hamna i dessa konflikter (Lärare 7. 2018-11-22). 

Lärare 7 kunde inte svara på rak arm hur ofta religiösa konflikter uppstår, det vill säga, att 

sådana konflikter inte uppstår så ofta enligt lärare7. När sådana konflikter uppstår brukar 

läraren sätta sig med de berörda elever, och låta dem förklara var problemet ligger, och 

förklara sin version. Han brukar förklara för dem att man ska acceptera varandras olikheter, 

och att man ska respektera varandra. Han brukar även ta upp att det är viktigt att behandla den 

andra så som man själv vill bli behandlad.  

 

Ett vanligt exempel är dessa konflikter mellan elever är från två olika kulturer 

med två olika religioner. Ett exempel som jag kan komma på är att ena eleven är 

från en familj som tillhör islam och den andra kristendomen. De ser och tolkar 

saker på olika sätt. Det har lett till oenighet och konflikt, ibland slagsmål. 

(Lärare 7. 2018-11-22).  

Lärare 7 berättar vidare att han försöker vara så neutral som möjligt, och få sina elever att 

acceptera alla oavsett vilken religion eller kultur man tillhör. Läraren brukar även ta upp att 

det är viktigt att se varandra som människor och inte se de kulturella skillnaderna mellan 

varandra.   

5.2 Tolkning av empiri 

Utifrån intervjuerna framkom det att religiösa konflikter inte ofta uppstår bland elever i 

årskurs F-3. Enligt samtliga lärare är värdegrunden och samverkan två centrala aspekter i all 

undervisning för att kunna förebygga och hantera sådana konflikter. Värdegrunden och 

samverkan kan integreras med varandra för att främja elevernas lärandeprocess och 

personlighetsutveckling. Det kan i sin tur leda till framtida demokratiska medborgare i det 

mångkulturella samhället. Genom att fostra eleverna på ett demokratiskt sätt kan de lära sig 

redan vid tidig ålder att acceptera och respektera andras skiljaktigheter. Genom ett 
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värdegrundsynsätt kan man som lärare förmedla att alla människor är lika värda oavsett 

bakgrund, religion, etnicitet med mera.  

Det framkom i intervjuerna att genom att arbeta med värdegrunden i undervisningen får 

eleverna grundläggande kunskaper om att leva som en demokratisk medborgare i ett 

mångkulturellt samhälle. I ämnet religionskunskaps centrala innehåll står det att vissa punkter 

behandlas i undervisningen och en av dem är ”Grundläggande mänskliga rättigheter såsom 

alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets 

rättigheter” (Skolverket, 2018, s.217).  

Att undervisa i religion kan vara mycket känsligt på grund av de olika religioner och 

identiteter som finns. Därför har vi valt det sociokulturella perspektivet där lärandet sker 

utifrån samverkan, för att fördjupa elevernas förståelse och kunskaper om olika 

trosuppfattningar och de religioner som finns i elevers vardagsliv. Detta kan i sin tur leda till 

att lärandet blir värdefullt och spännande för elever. Det sociokulturella perspektivet belyser 

att lärandet sker när elever får möjlighet att dela kunskaper med varandra i olika aktiviteter. I 

sociokulturell syn på kunskap spelar kommunikation och samspel stor roll i elevernas lärande. 

Inom det sociokulturella perspektivet är språkliga och materiella redskap ett grundläggande 

för att kunna kommunicera med varandra och förstå omvärlden. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet och insamlade data skapades tre olika kategorier, värdegrund, den sociala 

praktiken och konfliktpyramid. Dessa kategorier kommer att presenteras under respektive 

rubrik i avsnittet 5.2.1, 5.2.2 och 5.2.3.  

5.2.1 Värdegrund 

Samtliga lärare nämner vikten av värdegrunden som innefattar de grundläggande värdena som 

lyfts i läroplanen. Värdegrunden som lärarna förde på tal i intervjuerna anses vara central 

inom religionskunskap. Genom att arbeta kontinuerligt med värdegrunden i klassrummet 

skapar man en förståelse hos elever att acceptera andras olikheter och uppfattningar. Eleverna 

kan genom värdegrunden lära sig hur de ska bete sig mot varandra och hur de ska behandla 

varandra på ett demokratiskt sätt. Värdegrunden handlar enligt samtliga lärare om alla 

människors lika värde, individens frihet, integritet och människans okränkbarhet. Eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla sin egen kunskap genom sina egna erfarenheter och respektera 

andras erfarenheter och uppfattningar.  
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I det insamlande materialet kunde vi tydligt se lärarnas olika synsätt på värdegrunden. En del 

av lärarna såg på värdegrunden som ett demokratiskt förhållningssätt där den humanistiska 

delen kunde innefattas. Några av lärarna beskrev värdegrunden som ett materiellt redskap och 

använder sig av det för att få eleverna förstå sin omvärld. Andra lärare berörde innebörden i 

värdegrunden. Därigenom kan man som lärare ge varje elev samma möjligheter att uttrycka 

sig fritt och lära dem att respektera andras åsikter samt visa hänsyn mot varandra. Med det 

demokratiska förhållningssättet menade lärarna att eleverna genom värdegrunden ska erbjudas 

kunskaper om etik, moral och normer. Detta för att skapa en förståelse hos elever för vad som 

är rätt och fel. Eleverna ska även erbjudas till en personlighetsutveckling där deras självbild 

och trygghet är i fokus. En annan aspekt som framkom är värdegrunden ur ett mångkulturellt 

perspektiv. Samtliga lärare påpekade i sina beskrivningar att värdegrundsarbete är ett 

förebyggande arbete i relation till konflikter.  

5.2.2 Den sociala praktiken 

Samtliga lärare framhöll under intervjuerna att kommunikation och samspel är oerhört 

centrala delar, eftersom de arbetar med detta ständigt och jämt. Lärarna menade i sina 

beskrivningar att kommunikation och samspel är ett grundläggande arbetsredskap som 

eleverna själva kan använda för att ta ansvar för sitt beteende samt för att klara av att hantera 

eventuella konflikter. Genom kommunikation kan eleverna samspela socialt med varandra för 

att kunna förstå omgivningen, hitta och stärka sin identitet. Språk och kommunikation gör det 

möjligt för elever att möta andras olikheter. Eleverna ska ges utrymme att kommunicera och 

uttrycka sig fritt med varandra. Därigenom kan eleverna förstå innebörden av värdegrunden. 

Gruppsammanhållningen kan även ökas genom kommunikationen och samspelet. Detta i sin 

tur kan leda till positiva resultat. Samtliga lärare var överens om att kommunikation och 

samspel har samma innebörd, där de menade att kommunikation handlar om socialt samspel 

och det sociala samspelet är beroende av kommunikation.  

Relationen mellan lärare-elev och elev-elev stärks genom det sociala samspelet där eleverna 

får en bättre förståelse för andras åsikter och uppfattningar. Något som även framhålls av 

samtliga lärare är vikten av relationen mellan lärare-lärare och lärare-vårdnadshavare för att 

ge varje elev det stöd de behöver då hemmet och skolan både har en stor påverkan i elevernas 

beteende. Skolan och hemmet ska ständigt samarbeta med varandra för att gynna elevers 

kunskaps- och personlighetsutveckling. Kommunikationen och samspelet är utgångspunkter i 

elevernas uppfostran. Därigenom kan läraren uppfostra demokratiska medborgare i ett 
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mångkulturellt samhälle. Genom att ständigt kommunicera med eleverna om värdegrunden 

och hur man ska vara mot andra lär de sig att vara demokratiska och utveckla sitt tänkande. 

Eleverna ska även ges utrymme att samarbeta med varandra för att utveckla sina gamla 

kunskaper och skaffa sig nya kunskaper där de tillsammans ska försöka undersöka, 

exempelvis vad det finns för likheter i de tre världsreligionerna, judendomen, kristendomen 

och islam. 

5.2.3 Konfliktpyramid 

För att arbeta med konflikter och konflikthantering kan Cohens konfliktpyramid användas 

som vi tidigare har nämnt. (Hakvoort, 2015). I denna arbetsmodell lyfts fram fyra olika 

nivåer, förebygga, hantering, hjälp och stopp, om hur man kan arbeta med konflikter och 

konflikthantering i skolan. Utifrån intervjuerna kom vi fram till att samtliga lärare arbetar och 

hanterar religiösa konflikter i relation till denna konfliktpyramid, där kunde vi koppla lärarnas 

svar från intervjutillfällen till de fyra nivåerna.   

Den första nivån handlar om att arbeta förebyggande med konflikter. Samtliga lärare nämnde 

vikten av att vara effektiv ledare i klassrummet för att kunna berika elevernas 

kunskapsutveckling. Lärare arbetar ständigt med att öka elevernas kunskaper om alla 

individers lika värde och deras förståelse för det svenska samhället. Därför anser vi att 

värdegrundsarbetet är en självklar del av skolans verksamhet. Att arbeta förebyggande med 

olika konflikter ger eleverna möjlighet att utveckla fungerande solidariska relationer. Därmed 

utvecklas elevens sociala förmåga som är centralt i denna nivå.  

Den andra nivån innebär hantering av konflikter. Lärarna hanterar religiösa konflikter genom 

att låta eleverna få möjlighet att säga sitt och låta sin röst bli hörd. Det som lyftes fram var att 

en god lyssnare det är en viktig del i konflikthantering där man både ska hjälpa den som 

utsätter andra elever och den som blev utsatt för konflikt. Därför är det viktigt att lärare och 

annan skolpersonal ska ha kunskaper om hur man kan lösa eller hantera olika konflikter.  

Den tredje nivån handlar om hjälp, att exempelvis läraren ska kunna hjälpa de olika parterna, i 

detta fall elever, att lösa eller hantera konflikten. Läraren har en betydande roll för att försöka 

få igång kommunikationen mellan parterna för att kunna lösa konflikten. Detta är något som 

påpekades av en del lärare under intervjutillfällen. Kommunikation är en grundläggande del i 

denna nivå. Därigenom kan man få parterna att lugna ner sig för att senare kunna förstå vad 

som är rätt och vad som är fel samt hur de kunde göra för att undvika konflikten. Det kan 
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även hjälpa eleverna att reflektera över sina egna handlingar, exempelvis genom att ställa 

frågor som får eleverna tänka efter sina egna handlingar och ord: hur skulle du må om någon 

gör likadant mot dig? Hur skulle du vilja bli behandlad av andra? Vad/hur tror du att du kunde 

göra bättre? 

Enligt den fjärde nivån ska man kunna säga stopp som lösning till konflikter. I denna nivå ska 

man som lärare vara bestämd och kunna säga stopp för det otrevliga och förbjudna beteende 

som bryter mot den svenska skolan. Några av de sju lärarna som vi intervjuade berättade att 

de brukar använda stopp när de ser något som bryter mot skolans reglar och klassens reglar. 

Lärare 3 berättade att hon brukar säga stopp exempelvis till de elever med samma religion 

som försöker få andra elever att ha samma uppfattningar och värderingar som dem.  

5.3 Resultatsammanfattning  

Det som framkom i undersökningen har stor samstämmighet med det läroplanen beskriver om 

att skolan ska förmedla om människors lika värde och människans okränkbarhet. Skolan skall 

utgå från kristna traditioner och västerländsk humanism och fostra eleverna att ha samvete, 

empati, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska inte vara konfessionell. Det 

framkom även en punkt från det centrala innehållet i religionskunskap som lärare måste 

förhålla sig till, att elever ska kunna några högtider, symboler och berättelser inom 

kristendom, islam och judendom. Religionsundervisningen brukar planeras utifrån elevernas 

förkunskaper. Därför har uppmärksamheten mest varit på de religioner som eleverna har. Det 

framkom att kristendomen spelar en stor roll för det svenska samhället. Därför är det rimligt 

att undervisningen utgår från de kristna traditionerna som har stor betydelse för den svenska 

skolan. Det framhålls även att i mångkulturella skolor måste lärarna ta upp det eleverna pratar 

om för att upplysa dem med korrekta och nya kunskaper. Utifrån det så tolkar vi resultatet att 

elevers intresse, förkunskaper och det som beskrivs i läroplanen påverkar lärarens planering i 

religionsundervisning.       

Vidare framkom det att religion är ett känsligt och svårt ämne att undervisa i. Det kan uppstå 

konflikter mellan elever på grund av att de har olika religioner, trosuppfattningar eller ingen 

religion alls. De berörda lärarna upplever att det inte uppstår mycket konflikter som berör 

religion i skolan. Elever har redan jättemycket kunskaper om sina religioner hemifrån, vilket 

har påverkat dem både positivt och negativt. Det framkom att ibland i hemmet har det pratats 

på ett negativt sätt om en viss religion, som elever tar med sig till skolan. Detta i sin tur kan 

leda till konflikter bland elever som läraren måste hantera eller lösa. Ibland undviker vissa 



 

 

27 

lärare att lösa eller hantera konflikter, vilket kan leda till diskriminering, kränkning och 

ovänskap bland elever.  

Samtliga lärare framhöll under intervjuerna hur de hanterar konflikter som kan uppstå på 

grund av religion och kulturskillnader. Lärarna nämnde vikten av att inte vara rädd för att 

höra elevers olika åsikter kring de olika världsreligionerna. Det framkom att sättet man 

uttrycker sig på och kommunicerar med elever kan spela en stor roll i elevers lärande. Man 

ska låta eleverna samverka med varandra och läraren, för att få kunskaper om att man kan ha 

olika åsikter, tankar och uppfattningar. Elever ska lära sig att tolerera människors olikheter, 

åsikter och uppfattningar oavsett, bakgrund, religion, etnicitet med mera. Läraren anpassar sin 

undervisning efter elevgruppen och den enskilda eleven. 

Det framkom att värdegrundsarbete är ett förebyggande arbete som måste ske dagligen. 

Därigenom kan man som lärare fostra framtida generationer till att bli demokratiska 

medborgare. Det diskuterades även om hur de sju lärarna arbetar förebyggande med religiösa 

konflikter genom värdegrunden. Genom att arbeta med värdegrunden kan man som lärare 

skapa en förståelse hos elever och kunna förmedla kunskaper om de olika religionerna. För att 

kunna bli accepterad och leva i ett demokratiskt samhälle måste man acceptera andra som de 

är. Detta är något som samtliga lärare arbetar med i skolan. De berörda lärarna nämnde vikten 

av samverkan. Därigenom ges eleverna möjlighet att dela med sig av sina åsikter och tankar 

med andra.  

Det framkom att samtliga lärare försöker att arbeta praktiskt med religionsundervisningen 

genom exempelvis att besöka heliga byggnader. Där kan det uppstå hinder för vissa elever för 

att de inte kan följa med för att deras vårdnadshavare inte tillåter det på grund av att de har en 

annan religion. Det vi tolkar utifrån resultatet är att lärarna kommunicerar med 

vårdnadhavarana och får dem att förstå att det är ett av deras uppdrag i den svenska skolan. 

Det framkom även att lärarna informerar vårdnadshavarna om att det står i skollagen och 

läroplanen att elever ska få besöka heliga byggnader och få lära sig om olika religioner 

oavsett vilken religion man har. Skolan tvingar inte elever att byta religion eller tro på någon 

Gud, utan eleverna ska skaffa sig kunskaper och lära sig om den svenska traditionen.  

6 Diskussion 

Kapitlet börjas med avsnittet 6.1 Resultatdiskussion där kommer resultatet att diskuteras. 

Kapitlet fortsätter med avsnittet 6.2 Metoddiskussion där presenteras valet av metod. I avsnitt 
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6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet diskuteras studiens pålitlighet och trovärdighet. Kapitlet 

avslutas med avsnittet 6.3 Vidare forskning där kommer framtida forskningsfrågor att 

framläggas. 

6.1 Resultatdiskussion  

I dagens svenska skola är religionskunskap viktigt för att kunna skapa en förståelse mellan 

elever. Genom religionsundervisning ska de grundläggande demokratiska värderingar 

förmedlas som det svenska samhället vilar på. Eleverna ska därigenom lära sig att visa 

förståelse för de mänskliga rättigheterna och att respektera andras olikheter (Skolverket, 

2018). I denna studie undersöktes lärares upplevelser av religiösa konflikter bland elever i den 

svenska skolan. Samtliga lärare som intervjuades har olika lång erfarenhet inom läraryrket, 

vilket kan bidra till att studien får svar utifrån olika perspektiv. Intervjuerna som genomfördes 

gav oss möjlighet att ta del av lärares åsikter och tankar kring religiösa konflikter och hur de 

arbetar förbyggande samt hanterar sådana konflikter. Av de sju lärare som intervjuades 

framkom det att kommunikation och socialt samspel går hand i hand med skolans värdegrund. 

Ett värdegrundsarbete är ett förbyggande arbete. Där nämndes av lärarna att de ständigt 

arbetar med värdegrunden för att öka elevernas förståelse för de olika förändringar som man 

upplever i dagens samhälle. Genom att arbeta kontinuerligt med värdegrunden kan man sätta 

fingret på de grundläggande demokratiska värderingar som den svenska skolan vilar på för att 

fostra framtida demokratiska medborgare. Elevernas tankar och åsikter som de bär med sig till 

skolan kan förändrats i samband med värdegrundsarbetet. Därigenom får eleverna möjlighet 

att förstå andras åsikter, uppfattningar och värderingar. Exempelvis, genom att ha öppna 

diskussioner ges eleverna möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. Det är en avgörande 

faktor enligt några av de sju lärarna att eleverna ska få känna att de behandlas på ett 

demokratiskt sätt för att kunna behandla varandra på ett liknande sätt för att kunna skapa 

demokratiska inställningar hos eleverna som att acceptera och respektera olika 

trosuppfattningar, kulturer och traditioner.  

Att eleverna skaffar sig en demokratisk förhållningsätt kan inte alltid vara lätt när man har 

olika kulturer, religioner och traditioner. Det kan resultera i konflikter där kulturer, religioner 

och traditioner krockar med varandra. Lärarens uppdrag blir då att få eleverna förstå att vi är 

olika och har olika uppfattningar, traditioner, kulturer och religioner. Lärarens uppdrag är 

dessutom att följa det som svenska samhället vilar på och få eleverna att förstå att de måste 

känna till de svenska traditionerna. Det är ett av lärares uppdrag att förmedla dessa traditioner 
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för eleverna. Därför har religionsundervisning en betydande roll i elevers 

personlighetsutveckling. Elevernas medvetande och kunskaper ökas om hur samhället 

fungerar och vad som finns i världen. Elevernas personlighet, tänkande och åsikter kan 

utvecklas i samband med religionskunskap där de får kunskaper om vad man har för 

rättigheter och skyldigheter samt vad som krävs av dem som medborgare i det svenska 

samhället. Därigenom kan eleverna skapa sin egen bild utifrån religionsundervisning och 

skaffa sig kunskapen och förståelsen för det mångkulturella samhället. Därför anser vi att det 

är viktigt att eleverna ges möjligheten att samverka med varandra vid flera tillfällen och låta 

eleverna byta åsikter och kunskaper med varandra där de kan ta del av deras kamraters 

erfarenheter och kulturer. Detta kan vi koppla till konfliktpyramidens första nivå, förebygga, 

vilket i sin tur kan utveckla elevernas gamla kunskaper för att kunna skaffa sig nya kunskaper 

(Hakvoort, 2015). 

Det är viktigt att läraren i sådana tillfällen observerar och vägleder eleverna om de har fastnat 

i en svår situation eller vid en konflikt. Det är även något som framhålls av Brynolf, 

Carlström, Svensson och Wersäll (2012). Med vägledning menar vi inte att läraren ska 

kontrollera eleverna, utan läraren ska ha kontroll över eleverna, att exempelvis ställa öppna 

frågor som kan få eleverna att tänka utanför ramen, resonera, uttrycka och reflektera över sina 

egna åsikter och tankar. Ibland har eleverna svårt med att våga tänka utanför ramen och därför 

ska läraren förklara att det är okej att göra så för att kunna föra vidare diskussionen. Detta kan 

påminna oss om den andra och tredje nivån i Cohens konfliktpyramid, hantering och hjälp, 

som tidigare nämns under avsnitt 2.2.2 av Hakvoort (2015). 

Utifrån sociokulturellt perspektivet sker lärandet i samband med socialt samspel där eleverna 

ges möjlighet att lära sig av varandra. Genom det sociala samspelet kan man även hjälpa 

eleverna att utveckla sina gamla kunskaper. Därmed utvecklas deras tankar, åsikter och 

värderingar. Elevers lärande gynnas i relation till andra. Därigenom kan de se världen på ett 

annorlunda sätt än det de är vana vid att se. Att exempelvis ge eleverna möjlighet att 

kommunicera och samarbeta med varandra får dem att förstå att andra kan tänka annorlunda 

än dem och tycka annat än de själva gör. Det i sin tur kan skapa en bättre förståelse hos elever 

för andras olikheter, vilket även kan påverka deras personlighetsutveckling. På det sättet kan 

eleverna förstå innebörden av människors rättigheter och de grundläggande demokratiska 

värderingarna.  
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Några av de sju lärarna framhöll att man som lärare måste vara objektiv när det handlar om 

religionskunskap. Detta för att vi lever i ett mångkulturellt samhälle där det finns många 

mångkulturella skolor. Lärare måste belysa de tre olika världsreligionerna, judendomen, 

kristendomen och islam så tidigt som möjligt för att kunna tidigt skapa en förståelse hos 

elever att det finns andra religioner än det de själv tro på eller har. Det framkom att samtliga 

lärare inte går in djupgående på dessa tre världsreligioner utan de utnyttjar högtiderna för att 

behandla religionerna. En del av lärarna tycker att det blir för känsligt att gå in djupgående på 

ämnet och en del lärare anser att det är för tidigt att gå in djupgående på de tre religionerna 

med tanke på barnens åldrar och årskurser och att man går in mer djupgående i årskurs tre. Vi 

anser att det är viktigt att nämna alla religioner i undervisningen oavsett barnens åldrar eller 

årskurser eftersom det är olika religioner som är involverade i klassen. Därför är det viktigt att 

belysa de olika religionerna. Det som även diskuterades var att barns olika åsikter och tankar 

ofta kan påverkas av hemförhållanden. Det är viktigt att tänka på hur man talar med barnen 

och vad som ska förmedlas och varför det ska förmedlas. Det är även viktigt att ta hänsyn till 

elevens egna erfarenheter och låta varje elev dela med sig av sina erfarenheter, tankar och 

åsikter. Vi anser att lärare ska vara uppmärksam på att inte göra eleverna till representanter 

för deras religioner utan låta dem delta och dela med sig om de själva vill det.  

6.2 Metoddiskussion  

Till denna uppsats har kvalitativa intervjuer genomförts därför att vi anser att denna metod är 

användbar för undersökningen. Informanterna får frågor kring studiens forskningsfrågor och 

har möjlighet att besvara frågorna självständigt och fritt. Det betyder att våra intervjuer är 

semistrukturerade. Bryman (2011) nämner både fördelen och nackdelen med 

semistrukturerade intervjuer. Författaren hävdar att fördelen med semistrukturerade intervjuer 

är att deltagarna kan besvara på frågorna i ett större omfång. Nackdelen med sådana intervjuer 

är att deltagarna kan diskutera något annat än det aktuella ämnet som studien handlar om. Vi 

anser att semistrukturerade intervjuer var mest passande till undersökningen för att vi fick 

information om vad lärarna har för erfarenheter kring religiösa konflikter och 

konflikthantering. Det som är ännu viktigare är att deltagarna begriper och tolkar frågorna rätt 

för att vi ska få in rätt och relevant information till studien. Därför gäller det att strukturera 

intervjufrågorna på ett sätt som underlättar för deltagarna att förstå och besvara (Bryman, 

2011). 
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6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

I denna studie kan det tänkas att en tillförlitlighet i undersökningen har uppnåtts utifrån 

studiens syfte och resultat. Studiens tillförlitlighet ökas genom att analysprocessen redogöras 

tydligt och noggrant. Det betyder att studien är pålitlig och trovärdig eftersom egna 

värderingar inte kunde påverka studiens resultat (Bryman, 2011). Vi anser att trovärdigheten 

ökas för att vi har analyserat den transkriberade texten genom att flera gånger redovisat olika 

citat som återspeglar informanternas röst i resultatet, för att inte missa viktiga delar av 

intervjuerna. Detta för att man ska förtydliga och framföra en verklig bild av informanternas 

svar och argument under intervjuerna. Därför har denna studie uppnått ett autentiskt resultat, 

vilket betyder att studien får en ökad tillförlitlighet. 

6.3 Vidare forskning 

Vidare i denna studie skulle det vara intressant att undersöka elevers upplevelser av 

religionskunskapsämnet i skolan. Där studien grundar sig i elevernas synsätt av ämnet religion 

och vad religionskunskap innebär för elever i skolan. Det hade varit intressant att utvidga 

studien med observationer, för att kunna få uppleva elevernas synsätt av religionskunskap. 

Genom observationer skulle vi kunna få en mer fördjupad inblick i elevers upplevelser, 

reflektioner och associationer av ämnet religion och religionsundervisning med fokus på 

grundskolans lägre årskurser.  
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Bilaga 1 – informationsbrevet  

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med 
titeln: Lärarens upplevelser kring religiösa konflikter i klassrummet 

Vi heter Rana Rofael och Hadil Malki och studerar till grundlärare f-3 vid 
Mälardalens högskola. Under hösttermin 2018 ska vi genomföra ett självständigt 
arbete som en del av lärarutbildningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur 
lärare upplever religiösa konflikter. Vi vill även undersöka hur de hanterar sådana 
konflikter som uppstår i klassrummet bland elever.   
Studien kommer att genomföras i skolan där vi vänder oss till grundskollärare f-3. 
Deltagandet i studien innebär att en semistrukturerad intervju kommer att 
genomföras. Intervjun kommer att beröra hur du som lärare upplever och hanterar 
religiösa konflikter i klassrummet. Intervjun beräknas att ta omkring 25-40 minuter. 
Hela intervjun kommer att spelas in för att senare underlätta transkriberingen.  

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att anonymitet 
skyddas i undersökningen och den insamlade informationen ska förvaras på ett 
säkert sätt. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till 
andra studerande samt till examinator.  

Din deltagande är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din deltagande. Vi 
frågar här med om du vill delta i denna undersökning och om du vill medverka i: 

Intervju 

Ja  Nej  

 

Ort/datum/år 

__________________________ 

Namnskrift 

___________________________________ 

Namnförtydligande 

______________________________________________ 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss. 

Rana Rofael  Hadil Malki 

Rra16001@student.mdh.se hki16001@student.mdh.se 

Handledare : Staffan Stranne 
Staffan.stranne@mdh.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

1. Hur länge har du arbetat som lärare? När tog du din lärarexamen? 

2. Kan du kortfattat beskriva hur du brukar lägga upp din religionsundervisning?  

• Brukar du behandla varje viss religion var för sig eller hur gör du?  

3. Hur upplever du religiösa konflikter bland elever? 

4. Hur ofta uppstår religiösa konflikter bland elever? 

5. Hur brukar du hantera sådana konflikter? 

6. Kan du ge exempel på de religiösa konflikterna som uppstod och hur du kunde hantera 

sådana konflikter?  

7. Hur arbetar du förebyggande med religiösa konflikter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


