
 

 

 

Kandidatuppsats 

Att bjuda in eller stänga ute - 
En religionsdidaktisk studie av inkludering  

i religionskunskapsundervisningen. 
 

Författare: Sara Hasselrot  

Handledare: Johan Adetorp 

Examinator: Torsten Löfstedt 

Termin: HT17 

Ämne: Religionsvetenskap 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2RKÄ06 



  
 

 
 

Abstract 
 

This study aims to examine whether or not teachers of religious studies in Swedish high 

schools manage to create an including atmosphere in the classroom, and what they are 

doing to achieve it. The research has been done by participant observation and is of a 

qualitative nature, where six different lessons taught by six different teachers have been 

examined and analysed. The focus during the observations have been to find any 

elements of excluding actions and words from the teacher, and to see what the teacher 

does to try to create an including environment. The theory of the established and the 

outsiders as presented by the sociologists Norbert Elias and John L. Scotson makes the 

foundation upon which the results of this study are analyzed. It can be concluded that 

there are indeed problematic elements in certain interactions between teacher and pupil 

during classes, where the teacher accidentally or perhaps without thought says or does 

things that could make their students feel excluded from the classroom community. These 

elements could thus have a negative effect on the atmosphere in the classroom, and turn 

an otherwise potentially including activity into an excluding one. It seems possible, 

however, to circumvent these problems by using an ethnographic approach when learning 

and collecting information as a teacher, and when teaching in the classroom environment.  
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1 Ingress 

Inkludering är ett begrepp som med tiden kommit att inneha en alltmer central roll i 

skolans värld. Att bedriva inkluderande undervisning kan vara utmanande, inte minst då 

omvärlden i större utsträckning gjort entré i klassrummen; i form av t.ex sociala medier, 

världsomspännande nyhetsnätverk samt en ökad globalisering där människor från olika 

bakgrund och kultur möts även i skolans värld.  

Som alltid där människor möts uppstår kontaktytor, och ibland är dessa ytor inte 

helt friktionsfria. I Minna Salminen-Karlssons bok Det är ju faktiskt två världar som inte 

går ihop från 2005 beskrivs hur katolska ungdomar i Sverige kämpar för att göra sig 

hemmastadda i sin identitet, sin tro, sitt samfunds normer och värderingar samtidigt som 

de vill och försöker passa in i det svenska samhället. För ungdomarna i boken (samt 

förmodligen för ungdomar rent generellt) utgör skolan ofta en viktig arena för skapandet 

av den egna identiteten; i skolan möter man andra jämnåriga, får tillgång till information 

om omvärlden och träffar lärare som inbjuder till diskussioner och samtal om livet och 

samhället, i stort och smått. Att lärarens förmåga att bedriva en inkluderande 

undervisning har stor inverkan på ungdomarnas liv framgår därför ganska tydligt. Särskilt 

inom religionskunskapsundervisningen tycks konfliktytor lätt uppstå, antagligen på grund 

av att frågor som berör sådant som kan upplevas som privat och/eller känsligt ofta tas 

upp. I Det är ju faktiskt två världar som inte går ihop verkar många av ungdomarna 

uppleva att religionskunskapsundervisningen inte är värdeneutral eller att läraren 

exempelvis inte visar intresse för elevens upplevelse av och kunskap om sin egen tro, och 

därför gör undervisningen exkluderande (Salminen-Karlsson 2005: 81-82). Detta 

samtidigt som ett av skolans huvuduppdrag är att undervisningen ska möjliggöra för 

eleverna att bättre förstå andra människors tankar, handlingar och upplevelser (Skolverket 

2011: 5).  

Som religionsvetare och blivande religionskunskapslärare blev jag därför väldigt 

intresserad av att undersöka saken närmare. Bedrivs religionskunskapsundervisningen på 

ett inkluderande vis? Vad gör religionskunskapslärare för att undervisningen ska vara 

inkluderande? I det fall den innehåller exkluderande moment, vilka är dessa och går de att 

undvika? Dessa frågor och svaren på dem undersöks, presenteras och diskuteras vidare i 

denna studie. 

2 Syfte & problemställning 

Ett flertal källor, däribland Salminen-Karlssons studie (2005), visar att många ungdomar 

med annan religiös bakgrund än sekulär, svensk kristendom upplever 

religionskunskapsundervisningen som exkluderande i varierande grad. Studiens syfte är 

därför att med hjälp av kvalitativa observationer undersöka huruvida undervisningen i 

religionskunskap bedrivs inkluderande eller exkluderande, och vad 

religionskunskapslärare gör för att undervisningen ska vara inkluderande. De 

problemställningar undersökningen grundas i är därför följande: 

 

• Hur talar läraren om de religioner hen undervisar om?    
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• Inbjuder läraren till delaktighet hos eleverna? 

 

För att undersöka problemet utgår jag från en analysmall bestående av frågor vilka är 

ämnade att precisera undersökningen ytterligare. Dessa beskrivs närmare i 

metodavsnittet. 

3 Teori & tidigare forskning 

För att ta reda på vilka faktorer som bör undersökas vid observationen har jag valt att 

tillgodogöra mig litteratur som behandlar frågor som liknar dem som presenterats under 

rubriken Syfte & frågeställningar. De olika källorna berör förstås inte exakt samma frågor 

som de som undersöks i denna studie. Exempelvis berör en av böckerna hur valet av 

undervisningsmaterial påverkar huruvida bilden av främmande kulturer blir rättvis eller 

ej, i en annan redogörs det för hur svenska lärare känner osäkerhet inför kontakten med 

muslimska elever, i en beskrivs några av de fallgropar som finns förknippade med att 

undervisa i religionskunskap och i en får vi ta del av hur katolska ungdomar ser på sin 

tillvaro i svensk skola. Trots olikheterna dem emellan har samtliga källor någonting 

gemensamt; de alla fyra beskriver olika problem rörande inkludering som kan uppstå i 

religionskunskapsundervisningen.  

Som teoretisk utgångspunkt används Elias och Scotsons teori om etablerade och 

outsiders. Teorin är egentligen inte utformad specifikt för en klassrumskontext, men kan 

likväl bidra till en förståelse för hur exkludering och inkludering kan fungera på ett sätt 

som förmodligen kan appliceras även på en klassrumsmiljö, även om förutsättningarna 

skiljer sig en del från den kontext Elias och Scotson undersökte vid utformandet av sin 

teori. 

Nedan följer en presentation av de källor som beskrivits här ovan, med den 

teoretiska grunden presenterad först i ledet. 

3.1 Teori: etablerade och outsiders 

I Etablerade och outsiders (2010) har sociologerna Norbert Elias och John L. Scotson 

undersökt det lilla samhället Winston Parva, en liten förort till London bestående av ett 

äldre samt två nyare bostadsområden. Det som drog de båda sociologernas blickar mot 

Winston Parva var hur ett av områdena tycktes präglat av brottslighet och sociala 

problem i betydligt större utsträckning än det gamla området. Under undersökningens 

gång förändrades detta, och tre år efter det att undersökningen påbörjades var 

kriminaliteten lika låg i samtliga områden. Vad som däremot inte förändrades var 

invånarnas bild av de olika samhällsdelarna; även om det nya området vid det laget i stort 

sett hade lika låg brottsfrekvens som det gamla området återstod den gängse 

uppfattningen att det nyare området var drabbat av ungdomsbrottslighet och andra 

problem. Elias och Scotson blev vid det laget nyfikna på hur det kom sig att invånarnas 

bild av det nya området som tillhåll för kriminell verksamhet bestod trots att där inte 

längre fanns fakta som gav underlag för någon sådan uppfattning. Dessutom tyckte de sig 
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ana ett mönster som verkade passa in även i större sociala sammanhang, såsom makt- och 

statusrelationer mellan olika grupper i samhället i stort.  

Resultatet av deras undersökning tydde dessutom på att småskaliga sociala 

företeelser i ett litet samhälle inte kan särskiljas från en mer storskalig utveckling i ett 

bredare perspektiv. Frågan om makt och status tycktes vara central i samhällets olika 

skikt, på såväl makro-, meso- samt mikronivå (Elias & Scotson 2010: 11, 65-66). Med 

detta som grund förmodar jag att teorin också kan användas till att undersöka och 

möjligen förklara graden av inkludering kontra exkludering av olika religiösa grupper i 

skolans värld.  

Teorin om etablerade och outsiders har utformats efter en undersökning av en 

mindre arbetarförort till London. Teorin kan dock användas även i andra fall då den visar 

tecken på en viss allmängiltighet; i alla etablerade maktförhållanden mellan olika grupper 

såsom exempelvis vita och svarta, kristna och judar, rika och fattiga etc verkar den 

mäktigare gruppen se sig själv som bättre än den andra. De är helt enkelt begåvade med 

en viss gruppkarisma, en särskild egenskap som återfinns bara hos dem och som saknas i 

den maktsvaga gruppen. Även människorna i den maktsvaga gruppen upplever ofta sig 

själva sakna denna egenskap och känner sig underlägsna som människor. Detta kan ses 

som en slags kollektiv fantasi, där stigmatiseringen av outsidergruppen är tätt 

sammankopplad med den enhetliga bild de etablerade har av outsidergruppen (Elias & 

Scotson 2010: 11).  

I stora drag kan man säga att teorin går att sammanfatta enligt följande. I de fall där 

det finns ett ojämnt maktförhållande mellan två grupper skapas en hierarki av moralisk 

värdering av grupperna och deras medlemmar. Denna moraliska värdering spelar en 

central roll i maktförhållandet mellan grupperna, där den maktstarka gruppen ses som 

moraliskt överlägsen medan den maktsvaga gruppen ses som moraliskt underlägsen. 

Anledningen till att olika moraliska värden tillskrivs de olika grupperna tros vara att den 

etablerade gruppens makt och överlägsenhet på så vis bibehålls medan den maktsvaga 

gruppens underläge vidmakthålls. Ofta börjar den maktsvaga gruppen agera i enlighet 

med de uppfattningar som finns om den och dess medlemmar, helt enkelt för att de 

beteenden och karaktäristika de anklagas för att ha ofta skapas av det utanförskap 

stigmatiseringen innebär; alltså uppstår en ond cirkel där den kollektiva fantasin tenderar 

att bli till verklighet (Elias & Scotson 2010: 15-20). 

Något som kan vara av särskild relevans för min studie är det Elias och Scotson 

berättar om angående hur faktorer som etnicitet, hudfärg etc ofta är synliga markörer för 

outsidergrupper, men att det inte alltid behöver vara så. I fallet Winston Parva fanns 

exempelvis ingen egentlig skillnad mellan samhällets olika invånare utöver 

etableringsgrad, alltså att en grupp hade bott i området i flera generationer och därför 

hade en gemensam historia, medan den andra gruppen var nyinflyttad. I övrigt tillhörde 

de samma samhällsskikt (arbetarklass), hade liknande arbeten, samma etnicitet, 

nationalitet osv (Elias & Scotson 2010: 30).  

Trots alla dessa likheter stigmatiserades dock den nyinflyttade gruppen, och många 

av de nyinflyttade upplevde det som svårt att komma in i gemenskapen då den etablerade 

gruppen tycktes präglad av en stark “vi-känsla”. Denna känsla av att den egna gruppen är 

“vi” och den andra är “dem” verkar således kunna bottna i något så enkelt (eller kanske 

komplicerat?) som tid, eftersom tid tillsammans medför att gruppen också kunnat 
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utveckla sina egna karaktäristika. Den maktstarka gruppen hade ett gemensamt förflutet, 

den nyinflyttade gruppen saknade det. I generationer hade den maktstarka gruppen 

formats och gemensamma värderingar, seder och normer hade utvecklats. Dessa seder 

och bruk var inte uppenbara för den nyinflyttade gruppen, utan det var bara den 

etablerade gruppen som kunde märka att de nyinflyttades förståelse för nämnda seder och 

bruk saknades. De normer, värderingar, seder och bruk som den etablerade gruppen hade 

och vandes vid sedan barnsben (låt oss kalla dem tillhörighetsmarkörer) behövde alltså 

inte vara på något sätt synliga för att användas som moralisk måttstock, varför det också 

omöjliggjorde för den nyinflyttade gruppen att ta sig in i gemenskapen och ses som 

moraliskt likvärdiga den etablerade gruppen (Elias & Scotson 2010: 49-60).  

Likt den etablerade gruppen tillskrivs också outsidergruppen vissa egenskaper som 

kan kopplas till moralisk underlägsenhet. Några sådana exempel kan vara att de t.ex anses 

smutsiga, ha dålig självkontroll och arbetsmoral, att de fuskar, missbrukar etc. Detta är 

förstås inte sådant som egentligen behöver vara sant; skulle vi gå in i ett hem i Winston 

Parvas nyinflyttade del skulle vi förmodligen se att det var lika rent och fint som i ett hem 

i den äldre delen. Möjligtvis skulle vissa saker skilja sig åt, t.ex skulle graden av 

sysselsättning kunna variera då stigmatiseringen av den nyinflyttade gruppen förmodligen 

kunde innebära att en nyinflyttad person fick det svårare att få anställning än en etablerad 

person och därför kanske kunde ha sämre ekonomiska förutsättningar, vilket i sin tur 

kunde avspegla sig i sådant som klädsel, möblering osv. Som Elias och Scotson dock 

visar spelar dock de faktiska förhållandena mindre roll, så länge fantasin om 

outsidergruppen som lägre moraliskt stående finns kvar (Elias & Scotson 2010: 19). 

I relationer mellan grupper där en grupp ses som moraliskt överlägsen en annan 

(vilket ju enligt Elias och Scotson förefaller vara en vanlig företeelse världen över) 

uppstår till slut något som skulle kunna liknas vid en social rekyl. Undersökningen av 

Winston Parva visar tydligt hur outsiderinvånarna i ett område till en början kan bete sig 

på ett sätt som skulle kunna betraktas som moraliskt underlägset invånarna i ett etablerat 

område, för att sedan fortsätta tillskrivas moraliskt underlägsna egenskaper och beteenden 

trots att outsidergruppen i själva verket efter en tid inte längre beter sig något annorlunda 

jämfört med den etablerade gruppen. Då outsidergruppen genom stigmatisering hålls 

utanför den etablerade gruppen oavsett vad de väljer att göra uppstår en hopplöshet, och 

som en ren motreaktion förstärks de negativa egenskaper och beteenden som tillskrivs 

dem (Elias & Scotson 2010: 15-16).  

En mekanism som ytterligare verkar göra klyftan mellan grupper i olika 

maktställning djupare är att social kontakt med någon ur den (ansett) lägre stående 

gruppen kan sänka ens egen ställning inom den etablerade gruppen. Elias och Scotson 

kallar detta för “kontaktsmitta”; genom att umgås med någon ur outsidergruppen överförs 

en del av deras lägre status på en själv. På så vis behåller den etablerade gruppen sina 

tillhörighetsmarkörer för sig själva. Eftersom kontakt mellan de olika grupperna undviks 

kan inte heller kunskaper om respektive grupps seder och bruk överföras dem emellan, 

och maktbalansen bibehålls (Elias & Scotson 2010: 18).  
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3.2 Unga katoliker i svensk skola 

Minna Salminen-Karlsson, doktor i pedagogik och docent i sociologi vid Uppsala 

universitet, har i sin bok Det är ju faktiskt två världar som inte går ihop (2005) samlat 

material från intervjuer med katolska ungdomar i Sverige som valt att aktivt leva med och 

utöva sin tro. Boken handlar främst om vad detta innebär för ungdomarnas liv och 

identitet som unga katoliker i Sverige, där såväl värderingar som livsstil skiljer sig från de 

värderingar som följer med ungdomarnas tro.  

Något som gör Salminen-Karlssons studie särskilt intressant är att den berörda 

gruppen (katolska ungdomar i Sverige) vid en första anblick kanske inte tycks särskilt 

“annorlunda” jämfört med vad vi i Sverige skulle kalla anse vara normen, medan 

ungdomarnas utsagor i boken tyder på att där visst finns skillnader och att dessa 

skillnader innebär problem, inte minst i skolan. Ett sådant exempel är hur de katolska 

ungdomarna (som ju i allra högsta grad är kristna) direkt blir uteslutna ur diskussions-

gemenskapen vid diskussioner som berör exempelvis livets okränkbarhet, där 

definitionen av vad detta innebär bland t.ex. lärare (som ska basera sin undervisning i den 

etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism) tycks vara självklar. 

Salminen-Karlsson menar med detta som bakgrund att det vore bra om vi kunde förändra 

vår bild av “främmande” normer som något problematiskt, samt reflektera över vad som 

ses som självklart och varför det är så, för att undvika exkludering av ungdomar som inte 

tillhör den etablerade gruppen (Salminen-Karlsson 2005: 9-11).  

Något som ofta nämns av de intervjuade ungdomarna och av Salminen-Karlsson är 

hur andra ungdomar och vänskap har stor inverkan på identitetsbildningen. “Man blir 

som man umgås” heter det ofta, och detta kan visa sig på olika sätt; de unga delas upp i 

mer eller mindre tydliga grupper med markörer som skiljer dem åt t.ex kroppsligt, 

geografiskt eller beteendemässigt. De katolska ungdomarna som deltog i studien har en 

gemenskap med varandra där deras gemensamma erfarenheter, livsstil och världssyn 

skiljer sig från andra ungdomars. De kan vistas i församlingens ungdomslokaler på 

fritiden och har en mängd katolska ritualer gemensamt, som andra ungdomar inte riktigt 

förstår. Skolan är dock den plats där de spenderar den största delen av sin tid, och där är 

de ofta den enda med sin trostillhörighet i klassen. Många av ungdomarna beskrev hur de 

icke-katolska jämnåriga var sådana man samspelar med utan att egentligen umgås med. 

Få uttryckte att det var så på grund av att något var fel med att vara icke-katolik, utan 

huvudanledningen var dels att det kyrkliga engagemanget tog mycket tid, samt att icke-

katolska kompisar sällan verkade förstå de katolska ungdomarnas religiösa engagemang, 

livsstil och intressen; de talar helt enkelt inte samma språk. I diskussioner om religion 

med t.ex klasskamrater fick diskussion ofta karaktären av en tävling, där det blev upp till 

de katolska ungdomarna att försvara sin tro, istället för att handla om att försöka förstå 

eller lära sig mer om varandras respektive trosuppfattning. Detta gör att den katolska 

gemenskapen blir väldigt viktig för ungdomarnas identitetsbildning trots att de katolska 

ungdomarna som individer ofta är skilda åt större delen av tiden då de går i olika skolor 

och årskurser, har olika fritidsintressen etc. (Salminen-Karlsson 2005: 61-68).  

Då diskussioner om religion verkade utgöra en av grundorsakerna till att de 

katolska ungdomarna sällan umgicks med icke-katolska ungdomar samtidigt som skolan 

på många sätt utgör en plats för just diskussion verkar det som att skolan inte riktigt 
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kunnat hantera den kulturella mångfald som uppstått i dagens Sverige. De flesta av 

ungdomarna säger sig helst undvika diskussion på grund av att det som tidigare nämnts 

verkar leda till att de sätts i försvarsställning (Salminen-Karlsson 2005: 68-69). 

Ungdomar i olika stadier av skolgång berättar att diskussioner om religion sällan är 

särskilt givande eller roliga och att de därför ofta väljer att inte delta, även om det 

samtidigt gör dem ont att inte känna att de kan delta på lika villkor som sina 

klasskamrater. Sådana upplevelser återfinns hos elever i såväl högstadiet som gymnasiet 

samt till viss del på universitetsnivå, även om universitetsstudenterna i studien i något 

högre utsträckning anger att diskussioner om religion och katolicism är givande, särskilt 

om andra visar intresse (Salminen-Karlsson 2005: 77-78).  

Att ungdomarna känner sig exkluderade från diskussioner om religion och tro är 

förstås problematiskt i en skolkontext och kanske särskilt vid religionskunskaps-

undervisningen, där sådana diskussioner ofta förekommer. Ungdomarna i studien 

berättade om hur lärarna vid diskussionstillfällen sällan hade särskilt mycket mer 

förståelse för dem och deras tro än vad klasskamraterna hade, även om lärarna kanske 

uttryckte sig lite mildare. Dessutom menade en del av ungdomarna att lärarnas okunskap 

var problematisk och att värderingsbaserade uttalanden ofta presenterades som fakta. I 

många lägen upplevde ungdomarna att situationen då blev spänd och att de inte vågade 

säga emot, dels för att läraren sätter betyg samt för att det var socialt jobbigt att behöva 

rätta en lärare som man förväntar sig ska ha kunskaper i ämnet hen undervisar i. Ett 

vanligt fel verkar vara att lärarna utgår från en mycket snäv bild av katolicismen i vilken 

många katoliker förmodligen inte skulle känna igen sig (Salminen-Karlsson 2005: 81-82). 

Något som kan verka lite som ett ljus i mörkret vad gäller ungdomarnas upplevelser 

av diskussioner om religion i klassrummet är att de katolska ungdomarna ofta funnit stöd 

hos klasskamrater med annan religiös bakgrund, t.ex. muslimsk eller frikyrklig. I de fall 

där de katolska ungdomarnas åsikter eller värderingar avvikit från normen och diskussion 

har uppstått har till exempel muslimska ungdomar hoppat in och givit stöd så att de 

katolska ungdomarna inte blivit helt ensamma på sin sida av argumentationsfältet 

(Salminen-Karlsson 2005: 82-83).  

Det vore kanske inte orimligt att tänka sig att det exkluderande klimat som beskrivs 

i boken skulle kunna verka avskräckande och få ungdomarna att välja bort sin tro. Dock 

förefaller det sig vara tvärtom; flertalet av de unga som medverkar i studien upplever 

snarare att ifrågasättandet stärkt dem i deras tro och gemenskap med andra troende 

katoliker. Ofta blir de kända som “katoliken”, och efter det kan det vara svårt att sudda 

bort eller osynliggöra den stämpeln då de i sina interaktioner med omgivningen ständigt 

blir påminda om och stärkta i sin katolska identitet. Diskussioner med klasskamrater och 

lärare blir på så vis ett sätt att göra en åtskillnad mellan jaget och de andra, “mig”/”vi” 

och “dem”/”de andra”. Detta har i slutändan lett till att ungdomarna också ifrågasätter 

vad de kallar “samhället”, ett samhälle som till mångt och mycket står för andra 

värderingar och normer än de som ligger dem själva närmast. Inte så pass mycket att de 

på något sätt vill vända samhället ryggen, men upplevelsen av att inte riktigt tillhöra 

samhället tycks vara vanlig. Exempelvis uttrycker vissa att “de andra” ungdomarna inte 

tänker självständigt utan bara sväljer vad “samhället” och “media” förmedlar till dem, 

medan de själva på grund av de ständiga diskussionerna, ifrågasättandet och 

exkluderingen tvingats tänka självständigt och finna sin egen väg. I vissa fall verkar 
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omgivningens ifrågasättande och exkludering av de katolska ungdomarna leda till en 

motreaktion, där ungdomarna blir mer konservativa i sin tro än vad de själva tror att de 

annars hade varit (Salminen-Karlsson 2005: 58, 84-85). 

3.3 Om konsten att välja kunskap 

Kjell Härenstam som är professor i religionsvetenskap har i Kan du höra vindhästen? 

utgått från hur den tibetanska buddhismen beskrivits av forskare och resenärer för att 

lyfta problematiken kring hur olika kulturer och religioner beskrivs på ett förenklat sätt i 

läroböckerna. I boken behandlas alltså främst buddhism, men den problematik som 

Härenstam beskriver går att applicera även i andra fall.  

Enligt Härenstam beskrivs buddhismen i skolan ofta i form av en slags västerländsk 

idealbuddhism, med fokus på buddhism i Indien, buddhismens ursprung och ett fåtal 

centrala texter. Den buddhism som beskrivs har utöver att bara vara representativ för en 

liten del av världens olika former av buddhism idealiserats kraftigt då väst tycks ha haft 

ett behov av en rationell (icke-konfessionell och ateistisk) religion. I den traditionella 

västerländska beskrivningen av buddhismen har man bortsett från drag som är och alltid 

varit viktiga för de många olika formerna av buddhism. Ofta väljs theravadabuddhismen 

som utgångspunkt, och får representera kärnan och ursprunget för hela världens 

buddhism. I själva verket är denna så kallade ursprungliga form förmodligen inte mer än 

ett visst sätt att se på och välja kunskap från buddhismen, som ju innefattar för oss 

komplexa fenomen och tankesätt. Att på detta vis göra ett urval menar Härenstam inte 

behöver utgöra ett problem i sig, så länge vi är medvetna om att det faktiskt är ett urval vi 

gör, och att vi kan motivera urvalet ifråga (Härenstam 2000: 12-14. 

En anledning till att det lätt blir så att det urval som görs landar i en stereotypiserad 

bild av buddhism är att lärare i exempelvis Sverige sällan har annat än andrahandskällor 

att välja från. Därför är det särskilt viktigt att läraren i sin urvalsprocess reflekterar kring 

sina värderingar av vad som ses som relevant och inte, då detta förstås påverkar urvalet 

och sedermera den bild av buddhism som förmedlas till eleverna. Att ställa sig själv 

frågan varför viss kunskap valts ut och presenterats är också viktigt då läraren sällan 

utgör första ledet i presentationen av kunskapen. Olika forskare och informatörer har av 

också gjort sina urval, grundade i den bakgrund, de intressen och de ideologier som ligger 

till grund för deras egna undersökningar. Läraren behöver alltså inte bara reflektera kring 

varför läraren själv väljer ett visst material att utgå från i sin undervisning, utan även 

varför detta material valts ut av andra forskare och författare för att sedan presenteras på 

just det sätt det presenterats på. I studiet av religioner från andra kulturer än den 

västerländska (som förvisso också innehåller många olika religiösa uttryck) är det därför 

av stor vikt att fundera över vilka ideologiska och sociala förhållanden kunskapen 

inhämtats och sammanställts under (Härenstam 2000: 15-20).  

3.4 Religionskunskapens fallgropar 

Inom religionskunskapsundervisningen finns många olika fallgropar i vilka en lärare 

riskerar att trilla ned. Något som förmodligen är ganska vanligt är vad som kan kallas 

robottendensen, vilket innebär att man som lärare framställer religioner på ett stereotypt 



  
 

11 

 

och enhetligt vis där de som tillhör religionen verkar tro, tänka och agera på ett och 

samma sätt (Berglund 2011: 125).  

Inom samtliga religioner och livsåskådningar finns förstås olika sätt att vara och 

förhålla sig till sin religion, vilket i stort sett alla som utövar en religion förmodligen vet 

om. Ändå händer ofta att vissa religioner och de som tillber dem ses och beskrivs som 

något främmande och exotiskt, förmodligen på grund av att vi när vi beskriver traditioner 

och seder om vilka vi saknar kunskap och erfarenhet tenderar att förenkla och 

stereotypisera. Därför beskrivs ofta världens olika livsåskådningar och religioner utifrån 

den grupp inom religionen som beter sig mest stereotypt, medan variationerna glöms 

bort. Detta medför ett antal risker: exempelvis att eleverna lär sig en för snäv bild av 

religionen, att troende elever inte känner igen sig och tappar tilltro till läraren och dennes 

kunskap, eller att eleverna kan komma att uppleva sig själva eller andra som dåliga 

utövare då de inte klarar av att leva upp till de bild som presenteras (Berglund 125-126).  

Det finns olika anledningar till att ovanstående problem uppstår. En fallgrop är att 

läraren presenteras fakta som är för komplicerad för eleverna att omfamna och förstå, 

varpå läraren istället försöker förenkla innehållet vilket i sin tur leder till 

stereotypiseringar. Makt kan också vara en bakomliggande faktor; trots att 

religionskunskapen ska bedrivas icke-konfessionellt påverkas den av inifrånperspektiv 

från lärare, föräldrar, elever, läroböcker etc. som vill framhäva en “sann” bild av den 

religiösa (eller icke-religiösa) traditionen. Enligt läroplanen ska ämnet visa perspektiv 

både inifrån och utifrån, men då det helt uppenbart finns många perspektiv i världen att ta 

hänsyn till uppstår ändå frågor kring vilka perspektiv läraren till slut väljer att presentera 

och på vilka grunder (Berglund 2011: 126).  

Ett sätt på vilket lärare kan arbeta för att undvika att falla i ovan nämnda fallgropar 

är att arbeta etnografiskt för att undvika robottendensen och stereotypisering. Etnografi 

betyder folkbeskrivning och metoden kan kort beskrivas som insamlande och bearbetning 

av material i syfte att analysera sociala och kulturella strukturer. Metoden är väletablerad 

inom många olika forskningssammanhang och kan även appliceras i en skolmiljö, både 

som forskningsmetod och förhållningssätt. I grunden är metoden hermeneutisk, vilket 

innebär att den som forskar/undersöker något kan läsa och tolka människors ageranden 

och handlingar för att förklara och förstå dessa likt vi annars tolkar, förklarar och förstår 

texter. I en religionsdidaktisk kontext innebär detta en djupare förståelse för människors 

tankar, känslor och handlanden vilket gör det lättare att undvika stereotypisering vilka 

annars kan bidra till och förstärka fördomar och diskriminerande behandling. Genom att 

arbeta etnografiskt inom religionsdidaktiken kan läraren försöka se företeelser som har 

med religion att göra men som vi kanske annars lätt missar eller inte väljer att studera 

närmare (Berglund 2011: 127).  

Ett exempel kan vara att läraren försöker se vilken typ av religiositet som uttrycks 

av eleverna i klassrummet, och reflektera över hur detta påverkar undervisningen. Frågor 

att reflektera kring kan vara hur elever talar om religion utanför klassrummet, vad och hur 

eleverna lär sig om religion utanför klassrummet, eller vilka religiösa högtider som firas i 

elevernas närliggande omvärld. Med hjälp av etnografiska glasögon kan läraren på så vis 

utveckla både sin egen och elevernas kunskaper om religion på ett vis som 

uppmärksammar hur människor inom olika religioner kan leva och uttrycka sin religion 
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på olika vis, istället för att bara utgå från en samlad, förenklad bild som riskerar att göra 

religionskunskapsundervisningen exkluderande (Berglund 2011: 127-128).   

Detta går också att koppla till ämnesplanen för religionskunskapen, där det 

fastställs att undervisningen ska präglas av öppenhet gentemot olika livsstilar, 

förhållningssätt och människornas olikheter samt ge eleverna medel att utveckla en 

förståelse för hur det är att leva i ett mångfaldigt samhälle. Detta i sin tur förväntas leda 

till en ökad förståelse för olika traditioner och kulturer och kan på så vis bidra till att 

lärare och elever lättare kan bemöta exempelvis främlingsfientlighet eller konflikter kring 

religion och tro i klassrummet (Berglund 2011: 127-128).  

3.5 Att vara muslim i svensk skola 

Jonas Otterbeck forskar i islamologi vid Lunds universitet och har skrivit boken Islam, 

muslimer och den svenska skolan. Skolmiljön har sedan många år tillbaka blivit alltmer 

mångkulturell och mångreligiös, vilket skapar situationer som såväl lärare som elever och 

föräldrar behöver förhålla sig till. Just islam är idag ett vanligt inslag i svensk skola då 

islam är en förhållandevis stor minoritetsreligion i Sverige, men ändå känner sig många 

svenska lärare osäkra i mötet med muslimska elever. De muslimska eleverna och deras 

föräldrar, i sin tur, har också visat sig känna sig osäkra i den svenska skolmiljön då de 

främst fått information om skolan och hur den fungerar via t.ex. media, där det ofta 

påtalas hur dåligt skolan fungerar, att där saknas disciplin, att ungdomarna får lära sig om 

sex etc.  

När två sidor präglade av denna typ av osäkerhet möts uppstår lätt missförstånd. 

Därför är det särskilt viktigt att skolpersonalen och föräldrarna talar med varandra för att 

öka sin egen förståelse för situationen och tydliggöra sina egna ståndpunkter. Skolan får 

då möjlighet att förklara hur undervisningen går till och vad den innehåller för att 

nyansera bilden av svensk skola, samtidigt som familjerna kan delge läraren om vilka 

förväntningar de har på skolan. I och med detta kan de båda parterna lättare nå 

kompromisser och lägga grunden för en positiv relation mellan lärare och elev, samt en 

god lärmiljö (Otterbeck 2000: 11, 49-50). 

En fråga där problem ofta verkar uppstå är den om religionsundervisningen. Vissa 

föräldrar till muslimska elever känner sig inte helt bekväma med att deras barn ska lära 

sig om de andra religionerna utan kan uppleva det som ett sätt för skolan att försöka få 

deras barn att överge sin egen religion. Detta är ju inte alls syftet med religionskunskap, 

men på många håll i världen är religionskunskap likställt med undervisning i en viss 

religion, varför det inte är särskilt underligt att missförstånd lätt uppstår. Skolan måste 

därför förklara att undervisningen är icke-konfessionell och syftar till att ge en förståelse 

och kunskap om flera olika religioner och att detta är för att öka förståelsen för andra, inte 

för att få dem att överge sin egen tro. Många av föräldrarna har också en bakgrund i 

samhällen där myndigheter utgjort ett hot mot dem själva och familjen, snarare än ett 

skydd, vilket förmodligen kan bidra till en viss skepsis gentemot läraren som ses som 

representant för samhället (Otterbäck 2000: 60, 72). 

Ytterligare ett problem som ofta uppstår i religionskunskapsundervisningen är att 

läroböckerna enligt olika muslimska organisationer innehåller fel i beskrivningarna av 

islam (ett problem vi troligtvis kan stöta på oavsett vilken religion det rör sig om). Ofta 
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påverkar den samtida bilden av islam i t.ex. media hur innehållet i läroböckerna ser ut, 

och även om det inte nödvändigtvis är inte direkta fel det rör sig om kan vinklingar i 

texterna göra att den bild som presenteras av islam närmast blir en nidbild, i vilka många 

muslimer varken känner igen sig själva eller sin tro. Detta har i viss mån blivit bättre på 

senare tid då många läromedelsförfattare börjat höra av sig till exempelvis Islamiska 

Informationsföreningen för att säkerställa att den information som anges i böckerna 

stämmer. Samtidigt som detta innebär en förbättring är det dock fortfarande viktigt att 

granska den syn på islam författaren har och om det på något sätt argumenteras för eller 

emot någon viss form av islam. Ibland är nämligen skillnaderna inom en religion lika stor 

eller till och med större än den mellan olika religioner (Otterbäck 2000: 60-61). 

Något som kanske inte är direkt kopplat till klassrumsmiljön men ändå kan påverka 

och påverkas av lärarens förmåga att inkludera alla elever oavsett religiös bakgrund är 

vad Otterbäck berättar om enklavering. Enklavering handlar här om hur människor som 

bosätter sig i olika områden formas utifrån de normer och värderingar som finns i 

området. Områdets normer och invånarnas gemensamma värderingar integreras sedan i 

individernas identiteter, som får sin normalitet bekräftad inom gruppen. Detta i sin tur 

kan leda till en känsla av att tillhöra en gemenskap, där det blir “vi” och “de andra”. Just 

vad gäller islam verkar det vanligt att många muslimer samlats i samma bostadsområden, 

varför enklavering verkar uppstå förhållandevis lätt jämfört med mindre religiösa grupper 

i Sverige. Detta kan få betydelse i klassrumsmiljön då läraren utmanas att inkludera 

individer i undervisningen, som kanske motsätter sig detta och hellre vill tillhöra “sin 

egen grupp” hellre än den gemenskap läraren bjuder in eleven till (Otterbäck 2000: 106).  

 

4 Metod  

4.1 Avgränsning och urval 

Undersökningen är av kvalitativ karaktär och har formen av deltagande 

observationsstudier som gjorts i en klassrumsmiljö, där material insamlas med hjälp av 

både ljudinspelning och fältanteckningar. Sex olika lektionstillfällen i religionskunskap, 

som alla letts av olika lärare har observerats. Innan observationstillfällena har jag 

försäkrat mig om att lektionerna ägt rum i klassrumsmiljö, att de skulle vara lärarledda (ej 

t.ex. enbart filmvisning) och att de handlar om någon av världsreligionerna. Detta för att 

vara säker på att det insamlade materialet skulle gå att koppla till mina frågeställningar, 

där lärarens handlingar och ordval står i centrum. De olika lektionerna har handlat om 

kristendom, islam, hinduism, de abrahamitiska religionerna, judendom och buddhism. 

Observationerna har gjorts vid olika skolor, som samtliga är belägna i södra Sverige. De 

klasser i vilka observationerna genomförts har haft varierande storlek och 

sammansättning, samt tillhört olika programinriktningar. 

För att komma i kontakt med religionskunskapslärare har jag (efter att ha 

presenterat undersökningen) bett rektorer vid fyra olika skolor om mailadresser till de 

anställda religionskunskapslärarna på skolorna för att se om observation vore möjlig att 

genomföra. Utskick gjordes först till sex olika lärare, men då det bara var tre av dessa 
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som kunde delta fick jag personligen söka kontakt med ytterligare skolor och lärare för 

att få tillräckligt med underlag för den senare analysen. 

Då antalet deltagande lärare möjligtvis ändå kan verka lite lågt skulle detta kunna 

påverka studiens generaliserbarhet, men med tanke på att det vid deltagande observation 

är möjligt att istället gå på djupet bör det fungera väl trots detta. Syftet med studien är ju 

inte heller att besvara på förhand fastställda hypoteser utan snarare att fördjupa 

förståelsen för ett fenomen, varför antalet deltagare inte heller är av lika stor vikt som det 

hade varit vid exempelvis en enkätstudie. 

4.2 Metodval - varför deltagande observation? 

Observation som undersökningsmetod (då särskilt systematisk observation) är 

förhållandevis vanlig vid forskning i skolmiljö, varför det antas kunna fungera i denna 

studie. Jag har dock valt att genomföra undersökningen med hjälp av deltagande 

observation istället för systematisk observation, på grund av att det förmodligen är svårt 

att veta på förhand t.ex. hur ofta läraren kan tänkas prata om de olika religionerna, hur 

mycket eleverna kommer att bjudas in till delaktighet, om eleverna kommer att ha en 

framträdande roll i samspelet etc. För att göra en systematisk observation hade det krävts 

ett på förhand fastställt schema med konkreta aspekter att observera och dokumentera, 

vilket inte vore förenligt med denna studies frågeställningar; frågeställningarna är helt 

enkelt av en alltför öppen karaktär (Denscombe 2009: 274-281).  

Den deltagande observationen har här en fördel i att den tillåter forskaren att 

bevittna händelserna med egna ögon, att rikta blicken dit det sker för studien relevanta 

saker och följa händelserna på ett detaljerat vis. Då miljön kan förväntas vara till stor del 

oplanerad krävs det att observationsmetoden är förhållandevis flexibel, något som 

stämmer bättre överens med en deltagande än en systematisk observation. Dessutom 

utgår undersökningen inte från några fastställda hypoteser, utan syftet är att utifrån ett 

holistiskt perspektiv undersöka t.ex. hur undervisningen bedrivs, inte att den bedrivs på 

ett visst sätt. För att detta ska fungera har jag försökt skaffa en god förförståelse för 

situationen. Dels har jag som blivande religionskunskapslärare i rollen som 

lärarpraktikant deltagit vid många lektionstillfällen tidigare och vet ungefär hur en lektion 

kan se ut. Utöver det har förberedelser och kunskapsinhämtning gjorts i form av 

genomgångar av tidigare litteratur och forskning på området, för att finna exempel på 

situationer som skulle kunna uppstå och som skulle kunna vara av relevans för 

undersökningen. Utifrån dessa förkunskaper har sedan frågeställningarna utformats. Detta 

sammantaget gör att fördelarna med deltagande observation överväger fördelarna med en 

systematisk observation (Denscombe 2009: 286). 

En möjlig nackdel med observation över huvud taget skulle i detta fall kunna vara 

att det är svårt att utföra en observation utan att störa den naturliga miljön, något som 

skulle kunna påverka studiens tillförlitlighet. Som forskare är det därför viktigt att vara 

medveten om sin egen roll i det sammanhang som undersöks. Dels har den som 

undersöker en inverkan på miljön genom sitt blotta närvarande; att förvänta sig att 

människor skulle bete sig precis som vanligt när de är under lupp vore inte rimligt, 

särskilt inte om vederbörande för anteckningar eller kanske har med en 

ljudinspelningsapparat. Dessutom tillkommer ett element av subjektivitet, då forskarens 
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intressen, förutfattade meningar, tidigare erfarenheter etc tenderar att påverka var 

strålkastaren riktas och vad som forskaren tar med sig från observationen i form av 

fältanteckningar. Här uppstår lätt ett dilemma där forskaren använder t.ex. ljudinspelning 

och fältanteckningar för att inte forskarens egna uppfattningar och minnen ska påverka 

det resultat som senare presenteras, vilket medför att miljön kan komma att påverkas 

ytterligare av forskarens närvaro (Denscombe 2009: 283-286).  

Att jag ändå valt att använda mig av deltagande observation som metod trots detta 

är för att där finns fördelar som överväger, särskilt ställt i relation till de frågeställningar 

som presenterats. Dels krävs inte mycket utrustning, utan forskarens “jag” är det främsta 

verktyget. Förutsättningarna att bibehålla den naturliga miljön är på vissa sätt bättre än 

andra samhällsvetenskapliga metoder; exempelvis ges forskaren möjlighet att genom 

observation se vad som faktiskt händer, istället för att som vid exempelvis intervju- eller 

enkätstudier förlita sig på vad någon annan säger om det som händer. Deltagande 

observation erbjuder den som undersöker stora möjligheter att få god insikt i sociala 

processer (som ju är vad denna studie undersöker). Det är också möjligt att med hjälp av 

denna typ av observation förklara komplexa processer på ett holistiskt vis samtidigt som 

vi får ta del av de observerades perspektiv då vi upplever situationen “tillsammans” med 

dem (Denscombe 2009: 290-293).  

För att komma runt en del av problematiken med selektivt minne har jag valt att 

både använda ljudinspelning och föra anteckningar under lektionens gång. Detta 

rekommenderas i regel inte eftersom miljön störs och det blir svårt att hålla min roll som 

forskare dold, men då rollen som forskare i det här fallet ändå inte döljs förefaller detta 

vara en rimlig lösning. Ljudinspelning fångar upp vad som sägs vilket kan vara lämpligt 

då risken annars finns att något glöms bort, samtidigt som det ibland också kan vara svårt 

att höra i ett klassrum. Med ljudinspelning finns i sådana fall möjligheten att gå tillbaka 

och lyssna igen. Då ljudinspelning inte är någon obligatorisk del vid deltagande 

observation transkriberas inte hela inspelningarna, utan bara utvalda delar som verkar 

relevanta för studien.  

Fältanteckningar bör enligt rekommendation göras efter observationen, men nära 

inpå den så att minnet är färskt. Renskrivning av ljudinspelningen fungerar i denna studie 

som fältanteckningar, men för att inte missa relevanta nyanser i det som händer och sägs 

(t.ex. jakande/nekande nickningar från läraren) har jag valt att komplettera observationen 

med fältanteckningar direkt på plats. Dessa förväntas dock inte vara mer störande än min 

närvaro i övrigt då det rör sig om små och korta notiser.  

4.3 Kopplingar mellan metod och frågeställning 

För att besvara de frågor som angivits under rubriken Syfte & frågeställningar ligger 

undersökningens fokus på läraren och dennes handlingar samt ordval. Vid 

observationstillfällena följs därför läraren runt i klassrummet, och vad eleverna säger och 

gör uppmärksammas enbart då de interagerar med undervisande lärare. Detta av praktiska 

skäl; att kartlägga varje handling och ord som yttras i ett helt klassrum vore svårt vid den 

här typen av observation. Inte för att interaktionen mellan elever på något vis vore 

irrelevant i sig, men då syftet trots allt är att undersöka hur religionskunskaps-

undervisningen bedrivs samt om detta görs på inkluderande eller exkluderande vis ter det 
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sig rimligt att främst undersöka den som har huvudansvaret för undervisningen (alltså 

läraren). 

4.4 Särskilda handlingar, ord och uttryck att leta efter 

För att kunna tolka det insamlade materialet sammanställs här ett antal exempel på 

exkluderande handlingar, ord eller uttryck som (med stöd i tidigare forskning) skulle 

kunna observeras. Avsikten är att under observationens gång hålla särskild utkik efter 

sådana uttryck, dock ej utan att samtidigt inneha en öppenhet som präglar en deltagande 

observation. Att vara helt styrd av ett på förhand bestämt schema vore svårt på grund av 

klassrumsmiljöns oplanerade och spontana natur, men här nedan följer några exempel på 

sådant som väcker särskild uppmärksamhet. 

 

Exempel på handlingar som kan verka exkluderande kan vara att läraren: 

 

• Väljer att låta vissa elever svara på frågor/delta mer än andra. 

• Spenderar mer eller mindre tid på att försöka förstå olika elever. 

• Avbryter när en elev pratar/beskriver något. 

• Att läraren inte bidrar med en nyanserad bild ifall någon elev uttrycker sig 

negativt om andra religioner/kulturer än den egna. 

• Att valet av undervisningsmaterial är onyanserat, t.ex. bara innehåller 

västerländska beskrivningar av omvärlden. 

 

Exempel på ord och uttryck som kan verka exkludera kan vara: 

 

• Att läraren uttrycker sig i termer av “vi” och “dem”, där “vi” tillskrivs “finare” 

egenskaper och “dem” ses som sämre. 

• Att läraren uttrycker sig eurocentriskt, t.ex. utmålar andra religioner och kulturer 

som exotiska. 

 

Anledningen till att jag valt att utgå från dessa stödfrågor (utöver min problemställning) 

vid såväl observationer som analys är att det vore svårt att veta vad jag annars skulle titta 

efter under observationerna, samt för att lättare kunna förankra den senare analysen i 

resultatet. Stödfrågorna är utformade med hjälp av den litteratur som presenterats under 

Teori & tidigare forskning. För att inte få alltför mycket att titta efter har jag fokuserat på 

exkluderande handlingar framför inkluderande sådana, för att ögonen helt enkelt inte 

skulle gå i kors under observationerna. Dessutom är exkluderande handlingar mer 

utförligt beskrivna i den tidigare forskningen, än inkluderande handlingar, även om det 

säkert också skulle gå att utföra observationer med inkluderande handlingar i fokus. 

4.5 Etiska överväganden 

Vid deltagande observation uppstår ibland frågor av etisk art, särskilt i fall då forskaren 

agerar helt dolt (det vill säga helt utan de deltagandes kännedom om forskarens avsikter 

med deltagandet). För att undvika den typen av problem är min identitet som forskare 

samt min avsikt med undersökningen under observationerna känd för såväl lärare som 
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elever. Det går att ifrågasätta detta förfarande med tanke på att det är fördelaktigt att inte 

störa den naturliga miljön, men då många av de som indirekt deltar i studien är ungdomar 

där vissa kanske riskerar att känna sig utpekade är det säkrast att sätta etiken i första 

rummet. För att inte påverka deltagarna alltför mycket har jag dock fått göra en 

avvägning; jag avslöjar inte att undersökningen handlar om hur pass 

exkluderande/inkluderande undervisningen är, då detta antagligen hade gjort att läraren 

kanske ansträngt sig mer än vanligt för att göra undervisningen inkluderande genom att 

undvika exkluderande begrepp o. dyl. Jag har i ett informationsblad (som beskrivs 

närmare här nedan) skrivit att undersökningen handlar om hur lärare undervisar om och 

beskriver olika religioner. Detta är ungefär så nära jag lyckats komma att beskriva den 

verkliga avsikten utan att avslöja för mycket. Anledningen till varför detta förfarande 

valts istället för att delge deltagarna fullständig information om studiens exakta 

frågeställningar är också forskningsetisk; att försöka påverka resultatet så lite som möjligt 

för att öka resultatvaliditeten är också viktigt (Esaiasson m.fl. 2012: 45, 63, 343). 

Förutsättningarna för undersökningen samt information om ljudinspelning och 

fältanteckningar har delgivits läraren via ett informationsblad (se Bilaga 1) som i sin tur 

delgivit eleverna detsamma. Detta för att efterleva Vetenskapsrådets forskningsprinciper; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vad 

gäller informationskravet beskrivs i informationsbladet vad som kommer att undersökas 

och hur. Vad gäller samtyckeskravet var tanken först att lärarna skulle utforma någon 

extra uppgift åt de elever som av någon anledning inte ville delta under observationen, 

men då detta verkade göra det för svårt att få till stånd det antal observationer som 

krävdes för att kunna göra någon rimlig analys tvingades jag ge avkall på det kravet. Å 

andra sidan är ju undervisning på gymnasial nivå än så länge frivillig, så den elev som 

inte vill delta skulle ändå ha möjligheten att avbryta sitt deltagande. Dessutom är det 

tveksamt om eleverna egentligen är att räkna som deltagande, då det är lärarens ord och 

handlingar som står i fokus för studien.  

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att såväl lärare som elever delgivits full 

anonymitet, och i det fall de omnämns specifikt omnämns de som exempelvis Lärare A 

(LA), Lärare B (LB), Elev 1 (E1), etc. Då faktorer såsom exempelvis kön, utseende eller 

liknande inte förmodas ha någon betydelse för resultatet utelämnas sådan information för 

att ytterligare säkra att de deltagandes identiteter hålls dolda. I informationsbladet 

informeras deltagarna också om forskarens tystnadsplikt samt att studien och 

inspelningarna görs i akademiskt syfte samt att inspelningarna raderas så fort 

fältanteckningarna blivit klara (för att uppfylla nyttjandekravet). Samtliga deltagare är 

över 15, varför vårdnadshavares godkännande inte är nödvändigt (Vetenskapsrådet, 

Codex: 7, 9, 10, 12). 

 

5 Bakgrund till för studien relevanta begrepp 

För att göra såväl frågeställning som resultat, analys och efterföljande diskussion mer 

begripliga för läsaren redogörs här kort för vad som i studien menas med begreppen 

inkludering och exkludering. Som alltid finns flera olika definitioner av olika begrepp, 
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men med utgångspunkt i bl.a Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga 

broar (Ahlberg 2013) och För alla i skolan (Aspeflo 2017) förklaras definitionen av de 

båda begreppen mer ingående. Exempel ges även på hur läraren kan arbeta för att arbeta 

inkluderande genom att skapa goda relationer. Utöver detta redogörs också för relevanta 

utdrag ur skolans läroplan och ämnesplanerna för religionskunskap. 

5.1 Vad är inkludering och varför är det viktigt? 

I Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar skriven av Ann Ahlberg 

2013 ges en historisk översikt över hur begreppet integrering format svensk skola för att 

sedan bytas ut mot inkludering. Då skolans mål var att göra undervisningen integrerande 

lades fokus på att integrera de elever som från början varit segregerade från den reguljära 

undervisningen. Det togs för givet att vissa elever var annorlunda och därför behövde de 

stöd och hjälp för att komma ikapp sina kamrater; de skulle alltså integreras i 

undervisningen snarare än inkluderas.  

När begreppet inkludering istället kom att hamna i fokus var det för att integrering 

som begrepp tycktes bristfälligt, då det tvärtemot sitt syfte verkade exkluderande och 

hade en negativ inverkan på elevers studieresultat. Det representerade helt enkelt inte den 

delaktighet och gemenskap som fastställts som mål i Salamancadeklarationen. 

Salamancadeklarationen togs fram av Unesco år 1994 och är en internationell, 

pedagogisk överenskommelse med förankring i FN:s mänskliga rättigheter. I 

deklarationen läggs stor vikt vid att elever i den mån det är möjligt bör utforma 

undervisningen så att den passar och ger stöd åt varje elev, så att alla kan få undervisning 

tillsammans inom reguljär skola. Alla ska (oavsett individuella förutsättningar) få 

likvärdig utbildning i en inkluderande miljö. Inkludering kan ses som en ständigt 

pågående process med syfte att möta samtliga elevers unika behov och öka 

tillgängligheten till kultur, samhälle och lärande, och minska exkludering i utbildningen. 

Mångfald ska omfamnas och ses som en tillgång snarare än ett hinder. Dessutom ska 

utbildningen inom svensk skola vila på demokratins grund (Skolverket 2011: 5), bland 

annat genom att lärare främjar lärande och kunskapsutveckling hos eleverna med 

utgångspunkt i elevens egen bakgrund och med hänsyn till deras erfarenheter, språk, 

kunskaper och behov.  

Genom en inkluderande undervisning kan varje elev i enlighet med läroplanen 

göras delaktig i sin egen undervisning och lärprocess, vilket har en gynnsam inverkan på 

lärandet som ju till mångt och mycket är skolans kanske främsta uppdrag (Ahlberg 2013: 

26-29, 134-136). Idag är det därför mer eller mindre självklart inom didaktiken att 

eleverna ska vara delaktiga i sin undervisning, då fokus på elevernas egen livsvärld 

skapar ett större intresse för ämnet ifråga, eftersom eleven får möjlighet att reflektera och 

relatera olika frågor till sig själv och sitt eget liv (Löfstedt 2011: 58-60). Detta kan i sin 

tur kan bidra till att höja studieresultaten. Att eleven själv ska vara delaktig i sin 

undervisning framgår också tydligt i läroplanen (Skolverket 2011: 137).  

Med andra ord kan sägas att en inkluderande undervisning är viktig både i syftet att 

följa internationella överenskommelser och mål samt läroplanen för svensk skola, men 

också för att lägga en god grund för lärande, som ju också är ett av skolans huvudsakliga 

mål. 
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5.2 Goda relationer för inkluderingens skull 

En viktig aspekt att ta hänsyn till för att kunna skapa ett inkluderande klassrumsklimat är 

att skapa goda relationer mellan lärare och elev. För att åstadkomma detta är det dels 

viktigt att kommunikationen mellan lärare och elev sker med eleven, inte till eleven. 

Detta har visat sig ha stor betydelse för elevens upplevelse av inkludering (Möllås 2009), 

och som grund för god kommunikation krävs en god relation, där eleven blir lyssnad på 

och får uppbackning av sin lärare (Ahlberg 2013).  

För att skapa en god relation är det viktigt att läraren först och främst bekräftar 

eleven. Eleven behöver känna att hen blir sedd för sin egen person. Läraren kan 

åstadkomma detta genom att titta på och le mot eleven, tilltala vid namn, uttrycka sig i 

positiva termer och visa ett intresse för eleven som person. På samma vis kan läraren visa 

sitt engagemang, t.ex. genom att visa att hen vill förstå eleven, att hen vill sätta sig in i 

elevens tankar och känslor; läraren behöver helt enkelt visa att hen bryr sig om sin elev 

(Aspeflo 2017: 17). Att goda relationer mellan lärare och elev verkar inkluderande på 

hela klassrumsklimatet menar även Aspelin, professor i pedagogik vid Högskolan 

Kristianstad. I fall där eleven upplever relationen till läraren som positiv blir stämningen i 

klassrummet bättre, samarbete mellan elever underlättas, delaktighet i den egna 

undervisningen ökar och studieresultaten blir högre (Aspelin 2003). Goda relationer och 

hög grad av inkludering går därför hand i hand. 

5.3 Inkluderande undervisning i enlighet med läroplanen 

Svensk skola vilar på demokratisk grund, och skollagen fastslår att utbildningen ska ge 

elever möjlighet att utveckla och inhämta kunskaper och värden för att främja deras 

utveckling och lust att lära. Respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

demokratiska värderingar ska vara väl förankrade i undervisningen, och därigenom 

förmedlas till eleverna.  

Några värden som ska förmedlas är människolivets okränkbarhet, individens frihet, 

alla människors lika värde och solidaritet mellan människor. Undervisningen ska vara 

icke-konfessionell, men vilar likväl på den etik som grundas i kristen tradition och 

västerländsk humanism. Förståelsen för andra människor ska främjas, och ingen i skolan 

ska utsättas för diskriminering på grund av någon av diskrimineringsgrunderna, bland 

vilka vi finner bland annat etnisk tillhörighet och religion eller trosuppfattning. Eleven 

ska få möjlighet att bli trygg i sin identitet, och därigenom göras delaktig i såväl det egna 

som det gemensamma kulturarvet för att stärka deras förmåga att förstå och leva sig in i 

andras värderingsgrunder och villkor (Skolverket 2011: 5).  

Undervisningen i religionskunskap i sin tur ska ge eleverna en bred och djup 

kunskap om religioner, livsåskådningar och olika etiska förhållningssätt, samt hur dessa 

kan tolkas på olika vis. Undervisningen ska präglas av öppenhet ifråga om exempelvis 

människors olikheter, samt erbjuda eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för hur 

det är att leva i ett pluralistiskt samhälle. Eleverna ska också få möjlighet att reflektera 

kring människors värderingar för att utveckla respekt inför olika sätt att leva (Skolverket 

2011: 137). 
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6 Resultat & analys 

Resultatet av studien presenteras här i sju delar. Först presenteras en sammanfattning av 

varje observation (totalt sex stycken), tillsammans med kopplingar till teori och tidigare 

forskning. Därefter presenteras ett slags holistiskt resultat där jag utgått från samtliga 

observationer i en analys.  

På förekommen anledning vill jag här även förtydliga att lärarnas handlingar bara 

kopplas till den egna lektionen; den lärare som beskrivs under Observation 1 har alltså 

bara deltagit vid Observation 1, medan läraren som beskrivs under Observation 2 enbart 

har deltagit vid Observation 2, etc.  

 

6.1 Resultat från Observation 1 

Den första observationen gjordes vid en religionskunskapslektion som handlade om 

islam. Under lektionen fick eleverna först arbeta tillsammans för att sammanställa små 

mindmaps, där de skrev ned sådant de visste om islam sedan tidigare. Läraren började 

med att dela in eleverna i grupper, alltså fick de inte vara delaktiga i utformandet av 

grupperna själva. Förmodligen finns en praktisk aspekt av detta, men Ahlberg (2013) 

menar att delaktighet i undervisningen är viktigt för att läraren ska lyckas skapa ett 

inkluderande klassrumsklimat. Att dela in eleverna i grupper är antagligen dock ej heller 

en särskilt exkluderande handling, varför detta förmodligen går att förbise. 

En bit in i lektionen lade läraren märke till att en elev har skrivit ”djurplågeri”. 

Läraren frågade vad eleven tänkte då hen skrev detta, och eleven svarade att de tänkte på 

halalslakt, där slakten inte går lika skonsamt till som ”vi gör här”. Läraren bemötte inte 

detta direkt, utan valde att konstatera att man gör på olika sätt. Sedan frågade hen eleven 

varför eleven tror att halalslakt går till på det viset. Eleven blev då konfunderad och 

förstod inte om läraren menade att djuren förblöder, eller om läraren menade aspekten av 

att vända djuret mot Mekka. Läraren valde återigen att inte direkt bemöta frågan, utan 

ställde istället en fråga tillbaka för att ta reda på vad eleven själv tänkte på.  

Det är svårt att veta om strategin att skicka tillbaka frågan användes av osäkerhet 

eller om läraren försökte delaktiggöra eleven, men eleven blev onekligen delaktig och 

reflekterade vidare. Här kan paralleller dras till vad Aspeflo (2017) och Aspelin (2003) 

skriver om den goda relationen; läraren visade genom att ställa frågor till eleven och låta 

elevens tankar få utrymme att hen var intresserad av elevens livsvärld, vilket förmodligen 

kan bidra till att lägga grund för en god relation, som i sin tur möjliggör en inkluderande 

undervisning. 

Eleven och dennes kamrat besvarade frågorna genom att reflektera tillsammans 

kring hur det kan tänkas komma sig att metoden ser ut som den gör. De trodde att en 

anledning till att man väljer att tappa djuret på blod kan vara att blod kan föra med sig 

smitta. En av eleverna uttryckte att ”det var smutsigt där i deras länder”, vilket läraren 

inte sade något om. Istället fokuserade hen på det eleven sa om att smittor kan spridas via 

blodet, och gjorde liknelser vid andra kulturer där kvinnans menstruation också ses som 

något smutsigt. Utan att lägga någon värdering i detta kan vi här se vissa tendenser till 

den typ av ”vi” och ”dem”-tankar som beskrivs av Elias och Scotson (2010) där en grupp 
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i maktställning ses som moraliskt högre stående än en annan, och där outsidergruppen 

t.ex. ses som smutsig eller mindre civiliserad. I det här fallet var det inte läraren som 

uttryckte sig i sådana termer utan eleverna talade så sinsemellan. Vi kan dock ändå anta 

att en muslimsk elev, om hen hade hört resonemanget, förmodligen känt sig alienerad i 

enlighet med de utsagor som beskrivs i Salminen-Karlssons studie (2005). Ytterst vilar ju 

ansvaret för klassrumsklimatet på läraren, och att läraren väljer att inte ingripa i ett sådant 

här läge skulle kunna få en exkluderande effekt. 

Något senare under lektionens gång framgick att en av klassens elever är muslim, 

då en annan elev utbrast att det var orättvist att en grupp hade denna elev att fråga, så att 

de slapp reflektera själva. En klasskamrat som kan förmodas vara kristen (hen sade 

åtminstone att hen var det) tog då den muslimske eleven i försvar och menade att det vore 

jobbigt om undervisningsansvaret lades på denne bara för att hen kunde saker. I det här 

fallet valde läraren att gå in och stärka eleven i detta påstående genom att förklara att 

undervisningsansvaret ligger på läraren. Dessutom lade läraren till att det finns olika 

sorters islam och kristendom, så bara för att någon tillhör endera religion betyder det inte 

att man behöver veta allt. Läraren menade att det finns lika många sätt att tro på som det 

finns människor. Här visade läraren prov på en förståelse för att för snäva tolkningar av 

en religion kan vara problematiska vid religionskunskapsundervisningen, i enlighet med 

vad exempelvis Berglund skriver om riskerna med stereotypisering (Berglund 2011).  

Ett liknande tema kommer på tal då läraren och den muslimske eleven diskuterade i 

helklass. Den muslimske eleven uttryckte en viss bedrövelse över mediaklimatet i 

Sverige, där islam ofta framställs i dålig dager. Hen menade att en muslim i Sverige kan 

vara precis som vem som helst utan att ens behöva följa de regler som traditionellt sett 

hör islam till (såsom att inte dricka alkohol, att be fem gånger per dag etc). Läraren spann 

vidare på detta spår och förklarade för klassen att det finns flera sätt att vara religiös på, 

men att anledningen till att exempelvis läroböcker ser ut som de gör (stereotypiserande) 

beror på att vi behöver kunna utgå från kännetecken för att kunna kategorisera. Hen 

gjorde en liknelse vid hur surströmming kan ses som typiskt svenskt, även om de allra 

flesta svenskar med största sannolikhet inte alls äter surströmming särskilt ofta. Då 

läraren också gav ett exempel där hen jämförde julaftonsfirande i Sverige kontra 

julaftonsfirande i USA framgick det också att även kristendom som vi i Sverige lätt tar 

för given ska se ut på ett visst sätt kan se annorlunda ut på andra håll i världen. Även 

detta går att koppla till Berglunds resonemang, då särskilt det om de etnografiska 

glasögonen. Just detta undervisningsmoment verkade på så vis inkluderande, och läraren 

talade inte i termer av ”vi” och ”dem”, utan beskriver istället olika livsåskådningar och 

religioner på ett neutralt vis (Berglund 2011). 

Då helklassdiskussionen fortsatte hade de flesta eleverna som gav sitt bidrag till 

klassens gemensamma mindmap kommit med förslag som kunde kopplas till en negativ 

bild av islam (t.ex. IS). Vid det laget blev den muslimske eleven mycket bedrövad, men 

här fick hen inte stöd från sin lärare, utan läraren menade att det var viktigt att alla 

begrepp togs med. Att inte visa intresse för elevens upplevelse av situationen och vad 

som är viktiga aspekter av den egna religionen genom att ”köra över” eleven och 

bestämma vad som är viktigt kan enligt Salminen-Karlssons studie (2005) göra så att 

eleven känner att det är meningslöst att försöka bidra. På så vis försämras också elevens 
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möjligheter till deltagande, vilket vi får anta kan ha en negativ inverkan på 

inkluderingsarbetet (Ahlberg 2013). 

I slutet av lektionen fick eleverna i uppgift att hitta en nyhetsartikel om islam, som 

helst skulle ha en positiv innebörd. En av eleverna påtalade då problemet med att svenska 

medier främst lyfter negativa nyheter kopplade till islam, som t.ex. nyheter om terrordåd 

och IS. Eleven frågade därför om det vore möjligt att hen fick söka efter nyheter på någon 

utländsk sida för att se om där kunde finnas mer nyanserade nyheter. Läraren godtog 

detta utan problem, och uppmuntrade eleven i sitt sökande efter kunskap, och erbjöd även 

sin hjälp ifall eleven skulle ha svårt att hitta någon bra källa. Att låta elevens egen 

nyfikenhet styra kan förmodas öka delaktigheten och sedermera inkluderingen i 

undervisningen (Löfstedt 2011) samt elevens lust att lära, vilket går i linje med skolans 

uppdrag (Skolverket 2011).  

 

6.2 Resultat från Observation 2 

Lektionen som observerades vid det andra observationstillfället handlade om hinduism. 

Läraren hade redan undervisat om hinduismen, men den här lektionen fördjupade de sig i 

sina kunskaper om bland annat den heliga floden Ganges.  

Till hjälp hade läraren valt ut en film, som handlade om Ganges och på vilket sätt 

floden är helig för hinduerna. Filmen tog också upp hur västerlänningar reste till Indien 

för att få bada i floden och rena sig. Det nämndes även hur landets befolkning och 

industrier växer, varför trycket på floden ökar. Det visades hur man i ett område börjat 

slakta kor (som annars är heliga för hinduerna) för att kunna göra läder, på grund av ökad 

efterfrågan. 

När filmen visats färdigt började läraren med att berätta vad hen själv tänkte om 

filmen; hen tyckte inte att det såg särskilt mysigt ut att bada i den och tänkte att man nog 

kunde bli sjuk av det. Med detta som öppning ombads eleverna att reflektera kring 

orsaken bakom badandet i floden. Eleverna fick sitta och diskutera med sin bänkkamrat, 

och läraren gick runt för att lyssna. 

När läraren gick runt bland eleverna för att höra vilka orsaker eleverna trodde låg 

bakom tvagningen i Ganges snappades en rad olika intressanta reflektioner upp. 

 

”Alltså, de badar väl inte för att bli rena på riktigt, det är väl  

någon sådan där religiös grej bara, lite flummigt.” (E13, Observation 2) 

 

Ovanstående uttalande följdes av ett resonemang från läraren där hen förklarade hur man 

i Japan exempelvis kallar gröna trafikljus för blå då betydelsen av ordet blå är ”finare”, 

och att de då verkligen tycker att ljuset är blått. Läraren menade att när man tror på något 

riktigt mycket så blir det som på riktigt, och att floden ses som ren för att den är helig.  

Här blir kopplingen mellan en främmande kultur och icke-civiliserat beteende 

väldigt tydlig. Genom att se andra som inte lever enligt samma normer som man gör 

inom den egna, etablerade gruppen som fattiga, smutsiga, lägre begåvade etc. stärks den 

egna gruppens sammanhållning så att maktbalansen bibehålls (Elias & Scotson 2010). 

Detta sätt att uttrycka sig på kan också ses som exkluderande då bilden av en annan 
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kultur är väldigt stereotypiserad, och man talar om människorna som utför en handling (i 

det här fallet tvagningen) som icke-reflekterande och robotliknande (Berglund 2011). En 

annan elev menade att tvagningen i floden förmodligen hängde samman med att 

befolkningen var fattig och därför inte hade något val; man måste ju bada och använda 

vatten för att klara sig. Då samma elev reflekterade kring varför många hinduer äter 

vegetariskt trots att ett sådant krav inte direkt finns (enligt läraren) användes ett liknande 

argument. 

 

”De har väl inte råd med kött heller…” (E17, Observation 2) 

 

Efter en del diskussioner fram och tillbaka kring huruvida det är de ekonomiska 

faktorerna eller om det är religiösa föreställningar och tradition som ligger bakom 

tvagningen ställde sig läraren och frågade hela klassen: 

  

 ”Så! Varför tror ni nu att de badar i floden fastän den har  

 blivit så skitig?” (LB, Observation 2) 

 

I helklassdiskussionen som följde framkom att flera elever tänkte att fattigdom kunde 

vara en orsak till att man badar i floden trots att den är smutsig, att befolkningen helt 

enkelt inte har något annat val. Vissa menade dock att där förmodligen fanns en 

föreställning om att floden var andligt ren och att det hindrade de som badade i den från 

att se att den i själva verket (”på riktigt”) var smutsig. En elev bad om ordet och när hen 

fick det förklarade hen hur man inte egentligen kan säga att något är ”på riktigt”, 

eftersom vad som anses vara på riktigt är vad vi gemensamt kommit överens om 

(ungefär). Läraren påpekade att det var en filosofisk och smart tanke, varpå eleven 

verkade bli obekväm. Hen ville dock ändå avsluta sitt resonemang med att hävda att det 

vore fel att tänka att det bara är på andra ställen i världen man ”tror” saker och menade att 

här tror vi också utan att förstå att vi gör det. Läraren bekräftade inte eleven i detta 

resonemang, utan svarade att här kan vi använda vetenskap för att ta reda på åtminstone 

vissa saker. Detta uttalande (bland flera) verkade värdeladdat, precis som många av 

ungdomarna i Salminen-Karlssons studie beskriver lärares uttalanden och beskrivningar i 

religionskunskapsundervisningen (Salminen-Karlsson 2005). 

 I den interaktion som iakttogs under denna observation uppstod som beskrivits 

ovan flera tillfällen då läraren uttryckte sig på ett exkluderande vis. Det talades om 

främmande traditioner, seder och bruk som smutsiga och sådant som bara fattiga sysslar 

med. Dessutom skapades inte någon förtroendefull relation mellan lärare och den elev 

som tänkte annorlunda; läraren bekräftade inte eleven, skapade inte tillit och visade inte 

sitt engagemang. Försök till förståelse för elevens tankar och känslor saknades, och 

eleven kände förmodligen inte att läraren var ”på hens sida” (Aspeflo 2017). Lektionen 

tycktes inte heller präglas av en öppenhet gentemot omvärlden och dess olika kulturer 

och förhållningssätt, vilket undervisningen egentligen ska göra (Skolverket 2011).  
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6.3 Resultat från Observation 3 

Den lektion som hölls vid det tredje observationstillfället handlade om kristendomens 

olika inriktningar, och eleverna fick till stor del arbeta själva (i grupp) för att inhämta 

kunskap. Läraren var dock ständigt närvarande och tillgänglig genom att gå mellan de 

olika grupperna och stämma av så att allt fungerade som det skulle, diskutera och svara 

på frågor.  

I den första observerade interaktionen mellan läraren och en elevgrupp framgick att 

en av eleverna hade en släkting som tillhörde ett visst samfund. Eleven undrade om det 

vore fusk att höra sig för hos släktingen för att få material till arbetet, vilket läraren inte 

alls tyckte. Tvärtom menade läraren att det verkade vara ett jättebra tillfälle för alla i 

klassen att få lära sig mer än vad som är möjligt med hjälp av exempelvis läroböcker. I ett 

senare skede under lektionen valde läraren att ta upp detta i helklass, och uppmanade 

eleverna att (om de ville) dela med sig av egna erfarenheter av religionsutövning inom 

något av de kristna samfund de undersökte.  

Detta utgör ett exempel på hur en lärare kan arbeta etnografiskt för att undvika den 

så kallade robbottendensen, där religionsutövande stereotypiseras så till den milda grad 

att människorna som utövar religionen inte längre framstår som mänskliga individer. 

Genom att själv och tillsammans med eleverna gå utanför klassrummets och 

läroböckernas ramar för att undersöka religion och religionsutövande människor på nära 

håll kan vi bättre förstå den mångfald som finns även inom en religion. Detta förhindrar 

att elever som annars kunnat känna sig exkluderade på grund av stereotypisering eller 

exotifiering kan känna sig delaktiga och inkluderade istället för att få en känsla av att inte 

passa in i varken klassrummet eller den bild som ges av dennes religion (Berglund 2011). 

Skolverkets målsättning att undervisningen ska bedrivas med ett öppet förhållningssätt 

och med förståelse för olika människors förutsättningar och verklighet uppfylls också 

lättare på detta vis (Skolverket 2011). 

Något jag lade märke till under denna observation var att läraren tycktes ha en god 

relation med alla sina elever. Under de andra observationerna behövde läraren ropa upp 

klassen och pricka av dem en och en, men under denna observation visste läraren vad alla 

hette och kunde själv ta närvaron under tiden eleverna arbetade. På så vis verkade läraren 

vara engagerad och bry sig om sina elever (Aspeflo 2017).  

Under observationens senare skede uppstod en situation där läraren hamnade i en 

situation där hen fick besvara frågor om sin egen tro. Att man som lärare i 

religionskunskap ibland får frågor om ens egen tro ställda till sig är förmodligen ganska 

vanligt, och det finns kanske inga rätta svar på hur dessa frågor bäst besvaras. Viktigt är 

dock att undervisningen oavsett lärarens egen trosuppfattning bedrivs icke-konfessionellt 

(Skolverket 2011), men det är förmodligen lättare sagt än gjort. I det här fallet fick 

läraren frågan om hen var kristen, en fråga vilken hen efter en stunds tvekande svarade 

jakande på. Eleven undrade då om det fanns en risk för att få underkänt om man var 

ateist, varpå läraren svarade att betygen enbart är avhängda hur väl de uppfyller 

kunskapskraven, och inget annat. Vi ser här tydligt att lärarens intentioner var att bedriva 

undervisningen icke-konfessionellt, men det är svårt att utifrån observationen ifråga dra 

några slutsatser om huruvida det fungerar i praktiken eller ej. Å andra sidan är det heller 

inte syftet med denna studie, varför frågan lämnas härmed.  
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I sin beskrivning av robottendensen förklarar Berglund att läraren lätt kan hamna i 

fallgropen där hen tvingas stereotypisera på grund av att eleverna upplever innehållet för 

svårgreppbart (Berglund 2011). Under observationen uppstod ett sådant tillfälle, då en 

elev tyckte att det blev för mycket när läraren förklarade att protestantismen inte är en 

enda inriktning inom kristendomen utan att den i själva verket är ett slags samlingsnamn 

för flera, mindre inriktningar. 

 

”Men oh my god vad mycket det är, sjukt jobbig uppgift!”  

(E29, Observation 3) 

 

Läraren mötte eleven i ångesten och förklarade att det inte var så allvarligt, det räckte att 

de valde en inriktning att undersöka och att de på något sätt kunde motivera varför de valt 

den. Ett förslag var att välja utifrån intresse eller tidigare erfarenheter. Att på detta vis låta 

elevernas egna intressen och erfarenheter ligga till grund för kunskapsinhämtningen är 

allmänt rekommenderat inom didaktiken idag, då man antar att tydliga kopplingar till ens 

egen verklighet gör innehållet mer intressant (Löfstedt 2011). Genom att lägga upp 

undervisningen på det här sättet kan läraren också kringgå den problematik som beskrivs 

av de unga katolikerna i Salminen-Karlssons studie, där många upplevde att deras egna 

erfarenheter helst inte skulle ta någon plats alls, utan tvärtom ofta viftades undan 

(Salminen-Karlsson 2005). 

 

6.4 Resultat från Observation 4 

Den lektion som hölls under Observation 4 handlade om de Abrahamitiska religionerna, 

och leddes av Lärare D (LD). En stor del av lektionen gick åt till att eleverna skulle söka 

information, där läraren gick runt bland eleverna för att diskutera och svara på frågor. 

Lektionen innehöll dock också lärarledda moment, där läraren ställde frågor i klassen 

som eleverna fick besvara, vilket följdes av diskussion om de olika frågorna och svaren.  

Redan tidigt under lektionen märktes att läraren hade en tendens att avbryta 

eleverna ganska ofta, men det verkade inte spela någon större roll vem som pratade eller 

om vad. Läraren talade helt enkelt ganska snabbt och ivrigt, och verkade ivrig att få säga 

sin sak om det som diskuterades. Vid ett antal tillfällen avbröts eleverna av utrop såsom 

”exakt!” eller ”precis!”, där det verkade som att läraren varit ute efter ett visst svar på sin 

fråga. Under grupparbetet fick eleverna förvisso mycket utrymme att själva reflektera, 

och läraren ställde då följdfrågor istället för att direkt ge svar, eller fiska efter något 

särskilt svar.  

Då grupparbetet introducerades insinuerade läraren att ”vi” som är sekulariserade 

kanske inte förstår motivationen bakom vissa religiösa konflikter, varför eleverna fick i 

uppgift att undersöka Israel-Palestinakonflikten ur ett religiöst perspektiv.  

 

”Det kan ju vara svårt för oss som är sekulära att förstå varför man kan tänka sig att 

kriga och mörda i religionens namn.” (LD, Observation 4) 
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Detta var egentligen det enda tillfället under lektionen då läraren uttryckte sig i termer av 

”vi” och ”dem”, under resterande lektionstid förekom inga sådana uttryck. 

Vad gäller hur läraren fördelade tiden mellan eleverna tilläts flera olika elever att ta 

lektionstid i anspråk, men det märktes att läraren stannade något längre vid vissa bord 

under grupparbetet och en elev (E35) fick också prata något mer än sina kamrater under 

helklassdiskussionerna. I övrigt var fördelningen ganska jämn, och de som verkade vilja 

prata fick göra det. 

Vid två tillfällen uppstod situationer där elever verkade upprörda över något som 

uppkommit under lektionens gång. Den första situationen uppstod då eleverna fritt fick 

söka information på internet. En grupp hade funnit en sida där någon påstod att Palestina 

inte någonsin hade funnits och att palestinier aldrig haft något land. Detta gjorde en av 

eleverna upprörd, då hen hade bekanta med palestinsk bakgrund som hen gick i försvar 

för. Hen yttrade också något bittert om att personen som skrivit förmodligen var en ”arg 

jude”. Här ingrep läraren och försökte förklara vad hen trodde att personen som skrivit 

egentligen menade, men då det framkom att sidan de hittat var oseriös gav läraren förslag 

på andra sidor att söka information på. Läraren sa också att personen som skrivit inte alls 

behövde vara jude, utan insinuerade att det var olämpligt att anta att personen ifråga hade 

någon viss religiös bakgrund alls, då det inte gick att bekräfta. 

Senare under lektionen verkade en elev missnöjd då läraren pratat om religion 

utifrån ett maktperspektiv, där läraren menade att människan dels skapat religion för att 

bibehålla någon typ av social ordning, och att vissa dessutom utnyttjat religionen i 

maktsyfte. Eleven uppfattade detta som att läraren menade att religiösa människor inte 

var religiösa på riktigt, utan bara ville ha makt, men läraren förtydligade sin ståndpunkt 

och försäkrade eleven om att det inte alls var så det var menat. Om eleven godtog 

förklaringen framgick inte. 

Under lektionen fick eleverna en kort paus. Läraren satt under pausen mest vid sin 

egen dator, och interagerade inte direkt med eleverna, samtidigt som majoriteten av 

eleverna också satt för sig själva med sina datorer eller telefoner.  

I lektionens slutskede fick eleverna rösta om hur de skulle gå vidare med uppgiften 

de påbörjat under lektionen. De fick först ge förslag på olika presentationsformer de 

skulle kunna tänka sig att använda för att redovisa sitt resultat av informationssökningen, 

och därefter fick de rösta på vilket av de föreslagna presentationssätten de ville använda. 

Här var lärarens roll nedtonad; hen fungerade mest som en slags samordnare som skrev 

upp förslagen på tavlan, räknade röster, och så vidare. 

 

6.5 Resultat från Observation 5 

Då jag kontaktade läraren (LE) för att fråga om observation vore möjlig berättade hen att 

lektionen skulle handla om asiatiska religioner. Innan observationen gjordes berättade LE 

för mig att hen fått ändra sin planering, då eleverna i klassen bett om att få lära sig mer 

om judendomen först. Planen för lektionen var att eleverna skulle förbereda sig inför ett 

kommande prov om judendomen, vilket inte heller var vad läraren själv egentligen hade 

tänkt, men då eleverna efterfrågat både att ha ett traditionellt prov samt att få 

instuderingsfrågor för att förbereda sig inför provet hade läraren valt att utforma sin 

undervisning efter elevernas önskemål. För att förutsättningarna för observationerna 
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skulle vara så lika varandra som möjligt undvek jag i den mån det gick att ställa för 

många frågor om lektionerna eller deras innehåll, men eftersom läraren själv tog upp 

ändringen i planeringen har jag valt att ändå redovisa detta. 

Själva lektionen handlade alltså om judendom (i enlighet med elevernas önskemål), 

med särskilt fokus på livet som jude, viktiga riter och högtider, samt några olika 

inriktningar inom judendomen. Lektionen innan denna hade eleverna fått se en kort 

dokumentär, där en svensk journalist följt en judisk rabbin under några dagar. Större 

delen av lektionen gick åt till att diskutera frågor och funderingar om dokumentären, där 

elevernas intressen och funderingar fick styra det mesta av diskussionsinnehållet. Tidigt 

under diskussionen påpekade läraren att det som framkom i dokumentären inte var något 

som kunde ses som giltigt för alla judar, utan att det främst var representativt för hur Isak 

(som rabbinen i dokumentären hette) såg på sitt eget utövande av religionen. Detta 

upprepades flera gånger under lektionens gång.  

I en diskussion som handlade om hur Isak argumenterade för kosherslakt och 

omskärelse verkade några av eleverna tycka att bägge företeelser var obehagliga och att 

Isak inte gav några riktigt bra argument för varför dessa seder ska efterlevas. LE höll med 

om att argumentationen inte var den bästa, men förklarade utifrån ett historiskt perspektiv 

varför till exempel omskärelse kunde haft stor betydelse för det judiska folket som ett 

tecken på nationstillhörighet och gemenskap inom gruppen.  

Vid några tillfällen då LE fick frågor ställda till sig vände hen sig till några olika 

elever. Ett exempel på ett sådant tillfälle var då en elev frågade om omskärelse inom 

islam och varför det görs vid en viss ålder. LE svarade att hen faktiskt inte visste, och 

frågade istället en elev (som jag förmodar hade kunskaper om islam) om hen hade något 

svar på frågan. Eleven svarade ganska utförligt och fick tid på sig att förklara. När en 

klasskamrat visade fortsatt nyfikenhet kring frågan fick eleven möjlighet att utveckla sitt 

svar. Här var LE ganska passiv och lät eleverna föra en dialog med varandra, och lade 

bara till att det fanns liknelser mellan de tre abrahamitiska religionernas olika seder och 

bruk.  

Elevernas egna observationer, tankar, upplevelser och känslor kring lektionens 

innehåll tilläts ta upp en ganska stor del av utrymmet i diskussionerna. 

Diskussionsklimatet var öppet, och eleverna behövde sällan räcka upp handen för att få 

tala; ofta räckte det med att de flikade in medan LE pratade, varför undervisningen ofta 

fick formen av en dialog mellan lärare och elever.  

Vid några tillfällen använde LE kristendomen som exempel för att förklara hur 

olika judiska traditioner såg ut och vilken betydelse de har. Ett exempel var då hen 

relaterade till vad en elev sade om att man inom islam förväntas börja be, fasta etc. vid 

fjorton års ålder. 

 

”Religiös myndighetsålder, att det är så som man tänker på det även inom 

kristendom, skulle jag tro. Att man i religionens ögon bekräftas som troende.” (LE, 

Observation 5) 

 

Liknande paralleller drogs mellan exempelvis den kristna konfirmationen och bar mitzva, 

dopet och omskärelsen samt mellan reformert judendom och protestantism.  
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Under lektionen gavs tid för en paus, där eleverna fick möjlighet att sträcka på benen, 

hämta fika, prata med varandra etc. Under pausen stannade LE i klassrummet och 

samtalade med olika elever om vardagliga ting, t.ex. hur de upplever undervisningen i 

olika ämnen, vilka elever som går i vilken klass, etc. Några elever satt längst bak i 

klassrummet och bryggde kaffe, och LE pratade med dessa elever en stund om olika 

kaffesorter, samt vikten av att göra skolgången trivsam. 

I ett senare skede av lektionen visade LE några bilder för klassen. En av bilderna 

föreställde en chassidisk (alltså en ultraortodox jude med traditionell judisk klädsel) artist 

vid namn Matisyahu. En elev undrade om inte denna inriktning var en sekt, medan en 

annan hade svårt att ta in att någon verkligen kunde vara klädd på det viset i sin vardag 

och frågade om chassiden på bilden var utklädd. 

 

”Han är chassid, han ser ut så. Sen vet jag inte alls hur mycket av en image det är 

för Matisyahu, men jag tror absolut att han har det som ursprung.” (LE, 

Observation 5) 

 

Senare visades ytterligare en bild, den här gången föreställandes förberedelserna inför en 

omskärelse av en judisk pojkbebis. Bilden var tagen ovanifrån, och man kunde se två 

judiska män i vit klädsel stå böjda över en liten pojke. Bredvid dem på ett bord låg några 

verktyg, och miljön runt dem var brungrå. Innan LE tog fram bilden på tavlan varnade 

hen känsliga tittare, men lade till att man egentligen inget ser. Sedan beskrev hen bilden. 

 

”Man ser lite instrument, ganska enkla. Skalpellen är väl det som ska stå i fokus.” 

(LE, Observation 5) 

 

En elev reagerade direkt med att fråga rakt ut om det inte fanns några som helst krav på 

att miljön och verktygen skulle vara sterila, varpå LE svarade följande: 

 

”Jo då, och det är speciella ämbetsmän som kallas för moheler, som utför det 

här…” (LE, Observation 5) 

 

Eleven avbröt och utbrast att miljön inte alls såg särskilt renlig ut, varpå LE skrattade till 

och sade att hen kunde hålla med om det. 

Något jag uppmärksammade under lektionens gång var att LE vid flertalet tillfällen 

benämnde olika traditioner, seder och riter vid deras judiska namn, såsom exempelvis 

mohel (se citatet ovan), tishrei (månaden september), brit mila (omskärelsen), och så 

vidare. Detta gällde i stort sett under hela lektionen.  

I slutet av lektionen fick eleverna information om och hjälp med att hitta bland 

olika kursdokument och instuderingsmaterial som LE lagt till i den digitala 

läroplattformen. När eleverna sedan arbetade med instuderingsfrågorna gick LE runt 

bland eleverna och svarade på frågor. En elev undrade vad som var viktigt att fokusera på 

inför provet, och frågade hur mycket och vad de behövde kunna om de olika 

inriktningarna. LE svarade då att det inte var faktakunskaper om de olika inriktningarna 

som var det viktiga, utan att fokus låg på att kunna jämföra dem med varandra för att 

kunna ge nyanserade svar, och se att det finns skillnader inom religionen. Hen lade 
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särskild vikt vid att förklara att beskrivningarna av de olika inriktningarna som givits 

under lektionens gång inte på något sätt utgjorde någon perfekt mall för hur t.ex. en 

ortodox jude är, utan att det hela var stereotypt för att det skulle bli greppbart. Hen 

menade att det var viktigt att därför känna till att det finns skillnader och avvikelser även 

inom de olika inriktningarna. 

 

6.6 Resultat från Observation 6 

Den lektion som hölls vid Observation 6 gavs i en förhållandevis liten klass. Då läraren 

tog närvaro behövde hen inte titta alls på någon namnlista, utan verkade kunna alla namn 

utantill, och noterade snabbt att några elever saknades. När eleverna satt sig tillrätta 

påbörjades lektionen, som skulle behandla buddhismen, några viktiga högtider och riter, 

samt ”buddhismens olika ansikten”.  

Läraren hade inför lektionen förberett lite med att koka upp tevatten i en 

vattenkokare, och ställt fram engångsmuggar med grönt te. Hen erbjöd eleverna varsin 

kopp, och bad dem att fundera kring varför de fick dricka te just den här lektionen. När de 

elever som ville ha tagit sitt te och satt sig igen påbörjades en presentation av några olika 

buddhistiska högtider. När eleverna efter genomgången fick frågan om varför de trodde 

att de blivit bjudna på te utbrast en elev att det var för att ”asiater dricker ju te”. 

 

”Nej nej, eller jo, asiater dricker väl te, men det gör väl europeer också.  

Det var inte det jag tänkte på. Vad sa jag när jag berättade om högtiderna?”  

(LF, Observation 6) 

 

En elev hade noterat att läraren nämnt att man vid en högtid brukade tvätta av en 

”buddhagubbe” med te, vilket läraren då bekräftade. Därefter försökte läraren få eleverna 

att svara på fler frågor om de olika högtiderna, men det verkade svårt att få eleverna att 

självmant räcka upp handen eller ta initiativ, varför läraren helt enkelt fick dela ut ordet 

till olika elever. Då läraren frågade om vilken högtid det gällde kom en elev fram till att 

det var firandet av dagen då buddha blev upplyst, men eleven ifråga uttryckte det som att 

det var dagen då buddha uppfunnit buddhismen. Läraren bekräftade att det var den 

högtiden hen haft i åtanke när hen tagit med te till lektionen, men hen tyckte inte att 

”uppfinna” var en lämplig term i sammanhanget. 

 

”Jag vet att ni tycker att jag är skitjobbig nu, men inte uppfann, då låter  

det som att han satt och skrev en inköpslista eller en IKEA-manual,  

det låter inte bra.” (LF, Observation 6) 

 

Hen lade också till att det var viktigt att minnas att inte alla buddhister firar dagen 

likadant, utan att detta förfarande var vanligast inom theravadabuddhismen, medan 

exempelvis mahayanabuddhister firar samma händelser fast utspridda över flera olika 

dagar. Eleverna verkade inte bekanta med de olika inriktningarna, varför läraren bad dem 

fundera över om de kunde komma på varför ”vi här” ofta inte känner till att buddhismen 

har olika inriktningar. En elev sa att det kunde vara för att buddhismen inte var en riktig 

religion utan att den bara handlar om meditation, och att man därför kanske tänker att det 
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inte finns flera olika sätt att meditera på. Läraren förklarade då att buddhismen visst är en 

riktig religion och att den handlar om mycket mer än bara meditation.  

Efter att ha frågat några olika elever om vad de tänkte utbrast en elev att ingen vet 

något om buddhismen, för att ingen bryr sig. En klasskamrat verkade tycka att uttalandet 

var onödigt och gjorde att lektionen drog ut på tiden, varpå läraren avbröt för att bekräfta 

det eleven hade sagt. Hen menade att det kunde vara så att människor faktiskt inte bryr 

sig, då buddhismen har sin spridning i ett område som är geografiskt avlägset för oss. 

Sedan ställde hon en fråga direkt till eleven och undrade om hen brydde sig. Eleven 

svarade att hen inte bryr sig, och då bad läraren eleven att specificera vad exakt hen inte 

bryr sig om. 

 

”Allt, religion, det är sådant jäkla flum ändå.” (E50, Observation 6) 

 

Läraren bad eleven förtydliga vad som menades med ”flum”, och det framgick att eleven 

menade att religion är påhittat. Då gjorde läraren en liknelse mellan religion och fotboll 

(som eleven tydligen var intresserad av), och förklarade att fotboll också är påhittat, men 

ändå bryr sig människor och tycker att det är intressant. På samma sätt kan någon som är 

religiös se mening i religion, menade läraren. Eleven tyckte inte att det var samma sak 

eftersom religion får människor att göra dumma saker, och hen drog paralleller till IS 

(Islamiska Staten). Läraren menade då att fotbollen hade ett liknande fenomen i form av 

fotbollshuliganism, varpå eleven tystnade och lade ned diskussionen. 

Läraren fortsatte lektionen med att förklara att hen trodde att buddhismen 

förmodligen ofta blir stereotypiserad i väst på grund av att den blivit väldigt populär och 

därför har anpassats för att passa in som en slags ”mellanreligion”, där man inte behöver 

tro på någon gud men ändå kan vara andlig för att skapa mening och gemenskap i sitt liv. 

Hen tillade att detta inte alls är ”riktig” buddhism, utan att det är en slags ihopslagning av 

de bitar ”vi” vill ha från buddhismen till ett litet paket. 

I slutet av lektionen fick eleverna arbeta med att läsa om buddhismens olika 

inriktningar från ett papper som läraren själv skrivit ut och tagit kopior på. Eleverna fick 

arbeta ganska fritt; någon satt och läste medan någon annan satt och diskuterade med en 

bänkkamrat. När hen avslutade lektionen sade hen att diskussionerna under lektionen 

varit intressanta, och att hen tyckte att eleverna hade många bra och intressanta tankar om 

varför saker är som de är. 

 

6.7 Sammanfattat resultat 

Här nedan redovisas ett slags sammanfattat resultat utifrån samtliga observationer, där 

frågorna i min problemställning besvaras. Vad gäller frågan Hur talar läraren om de 

religioner hen undervisar om? verkade det som att de flesta av lärarna i någon mån 

talade om de olika religionerna på ett exotifierande och stereotypt vis. Hinduismen och 

dess ritualer beskrevs t.ex. av en av lärarna som något främmande, något ”vi” inte gör 

här, och det förklarades att människor på andra platser helt enkelt tänker annorlunda. En 

lärare verkade nyfiken på hur elever med annan religiös bakgrund än svensk, sekulär 
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kristendom uppfattar sin religion, men här är kanske frågan om det inte snarare handlade 

om uppriktig nyfikenhet och en vilja att lära sig mer, snarare än exotifiering.  

Under en lektion bjöds eleverna på te av läraren, som menade att det var för att göra en 

koppling till en buddhistisk högtid hen berättade om under lektionen. En elev trodde dock 

att läraren bjöd på te för att ”asiater dricker ju te”, så även om det inte var menat verkade 

det som att lärarens beslut att bjuda på te verkade exotifierande och stereotypiserande. 

Vad gäller stereotypiserande inslag i undervisningen fanns där ett antal. Bland 

annat gav en lärobok väldigt lite information om ortodox kristendom, där det mestadels 

handlade om användandet av ikoner (trots att ortodox kristendom givetvis innehåller 

betydligt många fler aspekter än denna enda), och läraren som undervisade vid denna 

observation fick låta eleverna använda internet för att hitta mer utförlig information. Här 

kan vi kanske inte tala om att läraren ifråga gjorde något exkluderande, men det blev 

tydligt att valet av litteratur och undervisningsmaterial liksom Härenstam (2000) 

beskriver spelar en viss roll för graden av inkludering i klassrummet, då befintliga 

läromedel ofta saknar mycket information om de olika religionerna som hade kunnat 

bidra till en mer nyanserad bild av dem.  

Majoriteten av lärarna uttryckte vid flera tillfällen under de olika observationerna 

att deras gestaltningar av religionerna och deras inriktningar innehöll stereotypiseringar, 

och att beskrivningarna inte skulle tas som någon direkt sanning, utan att alla religioner 

innehåller variationer och olikheter, även inom olika inriktningar. Några (t.ex. Lärare E 

vid Observation 5) var också mycket måna om att förklara att vissa uttalanden grundades 

i deras egna tolkningar och tankar, och att det inte var representativt för religionen eller 

dess utövare. 

Vid Observation 4 lades ett stort fokus på att undersöka och diskutera konflikt 

mellan två olika religioner, och läraren uttryckte också att ”vi” som sekulära kan ha svårt 

att förstå hur religiösa människor kan kriga om sin tro. Här skulle vi möjligen kunna tala 

om att läraren uttryckte sig stereotypt om religiösa människor, men även om ”oss” som 

grupp. Hen definierade inte närmare vilka dessa ”vi” skulle vara, utan verkade bara anta 

att eleverna i klassrummet tänkte som hen själv. 

Vad gäller undersökningens andra fråga Inbjuder läraren till delaktighet hos 

eleverna? gick det att se att lärarna generellt sett verkade göra sitt bästa för att 

delaktiggöra eleverna, men med till synes olika resultat. Under Observation 1 iakttogs hur 

läraren istället för att bara besvara frågor från en elev ställde motfrågor, vilket gjorde att 

eleven själv fick reflektera för att försöka komma fram till ett svar. Eleverna fick också 

tillsammans arbeta fram en gemensam mindmap över deras sedan tidigare samlade 

kunskaper om islam, vilket läraren sedan ville bygga vidare på. Här tilläts alltså elevernas 

egna erfarenheter och kunskaper ta stor plats i klassrummet, vilket går att koppla till 

begreppet delaktighet såsom det beskrivits av Ahlberg (2013) och Aspeflo (2017).  

Senare under samma observationstillfälle verkade en elev som själv sade att hen var 

muslim ganska upprörd av vissa av de associationer som klasskamraterna gjorde till 

islam. Eleven fick då ganska sort utrymme i helklassdiskussionen, men då hen blev 

upprörd verkade läraren mest värja sig och fortsatte lektionen ungefär som om ingenting 

hade hänt. Eleven ifråga blev därefter mer tystlåten och deltog inte längre lika mycket i 

diskussionen. Här ser jag en likhet mellan situationen som uppstod under Observation 1 

och vad ungdomarna i Salminen-Karlssons studie (2005) berättade om att de ofta 
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upplevde att lärarna inte lyssnade eller tog deras egna kunskaper och erfarenheter om sin 

religion på allvar. Eftersom min studie gjordes i form av en observation går det inte att 

säkert veta precis hur eleven ifråga kände och tänkte, men utåt sett verkade det 

åtminstone som att lusten att delta sjönk då läraren inte bemötte elevens engagemang. 

Även under Observation 5 observerades hur läraren tillät elevernas egna tankar, 

upplevelser och erfarenheter ta plats i klassrummet. Dels hade eleverna fått påverka 

själva lektionsinnehållet i direkt mening, så pass att läraren till och med avvek från sin 

ordinarie planering för att möta deras önskemål, och dels frågade läraren vid flera 

tillfällen elever om hjälp att förklara och berätta om sådant hen verkade tänka att eleverna 

hade bättre kännedom om än vad hen själv hade. 

Vid Obervation 2 märktes att läraren gav elever med olika åsikter och tankar olika 

stort utrymme. Den elev som verkade föredra en mer nyanserad bild av andra kulturer 

och religioner tilläts komma till tals i lägre utsträckning än andra elever, som lät mer 

skeptiskt inställda till såväl andra kulturer som religion över huvud taget. På så vis var 

undervisningen värdeladdad och elever som inte höll med läraren delaktiggjordes i lägre 

utsträckning än sina klasskamrater. Samtliga elever fick förvisso utrymme att 

självständigt reflektera och diskutera, men i efterföljande helklassdiskussion blev det 

ganska tydligt att läraren föredrog en viss typ av resonemang framför andra hos sina 

elever.  

Vid Observation 3 visade läraren ett särskilt stort intresse för elevernas egna 

erfarenheter och upplevelser av kristendomens olika inriktningar. Bland annat 

uppmuntrades eleverna att dela med sig (om de ville), och i det fall de hade någon bekant 

som de visste var religiös fick de tillåtelse att under lektionstid lägga tid på att få kontakt 

med denne, och söka sig utanför klassrummet för att lära sig mer.  

Samtliga lektioner (dock särskilt lektionerna vid Observation 3 och 5) innehöll 

alltså moment där eleverna själva fick reflektera och diskutera utifrån sina egna 

erfarenheter, vilket förmodligen gjorde att de åtminstone i någon mån kände sig 

delaktiga. Lärarna visade över lag ett stort intresse för elevers egna erfarenheter och 

reflektioner (med något undantag) och lät dessa få ett ganska stort utrymme i 

undervisningen. Dock fanns ofta en del exotifierande och stereotypiserande inslag i hur 

läraren talade om olika kulturer och religioner, vilket i sin tur förmodligen påverkade 

delaktigheten, där de elever vars erfarenheter inte gick i linje med lärarnas egna inte blev 

uppmuntrade att delta i lika hög utsträckning som sina klasskamrater. 

 

6.8 Analys 

För att kunna analysera resultatet har jag här nedan dessutom utgått från de stödfrågor 

som angivits under Särskilda handlingar, ord och uttryck att leta efter. De punkter som 

jag utgått från i min analys är alltså följande: 

 

1. Väljer läraren att låta vissa elever svara på frågor/delta mer än andra? 

2. Spenderar läraren mer eller mindre tid på att försöka förstå olika elever? 
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3. Avbryter läraren när en elev pratar/beskriver något? 

4. Undviker läraren att bidra med en nyanserad bild ifall någon elev uttrycker sig negativt 

om andra religioner/kulturer än den egna? 

5. Är valet av undervisningsmaterial onyanserat, t.ex. innehåller det bara västerländska 

beskrivningar av omvärlden? 

6. Uttrycker sig läraren i termer av “vi” och “dem”, där “vi” tillskrivs “finare” egenskaper 

och “dem” ses som sämre? 

7. Uttrycker sig läraren eurocentriskt, t.ex. utmålar andra religioner och kulturer som 

exotiska? 

 

Vad gäller de första fyra punkterna i mitt analysverktyg märktes i båda de första 

observationerna att läraren gav vissa elever mer tid än andra. Vid Observation 1 tilläts 

exempelvis en muslimsk elev ta ganska stor plats i en helklassdiskussion, men då läraren 

enligt exempelvis Löfstedt (2011) och Salminen-Karlsson (2005) rekommenderas att låta 

elevernas egna erfarenheter ta plats för att skapa intresse behöver detta inte vara något 

negativt. Vid Observation 2 däremot tilläts de elever som uttryckte sig i negativa termer 

om andra kulturer och religioner ta mer plats än den (enda) elev som verkade vilja 

nyansera diskussionen. Denne elev avbröts av läraren, som dessutom arbetade emot 

elevens försök till nyansering. Ett avbrott ägde också rum vid Observation 1, där den 

muslimske eleven blev avbruten då hen blev upprörd för att klasskamraterna mestadels 

tog upp negativa aspekter av islam.  

Under lektionen som handlade om buddhism (Observation 6) tilläts en elev som 

uttalade sig väldigt intolerant gentemot religion och andra kulturer ta ganska stor plats i 

klassrummet. Detta verkade dock inte vara något läraren direkt uppmuntrade, och i 

merparten av fallen pratade eleven rakt ut. Dessutom satte läraren ned foten i slutet av 

lektionen. Att det dröjde en stund innan hen gjorde så skulle dock kunna ha inneburit att 

en religiös elev känt sig exkluderad. Kanske inte på grund av lärarens explicita 

handlingar eller ordval, men indirekt på grund av att en klasskamrat tilläts skapa ett 

exkluderande klimat, vilket delvis kan kopplas till punkt 4 i analysverktyget. 

Ett liknande scenario där en annan elev uttryckte sig negativt om andra religioner 

och/eller kulturer iakttogs under Observation 5, då en elev påpekade att miljön runt en 

judisk omskärelse såg smutsig ut. Detta går både att koppla till punkt 4 i analysverktyget, 

men också till teorin om etablerade och outsiders, då eleven såg seden (som verkade 

främmande för hen) som något smutsigt. Här bröt dock läraren in och förklarade att 

miljön visst var steril, och att de som utför ingreppet är särskilt utbildade.  

Vid Observation 5 fick flera olika elever ta lektionstid i anspråk både för att ställa 

frågor, diskutera och besvara varandras och lärarens frågor. Läraren var öppen med att 

hen inte hade alla svar, och vände sig vid några tillfällen till olika elever för att få hjälp 

med att besvara frågorna. Dessa elever verkade ha särskilt god kännedom om de 

religioner och frågor som diskuterades, vilket jag förmodar att läraren kände till, och att 

det var därför hen frågade just dem om hjälp. Läraren vid denna observation hade också 
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valt att visa en film där en journalist följde en judisk rabbin under några dagar, vilket gav 

eleverna en inblick i hur en modernt ortodox judes vardag kunde se ut.  

Här kan flera kopplingar göras till vad Berglund (2011) skriver om det etnografiska 

förhållningssättet, där läraren bjuder in världen i klassrummet och vågar använda 

elevernas kunskaper för att lära både sig själv och eleverna mer om hur det faktiskt är att 

leva som troende. Under lektionen som hölls vid Observation 5 lade läraren också mycket 

tid på att samtala med eleverna om vardagliga ting även under pausen, vilket förmodligen 

bidrog till att skapa de goda relationer som ligger till grund för ett gott klassrumsklimat 

med hög grad av delaktighet och engagemang hos eleverna (Aspeflo 2017).   

Valet av undervisningsmaterial (punkt 5) var sällan onyanserat i sig självt, men vid 

Observation 3 upptäcktes att läroboken hade ganska bristfällig information om 

exempelvis ortodox kristendom. Eleverna fick därför använda internet för att söka 

information. Att självständigt söka information var förvisso en del av uppgiften eleverna 

tilldelats, så i det fallet kan knappast läraren anklagas för att ha valt ut källor med dålig 

mängd information (på internet finns trots allt väldiga mängder information, förmodligen 

snarare för mycket än för lite). Detta går att koppla till vad Härenstam (2000) och 

Berglund (2011) skriver om att läroboksförfattare ofta ger en alltför torftig, 

innehållsfattig och överdrivet stereotypiserad bild av de religioner som ligger längre ifrån 

väst. Läraren ifråga kringgick problemet genom att istället använda sig av internet, men 

det blev ändå tydligt att bristen på omfattande läroböcker kan påverka undervisningens 

utformande. 

Läraren som undervisade vid Observation 4 identifierade att buddhismen ofta 

stereotypiseras för att passa in i ett västerländskt sammanhang, och hen hade 

(förmodligen av den anledningen) skrivit ihop och kopierat upp eget material som 

delades ut till eleverna, om de olika inriktningarna. Detta skulle kunna vara ett sätt att 

komma runt de stereotypiseringar av buddhism som Härenstam (2000) menar 

förekommer i många läroböcker. 

Vid Observation 2 visades en film som läraren valt ut, som handlade om floden 

Ganges och hinduernas relation till densamme. Filmen i sig var inte onyanserad, utan där 

gavs flera exempel på olika perspektiv och aspekter av flodens liv; till exempel hur den 

användes i såväl rituellt som kommersiellt syfte. Lärarens senare sammanfattning av 

filmen kan däremot ses som onyanserad, då floden och de tvagningsritualer människorna 

i filmen ägnade sig åt flera gånger associerades med smuts, sjukdom, elände och 

vidskepelse (av både lärare och elever).  

Vid denna observation förekom också många förklaringar av omvärlden i termer av 

”vi” och ”dem”, samt ”här” och ”där” (se punkt 6). Här kan tydliga kopplingar göras till 

teorin om etablerade och outsiders; på något vis föreföll det självklart vilka som ingick i 

gruppen ”vi” och ”här” samt vilka som stod utanför den, trots att varken lärare eller 

elever lade någon som helst tid vid att försöka definiera detta. Då en elev argumenterade 

emot detta förfarande blev hen dessutom mer eller mindre tystad. Att ett slags outtalat 

konsensus råder i fall likt detta beror förmodligen på den gemensamma historia och de 

gemensamma erfarenheter den etablerade gruppen har, där normerna och värderingarna 

inom gruppen vuxit fram över tid såtillvida att medlemmarna i gruppen fått en slags 

osynlig förståelse för normerna och värderingarna ifråga. De behöver inte förklaras, utan 
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det gemensamma förflutna flyter sömlöst ihop med ett gemensamt nu (Elias & Scotson 

2010). 

Intressant i sammanhanget var också att det tycktes förekomma en ganska negativ 

inställning till religion över lag. Här finns en koppling till de utsagor som återfinns i 

Salminen-Karlssons studie, där många av ungdomarna upplevde att klasskamraterna inte 

förstod att deras religiösa engagemang tog tid, utan man förväntades vara sekulär som 

alla andra för att få vara en del av gemenskapen (Salminen-Karlsson 2005). Läraren vid 

Observation 4 benämnde också den egna gruppen som sekulär, och gjorde en åtskillnad 

mellan ”oss” som är sekulära, och ”de” som är religiösa. Det kan ju mycket väl vara så att 

samtliga elever i just den klassen faktiskt var sekulära i sitt förhållningssätt till religion, 

men om någon av eleverna faktiskt var troende vore det inte omöjligt att tänka sig att de 

skulle kunna ha upplevt uttalandet som exkluderande. 

Vad gäller punkt 7 var mönster svårare att upptäcka. Kanske skulle det kunna sägas 

att några beskrivningar av hinduismen i Observation 2 kunde ana en viss tendens att se 

religionen och kulturen som exotisk, men det blandas lätt ihop med ”vi” och ”dem”-

tänket som också gjorde sig tillkänna. Under Observation 6 bjöds eleverna på te, vilket en 

av eleverna uppfattade som en typiskt asiatisk aktivitet. Kanske ligger det något i det, 

men läraren påpekade att vi dricker mycket te i väst också, så det var inte alls den 

association hen hade tänkt att elevera skulle göra mellan tedrickandet och 

lektionsinnehållet. 

Vid Observation 3 uttryckte läraren att det vore intressant att få lära sig mer om 

elevernas egna upplevelser och erfarenheter av de olika kristna inriktningarna som stod i 

fokus under lektionen, men frågan är här om det kan vara tal om exotifiering eller om det 

helt enkelt var så att läraren ville visa sitt intresse för eleverna som personer. Även under 

Observation 5 uppstod en sådan situation, då läraren visade en bild på en ortodox jude 

med traditionell judisk klädsel. Läraren uttryckte sig inte exotifierande, men då en elev 

trodde att personen på bilden var utklädd verkade det som att eleven ifråga upplevde 

bilden som exotisk eller främmande. 

Totalt sett kan enligt ovanstående sägas att Observation 1 och Observation 2 (med 

särskild betoning på den senare) visade flera tecken på exkluderande moment i 

undervisningen i form av ett ”vi” och ”dem”-perspektiv, det pratades om ”här” och ”där” 

utan tydliga definitioner, elever avbröts, lärarna undvek att försöka nyansera sådant 

eleverna sa och så vidare. Lektionerna som observerades vid Observation 3 och 

Observation 5 blir därför särskilt intressanta, då dessa inte alls innehöll särskilt många 

(om ens några) sådana moment.  

Anledningarna till att dessa två lektioner föreföll mer inkluderande än merparten av 

de andra lektionerna kan vara flera. Dels handlade den ena av dem om kristendom, och 

undervisning i svensk skola ska ju vila på kristen grund samt att religionskunskaps-

undervisningen ska behandla kristendomen något närmare på grund av Sveriges kristna 

arv (Skolverket 2011). Dessutom var denna lektions innehåll det som låg närmast 

eleverna vad gäller kulturellt avstånd, då kristendomen ju är den största religionen i 

Sverige. Med hänvisning till Elias och Scotsons teori om etablerade och outsiders (2010) 

skulle vi därför kunna tänka oss att en religionskunskapslärare och eleverna lättare talar i 

positiva termer om den religion samt de normer och värderingar som tillhör oss som 

etablerad grupp, än om en kultur som ligger mycket längre bort (såsom exempelvis 
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hinduismen eller buddhismen, som behandlades i lektionerna vid Observation 2 och 3). 

Ett mönster som går att se i resultatet är att antalet exkluderande uttryck höjdes och 

toleransen för ifrågasättande sänktes parallellt med att kulturerna och religionerna som 

lektionerna handlade om hamnade längre ifrån klassrummet. Eftersom studien bara 

omfattar sex observationer är det dock inte möjligt att utifrån detta dra några större 

slutsatser, men teorin om etablerade och outsiders tycks åtminstone inte helt irrelevant i 

sammanhanget. Lektionen vid Observation 5 innehöll förvisso inte heller några direkt 

exkluderande moment även om den handlade om judendom (som ju är en 

minoritetsreligion i Sverige), men kanske kan kristendomens släktskap med judendomen 

göra att vi här ser judendomen som en del av de etablerade, även om merparten av 

världens judar inte lever i vår geografiska närhet. 

Något som också var intressant vad gäller Observation 3 var att denna lärare var 

den enda som uttryckligen bekände sig till någon religion. Ju mer skeptisk läraren 

verkade till religion över lag, desto fler exkluderande moment innehöll undervisningen 

(varvid graden av inkludering – om den nu går att alls sättas på en skala – sjönk). Den 

lärare som öppet tillkännagav att hen var religiös uttryckte sig minst värdeladdat, och den 

som verkade mest skeptisk till religion uttryckte sig mest värdeladdat. Undervisningen 

ska ju enligt läroplanen bedrivas icke-konfessionellt (Skolverket 2011), alltså utan 

värdeladdade uttryck. 

Vid Observation 3 och 5 fick vi också se några olika exempel på hur ett 

etnografiskt och relationsskapande arbetssätt kan se ut. Då studien inte innefattade någon 

intervju kan vi inte säkert veta att detta varit lärarnas avsikt med sina ageranden, men 

handlingarna stämmer likväl överens med Berglunds beskrivning av ett etnografiskt 

förhållningssätt inom religionsdidaktiken (Berglund 2011). Lärarna vid dessa två 

observationer gav eleverna tillfälle att förhålla sig till religionerna utifrån sina egna 

erfarenheter och trosuppfattningar, samtidigt som de uppmuntrades att söka information i 

sitt närområde, från t.ex. religiösa kamrater eller släktingar, både i och utanför 

klassrummet. Lärarna själva visade ett stort intresse för att få lära sig mer, och tyckte att 

det var positivt om eleverna ville bidra med sina erfarenheter (vid Observation 5 ställde 

läraren frågor direkt till elever som verkade ha god kännedom och egna erfarenheter av 

judendom och islam). Lektionerna vid Observation 3 och 5 var de som innehöll lägst 

antal exkluderande moment; det talades över huvud taget inte om något ”vi” eller ”dem”, 

eleverna tilläts ta plats i klassrummet och ingen religion eller trosuppfattning beskrevs 

som direkt främmande eller exotiska. Det verkar som att ju närmare läraren kom det 

etnografiska förhållningssätt som beskrivs av Berglund (Berglund 2011), desto mer 

inkluderande blev undervisningen. 

7 Diskussion 

Som synes i analysavsnittet verkar det som att ett etnografiskt förhållningssätt skulle 

kunna bidra till en mer inkluderande religionskunskapsundervisning. Detta genom att 

förhållningssättet erbjuder läraren möjligheter och verktyg att utveckla sina egna 

kunskaper om olika religioner så att det blir lättare att inte beskriva och presentera 

religion och religionsutövande på ett exkluderande och stereotypt vis. Dessutom kan det 
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fungera som ett verktyg i själva undervisningen, så att även eleverna i enlighet med 

läroplanen får möjlighet att vidga sin förståelse för andra människor, kulturer och 

trosuppfattningar.  

Eftersom studiens omfattning var i minsta laget för att kunna dra några generella 

slutsatser avstår jag från att göra några sådana. Dock anser jag ändå att sambandet mellan 

hur pass inkluderande undervisningen verkade och hur pass mycket läraren verkade 

använda sig av ett etnografiskt förhållningssätt var tillräckligt starkt för att indikera att 

där kan finnas en korrelation värd att undersöka närmare.  

Då religionskunskap kanske i högre utsträckning än andra ämnen präglas av 

fallgropar och svårigheter vad gäller inkludering vore det intressant att se om t.ex. 

etnografiska inslag i lärarutbildningen skulle kunna bidra till att underlätta arbetet med 

inkludering för religionskunskapslärarna. Detta verkar med studiens resultat i åtanke som 

en god idé, då resultatet tyder på en något högre andel exkluderande moment i 

undervisningen än vad som rimligtvis kan vara önskvärt. Även om det inte går att dra 

någon helt säker slutsats och säga att det definitivt är så att religionskunskaps-

undervisningen bedrivs på ett alltför exkluderande vis över lag tänker jag att det ändå inte 

kan skada att försöka göra den så inkluderande som möjligt.  

Då ett visst samband även tycks finnas mellan teorin om etablerade och outsiders 

och i vilka termer lärarna talar om de olika religionerna skulle det också vara intressant 

att göra en fördjupad undersökning (kanske med hjälp av intervjuer utöver deltagande 

observation) för att se om sambandet kan bli tydligare. I så fall skulle kanske förståelsen 

för några av de mekanismer som håller oss från att vara öppensinnade blottläggas, så att 

vi lättare kan granska oss själva i rollen som lärare och eliminera exkluderande moment i 

undervisningen och skapa ett sant inkluderande klassrum där alla kan mötas och lära av 

varandra.  

 

8 Sammanfattning 

Med utgångspunkt i teorin om etablerade och outsiders undersöks i denna studie om 

religionskunskapsundervisningen innehåller exkluderande moment, samt vad 

religionskunskapslärare gör för att undervisningen ska vara inkluderande. Studien är av 

kvalitativ natur och har genomförts med hjälp av deltagande observationer utspridda över 

tre olika lektionstillfällen med tre olika lärare. Utöver teorin om etablerade och outsiders 

har kunskap om olika religionsdidaktiska problem som på olika vis går att koppla till 

begreppet inkludering inhämtats och använts som utgångspunkt vid genomförandet av 

observationerna samt vid analys av insamlat material. 

Undersökningen visar att religionskunskapsämnet mycket riktigt tampas med 

problem som kan ha en exkluderande inverkan i klassrummet, där olika elever riskerar att 

hamna utanför undervisningen. Några exempel på sådana problem är stereotypisering i 

lärarens framställning av de olika religionerna, att lärarens egna åsikter och uppfattningar 

kan påverka såväl val av undervisningsmaterial som bemötandet av olika elever, eller att 

elever riskerar att känna sig utpekade och alienerade från sina klasskamrater då deras 

religion utmålas som något främmande och exotiskt. 
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För att komma till bukt med problemet skulle lärare och lärosäten för lärarutbildning 

kunna ta fasta på hur vi med hjälp av teorin om etablerade och outsiders kan förstå de 

mekanismer som förhindrar oss som etablerad grupp från att ha ett öppet förhållningssätt 

gentemot andra kulturer, vilket i sin tur kan kopplas till ett etnografiskt förhållningssätt 

inom religionsdidaktiken.  

För att fördjupa förståelsen kring den problematik som framkommit under studiens 

gång skulle ytterligare undersökningar kunna göras i form av exempelvis intervjustudier, 

där elever och/eller lärare tillfrågas om deras upplevelser och uppfattningar av 

inkluderingen i religionskunskapsundervisningen. Det vore också intressant att undersöka 

hur lärosäten för lärarutbildning arbetar för att förbereda blivande lärare på de utmaningar 

religionskunskapsläraren ställs inför genom att förmedla ett inkluderande förhållningssätt, 

där alla elevers lika rätt till lärande och kunskapsinhämtning står i fokus.
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