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ABSTRAKT 
Detta examensarbete är en kvalitativ undersökning av hur svenska religionslärare ser på 

sitt ämnes roll i ett mångreligiöst samhälle, samt hur de ser på de förändringar som 

genomförts i kursplanen samt hur de gör för att uppfylla läroplanenernas krav på 

objektivitet. Många lärare menar att ämnet har utökats med nya moment, såsom religion i 

förhållande till vetenskap, men att tiden för kurserna inte utökats. Resultatet har därför 

enligt en lärare blivit mindre tid till fördjupning. Alla lärare i undersökninge säger att man 

försöker behandla alla religioner rättvist och neutralt, men man menar samtidigt att det 

gäller att vara medveten om att man aldrig helt kan uppnå neutralitet. 

Nyckelord: Religionsundervisning, lärare, religionskunskap, mångkultur, mångkulturell 

undervisning, pedagogik. 

 



 

 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ..................................................................................................... 4 

2 BAKGRUND ............................................................................................................ 5 

2.1 Religionsundervisningens utevckling i Sverige ................................................... 5 

2.2 Vad säger kursplanerna ........................................................................................ 6 

2.3 Tidigare forskning ................................................................................................ 8 

2.3.1 En mångkulturell religionsundervisning ................................................... 8 

2.3.2 Objektivitet i undervisningen .................................................................... 9 

2.4 Teori ................................................................................................................... 12 

3 SYFTE ..................................................................................................................... 14 

4 METOD ................................................................................................................... 15 

5 RESULTAT ............................................................................................................. 18 

5.1 Ett vidgat ämne ................................................................................................... 18 

5.2 Ett ämne för att bryta fördomar och främlingsfientlighet................................... 19 

5.3 Om neutralitet och objektivitet ........................................................................... 20 

6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION ...................................................................... 22 

6.1 Ett vidgat ämne ................................................................................................... 22 

6.2 Ett ämne för att bryta fördomar och främlingsfientlighet................................... 23 

6.3 Om neutralitet och objektivitet ........................................................................... 23 

6.4 Förslag på vidare forskning ................................................................................ 24 

7 REFERENSLISTA .................................................................................................. 25 

BILAGA



3 

 

 



4 

 

1 INTRODUKTION 

Som blivande religionslärare kommer jag att arbeta i ett samhälle och i en skola som 

blir allt mer mångkulturell och denna utveckling lär bara fortsätta i framtiden. Där 

klassrummet tidigare mestadels bestod av elever med en kulturell kristen lutheransk 

bakgrund består klassrummen numera ofta av elever med en mängd olika religioner 

och religiösa inriktningar. 

Religionsämnet tycker jag också är ett särskilt intressant ämne, då det är ett tämligen 

svenskt ämne i den form det har i det här landet. Sverige är det enda landet i Europa 

som har en icke-konfessionell religionsundervisning med studier av alla 

världsreligioner på ett neutralt sätt. Det normala i världens länder är istället att man 

undervisar om det egna landets majoritetsreligion, eller att religionsundervisning är 

något som lämnas till familjen och det trossamfund som familjen tillhör. 

I Finland är religionsundervisningen något som trossamfunden sköter om, men där har 

man nu börjat titta på en möjlighet att införa en modell med en icke-konfessionell 

undervisning i Religion och etik. Detta har dock inte varit helt okontroversiellt skriver 

YLE (2014). Där uttalar sig bland annat en representant från den judiska församlingen 

och menar att man kan jämföra religionsundervisning med modersmålsundervisning. 

Att man behöver lära sig den egna religionen först innan man kan lära sig att förstå 

och respektera andra religioner. En gemensam religionsundervisning ansågs bli 

urvattnat och en tämligen ointressant kompromiss. 

I Sverige har detta varit verklighet länge, och det är få som ifrågasätter det. Till och 

med de flesta religiösa samfunden verkar inte ha något emot att eleverna undervisas i 

alla de stora religionerna. 

Samtidigt står vi nu inför något nytt, det svenska samhället blir allt mer mångreligiöst. 

Tidigare så tillhörde i stort sett alla elever Svenska kyrkan, och detta gav naturligtvis 

avtryck på undervisningen. Så är det inte längre. Idag hittar du i svenska klassrum 

elever från alla möjliga olika religioner. Samtidigt har du en annan separat utveckling, 

där svenska samhället genomgår en sekularisering och många elever upplever religion 

som något ointressant och oviktigt. Detta har jag själv märkt av när jag har varit på 

praktik. Det känns som om det finns en dubbel utveckling, en kanske mer känd, 

sekularisering och växande ointresse, och en annan, mer spännande. Denna mer 

spännande utveckling, rörande ämnets roll i ett mångreligiöst samhälle, känner jag inte 

fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. 

Jag har en längre tid funderat på vad denna utveckling innebär för religionsämnet och 

vilken roll som religionsämnet kan spela i det mångkulturella samhället. En av 

anledningarna till att jag valde att bli religionslärare är just att jag anser att 

religionsämnet kan spela en oerhört viktig roll när det gäller att skapa förståelse och 

dialog mellan olika religioner. Jag vill i denna uppsats undersöka hur lärarna själv ser 

på sitt ämne och dess roll i ett mångkulturellt samhälle. Detta då jag tror att lärarnas 

egna attityder påverkar vilken sorts religionsundervisning vi får. De attityder till ämnet 

som läraren tar med sig in i klassrummet kommer också att påverka eleverna. 
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden kommer jag börja med att ge en redogörelse för hur religionsämnet 

utvecklats i Sverige. Sedan kommer jag gå vidare med vad som står i de nuvarande 

läroplanerna när det gäller religionsämnet. Efter detta kommer jag att gå igenom 

forskning som finns i området hur man bäst bedriver en mångkulturell 

religionsundervisning, lärares syn och attityder till en mångkulturell undervisning 

samt hur man bäst uppnår objektivitet i undervisningen. Allra sist i detta kapitel 

kommer min metod. 

2.1 Religionsundervisningens utveckling i Sverige 

Religionsundervisningen var från början en angelägenhet för kyrkan och sköttes av 

kyrkan i enlighet med den lutherska tron. Även efter det att staten tog över ansvaret 

för den svenska skolan 1842 så förblev Svenska kyrkan ansvarig för 

religionsundervisningen. Religionsämnet benämndes på denna tid som 

Kristendomskunskap. Kyrkans kristna värdegrund var också det svenska samhällets 

värdegrund, och kristendomskunskapen ansågs som skolans första ämne. (Olivestam, 

2006) 

Detta kom dock att förändras i och med 1919 års undervisningsplan, som till stor del 

berodde på de förändringar som skett i samhället efter första världskriget skriver 

Olivestam (2006). En konfessionell skola och en konfessionell undervisning ansågs 

inte längre förenligt med de demokratiska värderingar som tog form i samhället. 

Värdegrunden i skolan och kristendomsämnet kom att ändras så att de inte längre stod 

för statskyrkans lutherskt konfessionella åskådning och ideologi. Den lutherska 

katekesen avskaffades som lärobok och ersattes av en undervisning som fortfarande 

var konfessionellt kristen, men som mer fokuserade på de tio budorden och Jesu 

Bergspredikan i Bibeln (Olivestam, 2006) 

Enligt Olivestam (2006) kom dock kristendomsämnet att med tiden bli alltmer 

ifrågasatt, liksom kristendomens roll som skolans värdegrund. Detta kan enligt 

Olivestam (2006) kopplas samman med ett växande avstånd mellan kyrka och ett 

samhälle samt att skolan är en verksamhet som präglas av många olika intressen och 

aktörer som framför krav på att just deras perspektiv skall komma fram i 

undervisningen. 

1962 för grundskolan respektive 1964 för gymnasiet kom reformer som gjorde att 

objektivitetsprincipen kom att bli norm för skolan. Religionsämnets fostrande roll kom 

att tonas ned och kristendomskunskap kom vid denna tid att byta namn till 

religionskunskap, ett ämne som skulle vara objektivt, och val av religion skulle vara 

en privatsak. (Olivestam, 2006) 

Övergången till objektivitet kom dock inte att bli helt smärtfri. Olivestam (2006) 

beskriver det som om lärarna drabbades av en objektivitetschock, en osäkerhet om vad 

som verkligen gällde. Skolöverstyrelsen gav ut en handledning till 1969 års kursplan 

i religionskunskap där de skrev att Bibeln fortsatt skulle användas men att 

framställningen skulle ändras. Undervisningen skulle undvika texternas teologiska 

innehåll, istället kunde läraren lyfta fram det sociala innehållet. Samma år blev 

religionskunskapen en del av det samhällsorienterande blocket, då orienteringsämnena 

infördes i den svenska skolan. (Olivestam, 2006). 

En stor förändring kom att ske 1994 då religionskunskapen mycket oväntat kom att bli 

ett kärnämne på gymnasiet. Elevernas egna livsfrågor och etiska ställningstaganden 
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skulle få en ökad plats i undervisningen, något som hade visats vara önskat av många 

elever redan vid en undersökning som Skolöverstyrelsen hade gjort 1969. (Olivestam, 

2006) 

Olivestam (2006) beskriver att religionsämnet under hela sin historia har varit ett 

kontroversiellt ämne som har varit ifrågasatt. Många har undrat var ämnet för med sig 

för nytta i samhället. Särskilt ifrågasatt var ämnets normerande roll, som det hade från 

början, och kom att förlora vid objektivitetsreformen 1962/1964 och genom 

kursplanen 1969. Vid de läroplansreformer som genomfördes 1994 började det 

framstå som om kristendomen åter skulle vara moralgrundande, nu tillsammans med 

den västerländska humanismen, i och med de kontroversiella formuleringar som fanns 

i Lpo 94 om att undervisningen skulle vila på den etik som förvaltats av kristen 

tradition och den västerländska humanismen. För dem som var kritiska till denna 

formulering 1994 var det väsentligt att religionskunskapen inte skulle få tillbaka sin 

normerande roll, och ett försök att minska ner på antalet kärnämnen i gymnasiet 

riktade särskilt in sig på religionskunskapen. Dock utan framgång. Enda gången som 

religionskunskapen inte har varit ifrågasatt, var i samband med den gymnasieutredning 

som föregick reformer som skedde 2007. (Olivestam, 2007) 

2.2 Vad säger kursplanerna 

I kursplanen för religionskunskap i grundskolan står det att syftet med ämnet är att 

eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar, både i det egna 

samhället och världen. Undervisningen skall också göra eleverna medvetna om hur 

människor från olika religiösa traditioner, lever med och utövar sin tro. Eleverna skall 

också ges förutsättningar att tolka kulturella uttryck med kopplingar till religiösa 

traditioner. Eleverna skall också lära sig söka information om religion, och tolka denna 

källkritiskt. (Skolverket, 2011) 

Vidare står det att undervisningen skall belysa vilken roll religioner kan spela i 

samhälle, både som en segregerande kraft och en faktor för att skapa social 

sammanhållning. Läraren skall allsidigt belysa vilken roll religionen kan spela i 

samhället, både i fredssträvanden och i konflikter.(Skolverket, 2011) 

Undervisningen skall också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 

religioner förhåller sig till frågor som rör sexualitet, kön, jämställdhet och relationer. 

En annan del av syftet rör etik, moral och värderingar, både kopplade till religioner 

och andra livsåskådningar men också kopplade till eleven själv. Eleven skall ges 

möjlighet att själv ta ställning i olika etiska och moraliska frågor. (Skolverket, 2011)  

Den enda religionen som nämns vid namn i kursplanens beskrivning av ämnets syfte 

är kristendomen, de andra religionerna eller livsåskådningarna nämns inte vid namn i 

syftet. (Skolverket, 2011) 

När man sedan kommer till läroplanens beskrivning av syftet med religionskunskap i 

gymnasieskolan så spelar kristendomen en ännu större roll, då man bland annat skriver 

att kunskaper om kristendomen är av särskild vikt, då det är denna tradition som 

förvaltat den värdegrund som det svenska samhället är uppbyggt på. En liknande 

formulering finns inte med i syftet för grundskolans religionsundervisning 

(Skolverket, 2011). 

Kursplanen för gymnasieskolans syfte innehåller också tydligare formuleringar om att 

undervisningen skall syfta till förståelse och respekt för olika sätt att leva.  
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Undervisningen skall också syfta till att eleven breddar, fördjupar och utvecklar 

kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt. Särskilt några 

områden lyfts fram som eleven skall ges möjlighet att analysera och värdera. Detta rör 

hur religioner kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk 

bakgrund. Även förhållandet religion och vetenskap skall beröras, liksom etik och 

moral och etiska teorier och begrepp skall beröras. (Skolverket, 2011) 

När det gäller det centrala innehållet för undervisning i religionskunskap i högstadiets 

år 7-9, har Skolverket (2011) valt att dela upp det under ett antal olika rubriker. Dessa 

är ”Religioner och andra livsåskådningar”, ”Religion och samhälle”, ”Identitet och 

livsfrågor” samt ”Etik”. 

Under ”Religioner och andra livsåskådningar” tas de olika världsreligionerna upp. 

Även varierande tolkningar eller bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle skall 

tas upp. När det gäller kristendomen så skall även de utmärkande dragen för 

katolicism, protestantism samt ortodox kristendom tas upp. Man skall även beröra 

nyreligiositet och sekulära livsåskådningar, som exempel ges humanism (Skolverket, 

2011) 

Under ”Religion i samhället” tas bland annat kristendomens roll i Sverige upp. Även 

förhållandet mellan religion och samhälle, i olika tider och på olika platser skall 

beröras. Även konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen skall 

tas upp, kopplat till exempelvis frågor som religionsfrihet, sexualitet och synen på 

jämställdhet.(Skolverket, 2011) 

Det som Skolverket (2011) valt att paketera som ”Identitet och livsfrågor” handlar 

bland annat om olika livsfrågor, och här nämns hur meningen med livet, relationer, 

kärlek och sexualitet skildras i populärkulturen. Även hur religioner och andra 

livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar skall tas upp. Även riter 

tas upp här, exempelvis konfirmation och olika namngivningsriter, och dess funktion 

för att forma identitet. 

Det som Skolverket (2011) har valt att sortera under rubriken ”Etik” i det centrala 

innehållet handlar bland annat om att elevens skall få analysera och argumentera kring 

olika moraliska dilemman utifrån olika etiska modeller, såsom pliktetik och 

konsekvensetik. Även vad det innebär att vara en god människa skall diskuteras, 

kopplat till etiska resonemang, såsom dygdetik. 

I det centrala innehållet för Religionskunskap 1 står det att man i undervisningen skall 

beröra kännetecknen för världsreligionerna, med kristendomen som särskilt omnämnd. 

Även hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, både i Sverige och 

omvärlden. Även gudsuppfattning och människosyn mellan och inom religionerna 

skall beröras. Religion skall också diskuteras i relation till kön, socioekonomisk 

bakgrund, etnicitet och sexualitet.(Skolverket, 2011) 

Även etik och moral skall tas upp. Här diskuteras framför allt normativ etik, tolkning 

och analys av olika modeller och teorier inom den normativa etiken och hur dessa kan 

tillämpas. Man skall även ta upp etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett 

gott samhälle och ett gott liv kan vara, och analysera och argumentera utifrån dessa. 

(Skolverket, 2011) 

Även identitet, både gruppers och individers, och hur de formas i förhållande till 

religion och livsåskådningar skall tas upp i kursen Religionskunskap 1. Även olika 

uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten skall tas upp. 
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I den tidigare kursplanen för den första religionskursen i gymnasiet, för det som då 

hette Religionskunskap A, fanns etik och moral med men det hade ett litet annat fokus. 

Målen var att eleven skulle kunna samtala om problemsituationer i vardagen och 

yrkeslivet utifrån ett given etisk och moralisk utgångspunkt. Eleven skulle också 

kunna identifiera och ta ställning när det gäller sådant som främjar eller strider mot 

grundläggande värden i samhället. Eleven skulle även kunna reflektera över andra 

människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik. Det fanns ingenting om religion 

och vetenskap i tidigare kursplan (Skolverket, 1994) 

2.3 Tidigare forskning 

Nu kommer jag att redovisa tidigare forskning som finns på två områden, hur man bäst 

bedriver en mångkulturell religionsundervisning samt hur man bäst uppnår läroplanen 

krav på objektivitet i undervisningen. 

2.3.1 En mångkulturell religionsundervisning 
Historiskt sett har den mångkulturella undervisningen kunnat delas in i två olika 

”skolor”, separatister och assimilationister. Separatister har förespråkat skilda klasser 

och till och med skilda skolor för olika etniska grupper. Detta för att de först skall lära 

känna sin egen kultur. Detta har skett i exempelvis USA där vissa menat att ett 

annorlunda sätt att bedriva utbildning på behövdes för afroamerikanska elever för att 

bryta den vita dominansen. På 1980- talet fanns ett system i många tyska 

förbundsländer som gick ut på att man skulle ha särskilda klasser för turkiska 

invandrare. Detta för att de skulle kunna behålla sitt eget språk och sin egen kultur. 

Assimilationister är motståndare till alternativa vägar för olika etniska grupper utan 

betonar istället nationell enhet. Detta tankesätt har särskilt märkts i det franska 

skolsystemet med sina starkt sekulära principer. Invandrarelever skall hr beredas att 

bli en den av de franska samhället, och skall lära sig det franska språket och den 

franska kulturen. Denna princip finns också bland förespråkare till att enbart engelska 

skall talas i den amerikanska skolan för att etniska minoriteter snabbt skall bli en del 

av majoritetssamhället. (Alviar- Martin och Ho, 2010). McVee (2014) som undersökt 

hur en mångkulturell undervisning lärs ut på amerikansk lärarutbildning är en stark 

kritiker mot det assimilationistiska synsättet som hon liknar vid ”långsamt våld” 

Den svenska skolan skall vara icke-konfessionell, och har till uppgift att skapa 

förståelse och respekt för olika religioners trossystem. Den svenska skolan skall inte 

påverka elever till förmån för en viss religion, eller få elever att byta religion. 

Förståelse och respekt utgör en självklar ambition för skolan, precis som för övriga 

institutioner i samhället. Den ickekonfessionella religionsundervisningen har varit 

gällande i Sverige sedan 1960-talet enligt Olivestam (2006). Den svenska 

religionsundervisningen har också ett krav på sig att vara saklig och allsidig, 

allsidigheten innebär enligt Hedin (1995) att ”alla” religioner tas upp och sakligheten 

att de inte studeras utifrån ett visst förtecken, exempelvis ett missionsperspektiv enligt 

Hedin (1995). Haikola (1992) menar att skolan och religionsundervisningen också 

måste ge elever möjlighet att mogna och utvecklas. En kritisk attityd är nödvändig 

även när det gäller den egna religiösa tron. Han menar att framförallt andra och tredje 

generationens invandrare måste ges verktyg för att bearbeta sin nedärvda tro i ett 

sekulariserat samhälle. Han pekar på att läroplanen för grundskolan från 1980 slog fast 

att skolan inte bara skall bidra till att föra kunskaper, färdigheter, normer och 

värderingar vidare från en generation till en annan, utan att innehållet också skall aktivt 

bearbetas och utvecklas. Skolans uppgift blir då att skapa förståelse och respekt för 

olika religiösa traditioner, men också att ge eleven möjlighet att bearbeta den egna 
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religionen. Rosenquist (2007) menar att det inte bara är viktigt för elever med en 

religiös tro att få bearbeta sin tro eller livsåskådningar att få bearbeta den, utan att detta 

gäller även i högsta grad även personer med en ateistisk livsåskådning, Att bearbeta 

sin tro kan exempelvis ske genom att visa andra traditioner inom samma religion som 

är okända för eleven, menar Haikola (1992). Att förtydliga att det även inom religioner 

finns många olika åsikter, och att religioner är väldigt breda, och vikten av att lärare 

tar upp detta är också något som Rosenquist (2007) skriver om. 

Om inte skolan hjälper elever från andra religiösa traditioner med den bearbetningen, 

så menar Haikola (1992), att eleven ställs inför ett omöjligt val mellan att antingen 

hålla fast vid sina föräldrars tro eller helt förkasta densamma. Detta är enligt honom 

en av religionskunskapens stora utmaningar i ett mångkulturellt samhälle. Han 

hänvisar här till att många invandrare kommer från en helt annan kultur än den 

svenska, där synen på religionen, samhället och familjen är en annan. I Sverige baseras 

individens trygghet i stor del på det offentliga. Övriga gemenskaper, såsom familj, 

släkt, religion, föreningar etc är mer tillfälliga och har inte någon väsentlig betydelse 

för individens fundamentala behov som social och ekonomisk trygghet, hälsovård etc. 

Val av religion, liksom val av partner är en privatsak som samhället inte lägger sig i. 

 Flera av de kulturer, varifrån invandrare till Sverige kommer, präglas inte av starka 

samhällen. Individens trygghet ligger i tillhörigheten till familj, släkt och etnisk-

religiös grupp. Varken val av äktenskapspartner eller val av religion är då en privat 

angelägenhet. Religionstillhörighet och familjetillhörighet står för helt andra 

funktioner än i det starka svenska samhället. Samhället i dessa kulturer baseras inte på 

förtroende för staten utan på lojalitet mot familj, släkt och etnisk-religiös tillhörighet. 

När invandraren kommer till Sverige, möter han då inte bara en annan religion, utan 

också ett samhälle där religionen spelar en annan roll. Sverige är ett sekulariserat land 

med en religiös tradition och ett religionsbegrepp som är anpassat till detta 

sekulariserade samhälle. När invandraren möter svensk kultur blir denna därför ett hot 

som tvingar honom att omdefiniera sin egen religiösa tradition till något ”privat”, 

menar Haikola (1992). 

I den nya svenska kulturen kan invandraren inte längre lika spontant identifiera sin 

religiösa tradition med hela den samhällsbärande kulturen. Han tvingas här att göra en 

uppdelning av vad som utgör kärnan i den egna religionen, och vad som är lokala seder 

och bruk som inte är ”nödvändiga” längre. Denna process, med en anpassning till ett 

västerländskt sekulariserat mönster där en uppdelning mellan ”centralt” och ”perifert” 

blir nödvändig, menar Haikola (1992), pågår i alla invandrarsamhällen i Västeuropa. 

För andra och tredje generationens invandrarbarn blir detta särskilt problematiskt då 

de inte upplevt sin religiösa tradition i dess ursprungskontext. 

Kumar, Karabenick och Burgoon (2015) som undersökt lärares attityder till olika 

kulturer i USA, menar att lärare har fördomar och förutfattade meningar och bär med 

sig detta in i klassrummet, och att detta i sin tur påverkar elevernas skolresultat. Man 

förespråkar att lärare kontinuerligt skall arbeta med sina förutfattade meningar. 

2.3.2 Objektivitet i undervisningen 
Den svenska religionsundervisningen har ett krav på sig att vara saklig och objektiv. 

Exakt vad detta innebär har dock varit lite problematiskt, detsamma gäller frågan om 

det går att mäta. Hedin (1995) menar att det går att uppnå vissa kvantifierbara mål, 

utan att det för den skull säger något om objektiviteten i undervisningen som helhet. 
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En årskursplanering är alltid av intresse menar han, men det säger egentligen inte så 

mycket om undervisningen. (Hedin, 2006) 

Olivestam (2006) beskriver att när objektivitetsreformen införde i den svenska skolan 

drabbades många lärare av den så kallade objektivitetschocken. Man kände sig osäker 

på vad som var tillåtet eller inte. Objektiviteten uppnåddes, men Olivestam (2006) 

menar att ämnet efter 1969 års kursplan utvecklades till en tämligen trist historia där 

angelägenhetsgrad och engagemang offrades för objektiviteten. Olivestam (2006) gör 

här en jämförelse med hur samhällskunskapsämnet fungerade vid denna tid. Där fanns 

det inte samma objektivitetskrav, och det fanns en klar koppling till nutiden och 

värdegrunden. Denna utveckling av religionsämnet gjorde att även Skolöverstyrelsens 

konsulent reagerade och gav uttryck för åsikten att objektiviteten inte bara skulle 

uppnås genom faktaförmedling utan att det också skulle uppnås genom engagemang 

hos lärare och elever, och att detta inte skulle ses som oförenligt med en saklighet. 

Läraren uppmanades att själv stå för en åsikt så länge den var saklig och att läraren var 

öppen för andra uppfattningar.(Olivestam, 2006) 

 Just ordet saklighet men även allsidighet och vad det egentligen betyder är något som 

även Hedin (1995) diskuterar. Han menar att allsidigheten kräver att ”alla” religioner 

tas upp, och sakligheten kräver att de inte läses utifrån ett visst förtecken. Ett exempel 

på något Hedin (1995) menar skulle strida mot skolans krav på saklighet är att icke-

kristna religioner på den frikyrkligt organiserade Teologiska Högskolan i Stockholm, 

har studerats inom ramen för en kurs som heter ”Mission och religionshistoria”. Man 

kan då dra slutsatsen att icke-kristna religioner studerats i missionsperspektivet. Även 

om undervisningen är allsidig, når den inte upp till kravet på saklighet. Om attityden 

inte är saklig, spelar det ingen roll hur mycket man än sysslar med ett ämne, menar 

Hedin (1995). Läroplanen från 1994 ger kristendomen en särställning, och Hedin 

menar att det finns flertalet olika anledningar till att syssla mer med kristendom än 

med andra religioner. Kristendomen har haft ett stort inflytande på vår kultur och 

denna del av kulturarvet förtjänar uppmärksamhet. Inom kristendomen ryms en rad 

olika kyrkor och vissa av dessa är lika främmande som så kallade främmande 

religioner, menar Hedin (1995). 

Kumar et al. (2015) och McVee (2014) menar att lärare kommer från en kulturell 

kontext, precis som alla andra människor, och att de bär med sig fördomar och 

stereotypa förväntningar, ofta omedvetet, och att det gäller som lärare att ständigt vara 

medveten om detta och arbeta med det. 

Rosenquist (2007) som studerat religionsundervisningen kopplat till filosofen John 

Rawls idéer menar att tanken om en helt opartisk faktaförmedling är djupt 

problematisk. Han börjar med att ifrågasätta grundpremissen, att helt opartisk 

faktaförmedling överhuvudtaget är möjligt. Han menar att det uppenbarligen måste 

ske ett urval av kunskaper, och att någon måste göra detta urval. Kumar et al (2015) 

skriver att lärarna har formats av den kultur de tillhör, både medvetet och omedvetet. 

Ett annat problem menar Rosenquist (2007) är att diskussionen i klassrummet uteblir. 

Fakta är en viktig beståndsdel i all undervisning, men dessa fakta och dess 

konsekvenser måste problematiseras av lärare och elever i gemensamma diskussioner. 

I denna diskussion är det viktigt att läraren inte utesluter att en religion kan vara sann, 

att inte ge eleverna bilden av att religiös sanning är omöjlig. Samtidigt så ingår det i 

skolans uppdrag, att som han kallar det, lära eleverna att acceptera omdömets bördor. 

Att förnuftiga människor kan komma till olika slutsatser i frågor av komplicerad 

karaktär. Här menar han att läraren måste betona att inte heller agnosticism eller ateism 
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är okontroversiella och neutrala påståenden. Här är fostran i en tolerans viktig, menar 

Rosenquist (2007) 

2.3.3 Lärares syn på och attityder till mångkulturell 
undervisning. 

Alviar-Martin et al. (2010) har studerat hur lärare i Singapore ser på mångkulturell 

undervisning. Singapore är ett land där multikulturalism närmast kan liknas vid en 

statsideologi, detta beror på en vilja från den singaporianska regeringen att undvika 

tidigare oroligheter som varit mellan olika etniska grupper i det mångkulturella landet. 

Undersökningen visade att de flesta av lärarna förklarade mångkulturell undervisning 

som att får kunskap om andra kulturer och få förståelse för människor med en annan 

bakgrund. På det stora hela var man positiv till det arbete som sker i Singapore, även 

om det fanns en kritik mot att människor inte själva fick välja grupp att tillhöra utan 

att staten gjorde detta utifrån bakgrund, och att man bara kunde tillhöra en grupp. 

Många lärare var också kritiska mot att läroböcker lärde ut genom ”avskräckande 

exempel”. Det viktiga i läroböckerna var inte att de olika kulturella grupperna skulle 

lära av varandra, utan det var att undvika nya oroligheter i landet. (Alviar- Martin et 

al, 2010) 

McVee (2014) har undersökt studenters attityder till mångkulturell undervisning vid 

en amerikansk lärarutbildning. De flesta av de undersökta lärarna jobbade redan som 

lärare och läse kursen som en fortbildning. Undersökningen visade att lärarnas egna 

attityder och erfarenheter var helt avgörande. Enligt Kumar et al. (2015) så tillhör alla 

lärare, vare sig de är medvetna om det eller inte, ett kulturellt sammanhang som format 

dem och deras syn och attityder till olika saker, detta påverkar i sin tur hur de kommer 

att bemöta elever i klassrummet. Vissa av de undersökta lärarna i McVee (2014) visade 

ett motstånd mot att ta till sig den forskning som finns på området. Särskilt än lärare, 

som undervisade i ”high-school” och identifierade sig själv som politiskt konservativ 

och italiensk-amerikansk, avfärdade forskningen som vänstervriden och hävdade att 

vissa forskare mer var ute efter så kallad ”white-guilt”, att ge vita människor 

skuldkänslor. Av de undersökta lärarna i studien så uppvisade hälften, 3 av 6, av 

varierande grad motstånd mot att ta till sig forskningen. Två av dessa var vita, en var 

afro-amerikan. Dessa var egentligen inte öppet motståndare till en mångkulturell 

undervisning, så länge som de slapp utmana sig själva och så länge det inte blev några 

konflikter mot deras egna åsikter. Övriga tre i undersökningen var däremot väldigt 

öppna och reflekterande, också om sin egen roll och utmanade sig själva. (McVee, 

2014) 

Enligt McVee (2014) så är ett stort problem att den amerikanska lärarkåren är så pass 

homogen, huvudsakligen bestående av en vit medelklass. Något som även Kumar et 

al. (2015) lyfter fram som ett stort problem. Liknande problem finns inte i Singapore, 

där lärarkåren liksom landet är väldigt mångkulturell. Även här uppvisades det dock 

en skillnad i syn och attityd beroende på lärarens bakgrund. Den stora skillnaden var 

här på synen om alla i det singaporianska samhället hade samma chans att lyckas, 

oavsett bakgrund. De lärare som var singaporianska kineser, vilket är den största 

etniska gruppen, höll med om detta i högre grad än andra. (Alviar-Martin et al, 2010) 

Många lärare i USA har enligt Kumar et al. (2015) liten erfarenhet av att möta 

minoriteter eller invandrarelever, och undersökningar visar att särskilt vita lärare 

socialiserade i en amerikansk kontext tenderar att se afro-amerikanska elever från 

fattiga förhållanden som lata, högljudda och mindre intelligenta och att detta påverkar 

dessa elevers skolresultat negativt. De flesta lärare nekar till att ha sådana här 
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fördomar, men Kumar et al. (2015) menar att de i allra högsta grad finns där om än 

omedvetet. Man menar att varje lärare kontinuerligt bör arbeta med sina egna 

stereotyper och fördomar, och att detta bör vara en pågående process för alla lärare. 

2.4 Teori 

Jag kommer i min analys att arbeta med två teorier som Lindblad, Linde och Naeslund 

(1999) presenterar och sedan förenar med varandra. Dessa två teorier är den så kallade 

Ramfaktorteorin som ursprungligen utarbetades av Dahllöf, och sedan 

vidareutvecklades av Lundgren, och den handlingsteori om praktiskt förnuft som först 

utarbetades av von Wright. Ramfaktorteorin kommer med perspektivet att det finns ett 

antal olika yttre faktorer som utgör ramar för undervisningen. Dessa kan vara 

elevunderlag eller tid m.m. Vissa resultat kan vara omöjligt att uppnå inom vissa 

ramar. Detta utgör också en begränsande faktor som påverkar undervisningen och till 

och med styr dess innehåll. Ramfaktorteorin kan också delas upp i en lite äldre enklare 

modell, och en lite nyare vidareutvecklad. I den äldre, enklare modellen, ursprungligen 

lanserad av Dahlöf, så finns det ett antal yttre faktorer eller ramar som sätter gränser, 

dessa gränser påverkar vad som är möjligt att uppnå i undervisningen och därmed 

också vilka resultaten av undervisningen blir. Denna ganska enkla ramfaktorteori kom 

senare att utvecklas och bli mer utvidgad, Ulf P Lundgren har spelat en viktig roll när 

det gäller vidareutvecklingen av teorin. Man försökte nu förklara hur alla dessa ramar 

har uppkommit. Man menade att dessa berodde på grundläggande samhällsstrukturer. 

Bland annat så lanserades den så kallade reproduktionsteorin, som menar att och 

försöker förklara hur samhället återskapas, och hur dominansförhållanden och 

hierarkier fortlever. Skolan blir inte längre en spjutspets in i framtiden, som det ibland 

talats om, utan istället en plats där gamla samhällsstrukturer reproduceras, och till och 

med kunde bidra till att återskapa brister i samhället. (Lindblad et al, 1999) 

Von Wright väljer istället att utgå från aktörer, och deras motiv och intention bakom 

en handling, i relation till historiska och sociala omständigheter. För att förstå en 

lärares handlande så måste vi se till avsikten, och vilka praktiska steg hon tar under 

rådande omständigheter för att uppnå dessa. Men också hur hen tänker om det. En 

lärare som har avsikten att alla elever skall klara målen, kan se att detta under rådande 

omständigheter inte är möjligt, och vänder sig i sin undervisning därför främst till de 

elever som hen anser ligger på gränsen att klara kursen, är ett exempel. Vägen till 

resultatet är minst lika viktigt som själva resultatet, och helt nödvändigt för att förstå 

resultatet. Vad är det som gör att en lärare agerar på ett speciellt sätt? Och finns det 

något annat sätt som läraren hade kunnat agera på istället? Vilka bakomliggande 

faktorer finns? Enligt Von Wright så är den sociala verkligheten bestämd av sociala 

regler och institutioner skapade av människan och som i sin tur vilar på ett mänskligt, 

praktiskt förnuft. En mänsklig handling styrs av yttre faktorer, såsom exempelvis 

historia, men dessa yttre faktorer är i sin tur en mänsklig konstruktion. Von Wrights 

handlingsteori kan sägas behandla aktörernas praktiska förnuft i dess sociala och 

historiska sammanhang. (Lindblad et al, 1999) 

Lindblad et al. (1999) har valt att förena dessa två teorier och perspektiv då de menar 

att skolan är en styrd och reglerad institution, som vilar på såväl ramar som regler och 

aktörer. Deras utgångspunkt är att relationen mellan ramfaktorer och aktörernas 

praktiska förnuft är viktig för att utveckla pedagogiken som samhällsvetenskap. 

Lindberg et al. (1999) menar att för att förstå och förklara undervisning så räcker det 

inte med att bara titta på yttre villkor. Vidare menar de att undervisningen har en inre 

logik baserad på aktörernas intentioner och praktiska förnuft under specifika och 
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skiftande omständigheter och att det i många fall gäller att förstå detta för att förklara 

undervisningens genomförande och resultat. 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3 SYFTE 
Vårt samhälle har blivit allt mer mångkulturellt och en naturlig konsekvens av detta är 

allt fler elever i klassrummen med annan bakgrund än den kristna. Samtidigt som vårt 

samhälle har blivit mångkulturellt så har också läroplanen kommit att förändras och 

religionsämnet har utvecklats. Det övergripande syftet med detta examensarbete är att 

undersöka hur religionslärare ser på sitt ämnes roll i ett mångreligiöst samhälle. Jag är 

nyfiken på att se om lärarna anser att samhällsutvecklingen påverkat 

religionsundervisningen på något sätt. Jag vill också undersöka hur lärarna ser på de 

förändringar som skett i läroplanen och kursplanen. Jag vill också undersöka hur 

lärarna ser på objektivitet, och hur de ser till att läroplanens krav på detta blir uppfyllt. 

Frågeställningar 

1. Hur ser religionslärarna på de förändringar som skett i kursplanen? 

2. Hur ser lärarna på sitt ämnes roll i ett mångkulturellt samhälle? 

3. Hur ser lärarna på objektivitet i undervisningen? 
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4 METOD 
För att uppnå mitt syfte valde jag att använda mig av intervjuer och enkäter. Ett mail 

gick ut till religionslärarna i en medelstor svensk kommuns kommunala 

gymnasieskolor där jag erbjöd dem antingen en personlig intervju, eller att svara på en 

enkät. Anledningen till att jag erbjöd dem en enkät utöver den personliga intervjun var 

att det var sent på terminen, och jag såg en risk att lärarna skulle ha mycket annat att 

göra med betyg som skulle sättas osv. Mycket riktigt så föredrog också de flesta 

enkäten istället för intervju, trots att jag skrivit att jag själv förderog en personlig 

intervju, eftersom det då finns möjlighet till följdfrågor osv. Enkäten gick sedan ut till 

religionslärare vid gymnasieskolor i en mängd svenska städer för att få till en 

geografisk spridning och öka antalet svarande. 

Lantz (2013) skriver att valet mellan intervju och enkät ofta beror på 

undersökningsgruppens storlek. Enkäter är praktiska då undersökningsgruppen är stor 

och intervjuer blir alltför tidskrävande eller kostsamma. Lantz lyfter också fram att 

undersökningen måste ge ett tillräckligt stort stickprov för att kunna generaliseras till 

en hel population, det måste finnas tillräckligt mycket data för att kunna dra några 

slutsatser. Även om det hade varit en fördel att kunna ställa följdfrågor till alla, och 

samtidigt som jag aldrig haft en ambition att i min uppsats ge ett generalserande svar 

på hur alla religionslärare ser på frågorna, anser jag att mitt beslut att erbjuda möjlighet 

till enkäten och sända ut den till andra städer var korrekt. Jag finner stöd för detta hos 

Lantz. Bryman (2011) skriver också om att personer som intervjuas online, ex genom 

e-post har lättare att passa in sin medverkan utifrån sina behov och när de har tid. 

Bryman (2011) menar vidare att det är tveksamt om forskningsmetoden websurveys 

skall ses som en strukturerad intervju eller en enkät, att det i en bemärkelse handlar 

om båda formerna. Han gör en viktig skillnad mellan dem som administreras via e-

post (e-postsurveys) och de som administreras via webben (websurveys). En tendens 

har funnits att e-postsurveys använts till mindre och mer homogena grupper. Jag 

använde e-postsurveys i mitt fall till religionslärare eftersom websurveys bör användas 

till att studera större grupper av människor. 

Bryman (2011) beskriver olika sätt att göra e-postsurveys på. Det första är att ha 

exempelvis kryssfrågor, där respondenten skall välja ett svar eller rangordna alternativ, 

medan det andra sättet, som jag använde, är att ha öppna frågor som respondenten själv 

skall svara på. Orsaken till detta är att jag ville ha mer av en intervjuform och jag kände 

att den metoden passade bättre för att få ut det jag ville få ut ur enkäten. Han lyfter 

också fram ett val man kan göra när det gäller om man vill ha enkäten direkt i mailet, 

direkt enkät, eller som ett separat dokument. Den stora fördelen men en direkt enkät 

är att det krävs mindre datorkunskap och det är lättare för respondenterna att skicka 

tillbaka. Samtidgt så finns det begränsningar när det gäller indrag, teckenstorlek, 

stilsorter etc i många mailprogram. Enkäter i ett separat dokumet är också lättare att få 

snyggt och tydligt och ofta blir de bättre uppbyggda. Här valde jag att ha min enkät 

som separat dokument. Jag tror inte att lärare idag har några större problem att öppna 

eller fylla i dokument via datorn, så det problemet tror jag inte blev så betydelsefullt i 

mitt fall. Däremot så fanns det de som valde att svara på mina frågor från 

enkätdokumentet i ett direkt mail till mig. 

Min undersökning var en så kallad kvalitativ undersökning, då jag inte har någon 

färdig teori som jag kommer att testa utan istället kommer att arbeta fram ett resultat 

utifrån de svar jag får. Jag kommer dock till viss del att utgå från den sammansatta 

teori som Lindblad et al. (1999) presenterar när jag tolkar mina resultat. Detta gör jag 
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för att öka förståelse och ha något att hänga upp min analys emot. Bryman (2011) 

beskriver att de viktigaste skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod ligger i just teorin. En kvalitativ undersökning är teorigenererande, 

medan en kvantitativ undersökning är teoritestande. En kvalitativa forskningen syftar 

vanligen till att bygga en modell eller förfina modeller, och den kvalitativa analysen 

kan på detta sätt leda fram till en ny teori, enligt Lantz (2013) Den kvantitativa 

metoden bygger också på en mer positivistisk kunskapssyn. När man skall undersöka 

vilken världsbild eller livvssyn medlemmarna i en bestämd social grupp, i mitt fall 

religionslärare, har så passar enligt Bryman (2011) en kvalitativ metod bäst. 

Sedan bör det nämnas att även om jag kommer att lägga egna värderingar eller 

förutfattade meningar utanför, så är jag helt och fullt medveten om att jag kan komma 

att bli påverkad. Jag har ju en egen bild av yrket, och en av de anledningar som gjorde 

att jag valde att studera till just religionslärare är att jag anser att ämnet har en oerhört 

viktig roll som brobyggare i vårt mångkulturella samhälle. Enligt Bryman (2011) är 

det omöjligt att komma ifrån att man omedvetet påverkas av egna värderingar, och att 

detta kan påverka flera olika delar av ett forskningsprojekt, alltifrån val av metod till 

slutsatserna. Han beskriver hur allt fler forskare försöker att komma till rätta med 

negativa effekter av detta genom att vara reflekterande över sitt arbete och medvetna 

om det. Detta tror jag mycket på, bästa sättet att vara objektiv är att erkänna och förstå 

att man inte helt och fullt kan vara objektiv, men ändå fösöka vara det. Genom att vara 

medveten och genom att reflektera över problematiken, men också genom att vara 

öppen med de värderingar som jag bär med mig, hoppas jag kunna vara så objektiv 

som möjligt. 

Jag har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig-humanistisk 

forskning. Alla respondenter har varit medvetena om vad deras svar skulle användas 

till. Jag har upplyst dem över att deras medverkan sker helt anonymt, och deras 

anonymitet har garanterats. 

Enkäten skickades ut till sammanlagt 79 religionslärare i olika delar av landet via e-

post, 11 av dem valde att återkomma med svar. De som återkom med svar hade 

erfarenheter i yrket som varierade mellan 10-37 år, var geografiskt spridda över landet, 

både män och kvinnor svarade också. Det fanns ingen särskild tanke med att det skulle 

vara just 79. Jag gick in på ett antal kommuners hemsidor, som låg utspridda i landet 

och var i vad jag ansåg vara hanterbar storlek. Väl inne på hemsidan så försökte jag 

hitta en förteckning över gymnasieskolorna i kommunen och gick vidare till skolans 

egna hemsida. Många av dessa skolor hade en förteckning över lärarna och vilka 

ämnen de undervisade i. Jag skickade mailet till alla som stod som religionslärare, i 

alla skolor som fanns på dessa kommuners hemsidor. 79 vad det antalet det slutade 

vid. 

Bifogat fanns ett dokument med mina frågor, i detta dokument försäkrade jag att 

svaren skulle behandlas helt konfidentiellt, och tackade för deras medverkan. 

Själva frågeformuläret valde jag att inleda med att fråga hur många år de hade jobbat 

i yrket. Detta gjorde jag då jag ansåg att detta skulle kunna ha påverkat deras svar, 

bland annat med de förändringar som har gjort i läroplanerna. Min första fråga gällde 

hur religionsämnet hade förändrats under de åren de hade i yrket. Anledningen till att 

jag ställde denna fråga var att jag ville se vad de hade att säga om framförallt 

läroplanen. Det är den viktigaste förändringen som jag känner till. Samtidigt ville jag 

inte ställa en fråga om just specifikt läroplanen. Det kan ju mycket väl ha funnits saker 

som de ansåg som betydligt viktigare, och då ville jag ha med det i mitt resultat också. 
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Min andra fråga gällde vad de såg som religionsämnets viktigaste uppgift. Här ville 

jag ta reda på lite på hur de såg på ämnets roll i skolan. Min tredje fråga gällde vad de 

såg som religionsämnets största utmaning idag. För att lära känna ämnet och ämnets 

roll bättre så kände jag att jag också ville veta vad de såg som utmaningarna. 

Min fjärde fråga hör ganska mycket ihop med min andra. Här ställde jag frågan om de 

ansåg att religionsämnet hade någon särskild uppgift i det mångkulturella samhället. 

Det övergripande syftet med denna uppsats är trots allt att ta reda på religionslärarnas 

syn på sitt ämnes roll i ett mångkulturellt samhälle. 

I min femte fråga ville jag gå lite djupare in på de elever som kommer från en annan 

religiös bakgrund är den protestantiskt kristna. Jag ställde frågan om det faktum att 

fler sådana elever hade kommit påverkat undervisningen på något särskilt sätt. Denna 

fråga ställde jag för att få veta om de var några som hade något särskilt att säga där. 

Den avslutande frågan var hur lärarna gjorde för att se till att alla religioner blir 

undervisade om på ett korrekt och neutralt sätt. Detta är ju ett krav som läroplanen 

ställer, och jag ville veta vad lärarna hade för knep för att garantera detta. 

När jag sedan fått in alla svaren så började jag leta efter gemensamma teman i dem, 

men också om det var någon som hade något lite mer avvikande att säga. När jag hittat 

mina teman, så valde jag ut citat som jag ville lyfta fram. Jag valde att lyfta fram så 

många olika citat som möjligt, från så många lärare som möjligt. Jag har alltså 

analyserat svaren för att hitta gemensamma teman, och sedan har jag försökt att se vad 

dessa teman innebär och vad det är svaren säger. I svaren hittade jag tre stycken 

huvudsakliga teman som jag sorterat upp i mitt resultatkapitel. I min analys har jag 

velat vara så rättvis som möjligt mot lärarna så att jag inte tar citat ur sitt sammanhang. 

Jag har alltid tittat på vilket sammanhang läraren själv har satt det i, och försökt att se 

vad det är läraren menade. Min valda teori valde jag att applicera först efter att 

resultatkapitlet var skrivet. Detta gjorde jag för att inte låta lärarnas ord, och min 

tolkning av dem i onödan färgas av teorin i det första steget. Min valda teori använde 

jag istället som ett instrument i diskussionskapitlet för att bättre tolka det som framkom 

i mitt resultatkapitel. Min teori har alltså skett i två steg, först letade jag efter 

gemensamma teman och tolkade dessa i resultatkapitlet, och sedan analyserade jag 

detta utifrån min teori och min bakgrund i diskussionskapitlet. I mitt resultatkapitel 

har jag också medvetet valt att använda mig av det könsneutrala pronomen hen. 
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5 RESULTAT 
Jag har valt att lägga upp mitt resultatavsnitt efter olika teman. Jag har också valt att 

ta med så många svar som möjligt, och från så många lärare som möjligt, detta har jag 

gjort för att få med så många olika synvinklar och åsikter som möjligt. Även om många 

säger ungefär samma sak, så säger man det på olika sätt, och detta kan vara 

betydelsefullt. 

5.1 Ett vidgat ämne 

Många lärare pekar på att ämnet ändrats för att rymma mer. En lärare med tio år i yrket 

beskriver förändringarna så här: 

De nya kursplanerna, tycker jag, innehåller ett mer vidgat och aktuellt perspektiv 

då religion kan relateras till den allmänna samhälldebatten, kön, bakgrund, 

etnicitet m.m. Dessutom framhålls religion som en av de faktorer som på olika sätt 

kan forma människors identitet. Det kan skapa många intressanta diskussioner i 

klassrummet. 

Denna lärare menar att religionen nu i undervisningen mer kan relateras till den 

aktuella samhällsdebatten och att detta kan skapa intressanta diskussioner i 

klassrummet. 

Många av svaren hänvisar till att fler kursmål har lagts till. En lärare uttrycker det så 

här: 

Med Gy11 är det mer fokus på livsåskådningar och vetenskap kontra religion. Det 

är mycket mer man ska hinna med i kursen eftersom det centrala innehållet har 

utökats markant. Det ställs högre krav på eleverna och det är svårare att få de högre 

betygen; ett A är betydligt svårare att uppnå än ett tidigare MVG rent kunskaps- 

och innehållsmässigt. 

En annan lärare, som jobbat som lärare i 18 år beskriver det så här: 

Mer fokus på livsåskådningar, Gy11´s införande av momentet ”religion och 

vetenskap” samt Sveriges utveckling till ett multietniskt samhälle som aktualiserat 

frågor om islam framför allt, men även om religion som fenomen. 

Båda dessa lärare lyfter särskilt fram att det blivit mer fokus på livsåskådningar, samt 

att relationen religion kontra vetenskap har lyfts in som moment. 

Detta vidgade ämne ställer också större krav på lärarna och på eleverna: 

I Gy11 skall mer tryckas in i kursen, så det blir mindre tid att hinna fördjupa sig, 

hinna med grupparbeten etc. Mer fokus på kultur, vetenskap och även alternativa 

livsåskådningar än de stora religiösa. 

Nedan ger en lärare uttryck för kraven har ökat på lärarna: 

De nya kursplanerna ställer naturligvis krav på att vi lärare måste hålla oss 

uppdaterade med den nya forskning som ständigt sker. 

Båda dessa poängterar alltså att kursen har blivit större, att mer saker skall tas upp.  En 

av dessa lärare ger också uttryck för att det är mer att hinna med i kurserna nu är förut. 

Många riktar kritik mot att det centrala innehållet har utökats, utan att ämnet har 

utökats tidsmässigt. En lärare lyfter dock fram en sak som hen menar är bara med den 

nya kursplanen: 

I de nya kursplanerna har man också tagit bort det negativa begreppet 

”problemsituationer” som fanns i den tidigare för Religionskunskap A, vilket 

speglar en fördomsfull syn. 
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Det är dock inte alla som lyfter fram att ämnet vidgats. En lärare med 37 år i yrket 

tycker inte att ämnet har förändrats märkbart, utan det har ungefär samma fokus som 

när hen började, då det var ett icke-konfessionellt ämne redan då. Hen tycker dock att 

elevernas intresse för ämnet har ökat: 

 När jag började undervisa gällde redan samma förutsättningar som idag. Enligt 

1965 års läroplan för gymnasiet skulle religionsundervisningen vara 

allmänorienterande i ett ämne som heter religionskunskap, alltså obunden till en 

speciell livsåskådning. Lgy 70 och Lpf 94 följde upp i samma linje. Jag tycker att 

mina elever idag är mycket mer intresserade av religion än tidigare årskullar under 

1980- och 1990-talet. 

5.2 Ett ämne för att bryta fördomar och 
främlingsfientlighet 

Främlingsfientlighet är något som nästan alla svar tar upp, och att detta är en viktig 

utmaning för religionslärare att möta: 

Religionskunskap är ett oerhört viktigt ämne i skolan eftersom vi nu upplever ett 

hårdare samhällsklimat gällande värderingar och främlingsfientlighet etc. Vi har 

blivit ett mer mångkulturellt samhälle och då är det viktigt att få kunskap om olika 

religioner och livsåskådningar för ett mer integrerat och tolerant samhälle. 

En annan lärare verkar dock tycka att det hela har blivit värre. Att samhället har format 

ett gäng ungdomar som är mer fördomsfulla och kopplar det samman med minskade 

kunskaper generellt: 

I Sverige idag kämpar vi med bristen på förståelse för olika sätt att se. Fler och 

fler elever väljer att inte ta in fakta, information etc. för att bli kvitt okunskapen 

som ökar främlingsfientligheten. Man väljer bort att lyssna, man väljer bort att ta 

ansvar. Samhället ger JAGET utrymme och samhället låter människan frånsäga 

sig sitt ansvar att vara en god medmänniska, visa empati etc…… 

 

Denna lärare är inne på hur samhället påverkar och detta är något som även andra 

lärare berör: 

Också viktigt att ifrågasätta de stereotypa uppfattningar som kan finnas i 

klassrummet och inte minst i många läroböcker (både text och bild). Även media 

bidrar i hög grad till förenklade uppfattningar om ”de andra”, så här finns också 

en hel del att analysera med eleverna. 

En annan lärare ger fler exempel på vad dessa fördomar kommer ifrån när hen 

beskriver vad hen menar är viktiga uppgifter för Religionsämnet: 

Att motverka fördomar och felaktigheter som det finns en uppsjö av på facebook, 

hemsidor mm 

Även en annan lärare ger utryck för en liknande syn på att ämnet har en viktig roll i att 

motverka och bryta fördomar: 

Ja, att undervisningen delvis handlar om att eleverna får tillfälle att bli medvetna 

om och jobba med sina fördomar mot andra grupper. Det finns väldigt mycket 

åsikter som kan komma till uttryck i ett klassrum och i skriftliga uppgifter. Viktigt 

med diskussioner och ifrågasättanden av stereotyper. 

Lärarna i citaten ovan anser att religionsämnet har en viktig uppgift i att bryta fördomar 

och främlingsfientlighet. En annan lärare väljer att formulera det så här: 

Förmedla kunskap i motsats till fördomar. Ge möjlighet till förståelse. 
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I stort sett alla lärare i undersökningen tycker att ämnet har en viktig roll i att få 

eleverna att utmana sina fördomar och få dem mindre fördomsfulla och mer toleranta. 

Så här beskriver en lärare det: 

Att få eleverna att bli mer toleranta och mindre fördomsfulla gentemot andra 

religioner och kulturer. Att inse att de religiösa likheterna är större än skillnaderna. 

Just att religionskunskaper är ett oerhört viktigt ämne i skolan är alla respondenter 

överens om. Här handlar det som vi kan se om att ämnet skall bidra till förståelse, och 

att bryta fördomar. En lärare ger uttryck för en tro att ämnet kommer att bli än viktigare 

i framtiden. Så här svara hen på min fråga om ämnet har någon särskild roll att spela i 

samhället: 

Absolut. Förståelse för andra kulturer och religioner. Kommer troligtvis att spela 

en tydligare roll i framtiden. 

5.3 Om neutralitet och objektivitet 

De allra flesta respondenter hävdar att det är i princip omöjligt att få undervisningen 

helt neutral, och att man måste vara medveten om den svårigheten. En lärare uttrycker 

det som att en del i att vara saklig och objektiv är att vara öppen med att det aldrig går 

att vara helt objektiv: 

... och själv ha insikten om, och samtala med eleverna omt att det är nästan omöjlig 

att vara helt korrekt och neutral.. 

 En annan lärare anser att det alltid blir ett utifrånperspektiv, även om man anstränger 

sig för att vara saklig: 

 Jag försöker söka olika källor och utgår till viss del även från skrifterna, där det 

finns sådana. Jag meddelar också eleverna att det inte finns ETT sätt att tolka eller 

utleva en religion, utan många. Helt säker blir man dock aldrig eftersom det ändå 

blir ett ”utifrånperspektiv. 

Många lärare, precis som läraren ovan, betonar vikten av att i undervisningen ta upp 

att det inte bara finns ett sätt att leva ut och tolka sin religion. En annan lärare är inne 

på samma spår: 

Om någon skulle kunna vara 100% neutral hade det varit fantastiskt men 

självfallet är det, som vi vet,  i princip omöjligt. Korrektheten får ligga i 

grundläggande kunskap och exempel på olika traditioner/sätt att utöva kan som vi 

vet variera mycket beroende på sociokulturella faktorer, geografiska och 

historiska faktorer samt t ex vilket kön man har. Korrektheten får också ligga i att 

ge exempel och att tala om att det finns än fler sätt och varje individ relaterar på 

sitt sätt. Jag skulle säga att jag väljer att lägga samma krut på fem världsreligioner 

(nej, Bahai m fl. får inte plats tyvärr i Religion A, jag får se hur det blir i Religion 

1, den nya kursen) och syftet är egentligen att visa eleverna att grundtanken i hur 

man ska vara som människa är samma i de flesta religioner och livsåskådningar. 

Som vi ser här betonar båda dessa lärare att det i princip är omöjligt att undervisningen 

bli helt och hållet neutral, och att det istället gäller att redovisa religionernas 

mångsidighet. En annan lärare, hävdade samma sak på min fråga hur hen gjorde för 

att få undervisningen korrekt och neutral, och ställde den retoriska frågan vem det var 

som i så fall bestämde vad som var korrekt och neutral: 

Bra fråga. Tar med så många religiösa yttringar som möjligt i st f att bara köra ”De 

fem stora”. På gymnasiet kan man förutsätta att eleverna gått igenom ”Islams fem 

pelare” och därför kan man dra igenom världsreligionerna snabbare och få in 

trossystem som Shin´to eller fornnordisk religion (lite utifrån intresse hos eleverna 

också). ”Korrekt och neutralt” vete fasen om det kan bli över huvud taget. Hur 
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man än bär sig åt blir urvalet subjektivt och därmed kan det inte vara neutralt. Vem 

ska bedöma om det är ”K&N” – en kristen fundamentalist? En sekulär humanist? 

Är läroboken ”K&N”? Tveksamt. Ofta är läromedlen otroligt etno- och 

eurocentriska, ska jag i så fall gå ifrån dem och säga hur jag ser på det? Blir det 

mer ”K&N” då? Kolla på hur andra religioner än den protestantiska kristendomen 

framställs i media, hur ska skolan kunna korrigera de fördomar som eleverna 

bombarderas med i ”verkligheten”? Och som sagt: vem avgör vad som är ”korrekt 

och neutralt? 

Denna lärare är inne på att religioner är så mångsidiga, och menar att hur man än bär 

sig åt så blir urvalet subjektivt. 

Många lärare ger uttryck för att de för att försöka hålla undervisningen så saklig och 

korrekt som möjligt, och förmodligen för att undvika ett utifrånperspektiv, gärna vill 

hålla kontakten med olika religiösa samfund. 

Själv brukar jag bjuda in människor med olika åskådningar till lektionen och 

ibland gör vi studiebesök. (Nackdelen är att man inte hinner med så många per 

kurs). Viktigt är dock att betona för eleverna att personen ifråga inte är en 

representant för en hel grupp som t.ex. kallar sig muslimer, utan att det finns lika 

många åskådningar som människor inom gruppen  

En annan ger uttryck för samma sak, men lägger också till att hon följer kursplanen 

väldigt noga, och försöker hålla sig uppdaterad i ämnet: 

Jag följer kursplanen och går igenom det som står i det centrala innehållet och i 

kunskapskraven; bl.a. likheter och skillnader gällande gudssyn, människosyn och 

religionens betydelse för samhälle/individ etc. Jag lägger lika många timmar på 

respektive världsreligion och ser till att eleverna får en grundläggande ”faktabas”. 

Jag har fått information av och diskuterat med olika företrädare för 

världsreligionerna i Sverige, Uganda, Nicaragua, Israel, Indien, Thailand, etc och 

varit på studiebesök i synagogor, moskéer och hinduiskt tempel i Sverige.  Jag 

läser artiklar, håller mig uppdaterad vad som sker i världen och pratar med 

kollegor på min arbetsplats och på andra skolor. Jag fortbildar mig i ämnet.  

Både dessa lärare ger uttryck för att en bra sak för att hålla undervisningen objektiv 

och neutral är att låta företrädare själva få presentera sig genom att ha studiebesök, och 

i övrigt hålla kontakten med företrädare för de olika religionerna. En lärare kopplar 

det också till att försöka hålla sig uppdaterad om vad som händer på religionernas 

område, att fortbilda sig i ämnet. 

Många lärare uttrycker en vilja att låta alla världsreligioner få ta lika mycket plats i 

undervisningen. Det finns dock ett undantag, en lärare som tycker att kristendomen 

intar en central ställning, och att elever bör få lära känna andra religioner genom 

kristendomen: 

Kristendomen har en central roll i undervisningen. Kristendomen är en del av de 

flesta elevernas kulturella bakgrund och, genom att utgå från den, erbjuds större 

möjligheter att hos elever uppnå förståelse för religiösa begrepp och 

livsåskådningar. Mer lika än olika, är alltid mottot. Jämför t.ex. tro, rit och myt i 

de olika religionerna. Jämför folkreligion och elitteologi. Jämför tro och 

vardagsliv. Kristendom är en religion bland andra. 
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Det har varit mycket intressant att ta del av vad religionslärarna har för syn på sitt 

ämne, och på dess roll i vårt allt mer mångreligiösa samhälle. Jag tror att 

religionsämnet har en oerhört viktig roll att spela i vårt mångkulturella samhälle för 

att främja förståelse och acceptans. Och det framgår att många lärare är eniga med mig 

där. Och som en av lärarna i min undersökning svarade, ämnets roll lär öka framöver. 

Lärarnas bild och syn på ämnet är också oerhört viktigt, eftersom en lärares sy och 

attityd också påverkar sättet hen arbetar på i klassrummet och styr vilken form av 

undervisning vi får, något som både Kumar et al. (2015) och McVee (2014) 

6.1 Ett vidgat ämne 

Många lärare beskriver att ämnet har utvidgats i och med de nya kursplanerna, vilket 

vi kan se av citaten i mitt Resultatavsnitt. Mer har tryckts in i kursen, medan tiden inte 

har utökats. Kursen Religionskunskap 1 är om man tittar hos Skolverket, lika lång, 

alltså 50 poäng, precis som den gamla kursen Religionskunskap A var före reformerna 

2011. Mer skall hinnas med, vilket gör att läraren får dra ned på fördjupning och 

tidskrävande grupparbeten, som en lärare beskrev det. Här är det särskilt etik och moral 

som fått ta en större plats. Tidigare skulle eleven kunna samtala om olika 

problemsituationer, i vardagslivet och yrkeslivet, utifrån en etisk och moralisk 

utgångspunkt, eleven skulle också kunna ta ställning till sådant som befrämjar eller 

bestrider sådant som ligger till grund för grundläggande värden i samhället samt kunna 

reflektera över människors olika sätt att se på liv, tro och etik. Idag skall eleven kunna 

ta ställning och analysera några normativa etiska teorier, elevens skall också kunna 

genomföra en analys av modellerna och applicera dem på någon fråga. Läraren skall i 

undervisningen också ta upp olika etiska och moraliska föreställningar om vad ett gott 

liv och samhälle är. Då det tidigare handlade om att kunna reflektera om etik och moral 

och kunna ta ställning, så handlar det idag om olika etiska teorier, och en analys av 

dem och att praktiskt kunna applicera dem. Ett helt nytt moment som nu skall gås 

igenom är religion kopplat till vetenskap, och olika uppfattningar till detta i den 

aktuella samhällsdebatten. Något motsvarande fanns inte med i Religionskunskap A. 

Här kan vi titta på de teorier som Lindblad et al. (1999) presenterar. Tiden är ju en 

yttre ram, som kan sägas utgöra en begränsande faktor enligt Ramfaktorteorin. Som 

lärare har vi ett krav på oss att följa kursplanen och försöka hinna med det som skall 

hinnas med. Många av mina svar visar att lärare har som avsikt och intention att skapa 

förståelse för olika religioner. För det krävs ofta att man går djupare. Här tror jag att 

Skolverket och styrande måste tänka till, det går inte att bara fylla på med fler moment 

utan att samtidigt öka tiden. Lite förvånande kan jag tycka att det är att inga lärare i 

min undersökning väljer att ta med att det finns betydligt fler krav på saker du skall gå 

igenom kopplat till de olika världsreligionerna än vad det fanns tidigare. Ett exempel 

på detta är att undervisningen skall ta upp religion i relation till kön, etnicitet, sexualitet 

och socioekonomisk bakgrund. 

Det bör dock tilläggas på att det inte finns någonting som tyder på att lärarna är kritiska 

mot de utvecklingar som skett i kursplanen, eller de nya moment som införts. Detta 

var också min första frågeställning. 
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6.2 Ett ämne för att bryta fördomar och 
främlingsfientlighet 

I min undersökning har det visat sig att nästan alla som svarat ser att en av ämnets allra 

viktigaste uppgifter är att skapa förståelse och tolerans mellan olika människor. Att 

skapa respekt för olika sorters trossystem är också en av skolans viktigaste uppgifter 

enligt Haikola (1992). Många av lärarna ser att ”världen utanför” präglas av olika 

fördomar och förutfattade meningar, som sprids via media och sociala medier m.m. 

Detta tror jag också man kan se som en yttre ram som påverkar och sätter gränser för 

undervisningen, i enlighet med de teorier som Lindblad et al. (1999) presenterar. 

Läraren ser att många elever bär med sig fördomar, och försöker genom undervisning 

utifrån kursplanen ändra på detta och hantera detta. 

En lärare som svarat på min enkät menade att religionskunskapen är ett av skolans 

viktigaste ämnen, då vi blivit ett mer mångkulturellt samhälle, och att vi fått vad denna 

lärare kallar för ett hårdare samhällsklimat. Många lärare i min undersökning tar upp 

att de märker av just mycket fördomar och främlingsfientlighet. Detta kan vi som jag 

tidigare skrivit koppla till Lindblad et als (1999) teori. 

Att lärarna vill bekämpa främlingsfientlighet, och öka förståelsen för olika religioner, 

råder det för mig ingen tvekan om. En intressant följdfråga på detta är hur man då gör 

det på bästa sätt. Många av de lärare som svarat på min enkät verkade ha den taktiken 

att besöka olika trossamfundslokaler, så att eleverna skulle få möta människor från de 

olika religionerna. Här kan vi koppla till det som Lindblad et al. (1999) skriver när de 

presenterar sina teorier, och särskilt då Von Wrights handlingsteori, att lärarna har ett 

syfte, i det här fallet att bekämpa främlingsfientlighet, och väljer då metoden att besöka 

olika trossamfund för att eleverna skall träffa människor från andra religioner. De gör 

detta utifrån den kunskap och erfarenhet de har, möjligtvis utifrån en teori om att 

främlingsfientlighet kan minska genom att människor med olika tro möter varandra. 

De väljer då metoden att besöka trossamfund. 

6.3 Om neutralitet och objektivitet 

Min tredje frågeställning handlade om hur man ser på objektivitet i undervisningen. 

De allra flesta lärarna som svarade var överens om att det aldrig är möjligt att uppnå 

en hundraprocentig objektivitet. Detta är också något som Rosenquist (2007) skriver 

om. Kumar et al. (2015) skriver om även lärare bär med sig fördomar, och formas av 

den kulturella kontext de tillhör. Lärarna i min undersökning verkar vara tämligen 

överens om att grunden är att poängtera att religioner ser olika ut också inbördes, och 

att det inte bara finns ett sätt att tänka på inom en religion. Här är jag överens med dem 

och Rosenquist (2007). Detta kan vi även koppla till min valda teori som Lindblad et 

al. (1999) presenterar. Lärarna har en målsättning att behandla alla religioner rättvist 

och neutralt, och det är också detta som Skolverket ställer som krav i kursplanen 

(ramfaktor), men vet samtidigt att det inte är möjligt att uppnå hundraprocentig 

neutralitet (ramfaktor), den här vetskapen eller åsikten är förmodligen någon som Von 

Wright skulle kalla för ”praktiskt förnuft”. Utifrån dessa yttre faktorer så bestämmer 

man sig för det man ser som det bästa alternativet, att poängtera att religioner är 

inbördes olika. Yttre faktorer och lärarnas ”praktiska förnuft” och de var som de på 

grund av detta gjorde, styrde alltså vad resultatet i form av praktisk undervisning blev, 

nämligen en poängtering att religioner är inbördes olika. Att poängtera att religioner 

är inbördes olika var även något som Haikola (1992) såg som viktigt för de elever som 

kommer från en annan religiös bakgrund än den kristna. Detta för att dessa elever 

också skall få möjlighet att bearbeta den egna religionen. Många lärare använder också 
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det knepet att besöka olika religiösa samfund med eleverna, då man förhoppningsvis 

kan undkomma lite av utifrånperspektivet men här tror jag det gäller för lärarna att 

förtydliga, precis som en av mina svarande gör, att dessa (personerna från de religiösa 

samfunden) ger en bild av sin religion, och att det inte är säkert att alla i den religionen 

tänker och gör precis som dem. 

Vissa lärare svarade också att de försökte ge alla världsreligioner lika mycket tid, för 

att göra det rättvist på det sättet. En lärare säger att kristendomen får lite mer tid. Vilket 

som är korrekt synsätt här kan givetvis diskuteras, bland annat Hedin (1995) menar ju 

att kristendomen intar och skall inta en särställning. Hans analys grundar sig givetvis 

på den kursplan och läroplan som är från 1994, men jag tycker att man kan tolka även 

nuvarande kursplaner på samma sätt då Kristendomen är den enda omnämnda 

världsreligionen i, då Skolverket (2011) i det centrala innehållet har skrivit 

kristendomen och de andra världsreligionerna. Hedin (1995) lyfter också fram att 

kristendomen har haft en viktig roll i att forma vår svenska majoritetskultur, och detta 

är också något som tas upp i den kursplan som gäller för grundskolans 

religionsundervisning (Skolverket, 2011). 

Hedin (1995) beskriver att kristendomens olika inriktningar uppvisar mycket stora 

olikheter, och vissa av dessa kan framstå som lika främmande för den svenska 

majoritetskulturen som andra religioner. Här är han är inne på något oerhört viktigt, 

ofta tror jag vi ser det protestantiska kristna som det kristna, och glömmer bort att de 

ortodoxa i Ryssland eller pentekostala så kallade ”snake-handlers” i USA är lika 

mycket kristna de. 

En lärare menade att man genom att utgå från kristendomen, som ingår i de flesta 

elevers kulturella bakgrund, så ges större möjligheter för eleverna att uppnå förståelse 

för olika religiösa begrepp och livsåskådningar, och att undervisningen därigenom 

skulle kunna visa på likheterna mellan de olika religionerna. Jag kan förstå vad denna 

lärare menar, man skall givetvis utgå från elevernas verklighet, och använda det som 

eleverna känner till för att öka förståelse. Men jag tror dock vi måste akta oss så att det 

inte blir så att vi gör ”det kristna” till det normala, och andra religioner ”som det 

avvikande”. Jag tror istället vi bör försöka lära eleverna att det som är normalt för dem 

inte behöver vara normalt för en annan person. Att det finns olika sätt att se på världen. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

En del lärare uppgav att de försökte besöka olika religiösa samfund för att eleverna 

skulle få träffa människor som faktiskt utövar de olika religionerna. Möten människor 

emellan, tror jag alltid är ett bra sätt att främja förståelse. Här vore det intressant om 

det kunde ske mer forskning. Hur gör man som lärare för att främja förståelse och 

tolerans mellan olika människor och grupper i samhället? 

Hur hanterar man diskussioner i klassrummet, om man misstänker att det finns risk att 

elever kommer att framföra främlingsfientliga åsikter, som kan kränka andra i klassen. 

Såväl Olivestam (2006) som Rosenquist (2007) ser diskussioner om religioner i 

klassrummet som en önskvärd del av religionsundervisning som vi ser i mitt 

bakgrundskapitel. Men samtidigt så har elever rätt att kunna vistas i skolan utan att 

kränkas för sitt ursprung. Som lärare har man alltid skolans värdegrund att utgå ifrån, 

och en skyldighet att ta strid mot åsikter som strider mot den. Öppnar man upp för 

diskussion, och är beredd att bemöta främlingsfientliga uttalanden, med risk att det blir 

en diskussion där elever riskerar att kränkas, eller väljer man att avstå från att öppna 

upp för diskussionen? Det är nog en fråga som varje religionslärare får ställa sig. 
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Tack för ditt bidrag till min C-uppsats, dina svar kommer att behandlas helt 

konfidentiellt. 

Med vänlig hälsning Fredrik Sjömar, Lärarstuderande vid Linnéuniversitet 

 

Enkätintervju till Religionskunskapslärare 

Antal år i yrket:  

 

På vilket sätt har Religionsämnet förändrats under dina år i yrket? 

 

 

Skulle du säga att religionsämnet har eller bör spela någon särskild roll i vårt samhälle? 

 

 

Vilket skulle du säga är den största utmaningen som religionsämnet står inför idag? 

 

 

Anser du att Religionsämnet har någon särskild uppgift i vårt mångkulturella 

samhälle? 

 

 

Har det faktum att allt fler elever i klassrummet har en annan religion eller bakgrund 

än den protestantiskt kristna inneburit något särskilt för religionsundervisningen skulle 

du säga? 

 

 

Hur gör du för att säkerställa att alla religioner blir undervisade om på ett korrekt och 

neutralt sätt
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KOPIA PÅ MAIL SOM SKICKADES UT TILL LÄRARE 

 

Hej. Mitt namn är Fredrik Sjömar och jag studerar til lärare i Religionskunskap och 
Samhällskunskap vid Linnéuniversitet i Kalmar. Jag håller för närvarande på att skriva min 
C-uppsats i AU3, där jag studerar Religionsämnets roll i vårt mångkulturella samhälle. Om 
du skulle vara beredd att bidra till mitt arbete genom att kort svara på de frågor som finns 
bifogade så skulle jag vara väldigt tacksam. Hoppas att du har möjlighet att ställa upp. 
  
MVH Fredrik Sjömar 
Lärarstuderande vid Linnéuniversitetet, Kalmar 


