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Abstract 

Sweden has an integrative approach to religious education and the classroom is a platform 
for religious plurality. At the same time, school is one of the sources for youth to get their 
information about religions. The aim of this thesis was to describe how teachers of religious 
education in Sweden perceive their own teaching in relation to a religiously diverse context. 
The research questions were as follows: How do upper secondary school teachers of reli-
gious education describe their teaching, as taken place in a religiously diverse classroom, 
as well as a religiously diverse society? and How can we understand the image of religious 
diversity which is being conveyed by the teachers', in relation to James A. Beckford's clar-
ification of the concept religious pluralism?  

By using an inductive qualitative content analysis, four semi-structured interviews with 
upper secondary school teachers of religious education were analysed. Through the results 
three themes emerged, which were: motivations, selection strategies and teaching strate-
gies. To understand how these were related to religious diversity in society as well as in the 
classroom the results were analysed from a didactics perspective. To understand the image 
of religious pluralism that was constructed in the teacher’s descriptions James A. Beck-
ford’s concept of religious pluralism was applied.  

To conclude, the results answer to the questions of didactics. The religious diversity 
within the classroom emphasizes the question of how the teaching is conducted, while the 
religious diversity in society emphasizes the question of what is being taught. The question 
of “why” relates to both the diversity in the classroom as well as society. The description 
mirrors different forms of religious diversity. The teachers’ aim is to generate recognition 
and acceptance towards religious diversity which is in line with the curriculum. The teach-
ers’ description of the content constructs an image of the level of religious diversity which 
relates to what is current in society. The religious diversity in the classroom is also de-
scribed to have a certain positive value for the teachers as it allows different teaching strat-
egies to be used.  
 
 
Key words: didactics, religious pluralism, religious diversity, religious education, upper 
secondary school teachers  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
Den svenska gymnasieskolan vilar på en icke-konfessionell grund vilket innebär att 
all undervisning ska vara fri från konfessionella inslag (SFS 2010:800). Det innebär 
att elever i det svenska skolsystemet läser samma religionskunskapskurs med målet 
om att den bild som förmedlas av religioner och världsbilder ska vara neutral. Det 
innebär också att undervisningen innehåller flera olika religioner och inte endast 
majoritetssamhällets religiösa traditioner, riter och urkunder (Alberts 2010, s. 276).   

En sådan religionsundervisning är i ett pluralistiskt samhälle en plattform för 
icke-religiösa elever att lära sig om religioner, medan det för religiösa elever är ett 
tillfälle att lära sig om andra religioner än den egna (Weisse 2010, s. 198). I och 
med att kursen Religionskunskap 1 är gymnasiegemensam läser samtliga gymnasi-
eelever i Sverige kursen någon gång under sin utbildning. Det centrala innehåll som 
ska behandlas i kursen är bland annat världsreligionerna, olika livsåskådningar, etik 
och förhållandet mellan vetenskap och religion (Skolverket 2011, s. 138). 

Religionskunskapen har som gymnasieämne flera syften varav ett av dem är att: 

”Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga 
om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla 
en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.” (Skolverket 2011, s. 137) 

 
Den religiösa mångfalden antas utmärka religionskunskapsundervisningen i flera 
avseenden. Religiösa uttryck och idéer synliggörs i klassrummet, men lärarna för-
medlar genom sin undervisning också en bild av vad religiös mångfald är (Skeie 
2006, s. 315-316). Tidigare forskning har visat att religionslärares konstruktion av 
begreppet religion påverkar elevernas förståelse för religioner (Liljestrand 2015). 
Religionskunskapen är dessutom, vid sidan av medier, en av de främsta källor till 
information om religion för svenska ungdomar. Religionsundervisningen, och mer 
specifikt religionskunskapslärarna, har därmed uppgiften att förbereda eleverna för 
hur de kan förhålla sig till religion i ett pluralistiskt samhälle (Sjöborg 2012, s. 127). 

Med anledning av religionskunskapsämnets syfte, och rollen som ämnet får i ett 
pluralistiskt samhälle, är det relevant att undersöka hur religionskunskapslärare be-
skriver att de utformar sin undervisning i relation till den religiösa mångfalden, både 
i och utanför klassrummet.  
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1.1. Syfte och mål 
Syftet med den här uppsatsen är att, genom en induktiv kvalitativ innehållsanalys 
av intervjuer med gymnasielärare i religionskunskap, beskriva hur lärarna upplever 
att de utformar religionsundervisningen i förhållande till en mångreligiös elevgrupp 
och ett mångreligiöst samhälle. Beskrivningen i sin tur syftar till att skapa en upp-
fattning om den bild av religiös pluralism som lärarna konstruerar.  

Målet är att skapa en bild över de didaktiska val och överväganden som de inter-
vjuade lärarna utgår från när de utformar religionsundervisningen i ett samhälle 
präglat av religiös pluralism. Ett annat mål är att med hjälp av James A. Beckfords 
förtydligande av begreppet religiös pluralism få en uppfattning om vilken bild av 
religiös pluralism som lärarna konstruerar i sin beskrivning av undervisningen.  

1.2. Frågeställning 
Utifrån uppsatsens syfte formuleras följande frågeställningar:  

• Hur resonerar gymnasielärare i religionskunskap kring didaktiska val och 
överväganden inför undervisning i ett mångreligiöst samhälle, och med en 
mångreligiös elevgrupp? 

• Hur kan vi förstå den bild av religiös mångfald som förmedlas i lärarnas 
beskrivning av undervisningen i relation till James A. Beckfords förtydli-
gande av begreppet religiös pluralism? 

1.3. Avgränsning 
Syftet är att beskriva religionslärarnas egna uppfattningar om vilka val de gör och 
hur de upplever att de utformar religionsundervisningen. Det innebär inte att resul-
tatet är en beskrivning av hur lärarna faktiskt bedriver sin undervisning i klassrum-
met. Jag ämnar inte heller att undersöka bakgrundsfaktorer kopplade till de speci-
fika lärarna som kan tänkas påverka deras val och resonemang. 

Slutsatserna är inte heller menade att vara generaliserbara till hur religionslärare 
bedriver sin undervisning på svenska gymnasieskolor. Studien ska förstås som ett 
bidrag till det religionsdidaktiska fältet om hur vi kan förstå religionsundervisning-
ens utformning i relation till ett religiöst pluralistiskt samhälle. Slutsatserna bör där-
för prövas och testas på annat material, eller större mängd material. 

1.4. Forskningsgenomgång 
En stor del av forskningsfältet som belyser frågor om mångfald och utbildning in-
riktar sig på hur elever förhåller sig till religionsundervisningen och religiös mång-
fald (Weisse 2010, Von Brömssen 2003, Osbeck & Lied 2012). I följande forsk-
ningsgenomgång presenteras studier som har undersökt frågan om religiös mång-
fald ur ett lärarperspektiv och studerat hur undervisningen tar form i mångreligiösa 
klassrum, och vilka konsekvenser det får. Några av studierna är utförda med lärare 
som är verksamma i Norge och England. Norge och England är länder som har en 
liknande religionsundervisning som Sverige, det vill säga icke-konfessionell och 
obligatorisk, vilket gör att lärarna i den här studien är verksamma i en likartad kon-
text.  
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1.4.1 Religionslärare i ett mångreligiöst klassrum  
Judith Everington, Ina ter Avest, Cook Bakker och Anna van der Want (2011) stu-
derade religionslärares uppfattning av mångfald och hur deras uppfattningar påver-
kade vilka undervisningsstrategier de använde sig av. Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med 36 gymnasielärare från England, Estland, Frankrike, Tyskland 
och Norge. Därmed var lärarna som ingick i studien i olika åldrar, med olika arbet-
serfarenhet och utbildningsgrad. 

Gemensamt för de europeiska lärarna var att de använde klassrumsdiskussioner 
för att möta mångfalden i klassrummet. Lärarna framhöll att diskussioner gjorde 
det möjligt för eleverna att uttrycka sina egna åsikter och erfarenheter. För att skapa 
givande diskussioner krävdes ett inkluderande klassrumsklimat. Lärarna undvek 
därför aktiviteter som kunde peka ut enskilda elever eller övningar som riskerade 
att elevernas olikheter hamnade i fokus under lektionen. Studien kunde inte identi-
fiera om lärarna använde sig av någon ämnesdidaktisk argumentation i förhållande 
till sina val av undervisningsmetoder. 

Sociokulturella skillnader mellan de europeiska länderna präglade hur lärarna 
upplevde mångfalden i skolan. I avseende till syftet med den här uppsatsen är det 
relevant att få en fingervisning om hur lärare i en liknande kontext som Sverige 
förhåller sig till mångfald i klassrummet, därmed redovisar jag för resultaten från 
de norska lärarna. De norska lärarna i religionskunskap uppfattade mångfald i klass-
rummet i form av variation i så väl etnisk, religiös som social tillhörighet hos ele-
verna. Däremot valde lärarna att lyfta fram elevernas prestationer och kunskapsnivå 
när de pratade om de enskilda eleverna. Lärarna uttryckte en oro över att eleverna 
hade blivit allt mer motvilliga till att öppet tillkänna sig, eller uttrycka, religiös till-
hörighet. För att bemöta den utvecklingen valde lärarna att arbeta med debatter och 
rollspel. Däremot var lärarna försiktiga vid diskussioner om personlig tro och hän-
visade till elevernas integritet. 

Joyce Miller och Ursula McKennas (2011) studie är en utveckling av forsknings-
projektet REDCo:s studier (Religion in Education - A Contribution to Dialogue or 
a Factor of Conflict in Transforming Societies of European Countries). Miller och 
McKenna (2011) har undersökt hur elever uppfattar religionsundervisningen med 
syftet att jämföra resultat med lärare i samma kontext. De ville undersöka om det 
fanns likheter och skillnader mellan lärare och elevers världsbild och trosuppfatt-
ningar. De tio respondenterna som deltog i studien var lärare i en engelsk skola som 
präglas av religiös och kulturell mångfald. Resultatet visade att elever och lärares 
åsikter överensstämde trots att de hade olika världsbilder, och att de båda grupperna 
framhöll pluralism och respekt som viktiga faktorer i samhället. En skillnad mellan 
grupperna var att lärarna kunde säga olämpliga kommentarer och prata om religion 
i nedsättande ordalag.  

För min studie är det relevant att fokusera på resultaten från den kvalitativa 
undersökningen av lärarnas förhållningssätt till religionsämnet. Religionsämnet 
hade fyra centrala uppgifter enligt lärarna. En var att eleverna skulle inhämta kun-
skap om flera olika religioner oavsett personlig religiös tillhörighet. En annan var 
att eleverna skulle få möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt till etik och 
moral. En tredje var att skapa en mångreligiös gemenskap genom att se varandras 
likheter, och en fjärde var att eleverna genom sin kunskap om religioner skulle få 
reflektera och därigenom utveckla ömsesidig respekt. Religionsämnet syftade där-
med, enligt lärarna, till att få förståelse för andra och att genom dialog i klassrum-
met förhindra uppkomsten av fördomar (Miller & McKenna 2011). 
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Studierna ovan visar att religionslärare förhåller sig på olika sätt till den religiösa 
mångfalden i samhället och klassrummet. Det påverkar vilka undervisningsmetoder 
de använder så väl som vilka förmågor de vill att eleverna ska få ut av religionsun-
dervisningen. Religionsundervisningen förekommer inte i ett vakuum utan lärarnas 
arbetssätt påverkas av elevgruppen men även av det omgivande samhället. 

1.4.2 Religionsämnet i Sverige 
Karin Kittelmann Flensner (2015) undersökte med hjälp av diskursanalys hur relig-
ionskunskapsämnet konstrueras i den svenska gymnasieskolan. Forskningsfrågorna 
är vilka diskurser som förekom i klassrummet, hur de formulerades samt vilka kon-
sekvenser dessa fick för religionsdidaktiken. Resultatet var att det är fyra diskurser 
som är rådande i klassrummen: en sekulär diskurs, en andlig diskurs, en svensk-
hetsdiskurs, samt en privat kontra akademisk diskurs. 

Den sekulära diskursen utgjorde normen och kännetecknades av att icke-religi-
ositet framhölls som neutralt och objektivt, medan religiositet framställdes som en 
del av det av det förgångna och som en privat angelägenhet. Den andliga diskursen 
utmanade till viss del den sekulära diskursen samtidigt som den förstärkte den. And-
lighet framställdes likt religiositet som en privatsak, men andlighet talades det om 
i mer positiva ordalag än det som förknippades med mer traditionell religiositet. 
Det var genom svenskhetsdiskursen som den nationella identiteten konstruerades 
med hjälp av kristendomen. Kristendomen användes främst som en position för att 
särskilja ”vi:et” från ”de andra”. Det förekom också olika diskurser i olika gymna-
sieprogram. Den privata diskursen var mer förekommande på yrkesförberedande 
program där samtalen höll en mer privat och informell ton. Den akademiskt ration-
ella diskursen som var förekommande på de studieförberedande programmen var 
mer analytisk och abstrakt (Kittelmann Flensner 2015). 

De olika diskurserna fick implikationer för hur undervisningen utformades. Kit-
telmann Flensner (2015) menar att en religionsdidaktisk utmaning är att bemöta 
konstruktionen av "de andra". Olika former av undervisningsupplägg "triggade" 
olika typer av diskurser. Att gå igenom religion var för sig gav utlopp för en mer 
essentialistisk syn på religion medan en tematisk planering och undervisning öpp-
nade upp för jämförande analyser. Den svenska och sekulära diskursen dominerade 
då inte på samma sätt. Ett tematiskt upplägg var även mindre utpekande mot elever 
som identifierade sig som religiösa. Nackdelen med detta sätt var att faktakunskaper 
gick förlorade. 

Johan Liljestrand (2015) undersökte i sin tur hur högstadielärare i religion i Sve-
rige konstruerar och förmedlar konceptet religion, och vilka konsekvenser det har 
för att eleverna ska få möjlighet att utveckla egenskaper som läroplanen lyfter fram 
som relevanta. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sju relig-
ionslärare som undervisar på högstadiet och materialet analyserades med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visade att lärarnas genom sitt förhållningsätt 
till religion konstruerar begreppet religioner på två sätt. Det ena sättet är att tala om 
religioner som något universellt som alla människor har gemensamt. Det kan anti-
gen göras explicit eller implicit. Det andra sättet är att religioner utvecklas beroende 
på den kulturella kontexten och religioner ser därför olika ut runtom i världen och 
i olika tider. 

Liljestrand (2015) menar att lärarna genom att tala om religioner som något uni-
versellt underlättade för eleverna att identifiera sig med andra. Alla elever i klass-
rummet blir på så sätt också inkluderade och ingen blir utpekad som annorlunda. 
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På grund av att lärarna och deras undervisning drabbades av tidsbegränsningar 
kunde fokus på likheter dock leda till en förenklad beskrivning av begreppet relig-
ion. En annan nackdel är antagandet om att olikhet i sig är problematiskt. Att som 
lärare däremot tala om religioner som resultat av olika kulturella kontexter möjlig-
gör för förståelse genom att eleverna då kan sätta sig in i en annans situation. Nack-
delen är att elever i unga åldrar inte har förmågan att göra det. Att tala om dessa 
kulturella kontexter i allt för vid bemärkelse kan därför också leda till en allt för 
förenklad bild av komplexa fenomen. Medan om läraren istället väljer att tala om 
olikheter i den lokala kontexten riskerar att peka ut elever som inte tillhör majori-
tetskulturen (Liljestrand 2015). 

Den svenska religionsundervisningen är inte neutral utan är färgad av den seku-
lära kontexten som skolan som organisation befinner sig i. Valet av metod för att 
presentera undervisningsinnehållet påverkar hur ämnet konstrueras och påverkar i 
längden den förståelse eleverna får för begreppet religion. Utifrån hur ämnet kon-
strueras får eleverna mer eller mindre bra färdigheter för att möta ett mångreligiöst 
samhälle.   

1.5. Material 
Det empiriska materialet som analyseras i den här uppsatsen är fyra transkriberade 
semistrukturerade intervjuer med religionslärare som arbetar på olika gymnasiesko-
lor i Sverige. Materialet är insamlat till forskningsprojektet Religionsundervisning 
i senmoderna Sverige: lärarprofessionalitet på gränsen mellan offentligt och pri-
vat. Syftet med projektet är att studera hur religionslärares yrkesutövning påverkas 
av samhällsutvecklingen och religionens plats i samhället. I studien ingår 20 gym-
nasie- och högstadielärare (Uppsala universitet http://www.crs.uu.se/larare). De 
fyra intervjuerna som ligger till grund för den här studien är med både manliga och 
kvinnliga lärare som har arbetat som lärare under olika lång tid. Samtliga fyra un-
dervisar i religionskunskap på gymnasiet och är yrkesverksamma i så väl storstäder, 
förorter som medelstora svenska städer. Varje intervju är mellan 45 till 70 minuter 
lång. 

Semistrukturerade intervjuer utgår från en intervjuguide med övergripande te-
man och frågor. Den semistrukturerade intervjun tillåter intervjuaren att ställa följd-
frågor vid behov och har inte förutbestämda svarsalternativ som vid en enkät (Kvale 
& Brinkmann 2009, s. 32). I och med det ser varje respondents svar olika ut. Frå-
gorna i intervjuguiden är uppdelade i olika teman vilka är: allmänna frågor om re-
ligionsämnets betydelse, didaktiska reflektioner, utmaningar och spänningar, egna 
föreställningar och uppfattningar, samt religionens roll i samhället. 

I och med uppsatsens konstruktivistiska och induktiva ansats, och det faktum att 
det empiriska materialet består av transkriberade intervjuer, bör materialet ses som 
en produkt. Materialet har producerats utifrån forskningsprojektets upplägg, ut-
formningen av intervjuguiden och transkriberingen av intervjuerna. Kvale & Brink-
mann (2009, s. 34) lyfter även fram att intervjusituationen i sig avspeglas i materi-
alet. Det sociala samspelet mellan intervjuare och respondent kan vara avgörande 
för hur materialet tar form (Kvale & Brinkmann 2009, s. 48). Beroende på om in-
teraktionen är hämmande eller positiv kan det generera olika svar. Det kan handla 
om att respondenten vill framhäva sig på ett specifikt sätt, eller svara på ett sätt som 
hen tror är mest tillfredställande för intervjuaren. Respondenten kanske inte minns, 
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och det är svårt att återberätta situationer som de faktiskt har ägt rum (Kvale & 
Brinkmann 2009, s. 49). 

I och med att materialet i den här uppsatsen är intervjuer är det viktigt att vara 
medveten om att kvalitativa intervjuer inte syftar till att återge en exakt bild av fak-
tiska händelser och sakförhållanden. Syftet är istället att som Kvale och Brinkmann 
uttrycker om den kvalitativa intervjun: ”Den har som mål att erhålla nyanserade 
beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonernas livsvärld” (2009, 
s. 45). Det är därmed respondentens upplevelser som är i centrum i den kvalitativa 
intervjun. 

Hur intervjun har transkriberats påverkar också vilken typ av analys som är möj-
lig att göra, och i förlängningen vilka resultat som jag kan komma fram till. I de 
transkriberade intervjuerna anges inte längre pauser, emotionella uttryck eller beto-
ningar som respondenten gör. Att det saknas i transkriberingen innebär att en viss 
bild av kontexten inte förmedlas, vilket gör att det endast är det som uttryckligen 
sägs som ligger till grund för analysen.  

1.5.1 Urval  
Forskningsprojektet Religionsundervisning i senmoderna Sverige består av två 
delstudier. I den kvantitativa enkätstudien är målet att ge en representativ bild av 
samtliga religionslärare på högstadiet och gymnasiet. De använde sig därför av Stat-
istiska centralbyråns lärarregister över pedagogisk personal. Urvalskriterierna var 
att de svarande arbetade som lärare minst 50 procent på antingen gymnasiet eller 
högstadiet, att de under åren 2013 och 2014 har undervisat i religionskunskap minst 
tio procent av sin tjänst, och att de inte var över 60 år. 

Utifrån det insamlade materialet valdes respondenter ut till den andra delstudien 
genom ett strategiskt urval. Urvalet gjordes för att få spridning i följande faktorer: 
skolans plats, andel av elevgruppen som har utländsk bakgrund, om lärarna arbetade 
på yrkes- eller studieförberedande gymnasieprogram. Lärarens kön, ålder och ut-
bildning var även det faktorer de ville ha spridning på. Syftet var att få en bredd av 
lärarnas uppfattningar och därmed uppnå mättnad. Det är från urvalet till delstudie 
två som jag har fått tillgång till fyra intervjuer. 

I förhållande till omfattningen av uppsatsen, skulle ett mer specificerat urval vara 
önskvärt. Utifrån materialet går det att utläsa att respondenterna kan relatera till och 
resonera kring religiös mångfald i klassrummet och i samhället överlag. Däremot 
hade ett mer strategiskt urval gynnat undersökningen, det hade varit enklare att 
uppnå mättnad i materialet och mer precist kunnat uttala mig om en specifik kon-
text. Det hade även inneburit att frågeställningen hade blivit mer avgränsad.  
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Kapitel 2 Teori 

I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverket som ligger till grund för ana-
lysen av resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen. Först presenteras det re-
ligionsdidaktiska perspektivet och hur lärare förhåller sig didaktiska frågor när de 
utformar och utvärderar sin undervisning. Sedan presenteras James A. Beckfords 
förtydligande av begreppet religiös pluralism och hur religiös pluralism konstrueras 
genom social interaktion. Avslutningsvis presenteras arbetsmodellen som syftar till 
att sammanföra ovanstående perspektiv och teorier i ett antal teoretiska analysfrå-
gor som sedan appliceras på resultatet med syftet att skapa en ökad förståelse för 
religionslärarnas beskrivning om hur de utformar undervisningen. 

2.1. Presentation av teori 

2.1.1 De didaktiska frågorna 
Didaktik är ett perspektiv som används för att få kunskap om undervisning och lä-
rande. Med hjälp av ett didaktiskt perspektiv blir det möjligt att undersöka under-
visningsprocesser utifrån olika teoretiska perspektiv för få kunskap om olika under-
visningspraktiker som används i lärandesituationer (Lindström & Pennlert 2013, s. 
19-20). Religionsdidaktik i sin tur är ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Det innebär att 
det didaktiska perspektivet kombineras med kunskap om religionskunskapsämnet 
och vetenskapliga teorier för att studera situationer inom religionsundervisningen. 
Religionsdidaktiken är på så sätt tvärvetenskaplig då den kombinerar det didaktiska 
perspektivet med teorier från religionsvetenskapen (Olivestam 2006, s. 35). 

Lindström och Pennlert (2013, s. 26-27) redogör för hur undervisning utformas 
genom en didaktisk översiktskarta. Med hjälp av en didaktisk översikt går det att 
undersöka och beskriva undervisningssituationer. Undervisningen formas av fyra 
dimensioner som baseras på lärarnas val inför och under lektionerna. Två av di-
mensionerna är lärarens val av innehåll samt val av undervisningsmetod. Lärarnas 
val av innehåll och metod grundas vanligtvis på de två andra dimensionerna vilka 
är det syfte läraren anser att undervisningen har och vilka mål eleverna förväntas 
att uppnå. 

Sammantaget brukar de här dimensionerna kallas för de didaktiska frågorna. 
Hartman (2011, s. 21) benämner de som selektionsfrågan, kommunikationsfrågan 
och legitimitetsfrågan. Begreppet selektion tydliggör därmed vad den didaktiska 
frågan ”vad?” innebär. Frågan om ”vad” ämnar beskriva det urval av innehåll till 
varje ämnesområde inom religionsundervisningen som läraren gör. Selektionen 
handlar i lika stor utsträckning om vad som väljs bort, och det har varit en politisk 
fråga som präglas i utformningen av läroplanen. Det centrala innehållet i läroplanen 
styr urvalet till en viss del, men till sist är det läraren som väljer vad, hur ingående 
och vilken information som eleverna får av de olika delarna i det centrala innehållet. 
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Kommunikationsfrågan och den didaktiska frågan ”hur?” är på vilket sätt och 
med vilka metoder som läraren väljer att innehållet ska bearbetas och presenteras 
på. På så vis har kommunikationsfrågan varit en lärarinriktad praktik om vilka 
undervisningsmetoder som används i klassrummet för att eleverna på bästa sätt ska 
inhämta kunskap på.  Det kan exempelvis handla om hur elev- kontra dialogcentre-
rad undervisningen är, eller huruvida läraren lägger upp undervisningen tematiskt 
eller kronologiskt. Vilket syfte och vilka mål läraren anser att undervisningen bör 
ha kallar Hartman för legitimitetsfrågan och svarar gentemot den didaktiska frågan 
”varför?”. Det är genom den frågan som lärarna motiverar sin selektion och kom-
munikation (Hartman 2011, s. 21). Lärarnas resonemang kring dessa didaktiska frå-
gor om vad, på vilket sätt och till vilket syfte och varför, som undervisningen tar 
sin form. De didaktiska frågorna är också en möjlighet för lärarna att både på för-
hand och i efterhand analysera och reflektera kring sina arbetsmetoder (Lindström 
& Pennlert 2013, s. 26). 

De didaktiska frågorna placerar inte religionslärarna i den samhälleliga kontext 
som skolverksamheten och undervisningen befinner sig i. Undervisningen påverkas 
även av yttre villkor som antas påverka lärarens val och resonemang kring de di-
daktiska frågorna. Det innebär att undervisningen inte uppstår i ett vakuum mellan 
lärare och elev. Undervisningen påverkas av faktorer som läraren inte har någon 
direkt inflytande över, vilket Lindström och Pennlert (2013, s. 26) benämner som 
undervisningens villkor. 

 De villkor som präglar undervisningen är skolans övergripande uppdrag som 
formuleras i lag och styrdokument. Även så kallade ramfaktorer, som utgörs av 
skolans ekonomiska resurser och organisering samt den sociala och kulturella kon-
texten i samhället som skolans verksamhet är en del av avspeglas i undervisningens 
utformning. Elevgruppens förutsättningar och elevernas och föräldrarnas värde-
ringar och bakgrund är också ett villkor som påverkar undervisningens utformning 
(Lindström & Pennlert, 2013, s. 26-27). Hartman (2011, s. 22) lyfter fram en fjärde 
didaktisk fråga vilket är för vem undervisningen utformas för, det överensstämmer 
med Lindström och Pennlerts resonemang om elevgruppens förutsättningar. 

Religionsundervisningen kan därmed utmärkas av religiös mångfald på flera 
olika sätt. I och med omgivningens inverkan på undervisningens utformning kom-
mer religionsundervisningen präglas av den mångfald av idéer och uppfattningar 
som präglar ett pluralistiskt samhälle. Undervisningen blir i sig en naturlig platt-
form för olika idéer och uppfattningar att tas i uttryck. I praktiken innebär det att 
lärarna behöver förhålla sig till flera olika typer av diskussioner om såväl världsbil-
der, etiska synsätt som åsiktsyttringar i klassrummet. Lärarens egen uppfattning och 
tolkning av den religiösa mångfalden kan komma att forma den bild av religiös 
mångfald som presenteras för eleverna (Skeie 2006, s. 315-316). 
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2.1.2 Religiös pluralism 
James A. Beckford (2003, s. 13) har en socialkonstruktivistisk förståelse av begrep-
pet religiös pluralism. Begrepp är föränderliga, och beroende av den sociala kontext 
som den som använder sig av dem befinner sig i. Beroende på var och när begreppet 
används, och av vem, förändras innebörden. Beckford (2003, s. 74) menar att när 
religionssociologer, samt människor generellt, talar om religiös pluralism syftar de 
egentligen på tre skilda former av religiös pluralism nämligen: nivå av religiös 
mångfald, graden av acceptans och erkännande till den religiösa mångfalden och 
värdet som ideologiskt tillskrivs den religiös mångfalden i ett samhälle. Att begrep-
pet religiös pluralism egentligen uppfattas, och används, på tre olika sätt innebär att 
Beckford i sitt resonemang förtydligar av vad begreppet religiös pluralism egentli-
gen innebär. 

Nivå av religiös mångfald är på vilket sätt religiös mångfald mäts på. Det kan 
vara allt från hur många olika religiösa samfund som är aktiva i ett samhälle eller 
vilken religiös identitet som olika individer har. Grad av acceptans och erkännande 
för religiös pluralism är och andra sidan vilka formella lagar och regler det finns för 
religiösa samfund och religiös utövning i samhället. Värdet som tillskrivs den reli-
giösa mångfalden är i sin tur ett normativt antagande som varierar beroende på 
social och ideologisk kontext. Beroende på sammanhanget konstrueras därför olika 
former av religiös pluralism (Beckford 2003, s. 74-81). 

Beckford gör ytterligare en distinktion mellan de tre begreppen som utgör reli-
giös pluralism. Begreppet har både en deskriptiv och en normativ betydelse. Nivån 
av religiös mångfald och graden av acceptans och erkännande är deskriptiva termer. 
Det går att beskriva dessa i faktiska ”mått” i någon form. Värdet som tillskrivs till-
ståndet av religiös mångfald är däremot ett normativt antagande och får benäm-
ningen pluralism. Den normativa betydelsen av begreppet påverkas av ideologiska 
och kulturella kontexten i ett samhälle (Beckford 2003, s. 78).  

Enligt Beckford konstrueras religiös pluralism på makro-, meso- och micronivå 
i samhället. Uppfattningar om religiös olikhet och religiös mångfald konstrueras 
såväl genom social interaktion som strukturella faktorer, såsom ideologiska ström-
ningar och utformningen av politiska reformer. En nivå är vardagliga interaktioner 
mellan människor i sammanhang präglat av religiös mångfald. Det är i social inter-
aktion mellan människor som olika uttryck av, och gränser för, religiös mångfald 
prövas. Det resulterar i en konstruktion av religiös pluralism som accepteras i det 
specifika sammanhanget (Beckford 2015, s. 24). 

Med hänsyn till Beckfords (2003, s. 101) tolkning av religiös pluralism kan be-
greppet inte användas för att beskriva ett beständigt och konstant tillstånd. Religiös 
pluralism konstrueras i förhållande till den sociala kontexten i samhället, och lika 
så värdet som tillskrivs tillståndet, vilket präglas av såväl ideologiska strömningar 
i samhället som andra strukturella faktorer.  

Beckfords resonemang om religiös pluralism möjliggör en analys av vilken form 
av religiös pluralism som religionsundervisningen, eller mer specifikt religionslä-
rarna, ger uttryck för. Genom att använda sig av Beckfords socialkonstruktivistiska 
resonemang om hur former av religiös pluralism konstrueras genom social interakt-
ion blir det möjligt att analysera vilken konstruktion av begreppet som religionslä-
rarnas beskrivning sin undervisning ger upphov till. 
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2.2. Arbetsmodell 
Det är utifrån följande teoretiska analysfrågor som undersökningens resultat analy-
seras i syfte att skapa förståelse för religionslärarnas didaktiska val och övervägan-
den. För att analysera hur lärarnas beskrivning av hur religionsundervisningen ut-
formas i förhållande till den mångreligiöst samhälle och elevgrupp kommer resul-
tatet analyseras med följande fråga: 

• Vilka didaktiska frågor aktualiseras i lärarnas beskrivning av sin undervis-
ning med en mångreligiös elevgrupp, och i en mångreligiös samhällskon-
text? 

 
Religiös pluralism konstrueras i olika nivåer i samhället (Beckford 2015). Relig-
ionslärare är på så vis delaktiga i att konstruera en viss förståelse av religiös plural-
ism. I och med att religionslärarna har i uppdrag att utveckla elevernas förmåga att 
möta religiös mångfald i samhället (Skolverket 2011) är det relevant att fråga sig 
vilken form av religiös pluralism som lärarna ger uttryck för i sin undervisning. 
Därav appliceras Beckfords resonemang om att religiös pluralism ska förstås som 
tre skilda begrepp på resultatet genom följande analysfråga: 

• På vilket sätt avspeglas religiös pluralism i lärarnas beskrivning av sin 
undervisning i förhållande till:  
- Nivå av religiös mångfald? 
- Grad av acceptans och tolerans? 
- Värdet som tillskrivs den religiösa mångfalden? 
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Kapitel 3 Metod 

I kapitel presenteras uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, forskningse-
tiska frågor och den metod som används för att komma fram till uppsatsens resultat. 
Även uppsatsens validitetskriterier presenteras.  

3.1 Forskningsansats 
Den här studien har induktiv ansats. Det innebär att analysarbetet utgår från det 
empiriska materialet för att ”hitta” nya beskrivningar och begrepp (Watt Boolsen 
2007, s. 26). Teorin kommer därefter att appliceras på resultatet med avsikt att 
skänka ytterligare förståelse till resultatet.  Jag kommer även utgå från en konstruk-
tivistisk ansats. Det innebär att det empiriska materialet och resultatet ses som en 
konstruktion. De teman och kategorier som uppkommer i materialet finns inte ”där 
ute” oberoende av mig som uppsatsskribent, utan skapas kontinuerligt under forsk-
ningsprocessens olika steg. Resultatet konstrueras därmed i förhållande till urval, 
intervjufrågor, och hur materialet bearbetas i den kvalitativa innehållsanalysen 
(Watt Boolsen 2007, s. 53-54). 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
För att besvara frågeställningen bearbetas det empiriska materialet med hjälp av en 
kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är en analysteknik som kan appliceras 
på olika typer av textmaterial, så som transkriberade intervjuer (Watt Boolsen 2007, 
s. 93). I praktiken innebär det att materialet dekontextualiseras (genom kodning), 
och sedan rekontextualiseras med syftet att se mönster och nyanser av det fenomen 
som studeras (Harboe 2013, s. 116-117). Med hänsyn till det material som finns 
tillgängligt analyseras de transkriberade intervjuerna med hjälp av kodning på dju-
pet. Att koda på djupet innebär att specifika delar av materialet kodas i detalj, vilket 
resulterar i en översiktsbild som bygger på en närgången kodning av ett färre antal 
texter (Lindgren 2014, s. 60-61). 

Watt Boolsen (2007, s. 89) menar att det praktiska arbetet med att koda material 
utförs på liknande sätt oavsett vilken kvalitativ analysmetod som används. I det här 
fallet påverkar den induktiva ansatsen kodningen på så vis att kodningen sker utan 
teoretisk anknytning. Det finns inga på förhand bestämda teman eller kategorier 
som kodningen anpassas till. Syftet med att koda materialet är att lyfta ut delar ur 
sin kontext och sammanfatta vad som händer i en viss del av materialet. Materialet 
framstår då i ett nytt sammanhang vilket möjliggör att se nyanser, variationer samt 
likheter på ett översiktligt plan som sedan knyts samman med hjälp av tematise-
ringen, då materialet rekonstruktrueras (Harboe 2013, s. 117-118). Målet är att uppå 
mättnad, det vill säga att det inte går att hitta fler teman i empiriska materialet och 
att fortsatt analys endast genererar tidigare kända teman. 
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För att göra det empiriska materialet hanterbart valdes delar av intervjumaterialet 
ut i förhållande till frågan om hur religionslärarna resonerar kring val och övervä-
ganden i en mångreligiös kontext, efter genomläsning av intervjuerna i sin helhet. 
Det material som analyserades var sådant i intervjuerna som rörde: elevers religio-
sitet och religiös mångfalden i samhället. Dessutom valde jag att ta med material 
som berörde hur lärarna förhöll sig till undervisning om världsreligionerna med an-
ledning av att se hur de förhöll sig till det mångreligiösa samhället överlag. 

Materialet kodades sedan utifrån följande frågor, som kan ses som en förlängning 
av frågeställningen om hur religionslärare resonerar kring sin undervisning: 

• Hur beskriver läraren att undervisningen i klassrummet går till? 
• Hur relaterar läraren sin undervisning till religiös mångfald? 
• Vilka skäl anger läraren till sina val av metoder och innehåll? 

 
Då studien är induktiv är frågorna inte formulerade för att överensstämma med det 
didaktiska perspektivet som presenterades i teorikapitlet. Frågorna bör istället be-
traktas som ett analysverktyg för att ta reda på hur lärarna resonerar och beskriver 
sin undervisning.  

Koderna (det vill säga svaren på frågorna ovan) skrevs till en början ned i mar-
ginalen på utskrivna exemplar av intervjuerna. Efter ett par genomläsningar av 
materialet började alltmer konkreta koder att utkristallisera sig. Då överfördes ar-
betet till Word-dokument där kodningen gjordes med hjälp av kommentarsfunkt-
ionen. När samtliga intervjuer hade kodats jämfördes koderna mellan analysenhet-
erna. Samtliga koder för varje analysenhet samlades i ett schema för att få översikt 
över samtliga koder som ditintills har använts under kodningen. Lärarna döptes här 
till Lärare A, B, C och D, vilket de även kommer att benämnas som i resultatdelen 
av uppsatsen.  

Koderna jämfördes genom vilka likheter och skillnader som fanns mellan dem. 
Koder som behandlade liknande innehåll fick därför gemensamma namn och 
materialet kodades om på nytt. Ett exempel på det var koderna ”kunskap om relig-
ion” och ”intresse för religion”. Utifrån en jämförelse av materialet var elevernas 
personliga intresse och kunskap om religion nära förknippade och koden fick istäl-
let namnet ”religiös förförståelse”, som på ett bättre sätt speglade vad materialet 
handlade om. Under arbetsprocessen noterades även vissa koder som var övergri-
pande, och egentligen kunde delas upp i flera koder. En sådan kod var ”aktualitet”, 
som visade sig innehålla flera olika aspekter av hur lärare valde ut material baserat 
på vad som var aktuellt. Vid uppkomsten av varje ny kod genomfördes ytterligare 
en genomgång av intervjumaterialet. 

Till sist började kategorier och teman att utkristallisera sig. Koder som relaterade 
till varandra kunde bilda kategorier. Koder som liknade varandra, eller handlade 
om samma sak analyserades genom att ställa frågor som: vad är likheterna och skill-
naderna mellan dessa koder? På vilket sätt hör de samman eller inte?. 

Även relationer mellan de olika kategorierna analyserades på det här sättet för 
att kontrollera att de inte beskriver om samma sak, men även för att identifiera re-
lationen till de övriga kategorierna. Kategorierna bildade på så sätt teman. Avslut-
ningsvis har en bild över materialet konstruerats, med hjälp av kodning och temati-
sering, vilket är en kartläggning av den initiala frågeställningen. För koder, katego-
rier och teman samt exempel på meningsenheter se Bilaga 1. 
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3.3 Validitetskriterier 
När det kommer till validitet går det att tala om så väl yttre som inre validitet. Yttre 
validitet syftar på vilka slutsatser som det går att dra från resultatet och huruvida de 
är generaliserbara eller inte. Generaliserbarhet är hur väl det går att överföra resul-
taten till andra liknande kontexter. Den inre validiteten är istället hur väl resultatet 
förhåller sig till arbetsprocessen och det empiriska materialet (Harboe 2013, s.136-
137). Reliabiliteten är studiens tillförlitlighet det vill säga hur väl analysen är ge-
nomförd. Reliabilitet är därmed av vikt för den inre validiteten. Det finns flera olika 
uppsättningar av kriterier för att bedöma kvalitativa studiers validitet och reliabilitet 
(Lincoln & Cuba 1985, Miles & Huberman 1994 & Charmaz 2006 se Lindgren 
2014, s. 84). 

För denna undersökning kommer Kathy Charmaz (2006, s. 182-183) kriterier för 
trovärdighet bedöma studiens reliabilitet och validitet. Anledning att jag väljer an-
vända trovärdighet som bedömningsunderlag är då andra mått på validitet och reli-
abilitet är svåra att överföra till en induktiv kvalitativ studie med konstruktivistisk 
ansats. Uppsatsens upplägg är forskarberoende och det kan då uppstå svårigheter 
att replikera resultaten, dessutom är omfattningen av den här uppsatsen inte är till-
räckligt stor för att göra någon generalisering. 

I den här uppsatsen appliceras följande bedömningskriterier för trovärdighet på 
tillvägagångssättet, resultatet och slutsatserna. För det första är det frågan om den 
kvalitativa innehållsanalysen har resulterat i en god förståelse för ämnet, och om 
materialet har varit tillräckligt omfattande för att underbygga slutsatserna. Andra 
kriterier är huruvida analysarbetet har varit systematiskt utfört och jämförelser mel-
lan de olika nivåerna har gjorts kontinuerligt. De teman som utkristalliseras ska 
också återfinnas i en tillfredställande del av materialet. Dessutom ska tillvägagångs-
sättet vara tillräckligt transparent för andra att kunna förstå och ta ställning till stu-
diens trovärdighet (Charmaz 2006, s. 183).  I syfte att uppnå dessa kriterier fördes 
minnesanteckningar under arbetsprocessen, vilka ligger till grund för redovisningen 
av tillvägagångssättet som beskrivs ovan. 

3.5 Forskningsetiska frågor 
I intervjustudier krävs ett etiskt förhållningssätt under hela forskningsprocessen 
(Kvale & Brinkmann 2009, s. 79). För det första bör en göra en avvägning mellan 
de fördelar som kan förväntas av forskningsresultatet och de nackdelar en medver-
kan innebär för respondenterna. Frågorna i intervjuerna berör inte känsliga ämnen 
utan behandlar yrkesutövning och förhållningssätt till samhällsutveckling. Den 
nackdel som respondenterna riskerar att utsättas för i och med min behandling av 
materialet är att de blir feltolkade, missförstådda eller inte håller med om slutsat-
serna i studien. 

Intervjuerna är utförda i samband med forskningsprojektet Religionsundervis-
ning i senmoderna Sverige vid Centrum för forskning religion och samhälle, vid 
Uppsala universitet. Respondenterna har i samband med intervjun fått information 
om projektets syfte och signerat en samtyckesblankett. Respondenterna lovas kon-
fidentialitet i form av att resultaten rapporteras på gruppnivå, samt att information 
om enskilda individer inte kommer vara möjliga att identifiera, och endast behöriga 
personer kommer få tillgång till intervjuerna. Studien görs med stöd av utbildnings-
vetenskapliga kommittén på vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2014) och har god-
känts av den lokala etikprövningsnämnden i Uppsala.  
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De etiska övervägningar som jag behöver göra i förhållande till analysen rör hur 
djupt det går att analysera materialet utan att kontexten går förlorad. Genom att ha 
en iterativ läsning, det vill säga att materialet genomgår analys flera gånger, analy-
seras varje del i förhållande till den större kontexten. Det är således en reliabilitets-
fråga i lika hög grad som en etisk. I förhållande till hur resultaten av undersökningen 
rapporteras har jag säkerställt att jag bibehåller de löften som forskarna har givit 
respondenterna. Resultaten redovisas därför på gruppnivå i övergripande teman, 
och fingerande av identitetsmarkörer samt omskrivningar av citat har gjorts vid be-
hov. Att redovisa resultaten på gruppnivå medför konsekvenser för resultatredovis-
ningen och vilken analys av resultatet som är möjlig. Det är inte möjligt för mig att 
analysera resultatet utifrån de faktorer som kan tänkas inverka på de enskilda lärar-
nas beskrivningar av sin undervisning.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

I det här kapitlet presenteras resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen utifrån 
de övergripande teman som utkristalliserades i analysen. Därefter analyseras resul-
tatet med hjälp av den arbetsmodellen som presenterades i Kapitel 2. Kapitlet av-
slutas med en redogörelse för slutsatserna. 

4.1. Resultat 
De val som lärare upplever att de tar i en mångreligiös kontext relaterar till två 
övergripande teman. Det framgår av lärarnas beskrivningar att de arbetar med två 
typer av strategier när de utformar undervisningen. Urvalsstrategier hänvisar till hur 
lärarna beskriver att de väljer ut material och innehåll som ska behandlas under 
lektionerna. Undervisningsstrategier hänvisar i sin tur till hur de lägger upp det 
praktiska arbetet i klassrummet.  

Ytterligare ett tema som förekom var hur lärarna motiverade sina val kring vilka 
undervisningsstrategier och urvalstrategier de använde sig av. Dessa tre teman re-
dogörs mer i detalj nedan. Den kvalitativa innehållsanalysen visade därmed på föl-
jande struktur (Figur 1). 
 
Figur 1. Kartläggning över religionslärares överväganden och val i en mångreligiös kontext 
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4.1.1 Urvalsstrategier 
Urvalsstrategier hänvisar till den betydelse lärarna anser att de olika delarna av det 
centrala innehållet som ska behandlas under religionskunskapskurserna har i för-
hållande till det mångreligiösa samhället, och i viss mån elevgruppen. Det handlar 
om vilken information lärarna väljer att ha med och vilket material och innehåll de 
väljer att använda sig av på lektionerna. Det som präglar hur lärarna resonerar kring 
sitt urval är hur aktuellt ämnet är, vilken målgruppen är, samt vilken bild som 
materialet förmedlar av en specifik religion eller religiös företeelse. Lärarna ut-
trycker att de väljer delar av det centrala innehållet i kurserna som på bäst sätt kan 
få eleverna att utveckla förståelse för sin omvärld och samtid. Ett exempel på ett 
sådant resonemang är hur lärarna resonerar kring de abrahamitiska religionerna, 
och främst islam och kristendomen, får stå i förgrunden. Hinduismen och buddh-
ismen får stå tillbaka i förmån för de andra världsreligionerna. Det här kan exemp-
lifieras med Lärare D resonemang om sitt urval:  

”Buddismen och hinduismen är jättespännande. Eleverna tycker oftast det är jättekul. Men 
vi, i vårt samhälle, möts mer av kristna och muslimer främst. Så att det är väl därför jag lägger 
vikten vid de religionerna”  

Den här formen av urval, som benämns som aktualitetsurval i kartläggningen 
präglas av den politiska och sociala samtiden som finns utanför skolan. Aktualitets-
urvalet baserat på vad lärarna upplever att eleverna får för information om religion 
från olika medier och samhällsdebatter, men också utifrån aktuella händelser i om-
världen. Som Lärare C poängterar: ”Eleverna tänker religion utifrån nyheter och 
vad som händer och de hör mycket i medier om religioner.”. 

Lärarna uppger också att de väljer ut material och exempel att använda sig av i 
religionsundervisningen för att nyansera och kompensera för de uppfattningar som 
de upplever att eleverna har tillskansat sig från medier eller tidigare utbildning. Det 
kallas för kompensatoriskt urval. Ett exempel på ett kompensatoriskt urval är det 
urval som lärarna påtalar att de gör i förhållande till världsreligionerna. Utifrån vad 
lärarna antar att eleverna har för förutfattade meningar om världsreligionerna väljer 
de ut filmer, texter eller exempel att ta upp i undervisningen för att på så sätt bemöta 
och förhindra fördomar. Om lärarna upplever att eleverna har fördomar om en re-
ligion beskriver lärarna att de väljer ut material som utmanar elevernas förutfattade 
mening om religionen. Ett exempel på det är hur lärarna förhåller sig till undervis-
ningen om islam i förhållande till undervisningen om hinduism och buddhism. Lä-
rare D beskriver hur hen brukar arbeta utifrån elevernas föreställningar om buddh-
ismen och hinduismen jämfört med islam:  

”Alla tror att buddhismen och hinduismen är mysreligioner, så där får man lyfta fram kvin-
nans ställning, och att allting kanske inte är gulligull där heller” 

”Jag vill inte att andra ska få fel bild av islam. Jag vill visa dem att det islam som vi ser på 
nyheter inte är mainstream-islam” 

När det gäller såväl aktualitetsurvalet som det kompensatoriska urvalet tar lärarna 
sådana beslut utifrån sina föreställningar om elevgruppens föreställningar och 
grundläggande kunskaper om det ämnet och innehållet som ska behandlas. Lärarna 
gör på sätt en målgruppsanpassning i sitt urval utifrån sina föreställningar om var i 
kunskapsprocessen eleverna befinner sig. Ett exempel på det är att lärarna märker 
att elevernas föreställningar av religioner påverkas av nyhetsflödet men också att 
elevernas uppfattning beror på vad de lärt sig i grundskolan. 
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Vissa av lärarna lyfter fram är att de är försiktiga hur de framställer en religion 
eller religiös inriktning om det finns elever som tillhör den religiösa tron. I sådana 
fall är det viktigt att förmedla i vilken kontext som materialet framställdes i. Som 
Lärare B berättar om en incident med en religiös elev som reagerade negativt på en 
dokumentär som läraren valt ut: 

”Eleven tog jätteilla vid sig när vi såg ett av de där programmen. Efter det så fick man lära 
sig att här gäller det att tala om varför vi tittar på det här […].” 

4.1.2 Undervisningsstrategier 
Lärarna använder sig av flera olika strategier för hur informationen ska bearbetas i 
klassrummet. Undervisningsstrategier är sådant som sker i klassrummet och hur 
lärarna uppger att de praktiskt lägger upp undervisningen. En av dessa strategier är 
att lärarna uttrycker att de använder sig av den religiösa mångfalden i klassrummet 
som en resurs. Det innebär att religiösa elever får en aktiv roll i undervisningen. 
Det kan röra sig allt från att berätta om sin egen tro eller hur de firar en religiös 
högtid, till att frågor och ämnen blir till en mer naturlig del av undervisningen som 
Lärare C beskriver undervisningssituationen i en mångreligiös klass: 

”Och det blir väl rätt naturligt också, att om man har en blandning i gruppen med olika kul-
turer, bakgrunder, religioner och så här, att man är nyfiken på varandra […]” 

Lärarna upplever att de religiösa eleverna har något som kan kallas för religiös för-
förståelse. Det innebär att lärarna upplever att elever med en religiös tillhörighet 
har kunskap om och intresse för religion, och i förlängningen för religionsämnet. 
Den religiösa förförståelsen används av lärarna som resurs i undervisningssituat-
ionen, antingen genom att eleven får bistå med kunskap och information eller för 
att få icke-religiösa elever att få ett intresse av religionsämnet. Den religiösa förför-
ståelsen är något som av lärarna utmålas som en tillgång för den enskilda eleven, 
eftersom genom eleven genom sin religiösa tro har bättre förutsättningar för att 
uppnå målen i kursen.  

För att bearbeta information om olika religioner i undervisningen beskriver lä-
rarna att de använder sig av ett jämförande arbetssätt. Genom att jämföra företeel-
ser mellan olika religioner vill lärarna visa på de likheter som finns mellan relig-
ionerna. Lärarna uppfattar att jämförelserna underlättar för eleverna att se de lik-
heter som finns mellan olika religiösa gruppers agerande i olika situationer, men 
även för att förmedla religiösa traditioner eller riter på ett vad lärarna anser är ett 
objektivt sätt. Lärarna menar att syftet är att eleverna genom en sådan undervisning 
utvecklar förmågan att tänka utifrån olika perspektiv (för närmare beskrivning se 
4.1.3 Motiveringar). Genom att lyfta fram likheter menar lärarna att eleverna en-
klare kan sätta sig in i andra religioners tankesätt och olika religiösa företeelser. På 
så sätt utvecklar eleverna den önskvärda förmågan genom att olika traditioner och 
riter eller trosföreställningar presenteras på vad lärarna anser är ett neutralt sätt. 
Lärare A beskriver sitt arbetssätt i etik så här:  

”Då ska vi diskutera de etiska frågorna och sen återkoppla till det [olika tolkningar inom 
religionerna], ”vad skulle en jude säga? Vad skulle en muslim säga? Vad skulle en kristen 
säga?”   

Ytterligare en undervisningsstrategi är ett inkluderande klassrumsklimat. Inklude-
rande klassrumsklimat innebär att eleverna känner sig trygga i klassrummet och har 
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en god relation till varandra. Det kan antingen komma naturligt efter att eleverna 
har känt varandra under en längre tid, eller så behöver lärarna arbeta kontinuerligt 
med att få eleverna att känna sig inkluderade och trygga. Lärarna uttrycker att re-
ligionsundervisningen kan vara ett personligt ämne för många elever och att de ak-
tivt arbetar med att eleverna ska känna sig trygga i klassrummet. Ett bra klassrums-
klimat ses av lärarna som en förutsättning för att genomföra aktiviteter som gynnar 
elevernas förståelse och utveckling av förmågan att tänka utifrån olika perspektiv. 
Att eleverna får diskutera är en sådan metod. Lärare B beskriver hur diskussioner 
förbättrar religionsundervisningen:  

” Har du såna [elever] som är intresserade av att diskutera, då kan de också argumentera och 
då blir det en dimension till [i undervisningen],”  

Diskussionerna är ett sätt för eleverna att utveckla en egen uppfattning, samt få 
möjlighet att lyssna på varandras synsätt och uppfattningar. Att ha ett bra klass-
rumsklimat är därmed en förutsättning för bra diskussioner, medan diskussionerna 
också är en undervisningsstrategi för att uppnå målet med lektionen och religions-
undervisningen. 

4.1.3 Motiveringar 
Lärarna motiverar sina val med att undervisningens utformning på bästa sätt kan 
skapa förståelse hos eleverna. Det är flera typer av förståelse som eleverna ska ut-
veckla. Det är gentemot den samhällskontext som eleverna själva befinner sig i, 
men även förståelse för det svenska samhället och omvärlden överlag. Eleverna ska 
därmed utveckla en förståelse för ett mångreligiöst samhälle, likväl ett mångreli-
giöst klassrum. Som Lärare A uttrycker det när hen pratar om syftet med religions-
ämnet idag: 

”Det handlar för mig om en förståelse både av sig själv och sin samtid, och en förståelse av 
inte bara det som händer i Sverige, utan att man måste på något sätt greppa en verklighet där 
religionen finns i alla kulturer.” 

En annan typ av förståelse är att eleverna i undervisningen ska få möjlighet att förstå 
sig själva, vilket innebär att de att ska utveckla sitt eget förhållningssätt till religion. 
För att utveckla ett självständigt förhållningssätt måste eleverna ställa sig kritiska 
till sin egen trosuppfattning, för att på så sätt utveckla sin egen livsåskådning. Lä-
rarna menar att elevernas egna förhållningssätt utvecklas genom kritiskt tänkande 
och egna resonemang om religion. 

Ett annat sätt som lärarna motiverar sin undervisning på är att eleverna ska få 
möjligenhet att utveckla förmågan att sätta sig in i, och se saker utifrån olika reli-
giösa och icke-religiösa perspektiv. Lärare D pratar om vikten av att förstå andra 
människor och hur det påverkar undervisningen:  

”Jag jobbar mycket med att eleverna får identifiera sig med andra människor. Och jag tror att 
det skapar lite motivation och intresse, att eleverna får sätta sig in i andra människors situat-
ion, och fundera över ”hur kan de tänka i en sån här situation?”  

Förmågan att tänka utifrån olika perspektiv innebär att eleverna ska utveckla för-
mågan att tolka situationer ur ett så väl religiöst som icke-religiöst perspektiv, obe-
roende av sin egna trosuppfattning. Eleverna bör dessutom förstå hur olika religiösa 
inriktningar inom olika religioner ser på flera sakfrågor. Den här förmågan är något 
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som lärarna lyfter fram som en förutsättning för förståelse överlag och något som 
gör att eleverna kan utveckla grundläggande värderingar så som acceptans och to-
lerans. 

4.2. Analys 

4.2.1 Vilka didaktiska frågor aktualiseras i lärarnas beskrivning av sin undervisning med 
en mångreligiös elevgrupp, och i en mångreligiös samhällskontext? 
Lärarnas resonemang om religionsundervisningens utformning överensstämmer 
med de didaktiska frågorna som Hartman (2011) redogör för, samt de didaktiska 
dimensionerna som Lindström och Pennlert (2013) beskriver. Utifrån lärarnas be-
skrivning om hur de utformar religionsundervisningen, går det att se att utform-
ningen präglas av såväl elevgruppens mångfald som till den religiösa mångfald som 
finns i samhället överlag. Olika didaktiska frågor aktualiseras i förhållande till om 
lärarna beskriver hur de arbetar med en mångreligiös elevgrupp, eller i relation till 
den religiösa mångfalden utanför klassrummet.  

Selektionsfrågan, det vill säga frågan om vad som ska behandlas i de olika äm-
nesområdena, relaterar väl till det som i resultatet benämns urvalsstrategier. Det 
mångreligiösa samhället utanför klassrummet aktualiseras i förhållande till det ur-
val som lärarna beskriver att de gör. Eleverna ska få information om de religioner 
eleverna kan tänkas möta i samhället, men även få en bild av dessa religioner som 
finns utanför klassrummet. Lärarna upplever att eleverna får sin bild från utomstå-
ende källor så som medierapporteringen, och inte från den religiösa mångfalden i 
klassrummet. Däremot uttrycker lärarna en viss försiktighet i sitt val av material 
och den bild som förmedlas om en religion då det finns elever med den religiösa 
tillhörigheten i elevgruppen.  

Den religiösa mångfalden i klassrummet aktualiseras istället i det övergripande 
temat undervisningsstrategier utifrån kommunikationsfrågan hur. Det framgår av 
lärarnas beskrivning att de använder sig av de religiösa eleverna i klassrummet som 
resurs. De religiösa elevernas förförståelse möjliggör vissa undervisningsstrategier 
och medför något extra till undervisningen. Flera av de mål och syften som lärarna 
beskriver att de har med undervisningen kan förverkligas genom att det finns en 
religiös mångfald i klassrummet. Å andra sidan syftar inte det jämförande arbets-
sättet till att se likheter hos elevernas religiösa föreställningar i klassrummet, utan 
mellan olika religiösa, och icke-religiösa, föreställningar i samhället överlag.  

Legitimitetsfrågan och det övergripande temat som har döpts till motiveringar, 
aktualiserar båda den religiösa mångfalden i och utanför klassrummet. Förståelsen 
och förmågan att se utifrån olika perspektiv är nära förknippade. Förståelsen som 
eleverna ska tillägna sig är såväl om sig själva, till den religiösa kontexten i klass-
rummet, som till sin omvärld överlag. Samtliga val som lärarna säger att de gör, 
både undervisningsstrategier och urvalsstrategier, utgår från att eleverna ska ut-
veckla en viss typ av förmåga och tillägna sig förståelse av olika slag. I det här fallet 
menar lärarna att syftet och målet är att eleverna ska få förståelse för varandra och 
för omvärlden och förmågan att tänka utifrån olika perspektiv. 

Sammantaget går det att säga att lärarnas undervisningsstrategier, det vill säga 
kommunikationsfrågan, aktualiseras i och med undervisning i ett mångreligiöst 
klassrum. Urvalsstrategier, och selektionsfrågan, aktualiseras i relation till det 
mångreligiösa samhället utanför klassrummet.  
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4.2.2 På vilket sätt avspeglar lärarnas beskrivning av sin undervisning religiös pluralism 
i förhållande till: nivå av religiös mångfald, grad av acceptans och tolerans samt värdet 
som tillskrivs den religiösa mångfalden? 
Det är inte möjligt att genom materialet få kunskap om vilken form av religiös 
mångfald som finns i de elevgrupper som religionslärarna arbetar med. Däremot 
konstruerar lärarna en uppfattning om vad religiös mångfald innebär genom vilka 
religioner och livsåskådningar som blir synliga i klassrummet. I och med att lärarna 
använder sig av religiösa elever i sin undervisning blir elevernas trostillhörighet en 
del av den religiösa mångfalden, men även vilka religioner och livsåskådningar som 
lärarna väljer att uppmärksamma under lektionerna. 

Utifrån aktualitetsurvalet och det kompensatoriska urvalet blir nivån av religiösa 
mångfalden begränsad till de religioner som eleverna kan tänkas komma i kontakt 
med i vardagen, men också de religioner som är vanligt förekommande i medierap-
porteringen. Det innebär att den konstruktion av nivå av religiös mångfald som för-
medlas i skolan riskerar att exkludera vissa religioner. Det kan exemplifieras med 
undervisningen om världsreligionerna där det utifrån lärarnas resonemang blir tyd-
ligt att hinduism och buddhism inte är lika relevanta att ha kunskap om för att ele-
verna ska utveckla förståelse för den religiösa mångfalden.  

Lärarna beskriver att de utformar undervisningen för att eleverna ska utveckla 
tolerans och acceptans till den religiösa mångfalden som finns både i klassrummet 
och i samhället utanför. Beckford (2003) syftar med den här formen av religiös 
mångfald främst på formell acceptans och erkännande från majoritetssamhället. Att 
religionslärarna beskriver att de utformar undervisningen för att eleverna ska ut-
veckla acceptans och tolerans pekar på spänningsfältet mellan struktur och aktör-
skap som lärarna befinner sig i. Religionslärarna förhåller sig till läroplanens syften 
och mål samtidigt som de genom sin undervisning är aktiva att förmedla och kon-
struera en viss förståelse av religiös mångfald, och vägledning om hur eleverna ska 
förhålla sig till den. I det här fallet överensstämmer lärarnas beskrivning av vad de 
vill förmedla med det syfte som religionskunskapen har enligt läroplanen (Skolver-
ket 2011). 

Till sist är det frågan om den religiösa mångfalden tillskrivs ett värde, och om 
lärarna uttrycker någon form av normativt antagande. Indirekt bidrar den faktiska 
religiösa mångfalden i klassrummet till något positivt för lärarna. I och med att den 
religiösa mångfalden används som resurs i klassrummet möjliggör den för lärarna 
att använda vissa typer av metoder som de inte annars hade haft möjlighet till. Lä-
rarna påpekar dessutom att vissa delar undervisningen i religionskunskapen ”kom-
mer mer naturligt”. 

4.3. Slutsatser 
Utifrån religionskunskapslärarnas beskrivningar om hur de utformar sin undervis-
ning i relation till ett mångreligiöst samhälle och en mångreligiös elevgrupp går det 
att se tre centrala teman. Två av dem hänvisar till de val och överväganden som 
lärarna resonerar kring när de utformar undervisningen, vilka är urvalsstrategier 
och undervisningsstrategier. Urvalsstrategier är vilken information som lärarna 
väljer att ha med och vilket material de väljer att använda sig av på lektionerna. 
Lärarna beskriver att de använder sig av två typer av strategier för det: aktualitets-
urval och kompensatoriskt urval. I och med urvalsstrategierna präglas innehållet 
och materialet av medierapportering och lärarnas föreställning om elevernas upp-
fattning om olika religioner. 
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De undervisningsstrategier som lärarna beskriver att de använder sig av är inklu-
derande klassrumsklimat, religiös mångfald som resurs, och jämförande arbetssätt. 
Ett inkluderande klassrumsklimat möjliggör klassrumsdiskussioner vilka i sin tur 
tränar upp förmågor och kunskap som lärarna finner betydelsefulla. Lärarna beskri-
ver att de religiösa eleverna har något som kan kallas för religiös förförståelse vilket 
innebär att religiösa elever har kunskap och intresse för religion som är av betydelse 
för undervisningen. Den religiösa förförståelsen används av lärarna som resurs i 
undervisningssituationen, antingen genom att eleven får bistå med information. Lä-
rarna upplever också att vissa delar av ämnet kommer mer naturligt i och med en 
mångreligiös elevgrupp. Lärarna beskriver att de jämför olika religioner och reli-
giösa företeelser med varandra för att peka på likheterna mellan olika religioner för 
att motverka olika negativa föreställningar som de upplever att eleverna har. 

Det tredje temat hänvisar till hur lärarna motiverar sina val om undervisnings-
strategier och urvalsstrategier. Lärarna motiverar undervisningens utformning med 
att eleverna ska utveckla förståelse för sin mångreligiösa omvärld. Eleverna ska 
också få förståelse för sig själv genom att ständigt förhålla sig kritiska till sin egen 
trosföreställning. Dessutom ska eleverna få möjligheten att utveckla förmågan att 
se saker utifrån olika perspektiv, vilket religionslärarna anser är en förutsättning för 
förståelse för andra.  

Dessa tre teman överensstämmer med de didaktiska dimensionerna och de di-
daktiska frågorna (Lindström & Pennlert 2013, Hartman 2011). Med hänsyn till de 
didaktiska dimensionerna och de didaktiska frågorna utformas undervisningen i för-
hållande till de här frågorna. I relation till en mångreligiös elevgrupp aktualiseras 
den didaktiska kommunikationsfrågan hur, eftersom lärarnas val av undervisnings-
strategier påverkas av elevgruppen. Det lärarna beskriver att de har möjlighet att 
göra på lektionerna och hur de bearbetar innehållet präglas på så sätt av att den 
förekommer i en mångreligiös elevgrupp. Den didaktiska selektionsfrågan, vad, ak-
tualiseras i förhållande till den religiösa mångfalden utanför klassrummet. Bero-
ende på aktuella samhällsfrågor, medierapportering och den religiösa mångfald som 
lärarna upplever att eleverna kommer komma i kontakt med är lärarnas beskrivning 
av innehållet i undervisningen präglat av den religiösa mångfalden utanför klass-
rummet. På liknande sätt präglas innehållet i undervisningen av den bild av religion 
som eleverna har fått utanför klassrummet och inte som ett resultat av att de befin-
ner sig i en mångreligiös elevgrupp. Legitimitetsfrågan, varför, det vill säga hur 
lärarna motiverar sin undervisning aktualiserar såväl den religiösa mångfalden i 
som utanför klassrummet. Förståelsen som eleverna ska utveckla gäller både i re-
lation till den religiösa mångfalden i och utanför klassrummet.  

Lärarnas beskrivning om sin undervisning ger uttryck för olika former av religiös 
mångfald. I relation till Beckfords tredelade begrepp för religiös pluralism konstru-
erar dessa uttryck flera olika uppfattningar om religiös mångfald. Urvalsstrategi-
erna präglar vilken form av nivå av religiös mångfald som förmedlas till eleverna. 
Vissa religioner blir mer framstående än andra och den religiösa tillhörigheten hos 
eleverna inverkar på bilden av vad religiös mångfald innebär. Lärarnas moti-
veringar avspeglar att den religiösa mångfalden ska mötas med acceptans och er-
kännande. Det placerar lärarna både i linje med vad läroplanen säger att de ska för-
medla, samtidigt skapas en förutsättning för erkännande och acceptans för religiös 
mångfald i den sociala situation som eleverna befinner sig i. Den religiösa mång-
falden i klassrummet har ett värde för lärarna. Lärarna beskriver att den religiösa 
mångfalden i klassrummet möjliggör olika undervisningsstrategier som sin tur till-
för till religionskunskapens syfte och mål. 
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1 Teoretisk reflektion 
Teorierna har i den här uppsatsen använts för att bidra till en ökad förståelse för 
resultatet. Det didaktiska perspektivet, som utgjordes av de didaktiska dimension-
erna av Lindström och Pennlert (2013) samt förtydligandet av de didaktiska frå-
gorna som Hartman (2011) bidrog med, har möjliggjort för en didaktisk analys av 
resultatet. Lindström och Pennlerts tillägg om undervisningens villkor har möjlig-
gjort att analysera lärarnas resonemang utifrån antagandet att undervisningen inte 
sker i ett socialt vakuum. Att religionslärarnas resonemang överensstämmer med 
de didaktiska frågorna kan därmed ge en fingervisning om hur religionsundervis-
ningen är utformad, i relation till vilka av frågorna som aktualiseras i förhållande 
till ett mångreligiöst klassrum och ett mångreligiöst samhälle.  

Med hjälp av Beckfords (2003, 2015) förtydligande om begreppet religiös plur-
alism kunde lärarnas beskrivning om sin undervisning analyseras i förhållande till 
de olika formerna. De tre olika begrepp som utgör religiös pluralism kunde på så 
sätt fungera som ett orienteringsverktyg för att se vilket uttryck för religiös mång-
fald som konstruerades i religionslärarnas beskrivning. I förhållande till Beckfords 
socialkonstruktivistiska utgångspunkt och att religiös mångfald konstrueras på 
olika nivåer i samhället placeras lärarna i en större samhällskontext, samtidigt som 
de genom sina sociala handlingar konstruerar en viss förståelse av religiös plural-
ism. För att analysera lärarnas position hade det varit gynnsamt att ha med ett teo-
retiskt perspektiv som möjliggjorde en analys av lärarens roll i förhållande till ett 
aktör- och strukturperspektiv. Exempelvis Anthony Giddens struktureringsteori 
hade varit tillämpbar för att förstå hur lärarnas sociala handlingar är befriade från 
strukturen, och i vilken mån strukturen påverkar deras handlingar. 

5.2 Metodologisk reflektion  
I och med den valda forskningsansatsen har uppsatsens resultat och analys varit 
beroende av mig som uppsatsskribent. Det har medfört att den kvalitativa inne-
hållsanalysen har krävt en tydlig struktur och transparens, som är svår att uppnå 
och förmedla då alla delar av arbetet, och reflektioner kring val, måste dokument-
eras för att senare kunna återges på ett adekvat sätt. En abduktiv eller deduktiv 
ansats hade istället gett helt andra förutsättningar i form av teoretiska analysverktyg 
till den kvalitativa innehållsanalysen. Att utgå från de didaktiska frågorna hade va-
rit en möjlighet att arbeta abduktivt och ändå förhållit mig nära det empiriska 
materialet, utan att ändra frågeställningens karaktär och retrospektivt inte påverkat 
resultatet i någon större utsträckning. Den induktiva ansatsen har däremot varit be-
hjälplig för att arbeta utifrån materialet, och arbeta fram mot det generell beskriv-
ning grundad i lärarnas beskrivningar, utan att ta några teman eller kategorier för-
givna.  
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Den kvalitativa innehållsanalysen var ett verktyg för att konstruera en beskriv-
ning på en övergripande nivå för intervjumaterialet, vilket utlovades till responden-
terna. Baserat på urvalet och mängden material är det däremot en avvägning hur 
generaliserbart resultatet är. Uppsatsen har resulterat i en bred beskrivning som kan 
användas för att testa i vilka kontexter olika aspekter av didaktiska val används och 
inte.  

Utifrån de trovärdighetskriterier som presenterades i uppsatsens metodkapitel 
har den iterativa läsningen (Lindgren 2014, s. 34-35) varit en nyckel till att både 
underbygga resultatet och bidra med en god kunskap om såväl material som resul-
tat. Det redskap som utvecklades för att analysera materialet möjliggjorde att ko-
der, kategorier och teman systematiska kunde jämföras med varandra under arbets-
processen. Dessutom underlättade minnesanteckningarna när tillvägagångssättet 
skulle redovisas. 

5.3 Empirisk reflektion 
I förhållande till forskningsgenomgången går det att finna både likheter och skill-
nader i förhållande till uppsatsens resultat. Likheterna är att lärare framhåller dis-
kussioner och ett inkluderande klassrumsklimat som ett redskap i undervisningen 
(Everington et al. 2011), och att det är genom sådana arbetssätt lärarna anser att 
eleverna får en möjlighet att utveckla förståelse för andra och då också förhindra 
att fördomar utvecklas (Miller & McKenna 2011). Andra likheter är att lärarna i 
den här uppsatsen liksom i Liljestrand (2015) studie gärna lyfter fram likheterna 
mellan de olika religionerna i syfte att inkludera alla elever i klassrummet, och att 
öka förståelsen för varandra.  

Det finns även skillnader mellan studierna. Everington med flera (2011) visar 
att lärarna i så väl ett europeiskt som norskt perspektiv inte vill peka ut enskilda 
elever i klassrummet. Dessutom påpekar lärarna i Norge att eleverna inte längre 
vill uttrycka sin religiositet. Utifrån resultatet från den här uppsatsen ger de svenska 
religionslärarna inte uttryck för att religiösa elever är tveksamma till att uttrycka 
religiös tillhörighet. Till skillnad från religionslärarna i de andra europeiska län-
derna vill de svenska religionslärarna snarare använda sig av de religiösa elevernas 
kunskap och intresse i undervisningen, även om lärarna är medvetna om att ämnet 
kan vara personligt för eleverna.  

Kittelmann Flensners (2015) resultat pekar på att ett tematiskt arbetssätt minskar 
den sekulära diskursens inflytande i religionsundervisningen och på så vis motver-
kar konstruktionen av ”de andra”. Lärarna i den här uppsatsen använder sig av ett 
jämförande arbetssätt för att peka på likheter mellan religionerna och arbetar med 
att eleven ska utmana sin trosuppfattning oavsett om den är religiös eller icke-reli-
giös. I och med att Kittelmann Flensners avhandling visar att den sekulära diskur-
sen är dominerande inom religionsundervisningen kan resultatet från den här upp-
satsen peka på att det finns en diskrepans mellan hur lärarna upplever att de arbetar 
och den undervisning som faktiskt utformas i klassrummet. 
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5.4 Avslutande reflektion 
Den har uppsatsen har bidragit med en grundläggande beskrivning av hur några 
svenska religionslärare beskriver att de lägger upp sin undervisning i förhållande 
till en mångreligiös samhällskontext och en mångreligiös elevgrupp. Analysen har 
även gett en anblick av den bild av religiös mångfald som religionskunskapslärarna 
konstruerar i sin beskrivning av hur de utformar undervisningen.  

Eftersom det inte går att göra någon generalisering utifrån uppsatsens empiriska 
underlag vore det givande att applicera och testa dessa övergripande teman och 
slutsatser på ett större material med flera lärare. Ett alternativ vore att testa resultatet 
på ett mer strategiskt urval för att undersöka hur undervisningens villkor, i en 
mångreligiös elevgrupp, påverkar undervisningen. Då resultatet från den här stu-
dien visar på att det kanske finns en diskrepans mellan religionskunskapslärarnas 
upplevelse av hur de utformar undervisningen och hur de faktiskt gör vore det där-
med givande att studera vilka diskurser som konstrueras i klassrummet genom ob-
servationer, och dessutom genomföra en liknande studie som den här med samma 
lärare. 

Resultatet från den här studien visar på att det eventuellt finns skillnader mellan 
svenska och norska religionslärares upplevelser av religionsundervisningen i en 
mångreligiös elevgrupp. Det vore därför givande att studera hur den skillnaden upp-
kommer för att få mer kunskap om faktorer som inverkar på religionsundervisning-
ens utformning. 
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Sammanfattning 

Religionskunskapsämnet är idag ett icke-konfessionellt obligatoriskt ämne på gym-
nasiet. Samtidigt verkar religionskunskapslärarna i en allt mer religiös pluralistisk 
samhällskontext. Syftet med den här uppsatsen har varit att beskriva hur gymnasie-
lärare i religionskunskap upplever att de formar undervisningen i förhållande till en 
mångreligiös kontext såväl utanför som inne i klassrummet. Frågeställningarna är 
således: Hur resonerar gymnasielärare i religionskunskap kring didaktiska val och 
överväganden inför undervisning i ett mångreligiöst samhälle, och med en mångre-
ligiös elevgrupp? och Hur kan vi förstå den bild av religiös mångfald som förmedlas 
i lärarnas beskrivning av undervisningen i relation till James A. Beckfords förtyd-
ligande av begreppet religiös pluralism? 

För att besvara frågeställningen undersöktes transkriberade intervjuer med fyra 
gymnasielärare i religionskunskap med en induktiv kvalitativ innehållsanalys. Re-
sultatet var att lärarnas resonemang kunde ses som tre huvudteman vilka var: moti-
veringar, urvalsstrategier och undervisningsstrategier. Resultatet från den kvalita-
tiva innehållsanalysen analyserades med hjälp av ett religionsdidaktiskt perspektiv 
utvecklat utifrån Lindström och Pennlerts (2013) didaktiska översikt samt Hart-
mans (2011) redogörelse av de didaktiska frågorna. Det didaktiska perspektivet 
kompletterades med James A. Beckfords resonemang om religiös pluralism som 
social konstruktion för att analysera vilka uttryck för religiös mångfald som kon-
struerades i lärarnas beskrivning av sin undervisning.   

Sammanfattningsvis överensstämmer resultatet med de didaktiska frågorna och 
de didaktiska dimensionerna. Den religiösa mångfalden i klassrummet aktualiserar 
hur lärarna beskriver att de lägger upp den praktiska undervisningen, medan mång-
falden utanför klassrummet aktualiserar på hur lärarna beskriver att de gör sitt urval. 
Syftet och målet med undervisningen beskrivs i relation till att eleverna ska förstå 
religiösa mångfalden både i klassrummet och utanför.  

Religionslärarnas beskrivning av hur de utformar undervisningen avspeglar i 
olika avseenden James A. Beckfords tredelade förtydligande av begreppet religiös 
pluralism. Lärarna beskriver att syftet med undervisningen är att eleverna, genom 
förståelse och förmåga att tänka utifrån olika perspektiv, ska utveckla acceptans och 
erkännande till andra religioner. Lärarna konstruerar i sin beskrivning en förståelse 
för religiös mångfald som ligger i linje med det syfte som uttrycks i läroplanen. I 
relation till beskrivningen av innehållet i undervisningen konstrueras en nivå av 
religiös mångfald som riskerar att vissa religioner exkluderas eller marginaliseras 
då urvalet baseras på aktualitet. Den religiösa mångfalden tillskrivs ett positivt 
värde då den möjliggör för lärarna att använda sig av olika undervisningsstrategier.  
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