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Abstract 
This paper is based on five interviews with students that are or have been in language 

introductory classes in Sweden. The students have different religious experiences from 

different parts of the world and have the possibility to compare religious education in Sweden 

with their first countries’ religious education. All interviewed students come from countries 

with confessional religious education and in Sweden the religious education is non-

confessional. In language introductory classes religion is one of several subjects that students 

take part in before entering ordinary classes. This paper concludes that the Swedish religious 

education and values, like tolerance and secularity, which are often taught in the classrooms 

could be one of several factors that contribute to changing the interviewed students images of 

themselves and their surroundings.  
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Introduktion 

 

Inledning 
Varför var den en elev i en språkintroduktionsklass som protesterade kraftigt efter en 

filmvisning om vänner från Israel och Palestina under en lektion jag auskulterade under min 

andra praktik på lärarprogrammet? Denna erfarenhet var den första i raden av många dispyter 

i klassrummen som utlöstes med grund i hur elevens egen världsbild krockade med mer 

toleranta värderingar som religionsundervisningen i Sverige ofta förespråkar. Det sådde ett frö 

till vad min examensuppsats skulle handla om. Jag ville veta mer om elever som gick i 

språkintroduktionsklasserna.  

 

Under senare år har en ström av människor från olika länder kommit till Sverige. En del av 

dessa människor är ungdomar i skolåldern och de som är i gymnasieålder hamnar i 

språkintroduktionsklasser där det ska finnas en särskild tyngd av att lära sig det svenska 

språket för att sedan få tillgång till ordinarie gymnasieprogram. Det innebär dock inte att det 

enbart är språk som det undervisas om i dessa språkintroduktionsklasser utan även andra 

ämnen som religionskunskap står på elevernas schema. Eleverna har ofta olika bakgrunder 

och hur de upplever religionsundervisningen i den svenska skolan är därför intressant att 

undersöka. Vilka problem stöter de på? Vilka fördelar anser de att undervisningen har jämfört 

med den undervisning de har fått i sina hemländer? Kanske det mest centrala är om det har 

skett någon förändring hos eleverna efter att ha tagit del av den svenska 

religionsundervisningen? Vissa av de elever som går i språkintroduktionsklasserna nu 

kommer inte vara kvar i Sverige om fem år men andra kommer leva resten av sina liv här och 

därför kan det även vara möjligt att spekulera i hur de både påverkas av Sverige och även hur 

Sverige kommer påverkas av dem. 

 

I denna undersökning har jag använt mig av kvalitativa intervjuer där fem elever i 

språkintroduktionsklasser ha intervjuats om hur de upplever religionsundervisningen. Titeln 

på uppsatsen är hämtat från en av dessa intervjuer och sammanfattar till stor del ett 

återkommande tema i intervjuerna. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever i språkintroduktionsklasser upplever 

religionsämnet i det svenska skolsystemet för att, ur ett elevperspektiv, belysa positiva och 

negativa erfarenheter av undervisningen. Undersökningen ämnar pröva en hypotes om att 

religionsundervisningen i Sverige förändrar elever. 

Frågeställningar 

Hur upplever elever i språkintroduktionsklasser den svenska religionsundervisningen? 

 - Hur beskriver eleverna de svårigheter eleverna har stött på i den svenska 

religionsundervisningen och hur kan det förändra eleverna? 

 -Vad beskriver eleverna som positivt i den svenska religionsundervisningen jämfört med 

den undervisning de fått i sina hemländer? Innebär detta någon förändring hos elevernas egen 

livsåskådning? 
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Metod 

Intervjuer 

Det empiriska materialet i denna undersökning har samlats in genom reflexiva intervjuer vilka 

även är kvalitativt inriktade. Materialet har samlats in, analyserats och återberättas i denna 

uppsats med hänsyn till Vetenskaps Rådets forskningsetiska principer.1Jag har valt att behålla 

eventuella grammatiska fel i de delar av intervjuerna som återges för att behålla transparensen 

av materialet. Av etiska överväganden bifogas inte intervjuerna i sin helhet eftersom delar av 

dem är utlämnande och kan riskera inkräkta på elevernas integritet.  

 

Både innan, under och efter att intervjuer genomförs finns flera inneboende maktaspekter som 

det bör reflekteras över. Det finns flera maktstrukturer som medverkar t.ex. kön, etnicitet och 

klass.2 Även maktaspekten gällande positionering sett till jag i min roll som lärare kontra 

intervjudeltagare i sin roll av elev kan påverka intervjusituationen. De maktstrukturer som 

medverkar kan göra att intervjudeltagaren är orolig för hur det som sägs värderas av den som 

intervjuar.3 Vilket i sin tur kan resultera i att den som blir intervjuad kan modifiera sina svar 

utifrån vad den föreställer sig att intervjuledaren vill ha för respons. En lösning på hur 

maktaspekten kan hanteras i en situation där deltagaren är underlägsen den som intervjuar är 

att inte ha för fasta frågeställningar och att försöka stötta deltagaren under intervjun genom att 

vara inkännande. Det finns därför en ambition av att skapa en trygghet för deltagaren att 

utrycka sig. Eftersom intervjudeltagarna i språkintroduktionsklasserna inte har svenska som 

modersmål är det därför möjligt att språkliga hinder och tillhörandet till en eventuell minoritet 

kan bidra till en otrygghet för deltagaren.4 Det kan dock redan här visa sig att jag har 

fördomar gällande de som intervjuas. Eleverna kanske inte upplever sig var i underläge men 

med utgångspunkt i vad de intervjuade lärarna i Arthurs text lyfter fram gällande språkliga 

hinder i språkintroduktionsklasserna som en återkommande problematik är detta något som 

kan vara värdefullt att poängtera.5 För att eleverna ska uppleva en trygghet har jag valt att 

göra semistrukturerade intervjuer med anpassningsbara frågeställningar. Utgångspunkten för 

att intervjuerna genomförs är att intervjudeltagarna har andra erfarenheter än jag, men det kan 

även resultera i en andrefiering där ett ”vi” kontra ”dem” blir tydligt. Detta är förmodligen 

ofrånkomligt men ytterligare en maktaspekt som bör tas med i beräkningen innan, under och 

efter intervjun.6 Med andra ord finns en ambition av att skapa ett vi genom vi två som 

medverkar under intervjutillfället. Detta kan dock problematiseras eftersom ett vi innebär att 

även ett dem skapas.  

 

Varför intervjuer har använts som metod att samla in det empiriska materialet är för att 

intervjuer med fördel kan ge en mer ingående bild av elevernas erfarenheter. En mer 

kvantitativ studie baserad på t.ex. enkäter ger inte möjligheten att ställa djupare frågor utifrån 

intervjudeltagarnas svar. Detta är även något som Kvale, Brinkemann lyfter fram. I själva 

intervjusituationen framhåller även Kvale och Brinkmann nödvändigheten av att ge 

intervjudeltagaren plats och möjlighet att utveckla sina tankar. Genom att inte genast gå 

vidare till nästa fråga skapas denna möjlighet. Istället bör det ställas andrafrågor som kräver 

                                                      
1 Se t.ex. publikationen God Forskningssed, 2017, s.40-42. 

2 Thomasson, 2010, s.95. 

3 Thomasson, 2010, s.123. 

4 Thomasson, 2010, s.124. 

5 Arthur, 2017, s.34. 

6 Thomasson, 2010, s.96. 
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att intervjuaren lyssnar in vad deltagaren har sagt och ge respons på det.7 Detta är dock något 

som kvalitativa intervjuer har fått kritik för lyfter Kvale, att ledande frågor kan göra att 

resultatet inte är tillförlitligt eftersom resultaten kan styras av intervjuledaren. Kvale påpekar 

dock att de ledande frågorna kan ha den positiva effekten av att resultera i att samtalet leds in 

på viktiga aspekter.8 Det sker tolkningar av empirin under intervjusituationen och ledande 

frågor blir därför nödvändiga för att bekräfta eller falsifiera de tolkningar som görs under 

intervjun. 

 

Ur ett intersubjektivt prövbarhetsperspektiv kan intervjuerna denna uppsats baseras på vara 

problematiska eftersom de anonymiserats. Metoden för att samla empirin kan därför 

ifrågasättas ur en vetenskaplig synvinkel.9 Kvale poängterar dock att de kvalitativa 

intervjuerna har ett värde i att vara utforskande i själva sammanhanget är intervjun genomförs 

och därför kunna pröva hypoteser som möjligtvis skapas under själva intervjun.10 Detta 

handlar även om vilken syn som finns på kunskap. Ur en postmodernistisk kunskapssyn där 

kunskap ses som någonting situerat innebär att kunskapen uppstår i själva samtalet som 

intervjun är.11 Det är dock värt att poängtera att det därför inte finns någon universell kunskap 

utan snarare att kunskap är beroende av kontext vilken påverkas av de som medverkar i 

intervjusituationen. Anonymiseringarna är dock nödvändiga för att intervjudeltagarna ska 

kunna tala fritt utan att riskera eventuella konsekvenser av intervjun. Därför har deltagarnas 

namn bytts ut. Deras skolsituation, hemländer och ålder presenteras svepande av samma 

anledning. 

 

Med grund i den postmoderna kunskapssynen poängterar Kvale att kunskap fortsätter att 

produceras även efter att intervjun och analyserna görs. Kunskaper är inget universellt utan 

skapas ständigt.12 Att alltså hitta en ständig, definitiv sanning som alltid är giltig går därför 

inte ur en postmodernistisk synvinkel. Den reflekterande analysen är därför ständigt 

närvarande i hela processen. Från att planera en undersökning till att reflektera kring 

slutresultatet. Slutresultatet reflekteras genom att ställas mot teoretiska och metateoretiska 

resonemang och nya kunskaper produceras under hela processen. 

Analys av materialet 

Intervjuerna transkriberas vilket skapar en textmassa att utgå ifrån.13 Därefter skrivs det 

kommentarer i marginalen vilka hjälper intervjuaren att analysera. I dessa 

marginalanteckningar kan koder användas vilket gör det smidigare att återkomma till just de 

avsnitt i intervjun som är mest relevanta.14 Thomsson använder sig av lodräta och vågräta 

analyser när hon analyserar intervjuer efter att de blivit transkriberade. Det innebär att 

intervjuerna först analyseras för sig själva och senare ställs bredvid varandra. När den lodrätta 

analysen har gjorts görs en sammanfattande översikt av intervjun där det redogörs vilka svar 

som har förmedlats. Det skapar förutsättningar för den vågräta analysen.15 I den vågräta 

analysen analyseras svaren på tvärs, där ställs alltså de olika intervjuerna bredvid varandra för 

att skapa en förutsättning för generella slutsatser och antaganden. Det ges även möjlighet att 

                                                      
7 Kvale & Brinkmann, 2014, s.180-181. 

8 Kvale, 1997, s.259. 

9 Kvale, 1997, s.110. 

10 Kvale, 1997, s.260. 

11 Kvale, 1997, s.45. 

12 Kvale,1997, s.247. 

13 Thomsson, 2010, s.147. 

14 Thomsson, 2010, s.148. 

15 Thomsson, 2010, s.155. 
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göra en komparativ ansats av rådata. Detta kan, enligt Thomsson, fungera praktiskt genom att 

för varje tema komponera en egen text med de delar av intervjun som är relevant för temat 

eller rubriken undersökningsledaren har bestämt. Det gör även att vissa intervjuavsnitt kan 

förekomma i flera teman.16 

 

Att tematisera materialet på ett likande sätt som Thomsson beskriver påminner även om vad 

Starrin m.fl. skriver om kodning. Först görs en öppen kodning av empiriska data som samlats 

in vilket innebär att det ställs frågor till texten av ett mer allmänt slag som vad materialet 

faktiskt säger. Den öppna kodningen skapar förutsättningar för en substantiv kodning i vilka 

centrala begrepp och teman kan framkomma i. En substantiv kodning resulterar även till en 

selektiv kodning där olika data jämförs med varandra som senare kan relateras till en teoretisk 

kodning. Det är alltså möjligt att genom en selektiv kodning observera vissa data mer närmare 

eftersom det då kan ha identifierats återkommande teman och gemensamma indikationer i 

materialet. Ur den substantiva kodningen samlas begrepp som genom den teoretiska 

kodningen förklarar hur dessa begrepp hör ihop.17 Kodning görs genom att det från det 

insamlade materialet uttolkas flera indikationer vilka pekar på t.ex. en hypotes. Genom att 

göra iakttagelser i materialet är det därför möjligt att identifiera olika indikationer som kan 

bilda nya begrepp.18 Detta har dock inte gjorts i denna uppsats men ambitionen att bilda nya 

begrepp har medverkat under processens gång. 

Hermeneutik 

Uppsatsen innehåller personporträtt av intervjudeltagarna vilket skapar en förutsättning för att 

göra en hermeneutisk analys av vad intervjudeltagarna säger. I den kvalitativa intervjun som 

metod finns det en viss dubbel hermeneutik inbyggd där kunskap skapas i själva 

intervjusituationen och även i efterarbetet där textmassan som intervjun har resulterat i tolkas 

än en gång efter teoretiska och metodologiska ramar.19 I fallet med denna uppsats innebär det 

t.ex. Piagets begrepp assimilering och ackommodation vilka kommer förklaras under den 

tidigare forskningen. I själva textanalysen kan även vissa dialektiska motsättningar komma att 

identifieras vilket då skulle kunna säga emot grundtanken i hermeneutiken eftersom 

hermeneutiken utgår från att det finns något att förstå.20 Hemenetiken har alltså som 

utgångspunkt att det finns en faktisk sanning vilket säger emot den postmoderna synen som 

att sanning enbart är situerat. Detta kan därför innebära en viss problematik i tolkningen av 

intervjuerna. Väl värt att poängtera är dock att de motsägelsefulla åsikter som kan uttryckas 

inte behöver innebära att intervjudeltagaren är irrationell. 

 

Intervjuerna blir som pusselbitar som relateras till personporträtten, detta skapar i sin tur en 

större förståelse för elevernas situation. Vilket skapar en större möjlighet för att en korrekt 

tolkning av elevernas intervjuer kan ske. Hermeneutiken blir därför aktuell som analysmedel 

för en tolkningsspiral där delarna (vad som sägs under intervjun) tolkas genom helheten 

(personporträtten) och vidare.21 

 

Ödman använder begreppet good reason essay när tolkningar av vad intervjudeltagare sagt 

genomförs med tanke på den bakgrund de har.22 Med andra ord innebär det att 

                                                      
16 Thomsson, 2010, s.155-157. 

17 Starrin; Larsson; Dahlgren; Styrborn, 1991, s.40-43. 

18 Starrin; Larsson; Dahlgren; Styrborn, 199, s.43. 

19 Kvale, 1997, s.49. 

20 Kvale, 1997, s.58. 

21 Ödman, 1979, s.78-82. 

22 Ödman, 1979, s.142. 
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personporträtten blir en grund för att kunna tolka vad intervjudeltagarna säger i intervjun. Vad 

som är en rimlig tolkning. Detta kan visserligen kollidera med vad Kvale skriver om att språk 

enbart ska tolkas utifrån sig självt och därför enbart kan berätta precis vad som sägs. Kvale 

skriver att språket är i sig själv genomskinligt och därför inte bör tolkas, men språk har ändå 

en viktig roll för att tolka. Att förstå språket är centralt för att kunna skapa förståelse för en 

vidare kontext.23 Med de elever som intervjuas i denna uppsats kan det dock vara 

problematiskt att inte tolka meningen bakom språk eftersom vissa av eleverna som intervjuas i 

denna uppsats inte har svenska som förstaspråk och inte heller en sådan erfarenhet av språket 

att de kan uttrycka sig obehindrat eller få med alla de nyanser de möjligtvis vill uttrycka. 

 

Sammanfattningsvis är det möjligt att beskriva analysen av empirin i denna uppsats att gå från 

två håll. Dels en mer induktiv del där koder och tematiseringar uttolkas från materialet och 

leder till generaliseringar. Dels en mer hypotesprövande del där hermeneutiken innebär att 

personporträtten används som bakgrund och helhet till intervjudeltagarnas svar genom att 

ställas mot hypotesen vilken presenteras efter den tidigare forskningen. 

Bakgrund 

Enligt skolverket ska språkintroduktionsundervisningen individanpassas efter att eleverna har 

validerat kunskaper. Kravet för att få språkintroduktionsundervisning är att den ska påbörjas 

innan eleven är 20 år. De elever som inte har permanent uppehållstillstånd eller asyl måste 

vara under 18 år.24 

 

I skollagen står det att språkintroduktionsprogrammet ska ha en särskild tyngd på att eleverna 

ska lära sig det svenska språket och få möjligheten att utbilda sig vidare.25 Övriga ämnen än 

svenska är viktiga för att eleverna snarast ska kunna ingå i ordinarie undervisning och 

dessutom kunna använda de ämneskunskaper de möjligtvis redan har. Språkintroduktion får 

bedrivas både på kommunala skolor och friskolor.26 Eftersom språkintroduktionen ämnar till 

att eleverna ska kunna utbilda sig vidare följer ämnena kunskapskraven för årskurs nio. Detta 

är något som Arthur skriver att lärarna i religionskunskapen upplever som problematiskt just 

på grund av att eleverna inte har språket givet för sig.27 

 

Religionskunskapen i Sverige 

Eftersom eleverna i språkintroduktionsklasserna undervisas med utgång från årskurs nio 

kunskapskrav har jag utgått från grundskolans läroplan angående religionskunskapen i 

Sverige. 

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara 

icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 

och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.28 

 

                                                      
23 Ödman, 1979, s.20-21. 

24 https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-
utbildningar/introduktionsprogram/sprakintroduktion-1.195789 (Hämtad 2017-12-03). 

25 Skollagen Kap 17 § 3. 

26 Prop. 2009/10:165, sid 447-446. 

27 Arthur, 2017, s.19. 

28 Lgr11, s. 1. 

https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/introduktionsprogram/sprakintroduktion-1.195789
https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/introduktionsprogram/sprakintroduktion-1.195789


 

7 

 

I ovanstående utdrag ur Lgr 11 är det möjligt att se vissa värderingar som ska prägla 

undervisningen i Sverige. Den ska utgå från ett individperspektiv med stor tolerans för andra 

individer. Elever ska både utvecklas individuellt, men med värderingar och förmågor som 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Detta värderingar anses vara i samma 

linje som kristen etik och västerländsk humanism. För religionsundervisningen innebär detta 

delvis att kristenetik och västerländsk humanism blir mer angelägna än andra livsåskådningar 

i undervisningen. Vilket även ges uttryck för i det centrala innehållet för ämnet 

religionskunskap. 
 

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och 

bruk inom dessa29 

 

Kristendomen är den enda specifika livsåskådningen som skrivs ut i det centrala innehållet 

vilket visar på dess särställning i förhållande till andra livsåskådningar. Detta innebär även att 

begreppet den svenska religionsundervisningen innefattar två motsägelsefulla centrala 

dimensioner. Dels att vara icke-konfessionell dels att kristendomen ska ha en särställning. 

Tidigare forskning 
Forskning om religionskunskap i språkintroduktionsklasserna är väldigt knapphändig men 

vårterminen 2017 skrevs ett examensarbete med religionsdidaktisk inriktning där lärare för 

språkintroduktionsklasserna intervjuades. Från lärarnas perspektiv framgår det genom Arthurs 

examensarbete att språkliga hinder är vanligt förekommande för lärarens roll som 

kunskapsförmedlare.30 Holmqvist Lidh haft elevperspektiv när hon har skrivit sin avhandling, 

dock inte om språkintroduktionselever utan Holmqvist Lidh har i sin avhandling intervjuat 

elever som positionerar sig som religiösa inom judendom, kristendom, islam och buddhism 

om religionskunskapen och hur de representerar och blir representerade. Några av hennes 

centrala poänger är att eleverna inte upplever en tillräcklig nyansering av den levda religionen 

utan att det snarare är historiska versioner av religionerna som får utrymme.31 Eleverna 

kritiserar därför religionsundervisningen för att inte förmedla religionernas riktiga känsla som 

t.ex. vad det innebär att leva som t.ex. jude eller muslim i en gemenskap med andra.32 

 

Jag kommer förhålla mig till Holmqvist Lidhs avhandling genom att intervjua elever som har 

gått i språkintroduktionsklasserna. Dessa elever behöver nödvändigtvis inte heller ha en egen 

religiös positionering. Detta kan ge en annan bild av elevers upplevelse av den svenska, icke-

konfessionella, religionsundervisningen då de har erfarenhet av andra länders 

religionsundervisning. Holmqvist Lidh skriver bl.a. om hur det i majoriteten av världens 

länder förs en religionsundervisning som är konfessionell.33 Holmqvist Lidh påpekar att 

elever brukar föredra den religionsundervisning de själva har fått.34 Att elever föredrar den 

typ av religionsundervisning de själva har fått kan bli intressant att undersöka hos elever som 

har erfarenheter från andra länder vilket en av Holmqvist Lids intervjudeltagare har men 

denna uppsats ger möjligheten att även undersöka fler perspektiv med elever som gått i olika 

skolor och som kommer från olika länder. 

 

                                                      
29 Centrala innehållet religionskunskap grundskolan. 

30 Arthur, 2016, s. 34. 

31 Holmqvist, Lidh, 2016, s.90-91. 

32 Holmqvist Lidh, 2016, s.86. 

33 Holmqvist, Lidh, 2016, s.24-25. 

34 Holmqvist, Lidh, 2016, s.34. 
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Buchardt har kommit fram till att muslimskhet är någonting som ses som problematiskt i de 

danska klassrum hon har undersökt och att det finns en strävan efter att eleverna ska bli mer 

icke-religiösa eller ateistiska. Hon skriver även att hon identifierar en önskvärd muslimsk 

kategori i klassrummen där denna muslimskhet ska vara öppen för pluralistiska tolkningar av 

religionen. Det finns dessutom en icke önskvärd muslimskhet vilken betonas som för 

bokstavstroende och fokuserad på skrifter. Buchardts mest centrala poäng är att identitet är 

någonting som formas, inte bara utanför klassrummen utan även i själva klassrummen sett till 

vilken kunskapsproduktion som förekommer där.35 Här framkommer alltså hur elever lär sig 

att bli sorterade in i sociala kategorier. På ett likande sätt kan även elever i det svenska 

skolsystemet bli skolade in i en ateistisk och sekulär livsåskådning i motsatt till traditionellt 

religiösa livsåskådningar. Det är dock intressant att lyfta om dessa kan stå som motsatser till 

varandra eller om det är ett typ av tvång att anamma det ateistiska och sekulära.  

 

Kittelmann Flensner har undersökt religionsundervisningen under 125 lektioner och kommit 

fram till ett flertal resultat angående vilka positioner som medverkar i klassrummets 

diskursiva praktik. Kittelmann Flensner skriver att synen på religion som förmedlas i 

klassrummen är att religion är något som moderna människor inte sysslar med utan tillhör 

historien. Detta innebär även en människosyn i vilken människor i västvärlden har nått sin 

fullgoda potential. Gällande vilka positioner som medverkar i klassrummet ses den icke-

religiösa ateisten som neutral och de religiösa troende som partiska. Att kritiskt granska gick 

ibland över till att kritisera.36  Kittelmann Flensner menar därför att den svenska 

religionsundervisningen betraktar sig själv som neutral. 

 

Individualism och möjligheten till egna val verkar vara något som värderas högt i de klassrum 

Kittelmann Flensner har undersökt. Detta är ännu en anledning till att religioner ses som något 

negativt. Alla religioner ses dock inte som kollektivistiska utan t.ex. individualismen i 

buddhism framhålls.37 Gällande individualism kopplat till människors religiösa positionering 

kommer Kittelmann Flensner fram till att det framstår som mer accepterat att vara troende i en 

sorts andlig dimension än att vara tillhörande en vedertagen, strukturerar och etablerad 

religion. Det är alltså mer accepterat att utrycka ”jag tror på något” än ”jag tror på gud” 

eftersom det förstnämnda sågs som mer frivilligt.38 En agnostisk livsåskådning framhålls 

därför som mer positiv än en livsåskådning med en etablerad gudsbild. 

 

Kittelmann Flensner kommer även fram till att Sverige dels beskrivs som världens mest 

sekulariserade land dels som ett kristet land. Denna dualism är beroende av tillfälle och även 

att begrepp som ses som typiskt svenska är t.ex. öppenhet, individualism, tolerans.39 Det 

innebär att det finns två bilder av Sverige som förmedlas till eleverna och att båda dessa bilder 

ändå är baserade på ”typiskt” svenska saker. De förmedlade bilderna bör därför även vara 

ideologiska om det tas stor fasta på dessa värdeord och delar av det sekulära och det kristna 

som inte överensstämmer med värderingarna inte förmedlas. Även om bilden av Sverige är 

dualistiskt verkar det dock finnas vissa grundvärden som det inte tummas mycket på. Att vara 

religiös var acceptabelt men den religiösa identiteten ska underordnas de värden som de 

positiva begreppen kopplade till svenskhet innebär.40 Det sekulära som, enligt Kittelmann 

                                                      
35 Buchardt, 2009. 

36 Kittelmann Flensner,2015 , s.285. 

37 Kittelmann Flensner, 2015, s.286. 

38 Kittemann Flensner, 2015, s.288. 

39 Kittelmann Flensner, 2015,s. 289. 

40 Kittelmann Flensner, 2015, s.291. 
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Flensner även ofta sammankopplats med vad som är svenskt, förknippades med begrepp som 

neutralt, modernt och objektivt vilket gör att det som inte är sekulärt alltså ses som 

motsatsen.41 Omodern och partisk borde därför vara begrepp som sammankopplats med 

religiös livsåskådning. Jag skulle dock vilja problematisera att ställa traditionell och sekulär 

som direkta motsatspar eftersom vad själva begreppen innebär kan variera. Denna 

problematisering gör även Kittelmann Flensner till viss del. Det finns en viss nyansering 

mellan denna dikotomi och Kittelmann Flensner menar att det är beroende av diskurs. Genom 

att t.ex. Sverige dels beskrivs som kristen dels sekulärt är det möjligt att identifiera de rörliga 

positioner som kan beskrivas genom språket och kommunikationen mellan de som medverkar 

i klassrummen. Att vara traditionell eller sekulär bör därför inte vara ett konstant tillstånd. 

 

Sett till att Sverige dels ses som ett sekulärt och dels som ett kristet land är detta möjligt att 

hitta likheter med hur World Values Survey (WVS) placerar olika länder inom olika 

traditioner gällande möjligheten till överlevnad-självförverkligande och traditionella-sekulära 

värden. Sett till denna karta bör elever i språkintroduktionsklasserna komma från kulturer där 

andra värderingar varit rådande än de sekulära som framställs som verksamma i Sverige. 

Kartan säger även något om den kontext som jag som intervjuledare är verksam i. Starkt 

präglad av svenska värderingar och med en utbildning gällande svenska styrdokument 

angående skolan påverkar detta vilken ingång jag har till uppsatsens syfte och hur empirin 

tolkas. WVS karta skulle dock kunna beskyllas för att göra stora generaliseringar gällande 

befolkningar i olika länder och det behöver inte innebära att eleverna som intervjuas för denna 

uppsats identifierar sig med den tradition de geografiskt hör hemma i.

 
                                                      
41 Kittelmann Flensner, 2015, s.294. 
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( https://www.iffs.se/world-values-survey/ ) 

 

Hur det är en del av den mänskliga utvecklingen att anpassa sitt eget handlande till 

omgivningarna är något som Piaget skriver om redan på 1960-talet. Människor i alla åldrar 

assimilerar sig själv efter omvärlden och därigenom påverkas även hur individens syn på 

omvärlden förändras. Denna assimilering kan senare leda till en ackommodation där 

individens handlingar byts ut mot handlingar nya på grund av nya intryck. 42  Att assimileras 

efter omgivningarna handlar inte enbart om fysiska funktioner eller hur människor handlar 

och agerar utan påverkar även människors livsåskådning. T.ex. skriver Grimmitt om hur 

människors trossystem formas. Han lyfter att familjen är en bidragande faktor till hur 

livsåskådningar skapas och förändras.43 Hur fungerar det med vissa elever som jag har 

intervjuat som inte har sina familjer i sin närhet? Grimmitt skriver om hur det är nödvändigt i 

religionsundervisningen att inte enbart lära om (learning about) religioner utan att det är mer 

betydelsefullt att även lära från (learning from) religioner för att utforska och utveckla sin 

egen livsåskådning.44 Jag tolkar Grimmit att mena att faktainlärning inte är det primära 

gällande religionsundervisning utan snarare sekundärt. Detta är dock möjligt att 

problematisera eftersom en faktainlärning möjligtvis är en förutsättning för att få begrepp och 

förståelse för att kunna lära från religioner. Dessa två komponenter borde höra ihop. Att 

dessutom sträva efter att elever ska lära från religioner kan vara problematiskt eftersom det är 

svårt att definiera specifikt vad eleverna ska lära från religioner. Är det för att få möjligheten 

att utforska sin egen livsåskådning eller innebär det att eleverna ska indoktrineras av olika 

religioners sätt att se på livet? Grimmit syftar främst på det första alternativet men risken finns 

att det genom att enbart utgå från begreppen learning from och learning about resulterar i att 

en viss livsåskådning förespråkas i klassrummen. Detta kanske är fallet i den svenska 

religionsundervisningen sett till hur både Buchardt och Kittelmann Flensner skriver om att 

sekulära, ateistiska värderingar förespråkas. Det kanske inte är en specifik religion som 

primäras men däremot sekulära ideal vilka kan ligga till grund för livsåskådningar.  

 

Att lära från religioner innebär att religionsundervisningens nödvändighet ligger i att elever 

får lättare att förstå sig själva och kanske även andra genom att få kunskaper om religioners 

filosofier och livsstilar. De elever som intervjuas i språkintroduktionsklassernas bakgrund kan 

se olika ut. Vissa har kommit till Sverige själva och bor hos en ny familj, vissa elever har 

kommit till Sverige tillsammans med delar eller hela sin familj. Elevernas livsåskådningar kan 

genom mötet med den svenska religionsundervisningen därför ha förändrats. Deras 

livsåskådning kanske förändras genom att de tagit del av den svenska 

religionsundervisningen, men kanske även förändrats genom deras förändrade livssituation 

gällande familjelivet. Detta kan möjligtvis påverka resultatet av intervjuerna. 

 

Den tidigare forskningen visar att den svenska religionsundervisningen förespråkar 

värderingar som tolerans och ifrågasättande. Demokrati är en grundsten som ständigt 

förespråkas. Det verkar som att den svenska religionsundervisningen faktiskt förändrar 

elevers livsåskådning genom vilka ideal som det talas om i klassrummen. Synen på deras egen 

och andras livsåskådningar påverkas. Detta kan möjligen vara enklare att se hos elever som 

inte enbart har haft undervisning i den svenska skolan utan även erfarenheter i andra 

skolkulturer. Att eleverna som intervjuas i denna undersökning inte har varit speciellt många 

                                                      
42 Piaget, 1968, s.12-13. 

43 Grimmitt, 1987, s. 241. 

44 Grimmitt, 1987, s.166. 

https://www.iffs.se/world-values-survey/
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år i det svenska skolsystemet blir därför en fördel för att enklare kunna undersöka om 

hypotesen om att svensk religionsundervisning förändrar elever stämmer. 

Urval 
För att få kontakt med elever som går eller har gått i språkintroduktionsprogrammen har jag 

mailat olika lärare på skolor som erbjuder dessa utbildningar. Av fem utskickade mail var det 

två lärare som svarade. Vi bokade därefter in en träff där jag presenterade vad jag ville göra 

inför hela klassen, därefter var det elever som frivilligt ställde upp på intervjuer. Eftersom 

varje intervju har tagit i snitt 30 min. har enbart två intervjuer i varje klass gjorts trots att fler 

elever gärna ville ställa upp. Jag hade kunnat återkomma till klasserna men p.g.a. den knappa 

tiden som funnits för en 15 hp. uppsats har detta inte skett. En femte intervju genomfördes 

dock med en elev på den vuxenutbildning jag själv undervisar på.  Intervjuerna har därför 

gjorts i en skolmiljö som visserligen främst är elevernas hemvist eftersom jag har tagit mig till 

deras skolor. Dock har jag i min roll som lärare trots detta en maktposition vilken bör tas med 

i beräkningen för materialets resultat. Undersökningen baseras på fem intervjuer av elever 

som går eller har gått i språkintroduktionsklasser. De är i åldrarna 17-22 och fyra elever har 

en muslimsk bakgrund och en elev har kristen bakgrund.  I personporträtten av eleverna 

förekommer begreppet religiös positionering som innebär att eleverna definierar sin egen 

religiösa position. Själva begreppet går att problematisera eftersom vad eleverna själva 

definierar som religiöst inte är specificerat. Urvalet har styrts av vilka elever som har valt att 

ställa upp i intervjuer.  

 

Presentation av eleverna 

Amira kommer från ett land i mellanöstern har där gått 12 år i skolan och där 

religionsundervisningen är konfessionell. Det skulle vara möjligt att placera Amiras 

geografiska ursprung till delen med African Islamic på kartan från WVS. Hon positionerar sig 

själv som troende shiamuslim. Hon bor tillsammans med sin familj och de kom samtidigt till 

Sverige, 2010. Hon läste först ett år svenska och gick senare över till andra ämnen i 

språkintroduktionsklasserna. Efter språkintroduktionen har hon läst på vuxenutbildningen för 

att få en fullständig gymnasieexamen. Amira är den elev som har gått på den skolan jag själv 

undervisar på vilket gör att jag har mer utvecklad relation med denna elev än de andra 

eleverna.  

 

Maria kom till Sverige 2015 från ett utomeuropeiskt katolskt land. Hon tillhör en grupp i 

skolan med elever som tillhör de av språkintroduktionseleverna som har bäst svenska. Skolan 

hon går på är en skola som ligger i en kranskommun till Stockholm. I hennes hemland bedrivs 

en katolsk undervisning som, enligt Maria, inte enbart genomsyrar religionsämnet utan även 

övrig undervisning. Det är möjligt att placera Maria inom fältet med Latin America genom 

kartan från WVS. Hon gick i skolan under hela sin uppväxt. Maria upplever den svenska 

religionsundervisningen som en befrielse eftersom hon inte positionerade sig som religiös när 

hon bodde i sitt hemland, men att de tankarna inte fick uttryckas där.  

 

Yoosuf kom till Sverige 2015 från ett land i mellanöstern där majoritetsreligionen är 

sunniislam. Den geografiska platsen kan placeras inom fältet för African Islamic sett till WVS 

karta.  Han positionerar sig själv som kulturell shiamuslim men är inte speciellt praktiserande 

eller heller troende. Här märks alltså problematiken angående att definiera religiös 

positionering. Han kom tillsammans med en kusin till Sverige men bor hos en familj utan 

biologiska band till honom. Yoosuf går i skolan på ett gymnasium i Stockholms innerstad där 

det, förutom språkintroduktionsklasser, finns både studie-och yrkes förberedande program. 
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Även Muhammeds geografiska ursprung är möjligt att placera inom fältet African Islamic 

enligt kartan från WVS. Muhammed menar att hans hemland är starkt präglat av islam och 

han kom till Sverige 2015 som ensamkommande. Han uttrycker att han slutade vara muslim 

under tiden han bodde i sitt hemland och han lämnade den yngre tonåren eftersom han då 

upplevde att han förväntades att börja praktisera religionen i större utsträckning än tidigare 

vilket han inte ville. Muhammed gick i skolan under sju år i hemlandet men hoppade sedan 

av. Istället tog han engelskakurser på en annan skola och läste dessutom böcker om andra 

religioner vilket resulterade i att religionerna han läst om i den svenska skolan inte var 

främmande för honom även om den religionsundervisning han fått i hemlandet var 

konfessionell. I Sverige går Muhammed i en gymnasieskola utanför Stockholm där han tillhör 

en grupp elever som nått längre i den svenskspråkiga utvecklingen än andra.  

 

Dhuha har gått i en brittisk privatskola i ett land i mellanöstern. Den geografiska placeringen 

är därför African Islamic sett till WVS karta men själva skolgången behöver inte stämma 

överrens med de värderingar som landet tillskrivs. Nu ska hon läsa in det sista året på 

gymnasiet men för att göra det behöver hon först lära sig språket genom att gå i 

språkintroduktionsklass. Skolan hon går i ligger i Stockholms innerstad med många olika 

program, både studie- och yrkesförberedande. Hon kom till Sverige i januari 2017 

tillsammans med sin syster där hon möttes av sin mamma som bott i Sverige sen fyra år 

tillbaka. Hon positionerar sig själv som sunnimuslim vilket även är hemlandets 

majoritetsreligion. Dhuha säger att hon inte följer alla regler men att hon ser sig själv som 

troende muslim. 

Undersökning 
Intervjuerna har först transkriberats från de ljudfiler som spelats in under intervjuerna. Sedan 

har texten som producerats som ett resultat av transkriberingarna kodats och slutligen 

tematiserats, först var för sig och sedan ställts bredvid varandra för att hitta indikationer för att 

kunna dra slutsatser. Detta har gjorts med bakgrund till vad som har redovisats i 

metodavsnittet. 

Disposition 

Undersökningen kommer börja med att redogöra för vad eleverna har svarat i mer direkta 

frågor. Dessa frågor ha resulterat i teman som förändrad självbild, förändrad bild av 

människor som tillhör andra religioner, positiva aspekter av religionsundervisningen i Sverige 

och problematiska aspekter av religionsundervisningen i Sverige. Därefter följer en 

metaanalys där tematiseringarna från intolerans till tolerans, från det rätta svaret till 

ifrågasättande, att få begrepp och temat språket, en nyckel har kristalliserats fram genom en 

mer djupgående analys av vad eleverna har talat om under intervjuerna. 

Förändrar självbild 

I detta tema kommer svar som eleverna har gett gällande deras självbild, hur de definierar sig 

själva, att redogöras.  

 

Maria var inte religiös i hemlandet men upplever det som stärkande att få uttrycka icke-

religiösa åsikter nu. Här finns det dock en annan självbild än den religiösa som verkar ha 

förändrats sen hon kom till Sverige. 

 

Maria-Här kan jag säga vad jag vill. I (hemland) jag kan inte säga att jag inte 

religiös för då kommer de andra säga hon är så konstig. Du kommer att vara… 

Hur kan man säga…? De andra kommer tycka att du är jättekonstig varför du 
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säger så? Här, du får säga vad du vill. Du kan säga, du är inte religiös. Det gör 

ingenting. 

 

I detta utdrag från intervjun med Maria framgår det att Maria inte såg sig själv som religiös i 

hemlandet men att hon inte kunnat uttrycka det där. I Sverige är det däremot ingen som anser 

att hon är konstig när hon säger att hon inte är religiös. Hon ifrågasätter även den katolska 

miljön hon är uppväxt i genom svaret på frågan om hur religionsundervisningen såg ut i 

hemlandet. 

 

Maria-Vi bara pratade om gud och vi har hmm… saints vi har dem. Vi pratade om 

baptism, konfirmation och sådana saker. Hur ska man vara som en person, som en 

katolik. Men det gillande jag inte för att det t.ex. vi går till kyrkan varje söndag för 

kanske under veckan läraren kommer kunde fråga hur var det i kyrkan vad pratade 

prästen. Och sen när man går ut från kyrkan man gör dåliga saker. 

 

Maria verkar här mena att det finns ett visst hyckleri gällande människor religiösa praktiker 

och att det verkar funnits en yttre press från samhället att utföra vissa traditionella handlingar 

utan att själv agera utefter vad som predikades där. Just dimensionen med att lärare ibland 

kunde fråga vad som hade sagts i kyrkan verkar inte heller vara specifikt för religionslärare 

utan den katolska tron verkar ha genomsyrat hela undervisningen. 

 

Gällande Marias religiösa självbild har den alltså inte förändrats speciellt mycket efter att hon 

varit några år i Sverige. Hon varken var eller är troende katolik. Däremot berättar Maria om 

att hennes drömmar om att utbilda sig inom ett visst yrke har börjat blomstra sen hon kom till 

Sverige. 

 

Maria-För jag tycker om Sverige på riktigt, för här kan jag vara en människa. I 

(hemland) jag kunde inte ens drömma om vad jag vill. Alltså när jag var fem år 

gammal jag såg människor som kunde inte gå på sjukhus. Man kan se på TV 

dokumentär. Då bestämde jag att jag vill vara läkare. Men jag struntade i det så 

mycket för jag vet det är jättesvårt att vara läkare för men när jag kom till Sverige 

då jag började känna att kanske jag kan vara läkare. 

 

Detta är alltså möjligt att tolka som att Maria fått ett hopp om en framtid hon inte upplevde 

fanns inom räckhåll i hemlandet. Det kan bero på flera olika saker, kanske upplever Maria att 

hon i Sverige har tillgång till utbildning på ett mer utökat sätt än i hemlandet? Kanske hade 

hon inte sociala eller ekonomiska tillgångar som krävdes? Detta går att spekulera om men det 

är i alla fall möjligt att konstatera att Maria uttrycker en förändring gällande synen på sig själv 

efter att ha varit i Sverige några år. 

 

Dhuha upplever att hon inte kan bära hijab på samma sätt i Sverige som i sitt hemland vilket 

påverkar henne till viss del eftersom det är ett religiöst uttryck hon skulle vilja kunna använda 

vissa dagar. I hemlandet använde hon hijab vissa dagar, andra inte. Hon skulle även vilja ha 

möjligheten att göra samma val i Sverige och även om det inte finns något förbud mot det i 

Sverige upplever hon att hon blir annorlunda behandlad, t.ex. inte pratad till, när hon täcker 

håret. Dhuha förklarar det med att det finns fördomar mot kvinnor som bär sjal och menar att 

dessa fördomar är obefogade.  

 

Dhuha: People think that when you wear a headscarf you are really closed as a 

person. People don’t even talk to you… Once I was going on a bus and the bus 
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driver didn’t talk to me because I had a scarf on but he talked to my sisters who 

didn’t had a headscarf… That’s all wrong. You are not closedminded because you 

wear a scarf, it’s just about your relationship with God… but there is people that I 

have meet that is really wild that are wearing a headscarf. 

 

Yoosuf var inte uttryckligen religiös i hemlandet men besökte trots det moskén vid vissa 

tillfällen. Familjen framstår inte som speciellt religiös enligt vad Yoosuf berättar. Det var ett 

större fokus på att vara en bra människa än vilken religion den människan tillhörde. 

 

C-Ser du dig som troende shiamuslim? 

 

Yoosuf-Nej, jag kan inte följa mycket islam. Vet du när en person är under 18 han 

vet inte om religion, som när han blir över 18 han bestämmer. Som jag gå till 

islam eller kristen. Vi bara höra från familjen att du är muslim så jag inte välja jag 

är muslim. Så jag respekt är det så, min family. Jag vet inte efter kanske två tre år 

jag byta min religion. Ingen fara. Jag är människor, jag har fri vilja jag kan välja 

själv. Jag måste läsa mycket om buddhism, kristen och islam och sen jag 

bestämmer vilken som är bättre. 

 

C-Såg du dig som troende i (hemland)? Har det skett någon förändring? 

 

Yoosuf- Ja, som jag har många kompisar i hemland. De är mycket troende. De 

(kompisarna) gick till moské 5 ggr. Men inte jag. De har mycket respekt för islam. 

Inte jag därför jag växte upp i en familj som inte tror mycket på islam. Min pappa, 

ungefär, ”jag är muslim. Om jag är bra person, det bryr inte om jag är muslim, 

kristen, hindu, det spelar ingen roll.” Först jag måste vara en bra person. 

 

Yoosuf verkar här mena att han inte identifierar sig som muslim utan att det är en 

identitet han har tilldelats under sin uppväxt, inte ett helt fritt val. Förmodligen som på 

ett likande sätt som många barn präglas av föräldrars och övriga omgivningens 

livsåskådning. Han pekar inte på någon speciell förändring angående detta sen han kom 

till Sverige men det är möjligt att han upplever en ökad valfrihet angående religiös 

positionering efter att inte längre befinna sig i sitt hemland. I och med att den religiösa 

positioneringen har givits honom från omgivningen där hans familj ingår och att han 

inte bor med sin familj i dagsläget kan det ha bidragit till en eventuellt förändrad 

självbild i detta nya sammanhang. 

 

Muhammed var väldigt missnöjd med den islam han såg i sitt hemland vilket resulterade i att 

han inte var troende där och inte heller i Sverige. Dessutom anser han att vissa religiösa 

praktiker var för jobbiga, som att t.ex. be. Det finns dock en viss dialektik i Muhammeds 

uttalande för länge fram i intervjun berättar han att han hade en viss gudstro, inte 

nödvändigtvis muslimsk, innan han kom till Sverige, på frågan vad han tycker har varit svårt 

med religionskunskapen i Sverige svarar han: 

 

Muhammed: ja det är svårt... det beror på hur man tolkas svårt. Öh, ja men nej jag 

tänkte inte alls på någonting på att det är svårt. Först alltså…i början var såhär att 

jag trodde lite på Gud, att det finns någon Gud för hela universumet som har 

byggts upp, måste ha varit någon som har skapat det på det korrekt och det funkar 

som en klocka. Det var konstigt, i början det här var lite svårt till mig att förstå att 

det finns ingen Gud. Men nu när jag tänker och nu när jag läst om, nu tänker jag 
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det går utan Gud också. 

 

Detta är möjligt att tolka på flera olika sätt, dels att Muhammed alltid har varit religiös. Dels 

att han tidigare befann sig i en kontext där en gudstro var given även om han inte ansåg sig 

själv som religiös i jämförelse med sin omgivning. Liknande hur vetenskapsmänniskor under 

1600-talets Europa argumenterade med att utforska guds skapelse eftersom det till en början 

var otroligt att föreställa sig en värld utan en skapare eller gud. Det handlar egentligen om hur 

man definierar religiös. För Muhammed verkar det inte enbart handla om en gudstro utan 

snarare att ta del av religiösa praktiker. Att Muhammeds livsåskådning har förändrats beror 

förmodligen på de sekulära och ateistiska ideal som ofta präglar religionsundervisningen i 

Sverige. Buchardt skriver om detta och menar att det finns en strävan i danska klassrum att få 

eleverna att kritisera skriftbaserad och bokstavstroende religion.45 Den gäller förmodligen inte 

enbart i Danmark utan är förmodligen även applicerbart på vad som lärs ut i svenska 

klassrum. Muhmmed har med en relativt ifrågasättande och intresserad bakgrund av religioner 

har förmodligen inte haft det speciellt svårt att assimileras in i dessa tankegångar. Möjligtvis 

kan det även bero på att han bor hos en nu familj där religion inte heller har en speciellt 

central del i vardagslivet och därför har hans sociala sammanhang förändrats. 

 

Sammanfattning av förändrar självbild 

Sammanfattningsvis verkar elevernas självbild ha förändrats i varierande utsträckning. 

Muhammed har t.ex. fått nya tankar gällande skapelsen medans Marias tankar inte har 

förändrats speciellt mycket men uttrycker ändå en stor skillnadgällande möjligheten att säga 

högt att hon inte är religiös. Dhuha visar på att det kan vara problematiskt att bära religiösa 

symboler öppet i Sverige trots att hon ser Sverige som ett väldigt tolerant land. Elevernas 

slutsatser om detta ställs i ständig jämförelse till tidigare erfarenheter. Muhammed säger att 

han inte var religiös i sitt hemland men det verkar som att han blivit ännu mer icke-religiös i 

Sverige. Det verkar ständigt pågå en jämförelse för att definiera sig själv och med ett längre 

tidsperspektiv kanske även vissa elever skulle se sig själva som religiösa i kontrast till mer 

icke-religiösa människor utifrån vad som menas med religiös eller inte. Det kanske inte är 

svart eller vitt gällande att vara troende eller icke-troende, traditionella praktiker med religiöst 

ursprung kan betraktas som religiösa även utan att individerna som utför dem ser det som 

religiösa handlingar. 

Förändrad bild av människor som tillhör andra religioner 

I detta avsnitt kommer resultat redovisas utifrån att eleverna har fått berätta om vilken syn de 

hade på andra religioner innan de kom till Sverige och om dessa föreställningar av vissa 

religioner har förändrats under sin tid i Sverige. 

 

Yoosuf fäller en kommentar gällande om han känner igen den islam som dels finns i Sverige 

och dels undervisas om i klassrummet här. På frågan om det finns det några likheter eller 

skillnader jämfört med vad som ansågs som islam i hans hemland svarar han: 

 

Yoosuf: nej någonting olika därför vi växte upp med muslim samhälle. Vi vet 

mycket om lite lite saker i islam. Som när lärare berättar, dom berättar bara dom 

skriver på boken dom stora sakerna händer. Så när vi växte upp i samhälle vi vet 

om lite lite saker, lite händer, någonting händer ju muslim. Mellan muslim och 

shia och andra religioner som vi vet. Men lärare bara berättar om stora saker som 

dom läser på boken 

 

                                                      
45 Buchart, 2009. 
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I ovanstående citat är det även möjligt att känna igen vad Holmqvist Lidh har skrivit om 

angående att elever med religiöspositionering inte anser att religionsundervisningen 

kommer åt själva kärnan i religionerna. Det finns även andra saker angående synen på 

människor från andra religioner som indikerar att Yoosuf inte anser att religiösa 

människor i Sverige är speciellt religiösa. T.ex. dessa utdrag. 

 

Yoosuf: Mest intressant som det här, som Sverige jag tror, dom bryr inte på    

religion. Dom bryr på huminity. Den är mest för mig i Sverige. 

 

Yoosuf: för mig som, jag känner så. Jag går inte mycket djup i religion i Sverige, 

jag bara hör. Som en kristen, och en judar, eller en muslim, en buddhism alla kan 

bo i ett samhälle som Sverige. Det finns ingen problem som dom har ingen 

problem med varandra 

 

Vad Yoosuf kan mena med detta är att, jämfört med hans hemland, är de religiösa som 

finns i Sverige inte är speciellt praktiserande och han pekar på att det finns stora 

skillnader gällande att bo i ett land som är grundat i vad han definierar som en muslimsk 

världsbild. Han menar även att muslimer i hans hemland gör typiskt ”muslimska” saker 

som en rutin vilken är en del av samhällslivet. När dessa saker inte är en del av 

samhället finns det istället en större tröskel att t.ex. gå till moskén eftersom det inte är 

en norm. 

 

Maria berättar att muslimer överlag har ett dåligt rykte i hennes hemland och gör själv 

kopplingen till att det kan bero på att det är en hög kriminalitet i de delar av landet där 

majoriteten är muslimer. Dessutom berättar hon att människor är rädda för terrorism och att 

terrorism kopplas till islam, delvis via media. Jag frågar henne vad hon, personligen, hade för 

bild av muslimer när hon var i sitt hemland och då berättar hon om den bilden förändrats av 

mediala inslag, att det skedde en vändpunkt i hennes bild av muslimer redan i hemlandet. 

 

Maria-Jag kände mig lite rädd men sen, det var en nyhet på TV och jag såg att de 

(muslimerna i landet) hade svårt. För att på (hemlandet) är det delat i tre olika, vad 

kan man säga, områden. Här i syd, i södra är det mest muslim och jag vet att 

muslimer hade kommit först till (hemlandet), innan katoliker. Och det var en 

nyhet där jag såg att de hade det svårt där. Jag kände mig… det var en… 

(Ögonöppnare) Då förstod jag att det spelar ingen roll. Jag var 13 år gammal när 

jag öppnade mina ögon. Alla har, hur kan man säga, rätt till religion och rätt att få 

vara en människa. Tror jag. 

 

I ovanstående utdrag är det möjligt att se att Maria har fått en aha upplevelse, ett tillfälle när 

hon omvärderat något eller upptäckt något nytt, utanför klassrummet som förändrade hennes 

syn på muslimer. Förändringar som dessa behöver alltså inte ske i en klassrumssituation utan 

kan mycket väl ske även utanför skolmiljön. För Maria skedde detta dessutom innan någon 

koppling till den svenska religionsundervisningen. Maria berättar även om hur muslimer 

gömde katoliker under ett krig vilket gav henne en mer positiv bild av muslimer. Bilden av 

muslimer verkar dock ha förändrats än mer sen hon kom till Sverige. 

 

Maria -Det var också muslimer som började (kriget). (Skratt) Men här i Sverige, 

de mina kompisar, man kan säga underbart människor. För mig personligen jag 

vet att de har det svårt i livet. Jag vet inte hur kan du komma till skolan, le ha det 

roligt och jag har glömt att de är muslimer, jag har glömt vilken religion tillhör 
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dem på grund av hur de beter sig mot mig. De är jättebra. Jättekul. Jättetrevliga. 
 

Maria har alltså, genom att ha skapat positiva relationer, utökat den redan positiva bild hon 

hade av muslimer sen hon kom till Sverige. Detta gör att skolan själv inte kan bära ansvar för 

ökad tolerans utan även att blandningen av elever med olika bakgrunder blir viktig för att 

skapa förståelse och tolerans mellan olika grupper i samhället. Att det finns personer som 

tillhör andra grupper än sin egen vilket resulterar i en okad tolerans. Vidare skulle detta vara 

något som talar emot separatistiska rum46 baserade på kön, etnicitet eller socioekonomiska 

förutsättningar vilket är något som lagsystem kan styra. Det finns alltså möjligheter för en 

politisk dimension att främja tolerans för andra människor. 

 

Maria visar även att bilden av majoritetsreligionen i sitt hemland har förändrats sen hon kom 

till Sverige. I den katolska undervisningen hon fick berättades inte mycket om andra kristna 

inriktningar och hon ställer sig positiv till att hon nu ha en bredare kunskap om fler 

inriktningar av kristendomen. Angående bredare kunskaper är det även något som Amira 

lyfter fram.  

 

Amira: Det som är roligast med religionen i Sverige är att här får man lära sig 

många olika religioner. Jag minns när jag berättade för mamma en dag efter 

skolan att ”Kristna tror inte alls på tre gudar, det är en och samma!” Det var kul, 

mamma blev förvånad. 

 

I undervisningen i Amiras hemland har hon fått lära sig om andra religioner men gällande 

t.ex. kristendomen och treenigheten har hon tidigare uppfattat det som tre olika gudar. Att 

denna kunskap förändrats när hon fick undervisning i Sverige kan mycket väl ha bidragit till 

en mer positiv syn på kristendomen som hon tidigare betraktade som avgudadyrkande 

eftersom monoteismen ses som en ideal i hennes egen religiösa positionering. 

 

Muhammed uttrycker att det inte pratats något om buddhism eller hinduism i den utbildning 

han fick i hemlandet. Dock berättar han att det inte brukade sägas speciellt positiva saker om 

hinduismen eftersom dom tror på olika gudar och detta är gudar hinduerna har skapat själva. 

Det finns alltså både ett beskyllande av avgudadyrkan men även att gudar som människor 

själva har skapat inte heller kan hjälpa människorna. Muslimer i Sverige vill leva i nuet, inte 

enbart i efterlivet vilket Muhammed anser har haft ett större fokus nu i hemlandet. 

 

Muhammed- Själva religionen är en religion, men hur man beter sig, sin beteende 

är olika. Där i (hemland) folk tänkte bara på religion, och dom t.ex. och dom vill 

sluta på det här livet och gå till eviga livet, t.ex. paradis. Men nu även muslimerna 

som är här dom är inte så djupt religiösa. Dom vill leva det här livet också. Om vi 

tar som exempel, talibanerna som gör självmordsbombningar, dom vill bara att gå 

till den andra livet och börja därifrån. Även om dom dödar själv, dom dödar så 

många andra också. 

 

Detta innebär inte att Muhammed har fått en förändrad bild av muslimer generellt men 

däremot kan det innebära en ökad nyansering av vad begreppet muslimer innebär för 

Muhammed. 

 

                                                      
46 Separatistiska rum är något som blivit mer aktuellt inom vissa kretsar av samhället under senare tid. 
Ett exempel är hur enbart de som identifierar sig som kvinnor har tillgång till vissa facebookgrupper.  
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Sammanfattning av förändrad bild av människor som tillhör andra religioner 

Eleverna lyfter att den mångfald av religioner som det undervisas om i den svenska skolan har 

resulterat i att deras bild av människor som tillhör andra religioner delvis har förändrats. För 

Maria har tidigare åsikter snarare cementerats och därigenom blivit mer fastställda. Det är 

dock möjligt att även i detta tema se hur tolerans och mer sekulära värderingar premieras av 

de elever som har blivit intervjuade. Kanske har förändringar skett enbart på grund av dessa 

ideal, men det är även möjligt att eleverna förändrat sin bild av andra religioner på grund av 

bredare kunskaper. 

Positiva aspekterna av religionsundervisningen i Sverige 

Under denna rubrik redogörs för vilka positiva aspekter som eleverna har lyft fram med 

religionsundervisningen i Sverige. Holmqvist Lidh skriver om att elever brukar föredra den 

undervisning de har mest erfarenhet av. Detta stämmer inte med de elever som jag har 

intervjuat. Samtliga har uttryckt sig mer positiva till den religionsundervisning de har fått i 

Sverige jämfört med den de har fått i sina hemländer. Detta kan självklart bero på flera olika 

orsaker. Ett exempel på detta är hur Amira berättar om hur det var i hemlandet. 

 

C- Hur var det i (hemland) då? 

 

Amira- Inte kul. Det var bara ”så här står det, det är rätt.”  

 

C: Men pratade ni inte om andra religioner i skolan där också?  

 

Amira- Jo men inte som här. Där pratade vi mer om att vi hade rätt och de andra 

fel. 

 

I ovanstående utdrag är det alltså möjligt att se att Amira föredrar det svenska icke-

konfessionella religionsundervisningen framför den konfessionellt muslimska. Detta kan 

självklart bero på att Amira blivit en del av en mer svensk kunskapssyn som är präglad av 

sekulära åsikter. Det är även möjligt att göra en koppling till vad Arthur skriver om att lärare 

upplever att det är problematiskt att flera av eleverna i språkintroduktionsklasserna kommer 

från en skoltradition där innantill inlärning har varit norm.47 Dessutom visar Amira på hur det 

skett en andrefiering, en uppdelning i vi och dem, av icke muslimska religioner genom 

undervisningen i hemlandet. 

 

Att det är någonting positivt att lära sig om andra religioner än den eleven känner till bäst är 

även något som de övriga eleverna instämmer i. T.ex. Muhammed 

 

Muhammed: Alltså det är verkligen öppet och bra att dom undervisar olika 

religioner och till slut man har eget val och välja om man vill ha den. Dom säger 

både fördelar och nackdelar, om man säger så, och sen man är fri och välja. Den 

är verkligen bra.  
 

Det innebär inte att eleverna som intervjuats inte har känt till andra religioner tidigare 

utan snarare att de har fått en mer nyanserad bild av religioner. Muhammed hade t.ex. 

på eget bevåg läst böcker om fler världsreligioner. Yoosuf berättade att det fanns 

hinduer där han bodde och att han har läst flera böcker om Jesus. Dhuha har gått i skola 

med flertalet kristna o.s.v. 

 

                                                      
47 Arthur, 2017, s. 20. 
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Yoosuf återkommer flera gånger under intervjun till ordet ”humanity.” Att det i Sverige 

förespråkas en humanitet och att svenskar inte bryr sig så mycket om religioner och att 

Yoosuf tycker det är positiv sak.  

 

Yoosuf- Här som första gång jag kommit till Sverige så det blir jätte… lite svårt 

som vi vet inte kultur och religion och så när jag gick till skolan så jag fattar så 

här i Sverige, den är frivillig. Om du har religion du är också en person, om jag 

har ingen religion jag är också en person. Alla är samma, den är bäst för mig. Jag 

gillar. 

 

Just friheten att uppleva att få välja själv är något som återkommer i fler än Yoosufs intervju 

t.ex. Maria berättar om tillfredsställelsen att få uttrycka sina icke-religiösa åsikter högt. Detta 

ställs i kontrast till att hon upplevde att hon inte fick göra det i sitt hemland. 

När jag ställt frågor om inte även sekulär humanistiska ideal kan vara problematiska genom 

att inte tolerera intolerans svarar eleverna lite olika. Maria svarar 

  

Maria- Okej här kommer det.. (Maria suckar) okej men… hahaha, om gör till 

andra vad du vill att de ska göra till dig. Om du vill att de ska vara bra du måste 

också vara bra till dem. Det är liksom spegel. 

 

Med hänsyn till Marias kristna bakgrund är det ändå möjligt att se hur vissa kristna 

värderingar har satt sina spår hos henne i hennes sätt att resonera. ”Allt vad ni vill att 

människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem”48 står det i Matteus evangeliet. 

Denna ”gyllene regel” är visserligen inte unikt för just kristendomen men med hänsyn till 

Marias katolska bakgrund är det möjligt att hon hämtat dessa tankar från den kontexten. 

 

Dhuha svarar att det är till och med är viktigt att projicera vissa ideal och värderingar på 

eleverna. 

 

Dhuha- It´s actually pretty good. Because I've notice that a lot of people in the 

school, the way they think is very different from how I was raised, and how i was 

brought up to think. Their mentality works differently, A lot of people they are 

very closed minded and judgemental. They don't know when to be quiet, you 

know” okay, now I’m showing some respect to what this person is saying”. […] 

So he is a guy that only think about himself first and doesn’t care about what other 

people think. And he is quite open about what he thinks, and I would say that is 

not a bad thing, but people do not…. So yeah, I think it’s good thing that we study 

this classes, so we are shaped in to thinking one thing. Because, in my opinion, I 

feel like when people are looking at foreigners and refugees, I don’t want to 

rename some specific countries, they think that all those people are close minded., 

that they don’t have the right set of mentalities to think that way and that will 

reflect on other foreigners too. 

 

Sammanfattning av positiva aspekter av religionsundervisningen 

Sammanfattningsvis beskriver de elever som har intervjuats det som väldigt positivt att 

få lära sig om flera olika religioner och dessutom att få läras sig om diversiteten inom 

religionerna. Ett återkommande tema är även friheten att få uttrycka sig mer fritt och 

därigenom få möjligheten att vädra sina funderingar öppet. Detta blir en kontrast till att 

                                                      
48 Bibel, 2000, Matt 7:12. 
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Holmqvist Lidh i sin studie har redogjort för att elever med religiös positionering 

upplever sina religioner för onyanserade sett till att själva känslan i religionen inte 

förmedlas i religionsundervisningen. Denna skillnad skulle kunna grunda sig i att de 

eleverna Holmqvist Lidh har intervjuat har främst erfarenhet av religionsundervisning i 

Sverige. För de elever som har majoriteten av sin religionsundervisning från andra 

länder där eleverna berättat att nyanseringar knappt har funnits alls blir de därför nöjda 

med att den, eventuellt knappa, nyansering som faktiskt finns. 

Problematiska aspekter av religionsundervisningen i Sverige 

Språket är en återkomkommande problematik som eleverna lyfter fram som problematiskt 

med undervisningen. Dhuha uttrycker sig t.ex. såhär: 

 

C-Anything hard in the subject? 

Dhuha-Nothing is really hard for me.  Accept from the Swedish. I’m really open 

minded about other religions so nothing in the subject is hard. It’s interesting. If it 

was in English I would have loved the lessons. 

Det finns dock andra problematiska aspekter som framkommer under intervjuerna, men 

åsikterna kring detta går isär. Yoosuf uttrycker ingenting som speciellt problematiskt i och 

med religionsundervisningen i Sverige. Han säger dock att det kan förekomma diskussioner i 

klassrummet. 

 

Yoosuf-Många gånger diskussioner om religion och sånt. Jag berättar om muslim, 

det kommer en kristen som berättar om kristendomen, alla respekterar varandra. 

 

Yoosuf framhåller alltså att diskussioner i klassrummet förekommer men att de sker med en 

ömsesidig respekt och att det mer handlar om att eleverna berättar om sina egna erfarenheter. 

Detta kan ställas emot vad Dhuha berättar händer i klassrummen. 

 

C-Does that mean that it could be some hard times in the classroom? 

Dhuha-Yeah I noticed that one guy just want to talk about his own religion. ”In 

my religion this is right, and this and this is right.”  And other people will be like,” 

okay we understand that. That’s what you believe in, but we believe in something 

else”. But he’s like” but I have to proof that this religion is the right religion.” We 

had to stop him. Just like every religion believes… just like you should just 

respect what other people believes in. And everyone thinks that their religion is 

the right religion and they have their own reasons. You just have to respect that. 

But he just like ”yeah but they should know what’s the actually right one. 

Everyone has their own reasons why they think their religion is the right one. And 

I think, I don’t know, but I feel like every religion is just right. Everyone believes 

in what they want to believe in. I always ask myself witch religions in actually 

right? Is there a religion that is actually right?  Because most religion have 

similarities but some differences in it. So at time in class it could get a little bit 

heated up. 

C-Is that the hardest things that happens in the classroom? The disrespectfulness 

that you can experience. 

Dhuha-Yes, so far. This one guy who don’t stop talking. 
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Här berättar alltså Dhuha om erfarenheter hon har från klassrummet i religionskunskap. Hon 

menar att de flesta respekterar andra religioner än den de själva positionerar sig inom men att 

det finns åtminstone en person har svårigheter med detta. Dhuha uttrycker detta som 

problematiskt och återkommer även till detta flera gånger under intervjun vilket kan visa att 

det lämnat ett avtryck hos henne. 

 

Maria berättar om två problematiska aspekter hon har upplevt i religionsundervisningen 

förutom enbart att förstå språket. Dels att det kan bli problematiskt gällande argumentationer 

på grund av språkliga hinder, eleverna förstår inte varandra. Dels att hon har svårt att förstå 

varför andra människor är religiösa. I kommande utdrag har Maria precis uttryckt att det är 

roligt att ha möjligheten att argumentera. 

 

C- Det är kul tycker du? 

 

Maria - Ja för att jag vill höra andras åsikter och jag vill att andra också ska lyssna 

på mina åsikter. Det finns balans. 

 

C- Det blir inga jobbiga situationer som uppstår då när man argumenterar? 

 

Maria- Det är mest med språket. Jag kan inte förklara 

 

C-Så det jobbigaste är mest språket? Det är inte själva religionsundervisningen? 

 

M-Kanske är lite grann att argumentera på mot dem, för att när du… För jag själv 

är inte religiös liksom…när vi argumenterar, jag vill att de ska, hur kan man 

säga… Tro på eller lyssna på riktigt och lyssna på min åsikt. Jag vill att jag ska 

vara rätt. Jag tror att det är normalt när man argumenterar. 

 

Intervjun fortskrider och jag ställer frågan om det är någon speciell religion som har varit svår 

att gå igenom. Maria verkar vara kvar i liknande tankar som tidigare. 

 

Maria -Kanske för mig det är jobbigt att förstå varför de är religiösa. För att jag 

tänker på faktum. Jag tror mest på om du har bevisning, då tror jag, men om du 

inte har bevisningen då jag kan inte tror på det. Det är jobbigt för mig för att jag 

kan inte förstå varför de är religiösa. Men jag vet att du får göra vad du vill eller 

du får tro på vad du vill. Det är därför jag säger att religion är som filosofi. Det är 

svårt att förklara. 

 

Sammanfattning av problematiska aspekter av religionsundervisningen i Sverige 

Sammanfattningsvis är språket en gemensam problematik som eleverna uttrycker. Dels 

att förstå själva undervisningen dels att även kommunicera med andra elever. Två av 

eleverna ställer sig positiva till att det sker diskussioner och argumentationer i 

klassrummet även om det finns en viss problematik i detta gällande att göra sig förstådd. 

Enbart en av fem elever uttrycker diskussioner i klassrummet att ibland vara 

problematiska på grund av andra elevers intolerans vilket kanske främst grundar sig 

svårigheter att betrakta världen med andra perspektiv än deras egna. Att deras 

erfarenheter är varierande kan bero på ett flertal faktorer som att de tillhör olika klasser, 

har olika lärare men främst på grund av att de tolkar situationer olika utifrån tidigare 

erfarenheter. 
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Från intolerans till tolerans 

Inte alla elever beskriver en ökad tolerans efter att fått svensk religionsundervisning. T.ex. 

Dhuha beskriver att hon alltid har varit öppen för andra religioner och andra människor. Det 

är främst Amira som uttrycker en förändring gällande sin egen intolerans till en större tolerans 

för människor med andra livsåskådningar än hennes egen. Även Maria berättar om en ökad 

tolerans genom att hon har umgåtts med människor i klassen som är troende muslimer. De 

toleranta tankarna hon tidigare haft har därigenom cementerats i Sverige genom klass 

sammansättningen. Det är därför inte enbart en utökad kunskapsbas som har varit 

förutsättningar för toleransen utan även umgänget och kontexten. En mångkulturell skola kan 

därför vara viktig för att uppnå den tolerans som förespråkas i läroplanerna. Sett till Grimmitts 

leraning about och lerning from, att undervisningen inte enbart ska utgå från fakta om 

religioner utan även ge elever möjligheten att utforska sin egen livsåskådning, skulle det 

därför även vara möjligt att lägga till ytterligare en dimension, förutom själva undervisningen, 

av learning from. En dimension av learning from där elever med andra bakgrunder är levande, 

konkreta, exempel i klassrummen. Detta innebär dock en viss problematik eftersom elever 

kan pressas att vara ”goda” representanter för sin livsåskådning. Det är kanske det som är ett 

av religionsundervisningens syften? Att lära sig mer om (learning about) andra religioner och 

mångfalden inom dessa kan även handla om att lära sig att inte göra generaliseringar av 

människor eller grupper av människor. Ett individperspektiv bör därför vara närvarande i 

religionsundervisningen vilket går stämmer överens med läroplanen. Främst Amira visar på 

förvärvade kunskaper som en förutsättning för att gå från intolerans till tolerans. Detta kan 

även relateras till att en förändring av kunskapssyn har skett. 

Från det rätta svaret till ifrågasättande 

Kunskapssynen verkar ha förändrats hos eleverna genom att det har undervisats om flera olika 

religioner. I Arturs text beskriver en av lärarna problematiken med att många elever i 

språkintroduktionsklasserna är vana med en innantill inlärning och att det därför har varit 

svårt för dessa elever att formulera egna meningar och reflektera mer fritt. Att reproducera 

kunskaper är inte tillräckligt för att klara den svenska skolan. Speciellt Amira betonar hur 

kunskap reproducerades i hemlandet genom att berätta om hur de fick lära sig om andra 

religioner men med utgångspunkten att andra religioner har fel och att hemlandets religion 

hade rätt. Genom en bredare kunskapsbas om flera religioner har dessa tankar utmanats och 

även om det krävs en omställningstid för eleverna verkar det resultera i ett större reflekterande 

och analyserande. Möjligtvis har det skett en förändring från att lära sig vad som är rätt och 

fel, en mer kategorisk kunskapssyn till en mer postmodernistisk kunskapssyn där fakta och 

kunskap är mer föränderlig och beroende av flera olika faktorer. Elevernas kunskapsbild har 

utvidgats från att ha befunnit sig i ett mer religiöst sammanhang till ett mer icke religiöst 

sammanhang. 

Från religiöst till icke religiöst sammanhang 

Samtliga elever har tidigare fått en konfessionell undervisning. Den analys som gjorts i denna 

uppsats har visat på att eleverna möjligtvis har blivit påverkade av att gå i en icke 

konfessionell religionsundervisning dock på olika sätt. Den svenska religionsundervisningen 

ska ju vara icke konfessionell men med ett visst fokus på kristendomen. Den sekulära normen 

som Kittelmann Flensner visar framhålls som en önskvärd, modern, livsåskådning kan mycket 

väl ha påverkat vad eleverna säger i intervjuerna. Att deras livsåskådning har förändrats på 

grund av svenska skolans värderingar. Det innebär inte att eleverna har gått från att 

positionera sig som religiösa till icke religiösa utan snarare att deras horisont har vidgats och 

att tankar de inte tidigare har upplevt att de kan sätta ord på har börjat uttrycktas. Sett till vad 

Kittelmann Flensner skriver om att Sverige ibland framhålls som kristet och ibland som 

sekulärt är det just den sekulära biten som eleverna som blivit intervjuade för denna 
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undersökning lyfter fram. Det är möjligt att detta görs just i kontrast till den konfessionella 

undervisningen de tidigare har fått. Att själva kontrasten resulterar i att de kristna aspekterna 

som är möjliga att identifiera i den svenska samhället inte blir lika betydelsefulla eftersom de 

religiösa inslagen är minimalt med det religiösa inflytandet som har funnits i elevernas 

hemländer. 

 

Eleverna uttrycker ofta sig negativt om sina hemländer vilket kan tolkas utifrån flera 

perspektiv. Två av dessa är den sekulära normen och den faktor att de har lämnat sina 

hemländer av olika anledningar. Några har kommit till Sverige på grund av krig, andra på 

grund av att deras föräldrar har bytt jobb. Vissa har inte fått permanent uppehållstillstånd i 

Sverige utan fått ett flertal avslag medans t.ex. Amira har varit i Sverige under en längre 

period. Det är möjligt att strävan efter att vara en del av den svenska samhället med ett 

medborgarskap får vissa elever att romantisera bilden av Sverige i större utsträckning än om 

deras vistelse i Sverige skulle vara bekräftad och självklar vilket den kanske skulle bli till en 

större utsträckning med ett permanent uppehållstillstånd. Här finns det alltså en politisk nivå 

som kan påverka elevernas erfarenheter av religionsundervisningen i Sverige som inte är 

direkt kopplade till själva undervisningen genom styrdokument.  

 

Bidrar den svenska religionsundervisningen till en andrefiering, ett uppdelande av vi och dem 

i en negativ bemärkelse, av hemländerna? Ja, om det som Kittelmann Flensner skriver om 

vilka signaler den svenska skolan sänder ut borde det inte vara revolutionerande att de länder 

som inte ger uttryck för sekulära värderingar betraktas som omoderna. Om eleverna dessutom 

har en strävan att anamma det de anser är det ”svenska” kan det mycket väl innebära att 

eleverna själva börjar problematisera sina hemländer. Viljan att vara med i det svenska ”vi” 

kanske resulterar i ett avståndstagande från hemländernas ”dem.” Här finns det dock fler 

aspekter att ta med i beräkningarna som inte handlar om varken Sverige eller hemlandet. 

Identiteten kan istället ligga i t.ex. klassen, könet eller språket. 

 

Den nya kunskapssynen som det nya sammanhanget har inneburit har även gett eleverna en 

del nya begrepp för att definiera sina reflektioner, oavsett om reflektionerna är nya eller 

gamla. 

Att få begrepp 

Muhammed och Maria har båda två uttryckt förändringar i sitt uttryckssätt. Muhammed som 

tidigare inte kunde tänka sig en skapelse utan en gud, trots att han inte själv ser sig som 

speciellt religiös, har fångat upp tankar om att skapelsen kan vara möjligt utan en gud. Är det 

inte möjligt här att se hur den svenska religionsundervisningen och Sverige som sekulärt 

samhälle har gett Muhammed begrepp för något som inte tidigare funnits i hans världsbild? 

Muhammed uttrycker mer agnostiska reflektioner gällande skapelsen där en gud kan vara 

möjlig men även inte behöver vara en nödvändighet. De mer agnostiska tankarna kan vara ett 

resultat av ett ideal som Kittelmann Flensner skriver är mer accepterat i Sverige än att 

tillskriva sig delaktighet i en mer institutionaliserad religion med mer bestämda åsikter om 

vad detta ”något” kan vara. 

 

Maria uttrycker en tillfredsställelse i att få uttrycka sina tankar och funderingar gällande 

religion. Detta är dock inte något som enbart Maria i sin positionering som icke religiös har 

uttryckt utan även Amira som positionerar sig som muslim uttrycker en tillfredställelse av att 

få tala mer fritt än vad hon tidigare fått i hemlandet. Angående just begrepp mena jag här att 

miljön där tankar får vädras gör att det även blir mer tillåtande att pröva sitt språk genom att 

testa att använda olika begrepp. Detta visar även att både personer med religiös och icke-
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religiös positionering ställer sig positiva till att olika perspektiv angående religioner får 

vädras. 

 

Även om eleverna själva inte använder begrepp som agnostiker eller ateist har begreppen 

möjligtvis bidragit till en aha upplevelse gällande vad de begreppen innebär. Gällande 

begreppen som antingen kan definiera tankebanor eller bli ett sätt att skapa nya tankebanor 

blir språket en avgörande faktor för eleverna. Både för att kunna kommunicera med lärare, 

andra elever och samhället i stort. 

Språket, en nyckel 

Språket blir som en nyckel för eleverna för att förstå alla de värderingar som förmedlas till 

eleverna. Dessutom är språket en förutsättning för att även kunna ifrågasätta dessa värderingar 

i en framtida kunskapsutveckling. Med elever som inte varken har språket eller ett icke-

konfessionellt sätt att se på religion kan det förmodligen vara problematiskt att ta till sig 

undervisningen. Eleverna lyfter ibland sina lärare som bra och definierar detta genom att de 

inte har fått religionsundervisning direkt utan snarare att undervisningen har bestått av att 

prata om religion, och andra ämnena, innan en mer ingående religionsundervisning ha 

påbörjats. Att enbart studera språket först, innan eleverna börjar läsa andra ämne, verkar ingen 

elev tycka är en bra idé. Eller som Yoosuf uttryckte det ”det skulle vara tråkigt.” För att elever 

därför ska lära sig ett språk behöver det vara i andra sammanhang än enbart 

svenskundervisning menar eleverna. 

Sammanfattning av resultat 

För att återkomma till de frågeställningar som ställdes i uppsatsens inledning redovisas här, 

med bakgrund av tidigare resultatdel, konkreta svar. 

- Hur beskriver eleverna de svårigheter eleverna har stött på i den svenska 

religionsundervisningen och hur kan det förändra eleverna? Eleverna som går i eller har gått i 

språkintroduktionsklasserna lyfter fram språket som en gemensam problematik. Att inte 

kunna kommunicera på ett tydligt sätt är problematiskt både för eleverna själva men även 

upplever eleverna att det har varit problematiskt att förstå instruktioner från lärarna. Vissa 

elever önskar därför en större tydlighet från lärarens sida om vilka förväntningar som finns på 

eleverna. Den språkliga problematiken är även något som verkar lyftas även från lärarnas 

perspektiv genom Arthurs uppsats. Negativa stämningar och intolerans i klassrummet har 

uttrycks som problematiska fenomen av främst en av eleverna. Andra elever medger att 

diskussioner i klassrummet förekommer men att diskussionerna är av en mer ömsesidig 

karaktär. Det verkar därför inte vara en genomgående problematik utan snarare beroende av 

hur olika individer tolkar olika situationer. Detta resultat var förvånande eftersom min ingång 

till att undersöka ämnet var grundat i den problematik jag betraktat i klassrummen tidigare. 

Av de elever som intervjuats för denna undersökning verkar kontroverser i klassrummen dock 

inte förekomma speciellt ofta. 

 

-Vad beskriver eleverna för positiva fenomen i den svenska religionsundervisningen jämfört 

med den undervisning eleverna fått i sina hemländer? Innebär detta någon förändring hos 

elevernas egen livsåskådning? Bland de elever som har intervjuats för denna uppsats har 

eleverna lyft fram det positiva i den icke-konfessionella religionsundervisningen. Att ha 

möjligheten att uttrycka sina icke-religiösa åsikter i en, vad eleverna upplever det, miljö där 

dessa accepteras och att får kunskap om flera religioner har eleverna sett som positivt.  Att ha 

undervisning om mer än en religion framhåller eleverna som intressant och lärorikt. Andra 

religioner än de religioner som varit i majoritet i hemländerna har visserligen ibland berörts i 

hemlandets religionsundervisning men inte på samma premisser som den undervisning 

eleverna har upplevt i Sverige. 
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Sammanfattningsvis har alla elever som har intervjuats för denna undersökning uttryckt sig 

positiva till den svenska religionsundervisningen. De lyfter fram möjligheten att lära sig om 

olika religioner som central för deras positiva uttryck. Vad detta beror på kräver vidare 

undersökning och dessutom en större mångfald av urvalet. Däremot är det möjligt att genom 

tidigare forskning att se deras positiva inställning från ett assimileringsperspektiv där elever 

fostras in i en svensk, icke konfessionell religionsundervisning. Kittelmann Flensner skriver 

t.ex. om detta. Men frågan är hur snabbt det går att få dessa värderingar applicerade i sin 

världsbild och livsåskådning? En av de intervjuade eleverna har inte varit i Sverige under ens 

ett år, den eleven kan visserligen vara påverkad av den brittiska privat skola hon tidigare har 

gått på. Vilken kanske har en mer likheter med den svenska undervisningen än vad övriga 

elever från mellanöstern har för erfarenheter från sina skolgångar. Det är även möjligt att 

eleverna själva har en väldigt stor önskan att bli en del av övriga samhället vilket gör att 

eleverna får någon typ av påskyndad assimileringsprocess. Även hemförhållandena kan 

självklart spela in i detta, de elever som bor med familj har förmodligen det lättare att behålla 

delar av tidigare identifikationspunkter medans elever som bor hos en ny familj snabbare 

försöker bli en del av det nya ”viet.” 

 

Det är även intressant att lyfta fram de varierande religiösa bakgrunderna. Två shiamuslimska 

bakgrunder, två sunnimuslimska bakgrunder och en katolskt kristen bakgrund. Deras 

bakgrunder verkar inte ha påverkat deras gemensamma positiva erfarenheter av 

religionsundervisningen. Kanske det istället handlar om att de alla har fått konfessionell 

undervisning tidigare? Att de inte har haft möjligheten att uttrycka sina åsikter på samma sätt i 

den undervisningen de har haft i sina hemländer. Det verkar inte heller finnas någon större 

skillnad mellan de elever som positionerar sig som religiösa och de som inte positionerar sig 

som religiösa. Det verkar alltså inte vara beroende av religiös identifiering att eleverna ställer 

sig positiva till den svenska religionsundervisningen. 

 

Det är dock inte enbart religionsundervisningen i Sverige som eleverna talar gott om utan 

även Sverige i stort. Speciellt en elev uttrycker Sverige som samhälle i väldigt positiva 

ordalag. Detta kan även bero på en stark önskan att få vara kvar i landet. Även Dhuha gillar 

Sverige som land men bidrar med en mer nyanserad bild genom att lyfta fram vissa negativa 

erfarenheter hon har från då han har använt hijab. Hon har upplevt att människor tilltalar 

henne på väldigt olika sätt beroende på om hon har hijab eller inte. Dhuha säger inte att 

Sverige är ett rasistiskt land men att det finns vissa individer som uttrycker rasistiska åsikter. 

Avslutande diskussion 

Språket, inte enbart en nyckel för eleverna 

Jag skulle även här i den avslutande diskussionen vilja ta upp språket som en avgörande 

faktor för de resultat denna uppsats har visat på. Eleverna som har gått i 

språkintroduktionsklasser har med varierande längd befunnit sig i det svenska skolsystemet 

vilket även innebär att de inte har full kapacitet att uttrycka sig på den svenska språket. Om 

eleverna hade haft svenska som modersmål är det möjligt att andra formuleringar angående 

den svenska religionsundervisningen kontra den undervisning de fått i sina hemländer hade 

varit annorlunda. Då hade visserligen inte intervjuerna varit speciellt intressanta eftersom det 

är deras bakgrund i andra länder och deras erfarenheter från att möta den svenska 

religionsundervisningen i en äldre ålder som är intressanta. 

 

Resultatet är självklart styrt av vilka elever som har intervjuats. Jag har inte aktivt sökt efter 

vissa typer av elever utan kriteriet har varit att eleverna ska gå eller har gått i 
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språkintroduktionsklasser. Eleverna har själva tagit initiativet till att medverka i intervjun 

genom att jag presenterat vad jag ska göra inför hela deras klass. Kanske hade 

undersökningen kommit fram till ett annat resultat om det var den elev som satt tyst och helst 

ville sjunka genom jorden som blev intervjuad. Den eleven som inte kände sig bekväm med 

språket, kanske inte heller i Sverige, och inte heller vågade göra ett försök. Detta är enbart 

spekulationer men en mer fokuserad undersökningsgrupp skulle kunna få fram mer varierande 

svar.  

Det komplexa sammanhanget 

Ovanstående teman i metaanalysen hänger tydligt ihop och det kan mycket väl finnas fler 

relevanta teman som kan belysas. Dessa teman är en del av en kunskapsprocess där 

värderingar med stöd ur den svenska läroplanen assimilerar eleverna in i en kunskapssyn som 

anses som, till viss del, normerande i det svenska samhället. Det svenska samhället är även 

fyllt av mångfald och i ständig förändring och där kommer förespråkandet av tolerans även in. 

Att kunna tolerera andra åsikter än ens egna eller identifikationsgruppens. Men hur går 

toleransen ihop med ifrågasättandet som eleverna har visat är en skillnad från deras tidigare, 

konfessionella, religionsundervisning? Jag menar inte att tolerans och ifrågasättande är en 

dikotomi utan snarare att förhållandet mellan dessa begrepp är problematiska att förstå och 

möjligtvis ännu svårare att implementera bland sina egenskaper och förmågor. Att både visa 

tolerans för andra människors livsval men att ändå förhålla sig kritisk och ifrågasättande till 

fakta som levereras till individen förutsätter en social kompetens gällande hur långt det är 

möjligt att ifrågasätta andra människors världsbild utan att vara respektlös. Svenska skolan 

kanske sätter krav på en viss social kompetens där kompetensen definieras av svenska 

normer. Vad dessa svenska normer består av är flytande och föränderligt och därför något 

som möjligtvis är mycket svårt även för många som är födda och uppvuxna i Sverige att 

behärska. Vissa av dessa egenskaper hade några av de intervjuade elever redan, vissa har 

förvärvats under tiden i Sverige, andra har inte förvärvats. Än. Det är möjligt att de gör det i 

framtiden och kanske är det just den sociala kompetensen som är religionsundervisningens 

uppdrag att lära ut. Både i språkintroduktionsklasser och i ordinarie undervisning. 

 

I ett längre historiskt perspektiv kommer de elevernas som nu går i 

språkintroduktionsklasserna även påverka och förändra de svenska normer de eventuellt har 

skolats in i. Genom att se på WVS kulturkarta har eleverna gjort en lång resa från olika länder 

in Sveriges normerade värderingar vilka skulle kunna sägas vara extrema i kontrast till andra 

länders sekularisering och möjlighet till självförverkligande. Det är kanske inte egentligen är 

de olika elevernas bakgrund från sina hemländer som är extrema utan snarare Sverige som 

sticker ut sett ur ett mer globalt perspektiv? De elever som dock har intervjuats för denna 

undersökning har ställt sig väldigt positiva till de värderingar som de har stött på i Sverige 

gällande tolerans och ifrågasättande och inte enbart efter att de kommit till Sverige utan flera 

av dessa tankar har funnits hos eleverna redan i hemländerna. De värderingar som tillskrivits 

dem genom deras geografiska ursprung sett till WVS karta har möjligtvis inte överensstämt 

med vad eleverna hade och har för faktiska åsikter. Detta gäller både elever som positionerar 

sig själva som religiösa och även de elever som inte positionerar sig själva som religiösa. 

Undersökningens resultat kan möjligtvis ses som en nyansering av hur länderna i WVS karta 

placeras. WVS karta kan visserligen säga något om generella livsåskådningar som finns i 

olika länder men på en individnivå verkar det skilja sig åt. 

Vidare forskning 

Denna undersökning har enbart nosat på detta undersökningsområde. En större studie med fler 

deltagare som dessutom är mer specificerad på elever, dels från olika länder, dels med olika 

religiös positionering skulle kunna visa på andra resultat även om det förmodligen skulle 
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förekomma en bred mångfald där. Utifrån samma intervjumaterial som har producerats för 

denna undersökning skulle även fler aspekter kunna diskuteras. T.ex. gällande genus. Varför 

är den just två tjejer som har lyft problematiska aspekter i undervisningen som inte berör 

primärt språket? Även åldersaspekter och familjesituationer skulle kunna lyftas ytterligare 

t.ex. genom att undersöka hur mycket hemförhållandena påverkar elevernas förändrade 

självbilder och fördomar om andra. Att dessutom intervjua elever på deras hemspråk skulle 

förmodligen bidra till mer utvecklade och nyanserade svar som kan bidra med djupare 

kunskap. 

Slutsats 

Sett till hypotesen att religionsundervisningen i Sverige förändrar elever blir det enkla svaret 

ja. Svaret är dock betydligt mer komplext och det krävs många nyanser för att förklara det 

jakande svaret. T.ex. spelar elevernas förförståelse, familjesituationer och viljan att passa in 

en roll i förändringen. Att dessutom spåra förändringar enbart till religionsundervisningen är 

för enkelt. Religionsundervisningen är en del i ett betydligt större sammanhang där t.ex. andra 

ämnen, världen utanför och andra elever spelar in. De elever som har intervjuats i denna 

undersökning har betonat det positiva i den mångfald som förekommer i svensk 

religionsundervisning. Eleverna har även, till viss del, visat på en förändrad kunskapssyn där 

ifrågasättande och tolerans verkar ha blivit viktiga värdeord även om flera av eleverna har 

haft dessa tankar innan de kom till Sverige. Eleverna har inte ackommoderat sin livsåskådning 

utan har till viss del assimilerat de värderingar som den svenska religionsundervisningen 

förespråkar som tolerans, demokrati och lika värde, in i deras redan existerande livsåskådning 

som kanske inte var speciellt olik de värderingar som förespråkas genom styrdokumenten. 

Denna assimilering kanske leder till en ackommodation i framtiden? Om det inte redan har 

gjort det. 
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Bilaga 1.  

Intervjuguide 

Med tanke på hur Thomsson poängterar vikten av öppna intervjufrågor i situationer där 

intervjudeltagaren kan uppleva sig vara i underläge förändrades dessa frågor under 

intervjuernas gång. Varje intervju är en unik situation och därför anpassades frågorna efter 

situationen. 

 

Bakgrund: 

Berätta lite om du haft någon religionsundervisning i ditt hemland?  

 

Sverige: 

Hur upplever du religionsundervisningen du fått i Sverige? 

 

Vad tycker du har varit mest intressant med religionsundervisningen? 

Vad tycker du har varit jobbigast med religionsundervisningen? 

Är det någon speciell religion du tycker det har varit jobbigt att gå igenom? Något speciellt 

tema? 
 


