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Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka fyra lärares uppfattningar och tankar om 

kristen tro i arbetet på en mångkulturell skola. I arbetet ingår intervjuer med fyra kristna lärare 

och deras perspektiv över att vara religiös i ett månkulturellt samhälle. Arbetet innehåller 

också en lexikon definition och litteraturgenomgång om religion, kultur, samhälle och religion 

i skolans historia. I arbetet framkom det att tro bland annat inte är något man talar högt om 

utan något privat men samtidigt inget man förnekar. Acceptans för andra religioner och deras 

högtider fanns men förståelsen för dessa var svår. Det framkom att genom att ha en religiös 

tro har man förståelse för andras religioner och är på samma plan och delar samma 

värderingar med troende av samma församling. Även att undervisningen kan influeras av den 

kristna tron och dess värderingar. 

Nyckelord: Religion, lärare, samhälle, kultur, historia, kristen tro 
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Inledning 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle och idag lever ca 9,3 miljoner människor i Sverige. Att 

vara mångkulturell är enligt Malmström (1998) att präglas av inflytande från många länder 

och kulturer. 

Enligt statiska centralbyrån blir ökningen av invånare i Sverige allt större för varje år. Under 

år 2009 invandrade ca 102 280 personer till Sverige. 49 298 kvinnor och 52 982 män. 

Sedan 1882 har skolplikten införts, först med en sexårig skolplikt och sedan 1936 har 

skolplikten höjts till sju år. Sedan 1997 har även alla sexåringar möjlighet till att börja skolan. 

I dagens skola möts olika människor och även olika kulturer och religioner.  

Utbildningsdepartementet (1994) menar att alla som arbetar på skolan, både elever och lärare 

skall respekteras oavsett religion, kultur, etnicitet. 

Intresset för lärares uppfattningar och tankar om deras kristna tro i arbetet på en mångkulturell 

skola väcktes i samband med praktik och vikariat på en mångkulturell grundskola i de lägre 

åldrarna.  Utbildningsdepartementet (1994) skriver att skolan ska vara en kulturell och social 

plats och menar att skolan ska förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar 

på. Dessa värden är bland annat människolivets okränkbarhet, individens frihet, integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta. I Utbildningsdepartementet står det: ”I överstämmelse med den etik som förvaltas av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla” (1994, s. 9). 

Utgör dagens skola en känsla av lika värde och respekt även för arbetande i skolan med en 

religiös åskådning? I ett samhälle där olika kulturer och religioner möts och framförallt i skola 

där varje individ fostras med olika syn på människan, religion, kultur och samhälle. 
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Bakgrund 

Religion i skolans historia 

Hartman (2005) skriver att en informell kyrklig folkundervisning i organiserad form med ett 

bestämt innehåll kan ses växa fram under medeltiden. Prästen hade till uppgift att lära ut om 

de centralt kyrkliga texterna till folket. Fader vår, de tio budorden och trosbekännelsen. 

Undervisningen skedde på folkspråk och kunskaperna kontrollerades i samband med bikt, 

som var ett villkor för att få ta del av sakramenten. Sakramentet betecknas som kristendomens 

mest centrala heliga handlingar. Några exempel inom sakramentet är konfirmation, 

äktenskapet och dopet som med det heliga vattnet renar och detta symboliserar nådens 

renande från synd. Osbeck (2006) hävdar att knytningen mellan kristendomens 

angelägenheter och frågan om läskunnighet och vidare utbildning blev tämligen naturligt i 

Sverige. År 1686 begärde kyrkolagen att föräldrar och husbönder skulle lära sina barn och 

tjänstefolk att läsa. De skulle lära sig den kristna trons huvudstycken enligt katekesens 

framställning. Prästskapen genomförde husförhör där de kontrollerade och bokförde att 

föräldrarna fullföljde sin undervisningsplikt med godkänt resultat. Att vara läskunnig och 

kunna sin katekes blev ett förkunskapskrav inför nattvardsläsningen som i sin tur var ett 

villkor för att upptas bland de vuxna i församlingen. 

Enligt Hartman (2005) var detta ett mer eller mindre uttalat villkor för att få ta ut sin lysning 

till äktenskap och för att anförtros till olika förtroendeuppdrag. År 1842 skulle varje 

stadsförsamling och varje socken ha minst en skola med utbildad lärare. Undervisningen 

skulle omfatta läsning, skrivning, räkning samt kristendom med biblisk historia. Folkskolan 

skulle pågå i sex år men fattiga, svagbegåvade och flickor kunde beviljas en särskild 

minikurs. Staten inrättade under 1860-talet tjänster som folkskoleinspektörer. Uppgiften var 

då att kontrollera församlingar och socknar för att se om lärarnas undervisning höll en rimlig 

standard. Det viktigaste ämnet på schemat för eleverna var kristendom. Arborelius (2009) 

skriver att för ca 100 år sedan var kyrkan fortfarande en del av ”myndighetssverige” och 

kyrkan och staten var tätt sammanvävda. Prästen kunde driva igenom sin uppfattning i 

kyrkorådet och han kunde i sin predikan ta upp egna politiska åsikter. Ahlstrand och Gunner 

(2008) bedömer att runt år 1900 minskade firandet av nattvarden. År 1919´s utbildningsplan 

kan man se att kyrkans dominans minskar. Timtalet för kristendomsundervisning halverades 

och Luthers lilla katekes togs bort som läromedel i skolan till förmån för biblisk historia. 

Kyrkoheden var självskriven som skolstyrelsens ordförande fram till år 1930. 

Ahlstrand och Gunner (2008) påvisar att mellan år 1930-1940 bröts banden till kyrkan 

definitivt och undervisningen i religion skulle inte längre ha en ortodox inriktning. Arborelius 

(2009) menar att under hela 1900-talet har deltagandet i kyrklig verksamhet minskat och 

undersökningar visar att allt färre personer säger sig vara bekännande kristna eller tro på en 

personlig gud. Sedan 1951 finns det ingen lag som tvingar människor att överhuvudtaget höra 

till något samfund. Författaren skriver att sedan år 2000 är svenska kyrkan skild från staten 

och är ett samfund bland många andra i landet.  
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Lexikon definition av religion, kultur och samhälle 

Jag inleder med en lexikon definition för att förtydliga begreppen religion, kultur och 

samhälle. Denna följs av en litteraturgenomgång som beskriver författarnas olika 

uppfattningar om religion, kultur och samhälle. 

Religion 

Malmström (1998) förklarar ordet religion som:  

Religion, att man håller något heligt, människans förhållande till högre makt/makter. Gudstro, 

Gudsdyrkan, Gudslära, troslära, (friare). 

Litteraturgenomgång av religion: 

Gilhus och Mikaelsson (2001) beskriver ordet religion som kommande från latinska rötter. 

Författarna skriver att enligt den romerska författaren Cicero har ordet religion tolkning 

utifrån verbet relegera som betyder ”läsa igen” medan den kristne Lactantius tolkar religion 

som religare, som betyder ”att binda samman”. Gilhus och Mikaelsson menar att religion är 

svårt att definiera utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Författarna menar att de flesta har en 

föreställning om vad religion innebär och använder det dagligen utan att lägga någon större 

tanke på vad det egentligen betyder. Wellros (1998) däremot betecknar begreppet religion 

från latinska religio som betecknar en vördnadsfull attityd till högre makter. Dessa makter 

uppfattas inte bara som högre än landets högsta myndighet utan ses också som osynliga. Ett 

ytterligare sätt att se på religion är att definiera det som en social identitet som människor 

tillskriver sig själva och varandra. För att detta ska bli en del av ens vardagsliv menar 

författaren att det behövs en personlig tro. Tron utgör grunden för en relativ heltäckande 

livsåskådning som bygger på vissa odiskutabla och icke förhandlingsbara utgångspunkter. 

Stensmo (2007) hävdar att livsåskådning är ett svar på frågan: Vilken mening livet har och ett 

sätt att bringa in reda i tillvaron. En livsåskådning kan väljas utifrån förnuftiga, rationella 

ståndpunkter men kan även väljas utifrån avgörande upplevelser som man erfarit i livet. 

Tidigare barndomsupplevelser kan vara avgörande för vilken livsåskådning man har som 

vuxen. Författaren menar att vanligtvis baseras livsåskådningar på religion och erfarenheter 

av religionsutövning som kristendom, judendom, islam, hinduism och buddism. I samtliga 

religioner finns regler över hur man ska leva sitt liv och förhålla sig till omvärlden och sina 

medmänniskor. Wellros (1998) skriver att i judendomen, kristendomen och islam så är synen 

att herren Gud skapade vår värld. Att Gud existerar är den grundläggande sanningen och att 

Gud är intresserad av människors liv och ger dem därför riktlinjer att leva efter. Författaren 

menar att renhet är ett nyckelord i alla religioner och strävan efter att hålla både kropp och 

ande ren. För att rena kroppen finns olika bestämmelser över hur man ska tvätta sig, klippa 

sig, vad man ska äta och inte äta, att avstå från mat vissa tider och slakta djur på olika sorts 

vis. Allt som ses som ”rätt” just inom den specifika religionen, allt för att behaga Gud. För att 

rena sin ande menar författaren att man dagligen ber och läser den heliga skriften. 
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Ett alternativ till religiös livsåskådning är enligt Stensmo (2007) humanismen, som har sina 

rötter i antikens religiösa och kulturella liv. I centrum inom humanismen står respekt för 

människan och mänskliga värden. Författaren anser att religion har haft en stark ställning i 

pedagogik och utbildning. Gilhus och Mikaelsson (2001)  förklarar att i Norge på dagligt tal 

kopplas religion ofta ihop med kristendomen. Detta kan ha att göra med att då religion fanns 

med på skolschemat fick eleverna lära sig om bibliskhistoria, troslära, kyrkhistoria, psalmer. 

Författarna hävdar att det fanns en grundläggande skillnad mellan vår och deras/de andras 

religion. Stensmo (2007) menar att skolor från förr var i hög grad en angelägenhet för kyrkan, 

eftersom den kristna lutherska läran präglar den svenska kulturen. Dagens värderingar kan 

härstamma från den kristna tron och dessa värderingar kan både kristna och icke kristna 

besitta. Wellros (1998) hävdar att de gemensamma morgonsamlingarna med psalmsång, 

bibelläsning eller andra andaktsformer helt har upphört i de kommunala skolorna. Ahlstrand 

och Gunner (2008) skriver att kyrkoreligion är en organisation utifrån en församling som 

känner igen en specifik troslära eller trosbekännelse som grund för sitt gemenkap vilket 

upprätthålls och tolkas av religiösa specialister. Dessa specialister kan ta fram olika tolkningar 

vilket inom kristendomen har lett till uppkomsten av olika kyrkor. Författaren beskriver 

folkkyrkomodellen som utvecklades i Norden och kännetecknades genom en stark autonomi 

på trostolkningens område parat med ett högt medlemskap i folkkyrkan. Modellen speglar en 

religiositet där tillhörigheten till kyrkan förenas med värden av nationell, kulturell och social 

tillhörighet och med en känsla av trygghet. Dop, konfirmation, vigsel, begravning fyller allt 

mer en traditionsförmedlande funktion. 

Ahlstrand och Gunner (2008) berättar om religionssociologen Anders Bäckströms beskrivning 

över medlemskapet. Enligt Anders Bäckström är medlemskapet en ”livslinjerelation”, en 

kontakt som är vilande under långa perioder men som återknyts vid avgörande situationer i 

det personliga livet eller vid nationella katastrofer. Wellros (1998) skriver att 

religionstillhörighet emellertid utgår från mycket vida kategorier och medför därför 

generaliseringsrisker. För många är religionstillhörigheten endast en objektiv identitet, en 

slags etikett som myndigheten klistrat på en grupp människor för att använda i 

folkbokföringen menar författaren. För många andra är det en subjektiv identitet, en självklar 

samhörighet med andra troende som definierar sig gärna med hjälp av sig 

religionstillhörighet. 

Wellros (1998) hävdar att religionsfrihet idag kan ses som en frihet för en individ, som inom 

vissa ramar utövar någon annan religion än den evangeliska-lutherska religionen som långt i 

tiden varit den enda tillåtna religionen att utöva i landet. Detta innebär också en frihet ifrån att 

utöva någon religion alls. I skolan har detta gett uttryck genom att den tidigare strikta 

undervisningen i kristendom ersatts av religionskunskap. Att även gemensamma 

morgonsamlingar med psalmsång, bibelläsning eller andra andaktsformer helt har upphört i de 

kommunala skolorna kan också ses som en frihet menar författaren. Författaren skriver att ur 

en forskares perspektiv kan religion vara ett samhällsfenomen men ur ett andligt perspektiv 

kan religion beskrivas som en slags utvaldhet som man delar med andra troende. Utvaldheten 
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ses som en gåva och en direkt konsekvens av att man har funnit sanningen och vägen. ”På 

den rätta vägen vandrar man i ljuset mot en bättre värld” (Wellros 1998, s. 138). 

Kultur 

Malmström (1998) förklarar ordet kultur som:  

”Kultur, Människors sätt att leva, tänka och verka inom ett visst område och vid en viss tid.  

Vetenskap, litteratur och konst. Andlig kultur och antik kultur” (1998, s.307). 

Litteraturgenomgång av kultur: 

Heyman (1990) definierar kultur som en grupp människors alla sätt att organisera sitt liv. 

Författaren menar att vi har en djup delaktighet i vår egen kultur och en gemenskap med 

medlemmarna i denna. Stensmo (2007) skriver att ordet kultur betyder odling och att odling 

innebär att människan förändrar sin natur för att anpassa den till sina livsvillkor. Författaren 

anser att i vidare mening är kultur materiella ting och mentala idéer, resulterat av mänsklig 

verksamhet. Kultur som begrepp kan också användas för att karaktärisera de livsformer som 

kännetecknar en samling människor som lever tillsammans på en viss plats och under en viss 

tid. Kultur förutsätter kollektiv menar Stensmo. Kultur uppstår då människor lever 

tillsammans under en längre tid med likartade livsbetingelser. I denna samvaro utvecklas 

gemensamma kunskaper, värderingar och handlingsmönster som till exempel uppfattningar 

om hur världen är beskaffad, om ande och materia, om vetenskap och konst, om livets mål 

och mening, om vad som är rätt och fel och vad som är vackert och vad som är fult. Enligt 

författaren måste barn vägledas in i kulturen av de vuxna. Som vuxen kan man även påträffa 

nya situationer som skapar en ny kultur. Till exempel då man flyttar till ett annat land, 

påbörjar en ny utbildning eller ett nytt arbete. 

Wellros (1998) påpekar att de beetendekoder och värderingar som förenar en samhällsklass 

brukar av samhällsvetare betecknas som en kultur, som något som man tidigt socialiserats till 

och därför helt och hållet har internaliserat. Heyman (1990) skriver att man bör lära sig och 

förstå sin egen kultur för att kunna skapa respekt för andras kulturer. Stensmo (2007) 

beskriver filosofen Platons olika stadier som baseras på barns konkreta tankeutveckling. 

Eikastadiet innefattar en kulturell initiering och en fysisk fostran. Lärande bör ske genom lek 

och barnen ska föras in i kulturen genom sagor och berättelser. Dessa sagor och berättelser 

ska vara uppbyggda och moraliskt föredömliga och ligga som grund för den vuxnes 

rättfärdiga karaktär. Pistissaidet bygger vidare på Eikasiastadiet och i detta skede har lärandet 

en karaktär av arbete istället för lek. 

Heyman (1990) och Ladberg (2003) menar att genom språket skapar vi vår kulturella 

tillhörighet. Heyman (1990) förklarar att genom språket skapas identitet och genom språket 

och sin identitet hamnar man i sin egen grupp och egna kultur. Ladberg (2003) anser däremot 

att under vår uppväxt formas vår identitet och vi får vår språkliga och kulturella förankring. 

Stensmo (2007) skriver att kultur förutsätter kommunikation. Kultur uppstår då människor 

kan nå fram och förstå varandra genom olika kommunikations sätt. Författaren anser att det 

ursprungliga språket är kroppsspråket och genom kroppsspråket signalerar människor känslor, 
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gester, tecken och läten som gör varandra uppmärksamma över olika företeelser. Bildspråket 

har sitt ursprung i att man ritade med en pinne i marken för att förtydliga något och även för 

att bevara kunskap om de livsformer som fanns, såsom grottmålningar. Talspråket ger 

människan möjlighet att omsätta ljud och ord till hela stavelser och kan därigenom signalera 

ett budskap till en annan människa. Författaren hävdar att skriftspråket ger en unik möjlighet 

att dokumentera till eftervärlden och bevara tidigare kulturer. Genom boktryckarkonsten har 

man möjlighet att nå ut till många människor med ett budskap. 

Wellros (1998) skriver att något som sätter spår i språkanvändningen är en religiös tro. Hur 

man använder Guds namn, himmelen eller satan kan påverka djupt troende som ser Gud, 

himmelen, djävulen och helvetet som en verklig del i deras livsvärld. Inom vissa församlingar 

använder troende vissa hälsningsfraser och kallar varandra syster och bror. I församlingen 

fungerar samfundet eller församlingen som en utvidgad familj där man både tar omsorg om 

varandra och genom social kontroll hjälper var och en att hålla sig till den rätta vägen. 

Lunneblad (2006) beskriver två olika kulturbegrepp. Kopplingen till litteratur, musik och 

konst. Alltså ”fin kultur”, och kultur i beskrivning av de sätt människor i grupp eller i ett 

samhälle lever på och ger mening åt sina liv genom kommunikativa, sociala och materiella 

uttryck. Stensmo (2007) menar att människan som kulturvarelse och dess tankar, känslor och 

handlingar präglas av de sammanhang man lever och verkar i. 

Samhälle 

Malmström (1998) förklarar ordet samhälle som:  

”Samhälle, lokalt avgränsad grupp av individer (människor, djur, växter) i samverkan eller 

samhörighet. Det svenska samhället, ett bisamhälle” (1998, s.694).  

Litteraturgenomgång av samhälle: 

Hartman (2005) beskriver Martin Luthers samhällssyn. Enligt Luther är samhället ett 

skyddsnät som kan förhindra att det går åt helvete för mänskligheten både bildligt och 

bokstavligt. Luther ansåg att samhället och dess institutioner var inrättade av Gud och att all 

världens elände och olyckor uppkom när människan inte höll sig till denna ordning. En 

sammanbindning mellan samhället och religionen. Hartman (2005) förklarar även Rousseau 

samhällssyn. Enligt Rousseaus så kommer allt ont i världen kommer från samhället. Rousseau 

menar att ojämnlikhet har ställt människor emot varandra och att egendomskoncentration kan 

var roten till det samhälliga förfall han såg i sin samtid. Rousseau ansåg att samhällsordningen 

inte var given av Gud utan resulterade av människans eget handlande och därför kunde 

ordningen förändras så att den bättre stämde med människans ursprungliga natur. 

Sörlin (2001) hänvisar till Hugh Seton Watson som menar att en del av nationen är de olika 

klasser som människorna lever i, såsom arbetarklassen, medelklassen och överklassen. Att 

vara en del av en nation är ett medlemskap som man inte kan avsäga sig. Författaren skriver 

att de nationella kulturer som finns skapades genom nationens historia och att historia är de 

mänskliga samhällenas kollektiva minne. Nationen kan inte undkomma sin historia och 

individen kan inte heller välja att lämna sina nationer. Nationella och religiösa mål har även 
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identifierats med varandra. Hugh Seton Watson menar att en sannig är att nationen skapades 

under en tidsperiod där eget språk, kultur, trosuppfattning och institutioner skapades och att 

dessa är praktiskt oförstörbara. Religion, samhälle och kultur är därför påverkade och 

beroende av varandra och för att dessa skall fungera behövs alla vara samverkande. 

Författaren anser att det måste finnas ett samarbete mellan nationella kulturer och mellan de 

olika staterna, likväl som att det ska finnas en balans mellan klassintressen och mellan 

klasserna inom nationen. 

Tidigare forskning 

Vi kan inte undervisa historia utan att undervisa om religion menar Passe och Willox (2009). 

Författarna skriver att undervisning av historia utan religion är som att förbereda öl utan jäst. 

Osbeck (2006) beskriver religionskunskap som ett faktaorienterat ämne samt 

färdighetsorienterat. Ämnet syftade till att eleverna ska lära sig om religion och dessutom av 

religion. Livsförståelse, religion och traditioner är normgivande genom att eleverna lär sig hur 

livet bör fungera. Det utgör ett referenssystem genom vilket man kan utvärdera sitt eget och 

andras handlande. 

Passe och Willox (2009) hävdar att i de första offentliga skolorna i USA ingick 

religionsundervisning i kursplanen. De fanns särskilda instruktioner utformade för att främja 

de protestantiska tankesätten. Osbeck (2006) menar att personer som arbetar med religion 

ibland kan stöta på svårigheter då religionen hamnar i konflikt med vår tids ideal. Till 

exempel det som uttrycks i värdegrunden. Stensmo (2007) skriver att lärares kompetens och 

personlighet kan ge en informell auktoritet. Ett inflytande över undervisningen baserat på 

personliga relationer. Författaren menar att man som lärare har ansvar för elevernas lärande 

och hälsa. Huerta och Flemmer (2005) undersökte religiösa lärare (mormoner) som genomgått 

en kurs om mångkultur på ett universitet Utah. Utifrån studien anser Författarna att lärare 

måste lära sig att identifiera hur deras egen tro kan hindra deras möjlighet till att lära ut 

rättvist i den offentliga skolan. 

Huerta och Flemmer (2005)  hänvisar till Obidah och Teel (2001) som menar att lärare med 

trosföreställning kan hamna i konflikter på grund av frågor som rör social rättvisa, utbildning, 

utbildningsfrågor som handlar om möjlighet att studera på grund av ras, språk, politik, 

könsroller, sexualitet liksom korsning mellan kyrkan och staten. Osbeck (2006) menar att 

religionsämnet skulle kunna vara ett tillfälle då man har möjlighet till att ta vara på 

mänsklighetens kulturarv som delvis utgör illustrationer till det relationaliteter som uttrycks i 

skolans värdegrund. Författaren anser utifrån sin analys om kränkningar i skolan med barn 

och ungdomar i skolår fem, åtta och gymnasiets andra år att livsförståelse är väsentligt för 

skola och religionskunskap. Ungas livsförståelse det vill säga deras förståelse om hur livet 

fungerar och vad som ger värde och mening är ett väsentligt område för skolans verksamhet. 

Författaren lyfter även fram att genom läroplanens värdegrund ges normativa uttryck för hur 

livsförståelse och relationer bör se ut i skolan. Språket utgör en väsentlig resurs vid 

ombildning av livsförståelse och att en verbal förmåga kan ses som en maktfaktor. 
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Osbeck (2006)  påvisar att elever drar sig för att öppna sig i skolan. Gommers och Hermans 

(2003) hänvisar till tidigare forskning som menar att föreställningen av att barn borde få ta del 

av katolska religiösa traditioner utan hänsyn till andra religiösa traditioner förekommer inte 

längre bland lärare. I författarnas empirirska studie där 209 lärare deltog visade det sig att 

lärarna antingen valde en modell som förespråkar om att redovisa olika religioners traditioner 

eller en modell som inte bara fokuserar på att möta katolska traditioner utan även ta upp andra 

religioner. I studien fanns det knappt någon lärare som ansåg att man skulle ta bort alla 

religiösa inslag i skolan. 

Gommers och Hermans (2003) hävdar att det tidigare katolska samhällets självbild är att de 

helt förkroppsligar Guds frälsning. I dessa möten med andra religiösa traditioner i det 

mångkulturella samhället kommer självbilden under press, de andra religiösa traditionerna 

kan också ha en Gud. För att kunna urskilja Gud krävs en öppenhet gentemot andra religioner. 

En sådan öppenhet medför en annan föreställning om katolosismen. En inkluderande enhet 

och en djupare tro. Det katolska samhället förespråkar om ett stort djup vilket kan uppnås 

genom att prata om andras traditioner. 

Huerta och Flemmer (2005) anser att det ställs en större utmaning på blivande lärare med 

trosförställning, de kan ha problem med att arbeta med elever och föräldrar som inte delar 

samma åskådning som de själva. Utifrån deras undersökning ansåg en av deltagarna att de 

icke kyrkliga medlemmarna inte håller samma värderingar eller samma kultur som 

medlemmarna i kyrkan gör. Samtliga medlemmar som deltog i undersökningen blev upprörda 

av tanken av att deras religiösa tro skulle kunna förknippas med något rasistisk eller 

polygamiskt. Passe och Willox (2003) ställer sig frågan om vi ej kan undervisa och ge 

eleverna kunskap och inblick i andra religioner hur ska vi då kunna motverka fördomar och 

missuppfattningar? Författarna undersökte den amerikanska religionens historia utifrån olika 

författare och menar att religion inte är ute ur klassrummen utan att den är dagligen med oss. 

Författarna förklarar att de flesta lärare i skolan är van med traditionella metoder till 

gemenskap och firande av religiösa högtider och deras förberedelser så som julfirande och 

pysslande med juldekorationer, sång av traditionella religiösa psalmer och även böner i 

klassrummet. Författarna anser att det är nödvändigt att undervisa religion om USA ska ha 

möjlighet att behålla de principer om religiös tolerans som den demokratiska republik 

utvecklade för mer än två hundra år sedan. 
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Syfte 

Undersöka om religiös tro är det något personligt och privat och om tro ses som något udda 

och fult eller något som man är stolt över, genom att ta del av kristna lärares uppfattningar 

och tankar om kristen tro i arbetet i en mångkulturell skola utifrån:  

 Synen på tro  

 Kristna lärares möten med föräldrar  

 Skolavslutning i kyrkan 

 Överskriding av religionsfrihet  

Metod 

Val av metod 

Inför genomförandet av studien studerades litteratur där olika intervjumetoder togs fram. 

Stukat (2005) anser att en ostrukturerad intervju är följsam och anpassningsbar i ett 

intervjusammanhang, vilket innebär att metoden lämpar sig bättre för att nå känslor än den 

strukturerade metoden. Detta medför att intervjun utformas med utrymme för diskussioner, 

sidofrågor och uppföljning. I min studie ansåg jag att en kvalitativ studie var givande på 

grund av att jag ville få del av intervjupersonernas egna tankar och känslor även på grund av 

att tro är ett sådant personligt och känsligt ämne. 

Val av intervjupersoner 

Valet av de utvalda informanterna grundar sig på att deltagarna har en religiös livsskådning 

som handlar om kristen tro. Frågorna som deltagarna tog del av till intervjun svarade mot det 

aktuella syftet. Valet av personer i denna undersökning var att enbart intervjua personer som 

arbetar i skolan med religiös åskådning, detta påverkar sannolikt resultatet i den meningen att 

de förväntas ha en religiös tro, detta var ett medvetet val. Varje intervjustudie är individuell 

och varje deltagares syn på hur det är att vara religiös och arbeta i skolan har spelat stor roll i 

undersökningen. 

Undersökningsfältet utgörs av tre kvinnor och en man. En av intervjupersonerna är utbildad 

förskollärare, den andre intervjupersonen är utbildad förskollärare och grundskollärare i de 

lägre åldrarna, den tredje intervjupersonen är utbildad förskollärare och rektor. Den siste 

intervjupersonen är utbildad inom grundskolans högre åldrar och specialiserad inom kost. 

Intervjupersonerna valdes utifrån att jag har medveten om deras religiösa åskådning genom 

gemensamt arbete. En av informanterna är aktiv i kristdemokraterna och var under en längre 

tid aktiv i kyrkans unga där jag vikarierade en kortare tid. Under en observation på en kristen 

friskolan som en av informanterna arbetade på fick jag ta del av informantens åskådning. Jag 

besökte även informantens församling under ett möte. De övriga informanternas åskådning 

har jag kommit tillkänna genom samtal där deras religiösa åskådning kommit på tal.  



 

10 

 

Två av intervjupersonerna bodde i samma stad, de övriga bodde i olika städer. Alla 

intervjupersoner arbetar på kommunal skolor, två av dessa i samma kommun, de två övriga 

arbetar den ena i en kommunal skola i annan ort och den andre har tidigare arbetat på en 

kristen friskola och arbetar nu i en kommunal skola också på annan ort. Ytterligare två 

personer blev tillfrågade, dessa två valdes att inte intervjuas på grund av tidsbrist. 

Frågornas utformning 

Intervjufrågorna har utformats utifrån syftet, att ta del av kristna lärares uppfattningar och 

tankar om sin tro i arbetet i en mångkulturell skola. Även litteratur, egna erfarenheter och råd 

av handledare har spelat stor roll i frågornas utformning. Inför den empiriska studien valdes 

intervjupersonerna medvetet ut för sin livsåskådning, det vill säga att intervjupersonerna som jag 

valt att intervjua har en religiös åskådning som jag valt att belysa. Författarna Esaiasson et.al 

(2007) hävdar att känneteckningen för en respondent undersökning är att intervjupersonernas egna 

tankar används som studieobjektet. 

Genomförande av intervjuerna 

Intervjupersonerna blev tillfrågade i tidigt skede om de ville delta i intervjuundersökningen 

och blev informerade om arbetet och dess syfte. När arbetet börjat ta form tillfrågades åter 

intervjupersonerna om de ville delta i undersökningen. Stukat (2005) uppmanar att inför en 

intervju förse informanterna i förväg med intervjufrågor och informationsbrev om intervjun. 

Denna rekommendation användes innan intervjuerna genomfördes. Detta för att 

informanterna inte på något vis skulle känna sig oförberedda och överrumplade, som skulle 

kunna skapa obehag och otrygghet. En av de tillfrågade lärarna som inte deltog fick ett missiv 

(se bilaga 1) och intervjufrågor (se bilaga 2) i pappersform, direkt i handen medans övriga 

blev informerade via e-post där ett missiv (se bilaga 1) återigen beskrev syftet med studien 

och även intervjufrågorna. Intervjufrågorna valdes att ges ut/skickas med i förväg på grund av 

att intervjupersonerna skulle ha god tid på sig att fundera över om de vill delta eller ej. Tid 

och plats för intervjuerna valde intervjupersonerna själva. Kvale (1997) bedömer att via 

samtal får människor medvetenhet om andra människors åsikter och tankar. Detta skapar en 

förståelse för omvärlden. Författaren beskriver intervjun som ett yrkesmässigt sätt att 

kommunicera och lyssna. Inför intervjuerna övervägdes det vilken metod som skulle 

användas. Jag valde att endast anteckna även fast Lantz (1993) beskriver detta som en 

svårighet. Författaren menar att svårigheten med att ”bara” anteckna är att man inte hinner få 

med allt som sägs under intervjun. 

Den först intervjun var en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes i informantens hem en 

eftermiddag. Den andra och tredje intervjun var telefonintervjuer. Två enskilda intervjuer som 

båda genomförandes via telefon då informanterna befann sig i sitt hem en vardagskväll. Den 

fjärde intervjun genomfördes i informantens hem en eftermiddag. 

Miljön där intervjuerna genomfördes valdes av informanterna med anledning av att 

informanterna skulle känna sig säkra och trygga i situationen. Viktigt var även att platsen som 

intervjun ägde rum på var en ostörd plats från yttre påverkan som eventuellt kunde störa 

informanternas uppmärksamhet och koncentration. Stensmo (2002) skriver att intervju 
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innebär att intervjuaren söker tillträde till den intervjuades livsvärld. Intervjuaren tolkar 

centrala teman i livsvärlden genom att registrera vad som sägs och hur det sägs. Intervjuaren 

måste vara öppen för det nya och oväntade som den intervjuade kommer till insikt med. Den 

intervjuades livsvärld kan ses som mångtydig och motsägelsefull. 

Lantz (1993) förklarar att det är viktigt att den studerande skapar en god situation i 

sammanhang med en intervju. Detta för att få ett bra samspel mellan den studerande och 

intervjupersonen. Kihlström (2007) skriver att det kan vara bra att ”mjuka upp” lite innan 

själva intervjun börjar. Utifrån detta så började jag att diskutera vardagliga saker med 

informanterna såsom hur informanten mådde, vad vi hade för vädret och liknande innan 

intervjun startade. Innan en intervju startar skriver författaren att det är bra att informera 

deltagaren om att det inte gör något om det skulle bli tyst. Det ska alltid finnas möjlighet till 

att tänka efter innan man svara på någon intervjufråga. Jag tog tillvara på detta råd och 

informerade intervjupersonerna innan intervjun startade. 

Bearbetning av data 

En pilotstudie genomfördes och då den fortlöpte utan anmärkningar kändes det givande att 

denna skulle medverka i undersökningens resultat. Den aktuella informanten kontaktades och 

gav ett medgivande för att pilotstudien skulle ingå i resultatet. Intervjupersonernas svar 

antecknades under intervjun och lästes upp efter varje avslutad intervju så att informanterna 

kunde ändra eller ta bort något det ansåg inte passade in. Nästa steg var att sammanställa 

intervjufrågorna från varje informant och skapa ett resultat utifrån arbetets syfte. I 

sammanställningen gjordes vissa ändringar för att förtydligad vissa svar som kan uppfattas 

oklara. Efter dessa korrigeringar kontaktades den aktuella informanten för ett godkännande. 

Efter godkännande sammanfördes de fyra intervjuerna med varandra enligt en kategorisering 

med en gemensam nämnare om vad som var speciellt betydelsefullt i texten. 

Etiska överväganden 

Utifrån Vetenskapsrådet (2004) har alla informanterna blivit erbjudna att delta i 

undersökningen, de valde själva att medverka. Alla personer som deltagit i intervjuerna har 

blivit informerade om arbetets syfte. Informanterna har fingerade namn i arbetet så att det inte 

på något vis skulle kunna identifieras av allmänheten. Enligt Stukat (2005) så hade 

Informanterna möjlighet att avbryta och dra sig ur undersökningen när de ville. Steinberg 

(1994) menar att det är av största vikt att informanterna känner tillit och förtroende till den 

intervjuande. Detta gör att svaren på intervjufrågorna blir ärliga trots att ämnet berör en 

känslig karaktär. Informanterna fick tid att gå igenom och fundera över intervjufrågorna i lugn 

och ro och i god tid innan genomförandet av intervjuerna. Intervjupersonerna fick själva välja 

om de var någon fråga de ville besvara eller ej. 

Det var av största vikt att intervjupersonerna upplevde intervjun som positiv. De blev även 

medvetna om att det kunde avbryta om det på något vis kände obehag eller av någon annan 

anledning. Under intervjun lästes frågorna högt för att underlätta för informanterna. För att 

informanternas åsikter skulle träda fram lades inga personliga åsikter från intervjuarens sida i 

intervjun. 
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Resultat 

I resultatet kommer en genomgång av intervjupersonerna och en sammanställning av 

intervjupersonernas svar under rubrikerna: Den personliga trons påverkan i arbetet, Lärarnas 

religiösa tros påverkan i möten med mångkulturella elever, Lärarnas religiösa tros påverkan i 

möten med föräldrar, Överskridning av religionsfrihet i skolan, Deltagande av mångkulturella 

elever i skolavslutningar i kyrkan och Positiva erfarenheter utifrån andra religioner samt en 

avslutande genomgång av gemensamma nämnare hos informanterna. 

Presentation av intervjupersonerna 

Gunnar arbetar på en kommunal träningsskola med elever i behov av särskilda stöd. Han är 

utbildad förskollärare och grundskollärare i tidigare åren 1-7. Gunnar är döpt och konfirmerad 

i kyrkan. Han ser sig som kristen och är medlem i svenska kyrkan. Gunnar tror på ett liv efter 

döden och en högre makt. 

Emma arbetar i en förskoleklass på en kommunal skola. Hon är utbildad förskollärare och har 

gått rektorsutbildning. Emma är kristen men ser sig själv som privat religiös, det vill säga att 

hon har en egen tro. Hon är medlem i svenska kyrkan och brukar gå dit vid musikevenemang. 

Berit arbetar på en kommunal skola med elever i grundskolan och särskolan inom kost. Hon 

har tidigare arbetat på en kristen friskola. Berit är utbildad senare lärare år 4-9 och 

specialisering inom kost. Hon är kristen och ser sig själv som aktivt troende. Hon är med i 

församlingen som är en frikyrka. Berit beskriver att sin församling är inriktad mot lovsång. I 

församlingen fokuserar medlemmarna på att sjunga ut deras tacksamhet för att Jesus dog på 

korset för människornas skull, för människornas synder. Hon menar att församlingen har 

fokus på kärlek. Hon anser att skillnaden mellan Svenska kyrkan och en liten församling är 

stor. Berit beskriver Svenska kyrkan som en plats som de icke kristna även kommer till vid 

bröllop och jul och att det då passar bra med att gå till kyrkan men inte annars. Men så är det 

inte i frikyrkan menar Berit. Hon tror att de flesta människor har en tro men att uttrycket i tron 

eller om man vill dela den med andra och engagera sig i den är det som utgör skillnaden. Hon 

anser att halv kristna kan be för sin egen vinning och inte tacka Gud varje dag så som hennes 

församling gör. 

My är nyutbildad förskollärare. Hon arbetar i en kommunal skola i en förskoleklass. My är 

kristen och är med i svenska kyrkan, hon ser sig själv som privat religiös. Hon brukar be och 

bär kors både i sitt arbete och på sin fritid. My besöker kyrkan vid bröllop, jul, luciafiranden 

och begravning. Hon har tidigare varit aktiv i kyrkokören. 
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Resultatgenomgång 

 

Den personliga trons påverkan i arbetet  

Informanternas syn på deras tro skilde sig åt. Gunnar ansåg att hans tro inte påverkade hans 

arbete överhuvudtaget. Han menar att i sitt arbete pratar han inte om sin tro och varken elever 

eller arbetskamrater är medvetna om hans tro. Gunnar menar att om någon frågar om han är 

troende så skulle han inte förneka detta på något vis men att det inte är något han talar högt 

om. 

Berit anser att fördelen och nackdelen med hennes tro grundar sig på tid, plats och hur 

trångsynta människor är. Hon menar att folk vet att hon är kristen men det är ingenting hon 

talar högt om och inte heller döljer. På Berits arbetsplats är endast ett fåtal medvetna om 

hennes tro. Det är endast elever som hon har träffat på en lovsångs konsert. När hon arbetade 

på den kristna friskolan var hennes tro till det positiva. Eleverna på den kristna friskolan kom 

från kristna familjer. Det blev aldrig några diskussioner med föräldrarna om att de bad i 

skolan. Berit beskriver då hon sökte tjänsten till den kristna friskolan. Att ett krav för att söka 

tjänsten var att ha en livsåskådning som stämde samman med skolans inriktning. Hon anser 

att det snarare skulle vara konstigt i fall en icke kristen fick tjänsten. 

Under tidigare arbete i en kommunal skola beskriver hon en situation då ungdomar från en 

kyrka kom och skulle bjuda skolan på fika. Hon menar att lärarna hade hemska åsikter och 

reagerade starkt med: Vad fan är det här? Ska de hit och omvända oss med den kristna skiten? 

”Lärarna var väldigt negativa och förolämpande. Ungdomarna från kyrkan önskade bara 

trevlig dag med en lapp och försökte inte alls värva någon men ändå var lärarna 

förolämpande. Då var jag negativ. Hur ska man kunna vara stolt för sin tro i dessa 

situationer? Om jag hade sagt utan att någon hade frågat att jag var kristen så fanns 

möjligheten till att jag blivit utfryst eller blivit kollad snett på” (Berit) 

Berit fick kontakt med en arbetskamrat som också var kristen. De höll ihop och ibland kunde 

de samtala om församlingen i personalrummet utan att bry sig om de övriga. Berit menar att 

då var de två, då var hon inte längre ensam. Berit ser det positivt att eleverna på den 

kommunala skolan som var medvetna om hennes tro öppnade sig för henne och diskuterade 

evangelierna och sin egna tro med henne. 

Emma däremot ser sin tro som en fördel i sitt arbete, genom hennes tro kan hon förstå andra 

troende. Hon ser den gyllene regeln som grunden i kristendomen och denna har hon med sig 

främst i sitt arbete i skolan. 

”Den gyllene regeln har sin grund i kristendomen och det har jag med mig då jag arbetar 

med barnen, att alla är lika mycket värda. Det handlar om hur man är mot varandra. Till 

exempel om ett barn tappat bort något så hjälps alla åt och letar. Att bry sig om andra det är 

en kristen värdering, att inte bara tänka på sig själv” (Emma) 
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Precis som de tidigare nämnda informanterna så pratar inte Emma om sin tro öppet, endast 

om någon frågar. Hon förnekar inte heller att hon är troende. På Emmas arbetsplats vet ingen 

att hon är troende 

My ser både sin tro som en fördel och nackdel i sitt arbete. Elever som är kristna kommer hon 

lätt i kontakt med och kan skapa en relation där det kan diskutera olika frågeställningar inom 

religionen medans nackdelen med sin tro ibland är möten med muslimska elever som kan 

uppfatta hennes tro som stötande, att fröken äter griskött och liknande. My brukar bära kors i 

sitt arbete och främst utländska elever brukar fråga om hon är kristen. My berättar att hon 

svarar ärligt att hon är kristen och att hon ibland kan skämmas för att hon svarade, främst då 

muslimska elever frågar. Hon menar att eleverna kan ha svårt att acceptera att hon har en 

annan tro än deras. 

I My´s arbete är frågan om att vara neutral eller ärlig svår, främst då det gäller eleverna. My 

skyltar inte med sin tro i ord, men genom sitt kors. Hon förnekar inte heller sin tro på något 

vis. På arbetsplatsen tror hon att de flesta tolkar att hon är kristen genom hennes kors, men 

hon säger inte öppet, jag är kristen. Då människor frågar svarar hon att hon är kristen. My 

menar att hennes tro påverkar hennes arbete mycket. Hennes värderingar som präglas av 

hennes tro stämmer inte alltid samman med elevernas och här handlar det om anpassning. My 

anser att hennes värderingar står för alla människors lika värde och lika rätt och detta 

använder hon i sitt arbete. 

Lärarnas religiösa tros påverkan i möten med mångkulturella elever 

Gunnar kommer dagligen i kontakt med elever som har annan tro än sig själv. Gunnar anser 

att han och elevernas olika tro inte på något vis påverkar hans arbete och att skillnaden märks 

endast vid lunch och liknande då en del elever har special kost. 

Emma arbetar på en skola där hon beskrev att skolans elever består av 40 %  muslimer. Emma 

anser att ibland kan religiösa högtider påverka barnen och detta skapar en osämja med skolan. 

Hon beskriver ramadan som ett tillfälle då barnen blir trötta på grund av att de ej får äta och 

detta leder vidare till att eleverna är för trötta för att orka med undervisningen. Ett fåtal elever 

i klassen är inte med under skolavslutningarna som äger run i kyrkan. Detta eftersom barnens 

föräldrar är muslimer och inte vill att deras barn ska delta i kyrkan. Hon ser sitt arbete med 

mångkulturella elever som något positivt. Genom sitt arbete får Emma lära sig nya saker, 

nyligen fick hon lära sig arabisk dans och även olika procedurer om kost, slakt och tillagning 

av olika mat. 

Under Berits tidigare arbete på den kristna friskolan kom hon inte i kontakt med några 

mångkulturella elever, men under sitt arbete i den kommunala skolan möter även hon 

dagligen mångkulturella elever. Även Berit såg den stora kulturskillnaden vid ramadan. Berit 

som är specialiserad inom kost berättar om ett tillfälle då Hon undervisade kost om och 

bakade pizza med eleverna. När pizzan var klar och eleverna skulle börja äta så var det fyra 
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pojkar som satt och tittade på sin mat. Berit undrade varför pojkarna inte åt och de förklarade 

att det var tvungna att vänta 35 minuter till solen gått ner. Berit förklarar att lektionen skulle 

sluta om 40 minuter och pojkarna skulle inte hinna diska och fixa ordning så därför fick 

pojkarna med sig pizza i en påse. Berit menar att hon aldrig tvingade eleverna att äta utan att 

de fick ta med sig sin mat och själva avgöra om de vill äta eller ej. 

Även My kommer i kontakt med mångkulturella elever dagligen. Hon anser att skillnaden 

mellan eleverna och kulturen blir främst vid luncher, gymnastik och klädsel. En del elever 

äter special kost och har högtider som gör att de fastar. Vid gymnastik får eleverna ibland inte 

vara med för deras föräldrar. Inte heller duscha med de andra eleverna. Detta kan utgöra en 

kulturkrock menar My.  

”De andra eleverna frågar varför just det barnet inte är med och varför barnet inte vill 

duscha med de andra barnen. Här är det väldigt svårt att veta hur man ska agera som lärare. 

Ska eleven delta eller ej?” (My) 

My tycker det är synd om barnen som inte får delta under vissa lektioner. Hon anser att 

eleverna tappar lite av det socialbandet som skapas mellan eleverna och även mellan elev och 

lärare. 

Lärarnas religiösa tros påverkan i möten med föräldrar 

Gunnar anser att hans tro inte påverkar möten med föräldrar oavsett vilken tro de har. Han ser 

en acceptans över olika högtider inom olika religioner men medger att det ibland kan saknas 

förståelse för högtiderna. 

Emma anser inte heller att hennes tro påverkas i möten med föräldrar. Hon anser att i skolan 

respekteras olika religiösa högtider och att eleverna får berätta om till exempel ramadan för 

sina klasskamrater. Emma beskriver däremot ett dilemma under sitt arbete i skolan. 

”Det här med tiderna, utländska barn kan ha svårt att passa tiderna. Jag vet inte om det har 

med religion eller kulturen att göra men det ställer till problem i förskoleklassen. Och jag 

tänker på barnen framför allt, de missar så mycket” (Emma) 

Hon beskriver utvecklingssamtal som ett tillfälle då inte alla föräldrar dyker upp. Emma säger 

att hon ibland får sitta och vänta en timme tills föräldrarna kommer och att de ibland inte 

dyker upp alls. Emma beskriver att en del föräldrar inte heller ringer och berättar att de är 

försenade eller inte kommer. Under vissa samtal behövs tolk och om inte föräldrarna kommer 

är det bortkastade. Emma började även fundera över den språkliga betydelsen. Hon menar att 

lärarna på skolan kanske måste lägga mer tid på veckobrevet och ha med bilder på klockan 

och liknande så att det blir förståligt för alla. 
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Berit menar att man har mer gemenskap och förståelse då man tillhör samma kategori. 

”På den kristna friskolan har det varit en fördel att dela samma tro som föräldrarna för man 

är på samma plan och har samma värdegrund och när man delar lika värderingar så kan 

man vara stöd åt bådas håll, man får en helt annan kontakt med människor som tillhör 

samma grupp. Man är på samma ställe av en anledning. Omgivningen och det sociala är 

stort” (Berit) 

Berit beskriver att i den kommunala skolan diskuterade man inte öppet med någon om sin tro. 

Då var man endast i sin yrkesroll och inte som privatperson. Däremot menar Berit att hon 

alltid är sig själv utan att gå in på några speciefika detaljer om vad hon tycker och tror.  

My anser att hennes tro inte påverkas vid möten med föräldrar. Då är man lärare och 

föräldrarna är föräldrar, inte privatpersoner. Barnens roll och hur det går för dem är viktigast, 

inte vilken tro man har. Vid religiösa högtider menar My att det aldrig är några problem. 

Föräldrarna förstår och de är tacksamma att lärarna pratar om olika religioner och olika 

högtider i skolan så att alla kulturer kommer in. 

Överskridning av religionsfrihet i skolan 

Inom detta ämne skilde sig informanternas svar åt. Gunnar anser att om man höjer en religion 

mer än andra eller utesluter vissa religioner så överskrider man religionsfriheten. 

Emma däremot anser att burqa är det största problemet. 

”Då man har burqa ser man inte ansiktet och lärande handlar mycket om kommunikation och 

då ser du bara ögonen inte munnen, om den är glad eller ledsen. Sen tror jag flera barn 

skulle bli rädda, främst svenska barn. Det finns flera i skolan som har slöja men burqa det 

blir så speciellt. Det är odemokratiskt, varför ska man gömma sig och inte visa vem man är?” 

(Emma) 

Berit anser att gränsen för överskridning av olika religioner går tidigt. Hon menar att man inte 

ska diskutera sin egen tro om man inte blir tillfrågad. Berit tycker att som professionell lärare 

ska man aldrig någonsin få någon annan att tro som sig själv. Man ska inte prakta på någon 

sin egen tro. Hon anser att i dagens samhälle ska alla vara så oberoende av allt och 

självständiga. Tro är ingenting man diskuterar, det är som det är fult att ha en tro. 

My anser att vikten är att ta vara på alla religioner och lyfta varje religion som värdefull. 

Deltagande av mångkulturella elever i skolansavslutningar i kyrkan 

Gunnar ser inte skolavslutning i kyrkan som någon svensk tradition. Han menar att kyrkan 

bara är en plats där många människor kan samlas och det finns tillgång till musikanläggning. 

Gunnar menar att om man ska vara i kyrkan så kan man ta bort vissa psalmer och liknande så 

att alla kan vara med. Han menar att man skulle kunna ha avslutning var som helst bara alla 

elever fick plats och det fanns musikanläggning tillgängligt. 
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Emma förklarar att de berättar om de olika traditionerna som de firar i skolan för föräldrarna 

och sedan får föräldrarna avgöra om deras barn ska delta eller ej. Hon menar att det endast är 

ett enstaka elever som inte är med i kyrkan på skolavslutningen. Hon anser att det inte har 

med själva kyrkan att göra utan med symbolerna i kyrkan. 

”Det är en svår fråga, för jag har en egen tro. Och jag tycker synd om barnen för att de inte 

får vara med” (Emma) 

Berit anser att alla elever är varmt välkomna att delta i skolans traditioner men att eleverna 

inte på något vis ska bli påtvingade att vara med. Hon tar en omvänd situation som exempel. 

”Man måste även se situationen omvänt, hur skulle jag göra? Hur skulle jag till exempel göra 

om jag flyttade till Afghanistan? Skulle jag ta till mig deras seder och liknande?” (Berit) 

Berit menar att vi lever i ett samhälle där man gör som man vill och man väljer själv. Om 

eleverna är nyfikna så är det välkomna, men det måste finnas alternativ. Det ska inte ha några 

krav i skolan. 

På My´s arbetsplats så firar de inte skolavslutningen i kyrkan så hon ser inte 

skolavslutningarna som något problem för eleverna att delta i. De sjunger fortfarande vissa 

psalmer men det är av mer tradition inte av religion menar hon. My menar att man aldrig kan 

tvinga på någon att vara med på olika saker men att det skulle vara roligt om alla kunde delta. 

Positiva erfarenheter utifrån andra religioner 

Under intervjuerna förespråkade både Emma och Berit om de positiva upplevelser de upplevt 

genom sin religion och även genom att ta del av andras. Emma beskriver hur hon lärt sig 

arabisk dans och även olika procedurer om kost, slakt och tillagning av olika mat. Medans 

Berit beskriver hur elever kom och talade med henne om evangeliet och om deras tro. Även 

gemenskapen som Berit känner i sin församling. En familjerelation som gör att de är på 

samma plan och är på samma plats av samma anledning.  

”Våran församling har fokus på kärlek. Jag anser att då man är kristen är grund tanken att 

Jesus dog på korset för våra synder. Det är själva definitionen för att man är kristen. Det är 

stor skillnad mellan Svenska kyrkan och en liten församling. Vid bröllop och jul kommer även 

de icke kristna till kyrkan. Då passar det bra att gå till kyrkan men inte annars. Så är det inte 

i frikyrkan, där är det en regelbunden frekvens” (Berit) 

Resultatsamanfattning 

Alla informanterna gav uttryck om att man inte talar högt om vilken tro man har samtidigt 

som det inte är något de förnekar. Informanterna menar att det inte är några problem att möta 

föräldrar med deras tro och att olika religiösa högtider accepteras. Informanterna ansåg att 

inga elever ska påtvingas att delta i skolans avslutningar i kyrkan och att de på bästa vis 

arbetar för att göra det bästa för eleverna. 
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Diskussion 

Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Undersöka om religiös tro är det något personligt och privat och om tro ses som något udda 

och fult eller något som man är stolt över, genom att ta del av kristna lärares uppfattningar 

och tankar om kristen tro i arbetet i en mångkulturell skola. 

Den personliga trons påverkan i arbetet 

Osbeck (2006) menar att personer som arbetar med religion ibland kan stöta på svårigheter då 

religionen hamnar i konflikt med vår tids ideal främst inom värdegrunden. Huerta och 

Flemmer (2005) hänvisar till Obidah och Teel (2001) som menar att lärare med 

trosföreställning kan hamna i konflikter på grund av frågor som rör social rättvisa, utbildning, 

utbildningsfrågor som handlar om möjlighet att studera på grund av ras, språk, politik, 

könsroller, sexualitet liksom korsning mellan kyrkan och staten. Ingen av de intervjuade 

lärarna ansåg att deras tro var ett problem med möten med föräldrar. En av informanterna 

ansåg att kommunikations svårigheter med föräldrar och förståelse för att passa tid kunde 

skapa ett dilemma medans en annan informant menade att den största skillnaden var under 

gymnastik då en del elever inte fick vara med eller under måltider då vissa elever fastar under 

olika perioder 

Alla informanterna ansåg att de olika religiösa högtider som firas i skolan är accepterade. Det 

framkom att det fanns acceptans men ibland kunde förståelsen för religiösa högtider vara ett 

problem. Stensmo (2007) skriver att lärares kompetens och personlighet kan ge en informell 

auktoritet. Ett inflytande över undervisningen som baseras på personliga relationer. Två av de 

fyra informanterna ansåg att de använder sina kristna värderingar i sin undervisning. Båda för 

att visa lika värde för alla människor. En av informanterna anser att grund i kristendomen är 

gyllene regeln. Informanten ansåg även att ett stort problem är burqa som är odemokratiskt 

och gör att läraren gömmer sig. Informanten menade att det blir en svårighet för eleverna att 

förstå en lärare med burqa och att detta även kan skrämma eleverna. Stensmo (2007) hävdar 

att man som lärare har ansvar för elevernas lärande och hälsa och genom informantens 

tolkning så är burqa inte något positivt för eleverna. De två övriga informanterna försökte i 

sitt arbete vara så neutrala som möjligt men förnekar inte på något vis deras tro. 

Deltagande av mångkulturella elever i skolansavslutningar i kyrkan 

Gommers och Hermans (2003) hänvisar till tidigare forskning som menar att föreställningen 

av att barn borde få ta del av katolska religiösa traditioner utan hänsyn till andra religiösa 

traditioner inte längre förekommer bland lärare. Enligt Gommers och Hermans valde lärarna 

antingen en modell som förespråkar om att redovisa olika religioners traditioner eller en 

modell som inte bara fokuserar på att möta katolska traditioner utan även ta upp andra 

religioner. I studien fanns det knappt någon lärare som ansåg att man skulle ta bort alla 

religiösa inslag i skolan. Informanternas syn på detta var skild, ingen av informanterna ansåg 

att eleverna skulle påtvingas att del av skolavslutningarna i kyrkan där religiösa psalmer eller 

liknande ingick. En av informanterna ansåg att man måste sätta sig i eleverna och föräldrarnas 
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sits och ta en omvänd situation som exempel. Om man flyttar till ett annat land som 

Afghanistan skulle då jag följa deras seder och liknande? Informanten påvisar att vi lever i ett 

samhälle där man gör som man vill och man väljer själv men att eleverna är varmt välkomna 

att delta i de olika traditionerna.  

Det framkom att plats och musikanläggning var det viktigaste för en av informanterna, inte att 

skolavslutningar hölls i kyrkan eller att det sjöngs psalmer. En av informanterna ansåg 

däremot att frågan i sig svår att svara på, på grund av informantens egna religiösa tro. Passe 

och Willox (2003) skriver att de flesta lärare i skolan är van med traditionella metoder till 

gemenskap och firande av religiösa högtider och deras förberedelser så som julfirande och 

pysslande med juldekorationer, sång av traditionella, religiösa psalmer och även böner i 

klassrummet. En av de fyra informanterna beskrev att på informantens arbetsplats så 

informerades föräldrarna om de olika traditionerna som de firade i skolan och sedan fick 

föräldrarna avgöra om eleverna skulle delta. 

Lärarnas religiösa tros påverkan i möten med föräldrar 

Huerta och Flemmer (2005) hävdar att det ställs en större utmaning på blivande lärare med 

trosförställning. Dessa kan ha problem med att arbeta med elever och föräldrar som inte delar 

samma åskådning som de själva. Utifrån deras undersökning ansåg en av deltagarna i 

undersökningen att de icke kyrkliga medlemmar inte håller samma värderingar eller samma 

kultur som medlemmarna i kyrkan gör. Detta påpekade även en av informanterna. 

Informanten ansåg att under arbete på en kristen friskola var det en fördel att vara på samma 

plan som föräldrarna till eleverna som gick på friskolan. Informanten menar att de delade 

samma värderingar och kunde stödjas från båda hållen. Det var som en kontakt mellan 

människor som alla tillhör samma grupp, att de är på samma ställe av samma anledning. Det 

framkom även att omgivningen och det sociala ses som något stort för informanten och att det 

fanns en gemenskap och förståelse då man tillhörde samma kategori. En av de fyra 

informanterna såg sin tro som något positivt, genom sin tro hade informanten förståelse för 

andras religioner. 

Egna reflektioner 

Jag anser att mångkulturellskola är något som alla lärare kommer i kontakt med någon gång i 

sitt yrkesliv. Därför är det av stor vikt att alla lärare tillägnar sig kunskap som hjälper dem i 

sitt arbete och att det skapas en förståelse för mångkulturella skolor samt en nyfikenhet och 

förståelse för andra religioner. 

Min åsikt är att alla lärarinriktningar i lärarutbildningen bör tillägna sina elever alltmer 

kunskap om mångkultur och olika religioner och kulturer som kan hjälpa dessa blivande 

lärare i deras framtida arbete. Detta skulle bidra till en tryggare miljö och på sikt gynna 

morgondagens mångkulturella samhälle och skola, vilket jag hoppas gynnar en större 

förståelse och öppenhet. 
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Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ studie hade relevans utifrån studiens syfte. Informanterna kunde berätta 

om deras personliga tankar och känslor och hur deras tro påverkar dem i deras arbete. En av 

informanterna var mer villig att tala om sin tro än de övriga. Denna följsamma metod var 

lämplig för samtliga informanter eftersom de själva fick bestämma djupet och vidden i sina 

svar. 

Några av informanterna hade svårare att tala om vissa ämnen, till exempel om hur 

informanternas tro påverkar deras arbete. Troligen berodde detta på att genom informanternas 

syn på att tro är något man inte talar om, det är något personligt. Trots detta anser jag att valet 

av metod var det rätta i denna studie. 

Alla informanterna fick frågorna i förväg. Detta kan ses som både en nackdel och fördel. 

Genom att informanterna fick frågorna i förväg kunde de i förväg tänka ut vad han/hon ville 

svara. Informanterna kunde även diskutera intervjufrågorna med någon närstående som 

eventuellt kunde påverka deras svar. 

Pilotstudien skedde i hemmiljö för informanten. Där kunde informanten intervjuas i en lugn 

miljö. Den andra och tredje intervjun genomfördes via telefon. Informanterna var även då i 

sitt hem i en lugn miljö. En svårighet genom telefonintervju var att man inte såg 

informanternas gester och kroppsspråk, genom telefonintervju tolkar man endast 

informanternas tonfall och svar. Genom att ha haft dessa intervjuer som de två övriga kunde 

svaren ha blivit annorlunda och gett ett annat resultat i undersökningen. Den fjärde intervjun 

genomfördes i informantens hem även här i en lugn miljö. Genom att alla informanterna 

intervjuades i en bekant och lugn miljö anser jag att informanterna på bästa vis kunde ge så 

pass utförliga svar som möjligt. 

Sammanfattning 

Denna intervjustudie visar tydligt vikten av bemötande av olika människor och dess kultur 

och religion. Syftet har relevans för studien och det framgår i undersökningen vad kristna 

lärare har för uppfattningar och tankar om deras kristna tro i arbetet i en mångkulturell skola. 

Tro som något personligt och något man ej talar högt om har blivit tydligt i undersökningen 

samt rädslan för att vara annorlunda och möjligheten till att bli utfryst. Synen på att tro kan 

ses som något fult påvisades även. Det framkom att man som lärare med en religiös åskådning 

kan influera sin undervisning genom sin tro och sina åsikter samt eleverna. 

Genom att vara öppen för andra människor och dess kultur och religion kan man genom 

intervjuerna se informanternas positiva upplevelser. 

Förståelsen för olika religioner och dess högtider kunde vara svårt för informanterna men 

viljan för acceptans och respekt upplevdes. Lärarnas arbete för barnens bästa och lika värde 

anser jag blev tydlig i undersökningen även vikten av att få välja själv och inte influera eller 

tvinga eleverna till något på något vis. 
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Som lärare är man inte bara lärare utan också en förebild för eleverna. Genom detta bör man 

se över hur man som lärare uttrycker sin egen religion och tro och även hur man uttrycker sig 

gentemot andras religion och tro. 

Jag anser att det är viktigt att ta upp de svåra frågorna som man som lärare kan stöta på i sin 

vardag i ett större forum med alla berörda parter och se positivt över varandras erfarenheter 

och ta lärdom av dessa. 

Förslag till vidare undersökning 

Genom denna studie framkom det bland annat att synen på andra religiösa åskådningar och 

högtider var accepterade men kunde vara svåra att förstå. Utifrån detta kan man undersöka 

vidare om lärares kunskap om olika religioner och dess högtider. Finns förståelse och 

acceptans att eleverna vid vissa tillfällen fastar eller bär slöja? Även undersöka lärarens 

kunskap och åsikt inom området. 
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Bilaga 1 
2010-0-823 

Missiv 

Hej 

Intervjun du blivit tillfrågad att delta i handlar om lärares syn på sin egna religiösa tro inför 

mångkulturella elever/barn. Intervjun kommer att bli en del i mitt examensarbete som är ett 

avslut på min lärarutbildning. Jag förväntas vara färdig lärare till julen 2010. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt det vill säga att jag inte kommer att skriva 

något som kan kopplas just till dig. I arbetet kommer du vara helt anonym. 

Frågorna som skickats med får du gärna gå igenom med någon närstående, det kan vara 

lättare att komma på svar när man pratat med någon. Om det är någon fråga som är svår att 

besvara eller som du ej vill besvara hoppa då över denna. Viktigt för dig att veta är att du när 

som helst under intervjun kan avbryta. Du är inte tvungen att svara på alla frågor. Om du har 

av intresse att läsa mitt färdiga arbete så kommer du ha möjlighet till detta via högskolans 

söktjänst DIVA. 

Har du några frågor eller övriga funderingar? Tveka inte, hör av dig direkt. 

Mvh Malin Lundstedt 

 

 

 

Email: ****** 

 

Mobil nr: 07*-****** 

Handledare: ***** **** 

 

Email: ****** 

Högskolans söktjänst DIVA: http://hig.diva-portal.org/smash/searchadthe.jsf 



 

    

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1, Är du utbildad lärare 

- Vilken årskurs 

 

2, Arbetar du i skolan för tillfället  

- I vilken årskurs 

. 

3, Ser du dig själv som troende eller aktiv/praktiserande troende? 

- Inom vilken religion? 

 

4, Om du är aktiv i någon församling, vilken är det i sådana fall?  

 

5, Är du öppen med din tro inför andra människor?  

 

6, Påverkar din tro ditt arbete? 

- Ser du din tro som en nackdel eller en fördel i ditt arbete? 

 

7, Vet dina elever att du är troende? 

- Elevernas reaktion över detta? 

 

8, Kommer du i kontakt med elever i ditt arbete som har en annan tro än din egen?  

 

9, Upplever du att din tro påverkar möten med föräldrar av annan tro? 

- Finns det förståelse för religiösa högtider i personal och föräldragrupper? 

 

10, Var anser du gränsen går för att överskrida religionsfriheten i skolan? 

11, Anser du att mångkulturella elever bör delta i de ”svenska” traditionerna såsom lucia, 

skolavslutningar i kyrkan etc.? 


