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Sammendrag 

 

Problemstillingen denne oppgaven tar utgangspunkt i er «Hvilke utfordringer og fordeler er 

det ved å undervise i islam i et multireligiøst klasserom i Oslo i dag, og hvordan kan Oslo-

læreren benytte seg av de muslimske elevenes forutsetninger?». 

 

Norge og det norske samfunnet er i stadig endring, og blir med årene stadig mer multireligiøst 

og flerkulturelt. Dette påvirker selvsagt også den norske skolen, som viser endring i samme 

retning. Mangfoldet og forskjellene mellom elevenes bakgrunn, forutsetninger, religiøse 

praksis og livssyn blir større. For å møte disse endringene er en av mulighetene å benytte seg 

av elevenes forutsetninger i religionsundervisningen. Formålet med denne oppgaven var å 

finne ut hva religionslæreren i Oslo tenkte om slik elevaktiv undervisning, og å skape 

bevisstgjøring. Teorien jeg har brukt i oppgaven har blitt valgt på bakgrunn av informasjonen 

som kom frem under intervjuene med informantene. Jeg valgte å benytte meg av den 

kvalitative forskningsmetoden fokusgruppeintervju. Jeg gjennomførte to intervjuer, med til 

sammen syv religionslærere. Intervjuene gjorde det mulig å drøfte empiri opp mot teori på 

feltet. Lærerne jeg intervjuet er alle lærere i religion- og etikk på tredje årstrinn i videregående 

skoler i Oslo.  

 

Hovedfunnene til studien er at noen lærere frykter at elevene skal føle seg satt i en utsatt 

situasjon dersom de blir bedt om å fortelle om sin religiøse praksis i plenum, samtidig som 

samtlige stiller seg positive til fordelene det kan ha for elevene. Flere av informantene pekte 

på media og dets tendens til å male et negativt bilde av islam og muslimer, som årsak til 

hvorfor det finnes mange fordommer mot muslimer i Norge i dag. Samtlige av informantene 

enes om at dialog i klasserommet er nøkkelen til økt forståelse og inkludering i religionsfaget.  
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1 Innledning og problemstilling 

 

Problemstillingen i min masteroppgave er: «Hvilke utfordringer og fordeler er det ved å 

undervise i islam i et multireligiøst klasserom i Oslo i dag, og hvordan kan Oslo-læreren 

benytte seg av de muslimske elevenes forutsetninger?».  

 

Muslimske elevers forutsetninger i klasserom i Oslo i dag, er svært heterogent. Det finnes 

utallige måter å være en muslim på, og ulike måter å identifisere seg med religionen på. 

Elevens forutsetninger kan bestå av eventuelle forkunnskaper, biaser, holdninger, 

oppfatninger som den muslimske eleven allerede innehar. De forskjellige elevene kommer inn 

i undervisningssituasjonen med ulikt utgangspunkt, noen har lært masse om religionen sin 

hjemme, andre svært lite, og noen er kanskje ikke praktiserende i det hele tatt. Det er også 

forskjellige retninger og tolkninger av islam som kan ha innvirkning på innstillingen eleven 

har til faget. Det er nettopp hva lærere i Oslo i dag tenker om å invitere mangfoldet inn i 

undervisningen jeg ønsker å utforske. Jeg er i denne oppgaven samtidsrettet, hvor jeg har mer 

fokus på hva man kan gjøre enn hva som allerede blir gjort. 

 

I min problemstilling skriver jeg «utfordringer og fordeler ved å undervise i islam i et 

multireligiøst klasserom», og da er det viktig å poengtere at dette også vil kunne handle om 

lærerens forutsetninger. Det er viktig at læreren er klar over sin egen rolle i klasserommet, da 

dette påvirker både elevene og undervisningen. Elin Strand skriver om lærerens rolle i 

religionsundervisningen, og hun går inn på flere temaer som vil kunne være relevante for min 

oppgave. Både som lærer og forsker er det viktig å være observant på sin egen rolle i 

situasjonen. Man bør tenke over hva man tilfører situasjonen. Om man enten som forsker eller 

lærer har spesielle fordommer eller forutsetninger i situasjonen vil dette kunne forme 

situasjonen i en bestemt retning. En lærer som har sterke biaser vil kunne ha vanskeligheter 

med å opptre objektivt i mange spørsmål knyttet til religion, ekstremisme og religionskritikk 

(Strand, 2007). 
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Der andre masteroppgaver ofte fokuserer på hvordan lærere allerede underviser i islam på 

videregående skole ønsker jeg å fokusere på hvordan man kan utvikle og forbedre denne 

undervisningen. Dette vil bli en utfordring, da det selvsagt ikke finnes en fasit for dette. 

Samtidig finnes det fortsatt et forbedringspotensiale i den norske skolen, og da kanskje særlig 

når det kommer til tilrettelegging for et økende mangfold. Elevene har krav på tilpasset 

opplæring innenfor ett felleskap. Og om en lærer ikke bruker elevenes forutsetninger, får ikke 

elevene en opplæring som er tilpasset dem (Udir, 2015). 

 

Siden det ikke finnes en fasit, ønsker jeg å forske på /sjekke ut mulighetene. Undervisningen 

må tilpasses den enkelte lærer og det enkelte klasserom. Det må også tas høyde for at både 

forutsette og uforutsette situasjoner kan oppstå i klasserommet. Likevel ønsker jeg å utforske 

hvordan man kan forsøke å optimalisere undervisningen, med elevenes bakgrunn som en 

ressurs. Jeg er ute etter både konkrete tanker om fremtiden rundt muslimske elevers 

forutsetninger i Oslos klasserom, og prinsipielle tanker rundt temaet.  

 

1.1 Oppbygning 

I denne oppgaven vil jeg først, i kapittel to, gå igjennom forskjellige teoretiske perspektiver 

og tidligere forskning som er relevant for oppgaven, før jeg i kapittel tre redegjør og 

begrunner valg av metode. I kapittel fire tar jeg for meg funn og analyse av funn, før jeg i 

kapittel fem drøfter nevnte funn opp mot teorien nevnt i kapittel to. Avslutningsvis, kapittel 

seks, oppsummerer jeg studiens funn og kommer med tanker om veien videre.   

 

1.2 Avgrensing 

Dette er en 30 poengs masteroppgave, der jeg har hatt begrenset med tid og har derfor valgt å 

legge fokuset på lærerens erfaringer og tanker rundt å benytte seg av muslimske elevers 

forutsetninger i klasserommet. Jeg har ønsket å holde fokus på hvordan dette kan gjøres 

fremover, og eventuelt bedre enn slik det blir gjort i dag. Jeg har valgt å ha et fokus på 
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fremtiden og hva vi kan lære av tidligere praksiser, fordi jeg ønsker en religionsundervisning 

som er bedre rustet for å imøtekomme det voksende mangfoldet i klasserommene.   
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2 Tidligere forskning og teoriperspektiver 

 

I dette kapittelet blir det presentert og redegjort for tidligere forskning og teoriperspektiver 

som er relevante for min studie. Det trekkes også inn noe forskning som handler om 

religionsundervisning av andre religioner enn islam, da dette kan brukes til å diskutere 

religionsundervisning mer generelt. Databasene og kildene som er undersøkt ga ingen 

konkrete treff på studier som omhandlet konkret muslimske elevers forutsetninger i 

religionsundervisningen. Samtidig finnes det fortsatt litteratur som er relevant for min studie. 

Blant annet forskning på fremstillingen av islam i religionsundervisningen, analyse av 

fremstillingen av islam i norske medier, og intervjuer med religiøse elever. Mitt mål med 

denne oppgaven er å sette søkelyset på de egenskapene og kunnskapene de muslimske 

elevene har i det de trår inn i klasserommet, og hvordan dette kan benyttes i undervisningen.  

 

Islam, undervisning og muslimske elevers forutsetninger er store temaer, som jeg umulig kan 

dekke fullstendig i min egen master, da jeg skriver en 30-poengsmaster og har begrenset med 

tid. Samtidig er dette faktorer som er svært viktige å skrive noe om, da dette selvsagt kan 

påvirke både elever og lærere i klasserommet. 

 

Dette kapittelet starter med å presentere tidligere forskning som handler om forskjellige 

fremstillinger av religion i religionsundervisningen. Her nevnes, blant andre, Dan Moulin 

(2011) og hans undersøkelse av elevenes oppfattelse av hvordan religion blir fremstilt i 

undervisningen. Det er også hensiktsmessig å se på relevant forskning gjort på undervisning 

av islam, og her er artikkelen til von der Lippe (2009) om fremstillingen av islam i klasserom 

i en niende klasse i Norge aktuell. Da det er lite konkret forskning på feltet, har jeg valgt å 

belyse min egen empiri ved å sammenligne mine funn med funnene til tre andre 

masteroppgaver innen religionsdidaktikk. Til dette benytter jeg meg av masteroppgavene til 

Aida Kucevic og Caroline Løkting Johansen. 
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Jeg skriver også kort om mangfoldet innen islam, og unge muslimers religiøse identitet. Her 

synes jeg at det er relevant å trekke inn forskningsstudien til Sissel Østberg (2003) om 

hverdagsliv og religion blant norsk-pakistansk ungdom, samt Kari Vogts (2008) bok om islam 

i Norge.  

 

2.1 Tidligere forskning 

 

Tematikken islam, religion og undervisning er temaer som har blitt utforsket tidligere, men 

det finnes ikke mye konkret forskning på feltet. Derfor har jeg valgt å benytte meg av et 

utvalg tidligere masteroppgaver som har vektlagt andre aspekter enn min egen studie. Dette er 

både for å være bevisst på tidligere forskning på feltet, og for å spare tid da jeg grunnet 

begrensningene som følger en 30-poengs oppgave ikke har kunnet undersøke alle aspektene 

selv.  

 

Et eksempel er en tidligere masteroppgave som har forsket på noe mer generelt, nemlig 

hvordan islam blir fremstilt i religionsundervisningen på videregående skole. Aida Kucevic 

sin oppgave, Islam i undervisningen (Kucevic, 2017), tar for seg relevante temaer for min 

oppgave. Kucevic viser seg å ha mye av den samme tanken bak prosjektet sitt som det jeg 

selv har, nemlig en mistanke om at religionsundervisningen vi har i dag ofte ikke møter det 

voksende behovet samfunnet vårt har for en reflektert og økt kunnskap om islam, både som 

religion og kultur. Hennes hovedfunn viser at undervisningen av islam kan åpne opp for et 

mer nyansert og variert syn på islam, og at religionslærere underviser forskjellig. Hun 

vektlegger også viktigheten av dialogaktiviteter, da dette synes å være et verktøy for å få frem 

forskjellige perspektiver innen islam. Funnene hennes peker også på utfordringer som oppstår 

når lærerne forsøker å få frem et nyansert bilde av islam. Hun nevner medias islam-diskurs 

som en faktor som skaper en utfordring for nyanseringen, og også utfordrer formålene til 

religionsfaget om toleranse og respekt (Kucevic, 2017).  
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Medienes fremstilling av ekstremisme og islam er faktorer som kan påvirke både lærerens og 

elevenes syn på religionen, og vil derfor være verdifullt å nevne. Caroline Løkting Johansen 

skriver godt om dette i sin master Islam i norsk presse. En kvalitativ studie av elevers 

refleksjoner rundt fremstillinger av islam i norske aviser (Johansen, 2016). Studien hennes 

viste at elevene i stor grad var kritiske til media og hadde evne til å reflektere nyansert rundt 

den måten media presenterer islam på. Samtidig hadde elevene i hovedsak en negativ 

holdning til islam, med flere negative assosiasjoner. Hovedsakelig så man negativiteten i 

forbindelse med spørsmål om likestilling og kjønn. Der utrykte spesielt elevene som ikke var 

muslimer selv, at de mente at kvinner blir urettferdig behandlet i islam. Forskjellen mellom 

elevenes forståelsesrammer kom tydeligere frem mellom de elevene som var muslimer og de 

elvene som ikke var det. De elevene som ikke er muslimske var mer negative til islam enn de 

muslimske elevene. Hun konkluderer derfor med at elevene har kompetanse nok til å innse at 

det finnes nyanser av islam som ikke blir presentert i media, men at de ikke har nok kunnskap 

om tematikken media ofte vektlegger. Elevene anvender ikke beskrivelsene fra religionsfaget 

som omhandler målsettingene i faget i møtet med islam i mediene (Johansen, 2016). 

 

Denne oppgavens formål er å gå mer i dybden av religionsundervisningen, med et fokus på 

elevenes forutsetninger i klasserommet. Der Kucevic (2017) fokuserer på hvordan islam blir 

fremstilt i religionsundervisningen i dag, vil jeg fokusere mer på hvordan 

religionsundervisning av islam kan gjennomføres. Altså skifte fokus fra hvordan ting allerede 

gjøres, og forsøke å se nærmere på hvordan det kan gjøres fremover. Johansen (2016) skriver 

om islam og medier. Som religionslærer i dag underviser man i et klasserom med elever som 

har fri tilgang til internett og medier, derfor er det viktig å ha innsikt i hvordan dette kan 

påvirke elevenes holdninger. Medienes innvirkning på elevenes holdninger er en faktor det er 

svært viktig å vite om, samtidig ville min master blitt altfor omfattende om jeg skulle 

diskutert dette til det fulle. Derfor har jeg benyttet meg av de funnene Johansen (2016) har 

gjort i sin studie der det blir relevant i min drøfting.  
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2.1.1 Tidligere forskning på fremstilling av islam i undervisningen 

 

Basert på min problemstilling vil det være hensiktsmessig å se på tidligere forskning av 

representasjon av religion i religionsfaget. Derfor er det relevant å se nærmere på Dan Moulin 

(2001) sin undersøkelse av hvordan elever oppfatter religionsundervisningen på en skole i 

England. Undersøkelsen hans fant sted på en videregående skole, og besto av informanter fra 

fire religiøse grupper av ungdommer, tre var informanter fra ulike kristne grupper og den 

fjerde var fra en jødisk gruppe. Altså tar ikke denne studien for seg noen muslimske elever, 

men den kan allikevel peke på temaer som er relevante, da den setter fokus på forhold som 

berører elever med forskjellig religiøs bakgrunn i klasserommet. På denne måten kan studien 

hans ha relevans for min drøfting av muslimske elever som ressurser i klasserommet.  

 

Moulin fant i sin undersøkelse (2011) at informantene oppfattet undervisningen i religion som 

stereotypisk, og at den ikke får frem kompleksiteten og mangfoldet som finnes innenfor hver 

enkelt religion. Informantene i undersøkelsen oppfattet at flere religiøse tradisjoner ble 

fremstilt som farlige og utdaterte. De jødiske informantene, for eksempel, var svært kritiske til 

fremstillingen av jødedommen, og mente at undervisningen fremstilte jødisk praksis og tro 

som noe unormalt. Moulins undersøkelse inneholder også funn som viser at de religiøse 

elevene ofte blir benyttet som ressurs i undervisningen. De religiøse elevene blir brukt som 

eksempler og representanter for religionen av både lærere og medelever. Elevene som ble 

intervjuet bekreftet dette funnet, og fortalte at de var nervøse for å bli brukt som eksempler for 

religiøs praksis, da de frykter fordommer fra andre elever i klassen. Å benytte seg av 

representanter fra klasserommet kan være et verktøy for å få religionen til å virke mer 

levende, og for å lære på et med lokalt og individuelt nivå, kan i følge Moulin virke mot sin 

hensikt (Moulin, 2011, s. 325).   

 

Studien til Moulin synes å antyde en mangel på forståelse for toleranse og mangfold i 

undervisningen av religion. Dersom dette er tilfellet svekker det verdien av å trekke inn elever 
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i undervisningen. Moulin eksemplifiserer dette ved å beskrive hendelser hvor det å bruke de 

religiøse elevene i undervisningen har hatt motsatt av ønsket effekt, hvor ønsket effekt er å 

øke respekten og toleransen mellom elevene. Moulin peker også på at 

religionsundervisningen kan være etnosentrisk, og at utenfraperspektivet ofte dominerer 

undervisningen. Moulin skriver at utfordringen begynner allerede i det lærer og elever 

kommer inn i klasserommet, fordi de allerede har fordommer til fenomenet religion. I en slik 

kontekst blir læreplanen og kompetansemålene i religionsfaget mer utfordrende å oppnå. 

Moulin vektlegger viktigheten av høy fagkompetanse fra lærerens side, samt en sterk 

integritet. Dette vil være spesielt viktig for lærerens håndtering av dialog og samtale i 

klasserommet (Moulin, 2011, s. 320). 

 

Marie von der Lippe sin studie Scenes from a classroom. Video analysis of classroom 

interaction in religious education in Norway fra 2009, viser lignende funn. Studien hennes ser 

på islam og hvordan religionen blir omtalt og fremstilt i religionsundervisningen i en klasse 

på ungdomsskolen i Norge. Hun har samlet inn data fra videoopptak av undervisningen, som 

viser at islam ofte blir nevnt i sammenheng med ord som konflikt, krig og vold. Hun skriver 

at dette var en tendens, selv når islam egentlig ikke var temaet for undervisningen den timen. 

Etter undervisningen foretok von der Lippe gruppeintervjuer av elevene som viste andre 

holdninger og meninger om islam enn det som kom frem i opptakene fra timen. Hun trekker 

frem funnet av disse forskjellene og skriver at disse islam-diskursene virker å være 

kontekstbetinget, altså at elevene utrykker seg forskjellig i ulike situasjoner. Derfor legger 

von der Lippe vekt på viktigheten av å ha diskusjoner med god struktur i klasserommet, som 

skal gi en plattform hvor man kan utfordre kommentarer som kan virke stereotypiske eller 

fordomsfulle. Hun understreker også at læreren må huske på at elevene tar med seg islam-

diskurser inn i klasserommet som de har fått fra media. Derfor må læreren kunne tilby andre 

islam-diskurser som alternativer, for å gjøre opp for den negative vinklingen media ofte har 

på islam og muslimer (von der Lippe, 2009, s. 185 – 187). 
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2.2 Teoriperspektiver 

For å aktualisere har jeg benyttet meg av bøker om islam og sekularisme, bøkene til Nilüfer 

Göle og Oddbjørn Leirvik omhandler svært sentrale temaer. I Göles bok, Islam and Secularity 

– the future of Europe’s public sphere (2015), skriver hun blant annet om islams rolle i et 

sekulært Europa, noe som er relevant med tanke på et multireligiøst klasserom. Hun skriver 

om to store problemer: forholdet mellom islam og den vestlige sekulære moderniteten, og 

virkningen av den muslimske tilstedeværelsen i Europa. Göle viser hvordan synligheten av 

islamsk praksis i den offentlige sfære i Europa forstyrrer ideen om vestlig sekularisme. Islam 

og sekularisme er begreper som, i Europa, går hånd i hånd. I denne aktuelle boken belyser 

Göle den nylige revurderingen av sekularisme og religion, modernitet og motstand mot den 

og det skiftende terrenget for religiøs identitet i det moderne Europa (Göle, 2015). 

 

Sekularisme med norske briller av Sindre Bangstad, med flere, inneholder et kapittel skrevet 

av Anne Sofie Roald som er aktuelt for oppgaven min. Hun skriver om tematikken muslimer 

og islam i et sekulært Norge, og hvordan dette påvirker de nyere generasjonene muslimer i 

Norge. Dette kan overføres til hvordan det påvirker muslimske elever i norske klasserom, og 

hennes studie er derfor svært treffende for den delen av min studie som omhandler elevenes 

forutsetninger. Anne Sofie Roald stiller spørsmål ved hvor stabilt det religiøse engasjementet 

er i de muslimske miljøene i Norge. Hun skriver at på 1960 – 1970-tallet, da mange muslimer 

innvandret til Norge, lå det meste av det religiøse i personlig utfoldelse av nevnt religion. 

Rundt 1970 - 1980 ble det ulike bønnelokaler, noe som førte til et skille mellom forskjellige 

tolkninger av budskapet til islam. Dette førte igjen til grupperinger innad blant muslimene. 

Den første generasjonen muslimske innvandrere holdt seg ofte til sine egne, andre muslimer 

med lik kulturell og etnisk bakgrunn. Den nye generasjonen norske muslimer derimot, har et 

større nettverk, med kontakter på tvers av kulturelle og etniske grenser. På denne måten blir 

det kulturelle møter mellom muslimer med forskjellige religiøs praksis, og ikke bare 

kulturelle møter mellom muslimer og ikke-muslimer (Roald, 2012).  
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Spørsmålet om hva som er den autentiske og sanne islam blir i dag svært vanskelig, da det 

finnes utallige former for forskjellig praktisering av religionen. Roald skriver videre at det 

ikke er uvanlig at muslimer anser sin egen tolkning og praktisering som autentisk og rett 

islam. Hun skriver også at mange muslimer anser andres tolkninger som «feil» eller «dårlig» 

dersom den skiller seg fra sin egen. (Roald, 2012). På grunn av mange forskjellige tolkninger 

av islam, skjer en slags relativisering av religionen. Denne relativiseringen sammenligner 

Roald med sekulariseringsprosessene som skjedde i Norge på 1900-tallet. Via denne 

relativiseringen av det islamske budskapet, blir religionen i økende grad individualisert 

(Roald, 2012).  

 

I 2009 skrev Bushra Ishaq en kronikk om privatreligiøsitet innen islam. I kronikken presiserer 

hun at religiøsitet har blitt et mer privat anliggende innenfor islam, og at religiøs tro og 

praksis ligger på et personlig plan. Roald skriver at dette synet på religiøsitet er et resultat av 

den norske formen for myk sekularisering, hvor muslimer sosialiseres inn i det norske 

samfunnet via skole, jobb, media og venner (Roald, 2012, s. 75 – 77).  

 

Boken til Leirvik, Islamsk etikk - Ei idehistorie, gir et godt innblikk i mangfoldet som finnes 

innen islam. Dette er nyttig å ha som en grunnstein når man skriver om mangfoldet i 

klasserommet. Leirvik setter fokus på mengden av mangfold som finnes innen islam som 

klassisk tradisjon, sett i en moderne norsk kontekst. Målgruppen hans er alle som ønsker å 

vite mer om hva islam står for. Han bidrar med refleksjoner rundt religion og vold, og 

diskuterer begrepet samvittighet i sammenheng med et kristent og muslimsk perspektiv 

(Leirvik, 2002). 

 

Geir Skeies bok Religionsundervisning og Mangfold – rom for læring i religion, livssyn og 

etikk inneholder spesielt en artikkel som er interessant for min problemstilling. Øystein Lund 

Johannessen skriver blant annet om viktigheten av flerkulturell kompetanse i RLE, i sitt 

kapittel Mellom barken og veden: om lærerrollen i religionsfaget i spenningen mellom 

samfunnskrav og elevenes interesse. Han setter fokus på lærerens og forskjellige 

læringsstrategiers rolle i undervisningen. Her står det om en muslimsk elev som forteller 
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klassen om Koranen. Dette er et svært aktuelt eksempel jeg drøfter i min studie (Johannessen, 

2010). 

 

Lars Laird Iversens bok, Learning to be Norwegian – A case study of identity management in 

religious education in Norway, inneholder spennende stoff om identiteten til norsk-muslimer i 

klasserommet. Her tar han også opp grensesetting, noe som er svært relevant for min 

problemstilling. (Iversen, 2012) 

 

Religionshistorikeren Kari Vogt har skrevet en svært relevant bok, Islam på norsk – Moskeer 

og islamske organisasjoner i Norge. Boken tar for seg svært relevante spørsmål knyttet til 

islams stilling i Norge i dag, og hvordan dette har utviklet seg de seneste årene. I boken 

beskriver Vogt et bilde av fremveksten av islamske organisasjoner og moskeer i Norge over 

de siste ti årene. Hun gir en innsikt i hvordan livet ser ut på innsiden av moskeen og innenfor 

organisasjonene. Vogt retter søkelyset mot spørsmål om kvinnens stilling i de muslimske 

miljøene, islams lovskoler i dagens Norge og lignende (Vogt, 2008) 

 

Sissel Østberg har skrevet boken Muslim i Norge – Religion og hverdagsliv blant unge norsk-

pakistanere. I boken drøfter hun skapelse av identiteter, og hvordan dette henger sammen 

med kulturen i et flerkulturelt Norge. Hun beskriver prosessene rundt identitetsdannelse, hvor 

noe er generelt for all ungdom, og noe er spesifikt for ungdommene som er norsk-pakistanske. 

Hun fokuserer spesielt på hvilken rolle religionen kan spille i denne prosessen. De delene av 

boka hvor Østberg diskuterer informantenes opplevelse av religionsundervisningen er mest 

relevant for min problemstilling, men jeg benytter meg også av informantenes tanker rundt 

identitet (Østberg, 2012). 

 

I Sosial kompetanse og problematferd i skolen skriver Terje Ogden om hvilke tiltak som kan 

benyttes i møte med mangfoldet av barn og unge i skoler og barnehager. Han skriver om 

selvregulering og sosial kompetanse. De mest sentrale delene for min problemstilling er der 

han skriver om læringsmiljø og klasseledelse (Ogden, 2009) 
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I Religion i skolen – didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget skriver Jon Magne 

Vestøl om hvorvidt undervisningen burde ta hensyn til elevenes religion eller ei. Han 

diskuterer hvorvidt religionsundervisningen burde ta hensyn klasserommets mangfold av 

livssyn og religioner, eller om undervisningen burde ha et fokus på det rent faglige. Han setter 

søkelyset på synsvinkler som er interessante for min oppgave, ved å stille spørsmål ved hva 

som er best for elevene; å kun lære om religioner, eller å lære i møte med religionene til sine 

medelever (Vestøl, 2017, s. 130 – 143). 

 

2.2.1 Dialog som verktøy i undervisningen 

Geir Winje skriver om dialog som arbeidsmåte i boka Religions- og livssynsdidaktikk. I boka 

argumenterer han for at dialog som verktøy kan være svært verdifullt, spesielt i religion- og 

livssynsfaget. Dialogen kan være planlagt eller spontan, Winje skriver at elevene har nytte av 

den uansett. Dette understreker viktigheten av at læreren beholder et åpent sinn, lar elevene 

stille spørsmål og oppfordrer til samtale i undervisningen (Winje, 2016, s. 154 – 156).  

 

Geir Winje skriver følgende definisjon på en dialog i religions- og livssynsfaget: 

 

«For at en samtale skal kunne kalles dialog, må deltagerne følge visse spilleregler. De 

bygger på grunnleggende normer og verdier som respekt for hverandre og trygghet på 

eget menneskeverd. Reglene bør utvikles og stadig revurderes av lærere og elever i 

samarbeid.» 

(Winje, 2016, s. 154 – 156). 

 

Når en lærer benytter seg av dialog som et aktivt verktøy i undervisningen vil det gi elevene 

mulighet til å stille spørsmål underveis, dersom det skulle være noe de ikke forstår, noe de vil 

legge til osv. En slik faglig dialog vil kunne føre til økt læring hos elevene, og gjøre det lettere 

for læreren å ha oversikt over hvordan elevene ligger an på det faglige nivået.  
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I Dialogisk religionsundervisning skriver Heid Leganger-Krokstad om hvordan klasserommet 

skaper den perfekte arena for religions-dialog. Videre skriver hun om hvor viktig det er å 

benytte seg av disse mulighetene for dialog, diskusjon og samtale, siden det både er en flott 

mulighet for elevene å lære mer om stoffet og også en fin anledning å øve elevene i å møte 

hverandres meninger med respekt. Slike dialoger kan bidra til at elevene blir flinkere til å lytte 

til, og lære av hverandre. I en skolehverdag som i en økende grad blir preget av at elevene 

jobber individuelt eller med teknologiske hjelpemidler, er kanskje dialogen viktigere enn 

noensinne (Leganger-Krokstad, 2002, s. 25 - 26). 

 

Dersom elevene i for stor grad overlates til seg selv, med individuelle oppgaver som ikke blir 

tett oppfulgt av læreren, vil dette kunne føre til at læreren har vanskelig for å ha oversikt over 

elevenes faglige nivå. Hvis læreren kun sjekker elevenes nivå ved formelle 

vurderingssituasjoner er det ofte for sent. Dette kan man unngå ved å drive aktivt med dialog 

og vurdering for læring (Smith, 2009, s. 24).  

 

I Lærestrategier. Søkelys på lærerens praksis skriver Eivind Elstad og Are Turmo om 

begrepet elaborering. Elaborering betyr fordypning, og kan være en nøkkeldel av 

læringsprosessen til elevene. Denne fordypningen aktiviserer kunnskaper og erfaringer som 

eleven har fra før, som kan føre til økt læringsutbytte (Elstad og Turmo, 2006, s. 17 - 20). 

Dersom man som lærer klarer å skape en trygg arena for elevene å diskutere religion og 

livssyn på, enten parvis, i grupper eller i plenum i klasserommet, vil dette kunne bidra til å gi 

elevene respekt for andres tro og meninger. Dette vil igjen kunne bidra til å danne et grunnlag 

for at elevene møter mennesker i samfunnet med respekt senere i livet også, dersom de har 

lært i klasserommet at det er rom for ulikheter. På denne måten kan man si at slik form for 

elaborering kan være en erfaring som øker læringsutbyttet til eleven, også i senere situasjoner 

utenfor skolen. De skriver også om å la elevene fordype seg i et tema, slik at eleven er trygg 

nok til å delta i eventuell dialog i klasserommet (Elstad og Turmo, 2006). Dialog mellom 

lærer og elever er av vesentlig betydning for min problemstilling, da det er helt nødvendig 

med kommunikasjon for at læreren skal få innsikt i elevenes eventuelle forutsetninger. 
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2.2.2 Etnisk mangfold i Norge 

Gunn Imsen skriver i sin bok Lærerens verden om læreryrket generelt, læringsmiljø og 

yrkesetikk.  Hun skriver blant annet om etnisk mangfold i Norge og i norske klasserom, og 

også om klasseledelse i slike klasserom (Imsen, 2016). Dette er temaer som er spennende å se 

nærmere på for min studie. 

Hvis man sammenligner Norges språk og kultur med andre land, ser man at Norge er et 

relativt homogent land. Til tross for forskjellige dialekter, og to skriftspråk, så forstår vi 

hverandre. Disse kulturelle variasjonene er heller ikke større enn at man kan si at vi har en 

felles, norsk kultur. Denne norske kulturen referer til grunnleggende verdier, en historisk 

identitet og rettslig samværsform og tenkemåte. Dette var iallfall slik vi tenkte om oss selv 

frem til innvandringen økte på 80-tallet. Statistisk sentralbyrå opplyste i 2015 om at andelen 

innvandrere i 2015 utgjorde omkring 15 prosent av hele Norges befolkning. Disse 15 

prosentene fordelte seg på om lag 220 forskjellige land. Den største andelen av innvandrere 

har bosatt seg i eller rundt Oslo, men innvandrere finnes i de fleste byer og mindre bygder 

(Imsen, 2016, s. 228).  

 

(1) Etnisk mangfold i skolen 

Etter hvert som det norske samfunnet blir mer og mer flerkulturelt, påvirker dette også 

skolene. De utfordringene som kommer med et økt etnisk mangfold er relativt nye i Norge. 

Flesteparten av de innvandrede minoritetene kom på slutten av 1900-tallet. De utgjør en 

heterogen gruppe, og de har røtter i ulike kulturer. Dette har ført til at de har tilegnet seg det 

norske språket og den norske væremåten i varierende grad. I gruppen av innvandrede 

minoriteter finner vi både innvandrere som har tilegnet seg norsk kultur og språk godt, og de 

som knapt snakker norsk. Noen innvandrere omgås primært med andre innvandrere fra 

samme land som seg selv, og derfor deltar de lite i det norske samfunnslivet. Andre veksler 

mellom sin opprinnelige etniske kultur og den norske identiteten (Imsen, 2016, s. 228 – 229). 
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I Norge i dag, er integrering av innvandrere et mål. Basert på både menneskerettighetene og 

norsk lov har alle innbyggere i Norge rett til å følge sine verdier og praktisere sin egen tro. 

Gjennom en målrettet og gjennomført integreringspolitikk kan det skapes en funksjonell og 

meningsfylt inkludering av kulturelle minoriteter i den norske skolen og i det norske 

samfunnet (Imsen, 2016, s. 230 – 231). 

 

Innvandreres opplæring i skolen omhandler ikke bare språkopplæringen, men om hele den 

kulturelle rammen minoritetselever har i hverdagen sin. Hvis det er sånn at sosiale og 

kulturelle variasjoner i norsk kultur kan bidra til fremmedgjøring overfor de teoretiske sidene 

ved skolen, blir minoritetselevenes problemer større. Det finnes flere måter å løse denne 

problematikken på. En av dem er at skolen kan benytte seg av tiltak som skal kompensere for 

de kunnskapsmessige eller kulturelle «manglene» eleven eventuelt har. En annen løsning er at 

skolen kan benytte seg av den kunnskapen eleven allerede har, og eventuelt de ferdighetene 

eleven allerede mestrer. Denne løsningen vil være egnet for å komme minoritetselevene mer i 

møte. Dette innebærer også at de kulturelle kunnskapene minoritetene i skolen innehar, må få 

en plass i skolen. Begge disse tiltakene kan omtales som flerkulturell pedagogikk. Samtidig 

vil den siste løsningen kunne kalles en felleskulturell tilnærming, da den viser større grad av 

inkludering, fordi den ønsker å både bygge på og ivareta minoritetselevenes egne ressurser 

(Imsen, 2016, s. 230 – 231).  

 

2.2.3 Teori knyttet til religiøs identitet 

 

Ingjerd Ottesen Skaatan skriver om religiøs identitet i boka Religionsundervisnings og 

mangfold - rom for læring i religion, livssyn og etikk. Hun skriver om hvor komplekst temaet 

er, og at det finnes mange ulike tolkninger og forståelser av hva det vil si å høre til en religion 

(Skaatan, 2010). Religiøs identitet er en sentral del av elevenes forståelse av sine 

forutsetninger og er derfor av betydning for min drøftelse i denne studien. 
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I sin bok Youth studies – an introduction skriver Andy Furlong om kompleksiteten til 

ungdommer religiøse identiteter. Han skriver om mangfoldet som finnes innen enhver 

religion, og om hvordan ungdommer plasserer hverandre i bokser basert på religion og tro 

(Furlong, 2013). Temaene han tar opp i boken sin er sentrale for min videre drøftelse av 

religiøst mangfold og religiøs identitet.  

 

Det at religion har blitt mer fremtredende er noe også Pål Repstad har lagt merke til. Han 

skriver i sin artikkel Religion – fra ignorert til overbetont at religion ofte blir løftet frem som 

selve årsaken bak konflikter, av både media og politikere. Han mener at religion nå har blitt 

en overvurdert samfunnskraft, som ikke har like mye effekt på samfunnet som visse stemmer 

får det til å virke (Repstad, 2018).  

 

2.2.4 Negativitet mot islam og muslimer 

 

I Luca Mavelli og Erin K. Wilsons bok (2016) The Refugee Crisis and Religion – Secularism, 

Security and Hospitality in Question skriver de om at negativiteten mot islam og muslimer er 

utbredt i hele Europa. Det er imidlertid ikke muslimen som et individ som regnes som en 

trussel, men den muslimske kulturen. Mange av landene i Europa som er mest negative mot 

islam, ser islam som dårlig og anti-moderne, samtidig som de ser seg selv som moderne 

mennesker som lever i et moderne samfunn. Denne holdningen til muslimer og islam som 

ensformige enheter kan være skadelig, og viser at de blir dømt og kategorisert basert på 

religion alene, i stedet for andre egenskaper. Muslimer er kategorisert som en homogen 

gruppe, i stedet for å bli sett på som en gruppe individer som også tilfeldigvis tilhører den 

islamske troen. Dette er noe som sjelden skjer med kristne eller medlemmer av andre religiøse 

trosretninger enn islam (Mavelli & Wilson, 2016, s. 69 - 71). 

 

Det har sjelden vært en tid i historien, i hvert fall i det siste århundre, hvor begreper som islam 

og muslim har vært mer relevante. Mange forskjellige situasjoner har ført til at politikere fra 

hele verden har disse to ordene på toppen av sine agendaer. En av disse situasjonene er den 
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store bevegelsen av mennesker, tilsynelatende ukontrollert, noe som kan oppfattes som 

skummelt for mange. I tillegg til dette kan man se at begrepet terror noen ganger synes å 

knytte sammen ordene terror og islam, terrorist og muslim (Mavelli & Wilson, 2016, s. 1). 

 

Religion er en av de viktigste faktorene i debatten om hvorvidt en flyktning blir ønsket 

velkommen til et nytt land. Mange land får stadig vanskeligere og tøffere 

innvandringspolitikk, og har en økende skepsis mot spørsmålet om religion i 

flyktningedebatten. Den religionen som er nevnt spesielt er islam. Dette sies å forårsake 

generell uvillighet til å godta muslimske flyktninger, særlig fra den syriske konflikten. På en 

annen side kan det å være muslim være en fordel hvis flyktningen skulle søke asyl i et islamsk 

land. På samme måte som kristne foretrekkes over muslimer av flertallet av såkalte kristne 

land (Mavelli & Wilson, 2016, s. 3). 

 

Å være religiøs betyr ikke bare en ting, men betyr forskjellige ting for hver religiøs person 

som finnes, over hele verden. Derfor kan vi ikke kategorisere religion i bare to bokser, bra og 

dårlig. Religion har blitt mer fremtredende, ikke bare som en kilde til terrorisme, krig og 

vold, men også som grunner til fred, forståelse og toleranse. Samtidig som det er gode og 

dårlige sider ved alle religioner, er nøkkelen å maksimere bidrag fra religion som fremmer 

menneskerettigheter, fred og likestilling, og samtidig minimere de bidragene som forårsaker 

kaos, intoleranse og vold (Mavelli & Wilson, 2016, s. 4-5). 

 

2.2.5 Forskjellige faktorer i klasserommet 

 

Det er mange forskjellige faktorer som spiller inn i undervisningen, og noen av disse har 

læreren mer kontroll over enn andre. Uavhengig av muligheten til å kontrollere alle disse 

faktorene, burde læreren forsøke å være i størst mulig grad klar over og bevisst på hva som 

kan påvirke undervisningen (Sødal, 2016, s. 19). 

 

Innen didaktikken er det flere faktorer som regnes som nøkkelfaktorer når det kommer til 

påvirkning av undervisningen, og som er forbundet med hverandre. Følgende faktorer har 
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effekt på undervisningen i alle fag, ikke kun religion: læreren, elevene, emner og fag, 

vurdering og mål, rammefaktorer, arbeidsmåter og metoder. Alle disse faktorene har evne til å 

påvirke undervisningen i like stor grad, dersom en av dem endres, gir dette undervisningen en 

annen retning. Innen religionsdidaktikken legges det til enda en faktor, kulturen. I faget 

religion burde de andre faktorene sees i sammenheng med den kulturelle faktoren (Sødal, 

2016, s. 19). 

Sødal har laget følgende illustrasjon for å vise hvordan faktorene står likt ovenfor hverandre, 

og at alle burde bli sett i sammenheng med den kulturelle konteksten: 

 

 

Figur 1.1: Religionsdidaktiske faktorer. Sødal, 2016, s. 19 
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(1)  Elever som påvirkende faktor i undervisningen 

 

Sødal skriver at en lærer i religionsfaget alltid burde analysere og vurdere elvens 

forutsetninger for undervisningen. En skoleklasse består av individuelle enkeltelever, 

samtidig som klassen skal fungere som en helhet. Elevene sitter på erfaringer, holdninger og 

har en kulturell og trosmessig bakgrunn som læreren kan ha fordel av å kjenne til. I en 

skoleklasse er det svært ofte store kunnskapsforskjeller mellom elevene, dette gjelder alle fag, 

ikke kun religionsfaget. Det som skiller religionsfaget fra andre fag er at det i dette faget 

handler om kultur, tro og eksistensielle spørsmål som ofte oppleves svært personlig for eleven 

(Sødal, 2016). 

 

(2)  Læreren som påvirkende faktor i undervisningen 

 

Læreren kan ha stor betydning for undervisningen, og det er flere sider ved læreren som er en 

faktor inn i undervisningssituasjonen. Synet læreren har på læring og rollen som lærer kan 

betyr mye. Læreren som anser seg selv som en inspirator og veileder, og læreren som regner 

seg selv for å være hovedsakelig en kunnskapsformidler, vil legge opp undervisningen på to 

forskjellige måter (Sødal, 2016, s. 20). 

 

Lærerens faglige styrke eller svakhet vil også spille inn, da graden av fagkunnskap vil kunne 

bidra til å styre lærerens valg i klasserommet. En lærer med mye kunnskap vil ha lavere 

skuldre og mer selvtillit i undervisningssituasjonen enn en lærer som er usikker på om 

han/hun vet nok. Dersom læreren er faglig sterk, er det mer sannsynlig at læreren vil være 

åpen for innspill og spørsmål fra elevene (Sødal, 2016, s. 21). 

 

Menneskesynet til læreren er også en viktig del «lærerfaktoren». Hvordan læreren ser på 

elevene, styrer mye av hvordan læreren legger opp undervisningen. Dersom læreren ser på 
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elevene som mennesker som er kulturelt betinget, vil han/hun ofte fokusere på konteksten til 

læringen og de sosiale prosessene i klasserommet. Lærere som foretrekker gruppearbeid, 

dialog og diskusjoner er de lærerne som ser på elevene som noe mer enn tomme kar som må 

fylles med kunnskap (Sødal, 2016, s. 21). 

 

Lærerens personlige tro og motivasjon kan også påvirke undervisningen. Det er ikke lærerens 

personlig tro eller livssyn som avgjør kvaliteten på undervisningen, men en religionslærer må 

være bevisst på sin egen profesjonalitet. Læreren skal ikke presentere et livssyn som bedre 

enn et annet, eller at noe er rett og noe er galt, men være objektiv og profesjonell (Sødal, 

2016, s. 21). 

 

Lærerens klasseledelse kan bidra til å forme undervisningen i forskjellige retninger. Gunn 

Imsen skriver at det finnes ulike forståelser av begrepet «klasseledelse» og «klasseleder». 

Hun skriver at begrepet «klasseledelse» innebærer å både utvikle det sosiale miljøet i 

klasserommet og å ha kontroll på det faglige aspektet ved opplæringen (Imsen, 2016, s. 446, 

449 – 450). Terje Ogden skriver i Sosial kompetanse og problematferd i skolen at hvor hardt 

og aktivt en lærer må jobbe for å skape arbeidsro avhenger av forskjellige faktorer som klasse, 

fag, tidspunkt på dagen osv. Samtidig er noen klasser og noen fag mer krevende enn andre. 

Han skriver at det er lettere å skape arbeidsro i fag som matematikk enn i mer sosiale og 

praktiske fag som for eksempel formgivning, og at det ofte er lettere i første enn i siste time 

på dagen (Ogden, 2009, s. 123).  

 

Robert Jackson skriver i sin bok fra 2004, Rethinking religious education and plurality – 

issues in diversity and pedagogy, om flere perspektiver som er sentrale for min oppgave. 

Disse perspektivene er noe han også skrev om i boken sin Religious Education: an 

interpretive approach (1997). Tilnærmingen han beskriver i sine bøker er også den Østberg 

(2003) har tatt utgangspunkt i i sine undersøkelser. Østbergs studie har som formål å forske på 

islam og muslimer i et hverdagsperspektiv, og ved at hun legger vekt på informantenes egne 

stemmer og perspektiver tar hun utgangspunkt i den fortolkede tilnærmingen til Jackson 

(2004).   
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2.2.6  Mediene, ekstremisme og islam 

 

Marie von der Lippe skriver i sin bok Religion i skolen – didaktiske perspektiver på religions- 

og livssynsfaget at elevene hun undersøkte forbandt spørsmål om konflikt og religion med 

muslimer og islam. Via filmklipp fra undervisningssituasjoner og intervjuer, fant von der 

Lippe ut at elevene hadde forskjellige meninger i ulike situasjoner. Hun skriver at disse 

meningene var sterkt påvirket av forskjellige representasjoner i media. Videre forteller hun at 

elevene hun intervjuet selv sa at de ble påvirket av media, og at de ga utrykk for at de ønsket 

at læreren og undervisningen skulle bidra med andre versjoner og tolkninger av religionen 

islam (von der Lippe, 2010, s. 120 - 122).  

 

Pål Repstad skriver i sin artikkel for forskning.no at religion har fått et større fokus de siste 

årene, og diskuterer hvor mye effekt religion egentlig har på samfunnet. Han tar opp aktuelle 

temaer som mediedekning og politikere som fokuserer på religion og religionens rolle i 

konflikter (Repstad, 2018). 
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3 Metode 

 

Metoden jeg benytter meg av er fokusgruppeintervju med lærere. Da får jeg som forsker 

muligheten til å stille spørsmål som danner grunnlag for diskusjon og refleksjoner lærerne 

imellom. Her var det spesielt aktuelt å informere lærerne i intervjusituasjonen om tidligere 

forskning på temaet, slik at de hadde noe å spille på.  

 

 

Teori jeg bruker i min masteroppgave er blant annet Kvale og Brinkman sin bok Det 

Kvalitative Forskningsintervju og Cohen, Manion og Morrison sin bok Research Methods in 

Education. I disse bøkene står det om fokusgruppeintervju, som er metoden jeg benyttet meg 

av. I boka Kvalitative forskningsmetoder i praksis (2017) skriver Aksel Tjora om kvalitativ 

analyse og overførbarhet av resultater. Dette er viktig for min analyse av resultatene. 

 

Et fokusgruppeintervju kjennetegnes som et intervju med en gruppe personer, og er preget av 

en ikke-styrende intervjustil. Fokuset ligger på å la samtalen flyte fritt blant intervjuobjektene, 

slik at intervjueren/moderatoren kan få med seg samspillet mellom personene (Kvale & 

Brinkman, 2015, s. 179–180). Fokuset ligger altså hovedsakelig på samtalen mellom 

intervjuobjektene, fremfor samtalen mellom intervjuobjekt og intervjueren. Et 

fokusgruppeintervju er spesielt godt egnet hvis man ønsker å finne ut av hva en gruppe som 

helhet mener om et spesielt tema, istedenfor hva hver enkelt person mener hver for seg. 

Samtidig som dette ofte er målet, må det nevnes at det selvsagt kan komme frem individuelle 

meninger under intervjuet også (Cohen, Manion & Morrison 2011, s. 436).  

 

Jeg gjennomførte to intervjuer, med fokusgrupper fra to forskjellige skoler. Begge skolene 

ligger i Oslo. Begge skolene er videregående skoler, men med forskjellig grad av 

multikulturelle klasserom. I hver fokusgruppe var det tre og fire religionslærere, som alle 

underviser tredje klasse på videregående. 
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Intervjuene ble spilt inn i to separate filer, en fil for hvert intervju. Dette ble gjort for at jeg 

ikke skulle være avhengig av å ta notater underveis, og dermed la samtalen flyte mer fritt. Det 

sikret meg også tilgang til all informasjonen som ble gitt i løpet av intervjuene. Jeg 

transkriberte intervjuene, slik at jeg fikk oversikt over materialet og kunne analysere og 

drøfte. Alt arbeidet med intervjuene ble gjort på en privat og passordbeskyttet datamaskin. 

Etter prosjektets slutt ble opptakene slettet permanent fra maskinen de lå på. 

 

3.1 Kvalitetssikring 

 

Tjora skriver i sin bok, Kvalitative forskningsmetoder i praksis (2017), at man må ta hensyn 

til tre begreper for å sikre kvaliteten på et forskningsprosjekt. Disse tre begrepene er 

pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet / overførbarhet (Tjora, 2017, s. 202).  

 

3.1.1 Pålitelighet 

 

I all forskning er et av de viktigste spørsmålene i hvilken grad den innsamlede dataen kan 

regnes som pålitelig. Begrepet pålitelighet i denne sammenhengen, omhandler hvor nøyaktig 

den innsamlede dataen er, hvordan dataen har blitt samlet inn, hva slags data som brukes og 

også hvordan denne dataen blir bearbeidet (Tjora, 2017, s. 203). I mitt forskningsprosjekt var 

jeg ute etter lærernes tanker og formeninger om temaet på det tidspunktet jeg gjennomførte 

undersøkelsen. Dette innebærer at på det tidspunktet intervjuene fant sted, så var deres 

perspektiver og meninger sannheten. Lærernes synspunkter og perspektiver kan selvsagt 

endres over tid, men jeg forholder meg til det de svarte under intervjuene. På denne måten kan 

jeg si at svarene er pålitelige i denne situasjonen, da jeg ikke har noe annet valg enn å regne 

med at informantene var ærlige i (svarene sine) presentasjonen av sine meninger.  
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I forskningsprosjektet var det ønskelig med nøytralitet fra forskerens side, altså at jeg som 

forsker ikke skulle påvirke svarene til informantene. Selv om dette var ønskelig, innså jeg at 

dette ikke var mulig med min valgte forskningsmetode. Allerede i presentasjonen av 

forskningsprosjektet, når jeg forteller om problemstillingen min, vil informantene få et 

inntrykk av hva jeg er ute etter av svar i intervjuene. Aksel Tjora skriver om denne 

problematikken, og skriver at informantene og deres svar kan bli påvirket av forskerens grad 

av engasjement i temaet (Tjora, 2017, s. 203). 

 

3.1.2 Gyldighet 

I mitt forskningsprosjekt har jeg belyst mine funn med teori og sammenlignet med funn fra 

tidligere forskning. Dette har jeg gjort for å kvalitetssikre innholdet i masteroppgaven. Dette 

kalles kommunikativ gyldighet, og er den som er hyppigst i bruk i samfunnsforskning. 

Kommunikativ gyldighet innebærer at man forholder seg til de perspektiver og teorier som er 

aktuelle, samt tidligere forskning på temaet. For å ivareta gyldigheten til forskningsprosjektet, 

sammenligner forskeren funnene sine med funn fra tidligere forskning, og også med hva 

forskeren tidligere har konkludert med. (Tjora, 2017, s. 206) 

 

3.1.3 Overførbarhet 

Overførbarhet handler om spørsmålet; «Kan forskningen overføres til andre tilfeller, men 

samtidig gi samme resultat?». I deler av funnene fra mitt forskningsprosjekt er ikke 

overførbarhet relevant, der lærerne forteller om erfaringer de allerede har gjort seg. Disse 

erfaringene gjelder lærerne personlig, og ikke lærere generelt. De tankene de gjør seg 

angående fremtiden er et innblikk i klasserommets fremtid, uten at det betyr at jeg hadde fått 

de samme svarene fra informanter på andre skoler (Tjora, 2017, s. 207). Samtidig kan det 

informantene forteller være gjenkjennbart for mange, spesielt lærere, og kan altså derfor være 

overførbart til en viss grad. Resultatene er altså ikke nødvendigvis representative, men 

overførbare da det er mye generelle tanker som blir gjort rede for.  
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3.2 Begrunnelse av metode 

 

Fokusgruppeintervju vil effektivere prosessen noe, da jeg ikke trenger å ha like mange 

intervjuer, sammenlignet med hvis jeg skulle gjennomført individuelle dybdeintervjuer. 

Samtidig legger det press på meg som forsker, da jeg må være ordstyrer og klare å beholde 

oversikten over samtalen. Her er det også veldig viktig med gode forskningsspørsmål, for at 

intervjuet skal gi meg relevant stoff for oppgaven.  

 

Tidligere har jeg vurdert å kombinere fokusgruppeintervju med observasjon. Intervju og 

observasjon er to forskningsmetoder innen kvalitativ forskning, som gjerne kan kombineres. 

Observasjon er en flott mulighet for forskeren for å få innblikk i hverdagen til 

intervjuobjektet. Via observasjon får forskeren tilgang til førstehåndsinformasjon om 

situasjonen samtidig som situasjonen fortsatt pågår, i stedet for å kun få beretninger om 

hendelsen via andre i ettertid.  

 

Det finnes mange måter man kan kombinere de to metodene på. Man kan for eksempel 

observere først og for deretter å intervjue, og på denne måten undersøke hvorfor ting ble gjort 

slik de ble gjort. En annen mulighet vil være å intervjue først og observere etterpå, men dette 

kan være ha sine ulemper fordi man da risikerer å ønske å stille flere spørsmål basert på 

informasjonen man fikk ut av observasjonen. Altså vil et intervju kunne gi forskeren en dybde 

som observasjon alene ikke kan tilby, mens observasjon vil kunne gi en direkte og utilslørt 

oppfatning av hendelsene som blir undersøkt. 

 

Samtidig må jeg huske at fokuset i min problemstilling er hvordan man ideelt kan undervise i 

et multireligiøst klasserom, og da må jeg unngå å ha et for stort fokus på hvordan dette 

allerede blir gjort. Derfor har jeg valgt å gå bort fra å involvere observasjon som metode, og 

heller fokusere på intervjuene.  
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3.3 Utvalg av informanter 

Jeg gjennomførte intervjuene mine på to forskjellige videregående skoler i Oslo. Jeg sendte 

mailer til noen forskjellige skoler i Oslo som har multireligiøse klasserom, og valgte meg to 

av de som svarte positivt. Senere trakk den ene skolen seg fra prosjektet, men jeg fikk 

heldigvis erstattet denne skolen med en annen skole med minst like mye mangfold. Jeg ønsket 

skoler med mangfold slik at min problemstilling skulle føles relevant for informantene, og for 

at jeg skulle få tilgang til så mye informasjon som mulig. Etter nærmere avtale med ledelsen 

på hver skole, kom jeg i kontakt med de lærerne som ønsket å være informanter til mitt 

prosjekt. Intervjuene ble gjennomført våren 2018, og de hadde en varighet på omtrent 1,5 

time hver. Siden jeg benyttet meg av fokusgruppeintervju, intervjuet jeg flere personer 

samtidig. Derfor gjorde jeg ikke et videre utvalg blant religionslærerne på hver skole, da jeg 

intervjuet alle.  
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4 Funn og analyse 

 

I dette kapittelet presenterer jeg funn og analyse av resultatene fra de kvalitative fokusgruppe-

intervjuene. Resultatene i dette kapittelet blir presentert basert på informantenes egen 

forståelse av begrepene som blir brukt i dette forskningsprosjektet. Derfor har jeg sett på det 

som hensiktsmessig å innlede kapittelet ved å presentere informantenes forståelse av 

muslimske elevers forutsetninger og multireligiøse klasserom, før jeg går nærmere inn på 

informantenes meninger om hvilke ulemper og muligheter det finnes når de to kombineres.  

 

Før jeg intervjuet informantene mine sendte jeg e-poster til skolene for å avtale hvorvidt et 

slikt intervju var aktuelt for skolen å delta på. Skole 1 var ubekymret og sa raskt ja til å delta i 

mitt forskningsprosjekt. Skole 2 derimot, stilte svært mange spørsmål og var skeptiske til hva 

jeg skulle bruke resultatene fra et slikt intervju til. Dette formet mitt førsteinntrykk av 

skolene, og førte til at jeg forventet mer gammeldagse holdninger fra informantene på skole 2 

enn skole 1. Det var ikke før jeg leste over transkriberingene mine at jeg innså at forskjellene 

mellom skolene var minimale. Derfor var det ikke hensiktsmessig å dele inn resultatene av 

analysen etter skoler. Jeg valgte derfor å analysere resultatene tematisert under 

underoverskrifter, på tvers av skoler.  

 

Resultatene er tematisert og delt inn i underkapitler med titler basert på temaene jeg så at var 

relevante. De to første underkapitlene er «Muslimske elevers forutsetninger» og 

«multireligiøse klasserom», hvor informantene snakker om sin forståelse av begrepene 

elevforutsetninger og multireligiøsitet. På denne måten blir nøkkelbegrepene definert før vi 

går videre i diskusjonen. I de neste underkapitlene har jeg sortert de delene av informantenes 

svar som tilhører samme tema. Jeg har funnet kategorier å plassere sitatene i, noe jeg kom 

frem til via lesing og analysering av resultatene.  
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Intervjuene fant sted på to videregående skoler i Oslo, som begge har et religiøst og kulturelt 

mangfold. Jeg intervjuet tre lærere fra den ene skolen og fire fra den andre. Navnene er 

anonymisert og endret. På skole 1 har jeg gitt informantene de fiktive navnene Tobias, 

Christoffer, Seline og Mari. På skole 2 har informantene de fiktive navnene Patrik, Guro og 

Kaja. 

 

4.1 Muslimske elevers forutsetninger 

Det første spørsmålet jeg stilte informantene var: 

- Snakk gjerne fritt dere i mellom om hva dere forstår med muslimske elevers 

forutsetninger, og hvordan/om dette har hatt innvirkning på undervisningen tidligere 

 

Jeg stilte dette spørsmålet fordi jeg ønsket å få kartlagt grunnlaget for resten av intervjuet, og 

ønsket å sette i gang en tankeprosess hos informantene. Her kunne de snakke fritt om tidligere 

erfaringer som et slags bakteppe til spørsmål jeg stilte senere i intervjuet. 

 

Muslimske elever har ofte litt andre forutsetninger enn andre i klassen, mener Mari. Hun 

utdyper; «de er ofte en minoritet i klasserommet, og generelt i det norske samfunn. Derfor har 

de vokst opp med andre erfaringer enn etnisk norske og kristne. Ofte er de muslimske elevene 

også av en annen etnisitet, og dette skaper andre forutsetninger» (Mari, 09.01.18). Tobias 

nikker anerkjennende til det Mari sier. Han legger til at medienes fokus på islam, terrorisme 

osv. påvirker hvordan mange mennesker ser på muslimer i Norge i dag. «En elevs 

forutsetninger er en samling av elevens oppvekst, erfaringer og hendelser i elevens liv. 

Hvilket språk de snakker hjemme, hva eleven blir oppdratt til å mene er rett og galt osv. Alle 

disse tingene er faktorer som former elevene og sammen skaper det vi kan kalle en elevs 

forutsetning.» (Tobias, 09.01.18). Seline sier at hun ikke har tenkt noe særlig over det, og at 

det derfor ikke har hatt noen innvirkning på undervisningen. Samtidig mener hun at 

spørsmålet får henne til å tenke på om det er noe hun burde vært oppmerksom på. Tobias 

mener at elevenes forutsetninger er ekstremt viktige i undervisningssituasjonen, samtidig som 
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han sier at dette ikke kan ta alt fokuset. «Man må jo gjennom pensum, uansett hvilken religiøs 

tilknytning elevmassen har» (Tobias, 09.01.18).  

 

Alle lærerne jeg intervjuet underviser i klasserom som inneholder muslimske elever, men to 

av syv hadde ikke tenkt noe særlig på hvilke forutsetninger disse elevene har i forhold til de 

andre elevene i klassen. Dette kom frem da flere av informantene sa at de var usikre på hva 

begrepene multireligiøs og multikulturell egentlig innebar, og at de hadde forskjellige 

meninger om effekten disse faktorene har på muslimske elever i klasserommet. At ikke alle 

lærerne ikke har tenkt igjennom slike begreper tidligere, selv når de underviser i 

multireligiøse og multikulturelle klasserom, understreker viktigheten av min oppgave. 

Dersom lærerne ikke har tenkt på forutsetningene og forkunnskapene elevene deres innehar, 

blir heller ikke disse kunnskapene benyttet. Derfor må lærerne først tenke på mangfoldet i 

klasserommet, før de får benyttet seg av elevenes eventuelle forutsetninger.  

 

4.2 Multireligiøse klasserom 

Da jeg introduserte problemstillingen min for informantene, dukket det opp forskjellige 

meninger rundt begrepet «flerreligiøst» eller «multireligiøst». Derfor valgte jeg å spørre hva 

informantene la i disse begrepene, da det er viktig å vite at vi forstår hverandre i en 

intervjusituasjon. Dermed kunne jeg forholde meg til hvordan informantene forstår 

begrepene, snarere enn hvordan jeg antar at de forstår det. 

 

Mari sier at et flerreligiøst eller multireligiøst klasserom er et moderne klasserom med flere 

religioner representert, men at begrepet brukes for ofte i dag. Hun mener at det ikke er nok at 

én eller to elever tilhører en annen religion, hvis resten av elevgruppen tilhører samme 

religion. Dette blir for homogent mener hun.  

 

Om kun en eller to elever tilhører islam eller jødedom og resten av klassen er kristne, 

vil jeg si at det klasserommet ikke er særlig multireligiøst. Men om det for eksempel er 

5 muslimer, og kanskje 1 hindu, da er det et multireligiøst klasserom (Mari, 09.01.18) 
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Christoffer er uenig. Han mener at så lenge mer enn én religion er representert er 

klasserommet multireligiøst slik han selv bruker begrepet. «For å sette det på spissen synes 

jeg ikke at det skal særlig mye mer til enn at én av elevene ikke identifiserer seg med 

religionen eller livssynet til de andre i klassen.» (Christoffer, 09.01.18). Seline legger til at 

man ikke alltid kan vite til hvilken grad klasserommet man står i er multireligiøst eller ikke. 

«Det er ikke alle elever som er like vokale rundt sin religiøse identitet, og derfor tenker jeg at 

vi i det moderne samfunnet vi lever i dag kanskje alltid burde ta utgangspunkt i at 

klasserommet består av et mangfold av religioner og kulturer.» (Seline, 09.01.18). Tobias sier 

seg enig med Seline, samtidig som han sier at det er begrenset hvor mye man burde tenke på 

klasserommets sammensetning av religioner og samfunn. Han mener at pensum er pensum 

uansett, og at man må passe seg for å skulle ta for mye hensyn. «Om man hele tiden skal være 

redd for å fornærme noen eller si noe feil, blir fokuset flyttet bort fra læringen. Selv om man 

selvsagt må vise takt» (Tobias, 09.01.18). Alle er enige at det viktigste ikke er hvordan man 

bruker begrepet, men at klasserommet uansett har plass til alle, med all den forskjellighet og 

annerledeshet det innebærer. Alle er også enige i at disse variasjonene innad i klasserommet 

bidrar med både utfordringer og muligheter for undervisningen. De enes til slutt om at et 

multireligiøst klasserom er et klasserom med flere religioner enn én.  

 

Mari snakker om hvor viktig det er at læreren i dag ser på mangfoldet av elever i 

klasserommet som en ressurs, istedenfor en utfordring eller byrde. Mari mener at dersom 

læreren åpner opp for at elevene kan bidra på en positiv måte, vil undervisningen automatisk 

være bedre tilpasset det multireligiøse klasserommet mange lærere står i i dag.  

 

Som en lærer i dag, møter man hele verden i klasserommet. Da er det viktig at man 

åpner opp for alle mulighetene dette gir. Elevene kan lære av hverandre, og det å gi 

elevene en større arena kan bidra til økt stolthetsfølelse rundt egen kultur og religion 

for elevene også. Det er viktig å validere at folk er forskjellige og har forskjellige 

meninger og tradisjoner, uten at noe er mer rett enn noe annet. (Mari, 09.01.18). 

 

Hun forklarer videre at klasserommet kan være som et speilbilde av verden i dag, som via 

innvandring og reising blir mindre og mindre. Kulturer og religioner møtes oftere enn før, og 
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dette er det flott at elevene kan se selv og lære av i klasserommet. Dette viser at lærere faktisk 

reflekterer rundt temaet og at de er beviste på sin egen rolle. 

 

På den andre skolen var Patrik nysgjerrig på hva jeg mente med multireligiøsitet, da han 

mente at multikulturelt er et ord som oftere blir brukt i slike settinger. «Men det er kanskje det 

samme? Religion og kultur går jo hånd i hånd, og de fleste klasserom inneholder jo en 

variasjon av begge. Iallfall i dag.» Guro avbryter og mener at religion og kultur ikke er det 

samme, men at religion er en del av kultur. Kaja mener at definisjonen ikke er så viktig, så 

lenge man forstår at klasserommene i dag er komplekse. «Klasserommene i dag er et eget lite 

samfunn i seg selv, med en miks av etnisiteter og religioner. Med elever fra forskjellige land 

og kulturer har klasserommene et rikt og fargerikt fellesskap.» Guro stemmer i, tydelig 

engasjert av det Kaja nettopp sa. «Noe av det som er så spennende med klasserommene i 

dagens samfunn er alle likhetene man blir oppmerksom på, likheter på tvers av forskjeller. 

Elevene er like i det at de er alle forskjellige, og da blir annerledesheten det de har til felles. 

Det er flott synes jeg.»  

 

Alle informantene hadde meninger om temaet, men det ble kjapt etterspurt en definisjon av 

flerkulturelt eller multireligiøst. Når informantene blir bedt om å diskutere disse begrepene 

dukker stikkord som et rikt fellesskap, elever fra forskjellige land og kulturer, forskjellige 

religioner og likheter på tvers av forskjeller opp. Å undersøke om informantene bruker 

begrepene multireligiøs og multikulturell på samme måte som meg selv er viktig for min 

studie, da dette er begreper jeg benytter meg av flittig. Dersom informantene sitter med en 

annen forståelse av begrepene enn meg, vil svarene deres ikke bli tolket rett av meg under 

drøftingen. Informantene ble enige om at multireligiøse klasserom er klasserom som har flere 

religioner representert, så dette er definisjonen jeg forholder meg til i oppgaven min.  
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4.3 Å benytte seg av det multireligiøse mangfoldet i 

klasserommet 

For å igangsette noen tanker rundt det å benytte seg av muslimske elevers forutsetninger i 

klasserommet, ønsket jeg å spørre informantene om dette er noe de har erfaringer med fra før. 

Her var jeg ute etter tidligere erfaringer og generelle tanker rundt teamet.  

 

- Benytter dere dere av muslimske elevers forutsetninger i klasserommet i dag? 

 

«Å kunne inkludere elevene i faget krever en viss innsikt i hvilke religioner og kulturer som 

er representert i klasserommet.» (Christoffer, 09.01.18). Christoffer mener at det derfor er fint 

om man kan, tidlig i undervisningsåret, foreta en lavterskel spørreundersøkelse. Her kan 

elevene velge om de vil være anonyme eller ikke, men det er selvsagt å foretrekke om man 

vet hvilke elever det gjelder. På denne måten kan elevene svare på spørsmål angående egen 

religiøs tilhørighet og også si noe om hvor villige de ville vært til å bidra i undervisningen ved 

å enten presentere noe, delta i diskusjoner eller svare på spørsmål rundt egen religion. Tobias 

stiller seg mer skeptisk til dette konseptet, da han frykter at ingen eller svært få elever vil 

ønske å være i den posisjonen. Han mener også at det nok er mange elever som ville sett på 

dette som ekstra arbeid, dersom eleven blir bedt om å bidra mer i undervisningen enn om hen 

ikke hadde vært religiøs. Christoffer følger opp dette med å si at elever som er ateistiske eller 

agnostiske også kunne blitt bedt om å fortelle litt om sitt syn på religion og Gud. Tobias 

utdyper at dette kan føre til at eleven føler seg utpekt som en slags representant for sin 

religion eller kultur, og at dette kan være et stort press for en ungdom.  

 

Av de elevene som identifiserer seg som muslimer, finnes det mange forskjellige 

grader av praktisering. Noen av elevene ber kanskje 5 ganger om dagen, går i moskeen 

og er svært opptatt av dette. Samtidig må man ikke glemme at det er andre elever som 

er muslimer av tro, men at de ikke er like fokusert på ting som bønn eller de andre 4 

søylene. (Tobias, 09.01.18). 
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Seline påpeker at det er nettopp derfor rammer er ekstremt viktig når det dreier seg om noe så 

personlig som religion og livssyn. Hun trekker frem at man som lærer må tydeliggjøre 

rammene og begrensningene på oppgaven. «Læreren kan gjerne informere høyt til klassen at 

det finnes mange variasjoner innad i hver religion, og at én muslim derfor ikke kan snakke for 

alle.» (Seline, 09.01.18). Seline mener at det her er spesielt nyttig om man har flere muslimer 

i samme klasserom, som har forskjellige syn eller meninger på diverse temaer, da kunne man 

utnyttet dette for å tydeliggjøre mangfoldet enhver religion innehar 

 

Patrik hadde følgende å si om rammene rundt det å involvere muslimske elever i 

undervisningen:  

 

Jeg tror det er viktig å huske at en elev som ikke har et etnisk norsk utseende, eller et 

eksotisk navn, også kan være kulturelt helt lik en nordmann. Slik som en hvit elev som 

heter Ole kan være muslim eller ha vokst opp annerledes enn de andre i klassen. Jeg 

mener at det er nettopp der den viktigste jobben til en lærer dagens samfunn ligger, i å 

kjenne elevene sine godt. Kjenner du ikke elevmassen vet du ikke hva som passer i 

forskjellige undervisningssituasjoner. Bli kjent med elevene dine, så kan du vurdere til 

hvilken grad du ønsker å involvere de senere. (23.01.18) 

 

Informantene er samstemte om at elever med forskjellige kulturer og religioner kan være 

viktige bidragsytere til undervisningen. Informantene nevner også dette som en fin mulighet 

til variasjon av undervisningen, og inkludering av elevene. Inkluderingen av elevene kan 

tydeliggjøre variasjonene innen religion og kultur som også finnes i samfunnet, og dette kan 

ha en positiv effekt på elevenes forståelse av innholdet i faget religion og livssyn. Samtidig er 

det noe uenighet rundt hvor lett det er å gjennomføre i praksis. Det er også tydelig at 

informantene mener at det vil variere fra klasserom til klasserom hvor effektiv en slik 

arbeidsmetode vil være. Dersom klasserommet ikke har mer enn en muslimsk elev vil ikke 

det å la denne eleven fortelle om islam nødvendigvis bidra til økt innsikt i islams mangfold. 

Dersom denne eleven har en religiøs praksis som strider mot bøkene religionsundervisningen 

benytter seg av, kan det være nyttig for å vise at det finnes andre varianter av islam. 
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4.4 Anerkjennelse 

 

Når lærerne diskuterer fordeler ved å inkludere muslimske elever i undervisningen, dukker 

begrepet «anerkjennelse» fort opp. Anerkjennelse av elever er et tema som udir.no skriver om 

på følgende måte: «Alle elever har et grunnleggende behov for anerkjennelse» og «eleven må 

møtes som aktør i eget liv med en grunnleggende respekt for sine meninger» (Udir, 2012). 

Altså har alle elever behov for å bli møtt med respekt og forståelse for sine meninger, dette 

gjelder da også religiøse meninger. Derfor kan vi si at anerkjennelse av elever er viktig, og 

kan oppnås ved å la elevene fortelle om sin egen religiøsitet. 

 

Mari snakker om denne typen inkludering i undervisningen som en flott mulighet til å vise 

elevene hvor fint det kan være å være annerledes, og at deres annerledeshet har verdi for både 

undervisningen og de andre elevene. Dette kan bidra til en økt stolhetsfølelse hos elevene. 

Mari mener at elevene ofte vet mer enn de er klar over, om sin egen kultur og religion, og at 

det derfor kan ha stor verdi å gjøre elevene oppmerksomme på hvor mye de ofte allerede kan. 

Dette kan bidra til mestringsfølelsen i klasserommet. Seline påpeker også at denne formen for 

inkluderende undervisning kan føre til at elevene føler seg både sett og anerkjent som 

individer, og ikke bare som en masse av elever.  

 

Guro forteller at hun har forsøkt litt forskjellig grad av å bruke elevene mer aktivt i 

undervisningen:  

 

Jeg har aldri benyttet meg av en muslimsk elev, men jeg har hatt en hinduistisk elev 

som fortalte klassen litt om sin religion og kultur. Det var en veldig positiv opplevelse 

for eleven, som sa etterpå at han følte seg stoltere av kulturarven sin nå som han hadde 

fått muligheten til å sette seg mer inn i den. (Guro, 23.01.18). 

 

Men det er også skepsis rundt det å involvere elevene for mye i undervisningen, da ikke heller 

de alltid har den beste innsikten i sin egen religion. Kaja understreker dette ved å si:  
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Jeg frykter at mange unge i dag ikke har så god innsikt i sin egen religion og kultur. 

Det er nok en del ungdommer som bare vet at du tilhører islam eller er muslimer, uten 

å vite så mye om bakgrunnen og historien til religionen. Dette er kunnskapshull som 

det kan være flaut å få blottlagt foran hele klassen. Derfor er det viktig at eleven får 

god tid til å forberede seg før en slik eventuell presentasjon. Da kan nok eleven, som 

Guro nevnte, lære mer om sin egen kulturarv og dette kan gjøre eleven mer bevisst på 

sin egen religion. (23.01.18) 

 

Lærerne i prosjektet klarer å se fordeler og ulemper med mer elevmedbestemmelse i 

klasserommet og da særlig i forhold til at ikke alle elever har en god innsikt i egen bakgrunn. 

Samtidig kan dette variere stort fra elev til elev og det blir derfor viktig at lærerne 

kommuniserer godt med elevene i forkant av slik elevmedbestemmelse. Dette er for å 

forhindre at en elev brått skal fortelle klassen om religionen sin, og blir flau eller brydd fordi 

hen føler at hen ikke har fått forberedt seg godt nok. Om en elev trenger å forberede en slik 

involvering varierer selvsagt, og nettopp derfor vil det være nyttig om læreren alltid 

forbereder eleven på at hen kan bli spurt om å delta aktivt i timen. Dette er aktuelt for min 

studie fordi lærerens frykt for at en elev skal bli flau over manglende kunnskaper foran 

klassen kan hindre læreren i å benytte seg av elevens forutsetninger.  

 

4.5 Inkludere muslimske elever inn i undervisningen 

 

Etter hvert som informantene snakker seg imellom rundt spørsmålet mitt om de allerede 

inkluderer muslimske elever i undervisningen, ser jeg et behov for å presisere at det er spesielt 

de muslimske elevene jeg spør etter, da samtalen ble noe generell.  

I kompetansemålene til religionsfaget står det følgende om temaet Islam: 
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 Islam 

 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

- Gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i 

Norge og verden i dag 

Dette kompetansemålet presiserer at elevene skal, via religionsundervisningen, oppnå nok 

kompetanse innen islam til å kunne gi en oversikt over mangfoldet i islam. Å inkludere de 

muslimske elevene inn i undervisningen kan føre til økt innsikt i religionens mangfold, både 

for de muslimske elevene og resten av klassen. 

 

Noen av lærerne påpekte at det er viktig å se an situasjonen, eleven og klasserommet, da det 

kan virke skummelt for en elev å måtte snakke foran de andre. Christoffer snakket om 

problematikken på følgende måte: 

I noen av klassene jeg har undervist i hadde jeg sett på dette som uaktuelt. Dette blir å 

peke ut en elev, og fremheve forskjellene. Dette kan kjapt føre til latterligjøring eller 

mobbing. Det er mye som foregår i kulissene i en skolehverdag, som ikke alltid er så 

lett for en lærer å få med seg. Kanskje er den ene muslimen i klassen i en usikker 

posisjon sosialt, og da kan en slik utpeking føre til uthenging. På en annen side kan det 

kanskje styrke elevens selvtillit og selvfølelse ved å la han eller henne fortelle om noe 

han hun kan. (09.01.18) 

 

Mari retter fokuset mot problematikken rundt det å være en representant for hele islam. Hun 

har noen konkrete forslag til hvordan man eventuelt kan gjennomføre et slik opplegg uten at 

eleven føler seg utsatt, her er fokuset på mangfold helt tydelig. 

Om man skal hente frem en eller flere elever i slike situasjoner, tror jeg at det er viktig 

at eleven ikke føler seg pekt ut som en slags representant for hele sin religion. Da 

hadde nok de fleste fått litt prestasjonsangst. For at et sånt opplegg skal fungere tror 

jeg at man må ha lave skuldre, og klare rammer. Masse fokus på nyanser innad i 

religioner, og at det ikke finnes fasiter på for eksempel hvordan man er en god 

muslim. Om en elev forteller klassen at han er muslim, men at han ikke ber hver dag, 
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vil kanskje en annen muslim i klassen føle at dette blir en feil presentasjon av 

religionen de begge tilhører. (Mari, 09.01.18) 

 

På den andre skolen begynte lærerne kjapt å diskutere om økt elevmedvirkning vil påvirke 

rollen læreren har som klassens leder. Dersom dette er en faktor som hindrer lærerne i å 

involvere elevenes forutsetninger i religionsundervisningen, vil det være viktig for min studie 

å få avklart. Derfor spør jeg lærerne på denne skolen mer om problematikken rundt dette med 

lærerens rolle og elevmedvirkning.  

Patrik:  

Jeg har aldri brukt elever som ressurs på den måten tidligere, men jeg skjønner jo at 

det kan være givende og lærerikt. Samtidig tenker jeg at det fort kan skli ut om man 

involverer elevene for mye. Jeg frykter at det fort hadde blitt et slags fokus på å 

underholde klassekameratene sine, snarere enn å bidra til økning av det faglige nivået. 

(09.01.18) 

 

Kaja:  

Så lenge man setter gode rammer, og fortsatt tar aktivt del i undervisningen som 

voksenperson og klasseleder, så tror jeg at det burde funke. Er iallfall verdt et forsøk. 

Er absolutt noe jeg skal prøve meg på i fremtiden. Det er så klart mer utfordrende å ta 

med elevene opp foran klassen, man gir jo fra seg en del makt da. Brått står lærer og 

elev side om side. Jeg tror ikke jeg hadde turt det i alle klasserom. Med noen 

elevgrupper tror jeg det er best å bare være en klasseleder, slik at man ikke risikerer at 

elevene mister respekt for min autoritet som klassens leder. (09.0.1.18) 

 

Guro:  

Jeg gjør ofte dette i de klassene hvor det blir naturlig, veldig givende. Føler også at jeg 

spiller mer på lag med elevene, at de vet at jeg ser dem. Jeg ser ofte an hvilke klasser 

det passer og ikke, i noen klasser er det mer selvsagt å oppfordre elevene til å dele enn 
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i andre. Kanskje føler en elev i klasserommet at læreboka gir et feil bilde av islam, 

eller at klassekameratene har misforstått noe. Da er det supert å inkludere denne 

eleven inn, slik at hen får følelsen av å bli sett og hørt, men også at medelevene får et 

mer nyansert bilde av religionen. (09.01.18) 

Meningene til lærerne varierer, det er tydelig at Patrik og Kaja har flere betenkeligheter rundt 

å involvere elevene enn det Guro har. Et interessant funn fra disse intervjuene er frykten 

lærerne har for at elevene skal bli satt i en utsatt og ubehagelig situasjon som følge av at 

læreren ønsker at eleven skal fortelle om sin religiøse praksis. En eventuell løsning på denne 

problematikken vil være å åpne opp for å inkludere elevenes forutsetninger i en diskusjon, 

heller enn en presentasjon. Da vil ikke eleven måtte stå alene foran klassen, noe som kan 

gjøre at hen føler seg mindre utsatt. Noen av lærerne fryktet også at elevaktiv undervisningen 

skulle ha en negativ påvirkning på deres posisjon som klassens leder, dette kan være en av 

grunnene til at lærere unngår slik undervisning. Lærerne har forskjellige erfaringer og tanker 

rundt teamet, men alle er enige i at det kan være en positiv ressurs dersom det blir gjort riktig.  

 

4.6 Forskjell på å spørre en muslimsk elev om dette 

enn en elev av en annen religion 

Siden mitt fokus ligger på de muslimske elevene, ønsket jeg å finne ut om informantene 

hadde noen tanker rundt hva som skiller disse elevene fra andre elever i klassen. Her var jeg 

ute etter tanker lærerne allerede hadde gjort seg, eller kanskje noe de har tenkt ubevisst. Jeg 

ønsket også å spørre om de hadde noen tanker rundt hvordan man kan få inkludert den 

muslimske eleven på en positiv måte, uten at vedkommende føler seg utpekt eller annerledes 

på en negativ måte.  

 

- Ser dere noen forskjeller mellom å spørre en muslimsk elev om dette, enn å spørre en 

elev av en annen religion? 

- På hvilke måter? 

- Hvordan kunne man unngått at de muslimske elevene føler seg utpekt eller utsatt? 
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På spørsmålet om det er noen forskjell mellom det å inkludere en muslimsk elev, og en elev 

av en annen religion, hadde Tobias følgende å si:  

Nei det vil jeg ikke si. Tror at man må slutte å overtenke så veldig. Hvis man slutter å 

fokusere så veldig på at man er redd for å fornærme eller tråkke feil, så tror jeg også at 

man fornærmer mindre. Man kan selvsagt ha det i bakhodet, men ikke vær for 

overfokusert på at «OI denne eleven er jo muslim, da må jeg tenke på hvordan jeg 

snakker eller hvordan jeg oppfører meg». Det blir en fornærmelse i seg selv, man er 

frekk når man tenker at man må te seg på en annen måte kun fordi eleven tilhører et 

bestemt livssyn. (09.01.018). 

 

Christoffer sier seg kjapt enig i det Tobias sier, samtidig som han legger til at han mener at 

man kan ta hensyn til de kulturelle forskjellene uten å nødvendigvis fornærme noen. Her 

mener han at det handler om en balanse av respekt og det å behandle alle likt.  

 

Seline velger å rette fokuset mot spørsmålet rundt problematikken ved å peke ut enkeltelever:  

Jeg tror jeg hadde tenkt meg mer om før jeg pekte ut en muslim enn før jeg hadde gjort 

det samme med for eksempel en elev som er jøde. Rett og slett fordi jeg vet at det er 

mange som har negative fordommer mot islam, og da er det viktig for meg som 

religionslærer å vise at jeg spør for å gi vedkommende en mulighet til å fortelle litt 

selv, og ikke for å henge ut noen. (09.01.18). 

Johansen (2016) sine funn bekrefter at elever kan være mer negative til religionen islam enn 

andre religioner, og med dette i bakhodet kan tyde på at lærerne i min studie mener at det 

kanskje kan være mer betent å spørre en muslim enn en elev med et annet livssyn fordi det 

ligger mye stigma rundt denne religionen. 

Kaja:  

Siden islam ofte blir utpekt som den store stygge ulven i mange medier verden over, 

tror jeg at muslimske elever ofte kan føle seg utsatt. Det burde man ha i bakhodet, og 
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derfor ikke legge noe press på en muslimsk elev om å presentere sin religion foran 

resten av klassen. Kanskje holder eleven religionen sin privat, og kanskje er ikke 

eleven særlig troende eller praktiserende. Derfor burde man spørre på to-mannshånd. 

(23.01.18) 

 

Guro:  

Enig i at muslimske elever nok ofte kan føle seg utenfor, eller misforstått. Men jeg 

føler at det kanskje er derfor det er viktig å inkludere dem i undervisningen. Å gi dem 

en arena hvor de kan få forklare aspekter ved sin religiøse praksis som kanskje har 

blitt misforstått tidligere. Men ja, absolutt et forslag man ikke kommer med foran 

klassen. Å peke på en elev og si «ey du er jo muslim, kan ikke du fortelle klassen litt 

om islam?» Det blir helt feil. Da vil nok eleven føle seg utpekt, bokstavelig talt. 

(23.01.18) 

 

Informantene hadde mange tanker rundt dette spørsmålet, og det var noe diskusjon rundt om 

det er annerledes å spørre en muslimsk elev om innspill i undervisningen, enn en elev med et 

annet livssyn. Det var ikke alle informantene som hadde tenkt så nøye over dette spørsmålet 

tidligere, og det var tydelig at noen hadde gjort seg opp noen tanker ubevisst som det var 

interessant å få dem til å sette ord på. 

 

Siden flere av lærerne nevnte problematikk rundt det å peke ut en elev, velger jeg å spørre om 

de har noen konkrete forslag til hvordan de kan spørre en muslimsk elev om å fortelle om sin 

egen religiøsitet, uten å føle seg utpekt. Med dette spørsmålet ønsket jeg mer konkrete tanker 

rundt løsninger på problematikken, ettersom de åpenbart synes at dette potensielt kunne bli et 

stort problem. 

- Har dere noen forslag til hvordan en muslimsk elev kan bli spurt om å bidra til å 

fortelle om sin egen religiøsitet uten å føle seg utpekt? 

Kaja:  
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Jeg tenker at man kan informere i begynnelsen av skoleåret, om at det i løpet av året 

blir forventet at alle i klassen holder en muntlig presentasjon om sin egen religion eller 

livssyn. Da blir det rettferdig, og ingen føler seg uthengt (23.01.18). 

Patrik synes at det Kaja sa var lurt, og sier at man da kan få elever som er agnostiskere eller 

humanetikere til å bidra også. Dette mener han er nyttig siden dette også er livssyn som 

klassen burde lære om (23.01.18). Guro spinner videre på det Kaja sa, og har et eksempel på 

en mer konkret løsning. Hennes løsning er ment å fungere for alle elever, ikke kun 

muslimene. 

Guro:  

Da kan for eksempel elevene levere inn et skjema hvor de skriver om hvilken religion 

de har lyst til å representere, så får læreren oversikt. Elever som ikke har noen spesiell 

tilhørighet kan få utdelt de religionene som ikke blir representert av noen andre. Har 

man flaks har man flere elever som er muslimer i samme klasse, men som er muslimsk 

på forskjellig måte. Det hadde jo blitt en helt super mulighet for klassen å lære om 

variasjonene innad i en religion (23.01.18). 

Lærerne på den respektive skolen virket ivrige til å komme med forslag til løsninger. De ble 

tydelig engasjerte av hverandres forslag og det virket som de ble motiverte til å forsøke noen 

av forslagene. Dette kan tyde på at lærerne anerkjenner at klasserommet kan dra fordeler av å 

benytte seg av de muslimske elevenes forutsetninger.  

Mari:  

Det finnes ikke kun én måte å løse det spørsmålet på, da det vil være forskjellige 

løsninger i forskjellige klasser. Men jeg tror et generelt fokus på at man spør elever av 

alle religioner og etnisiteter om å bidra, og ikke kun de av muslimsk bakgrunn. 

(09.01.18) 

Seline er enig i det Mari sier, og utrykker et ønske om at elevene eventuelt skal få noe igjen 

for arbeidet. «Viktig at elevene ikke føler at dette blir ekstra arbeid, for da setter de seg kjapt 

på bakbeina, det vet vi jo alle», sier Seline til latter av de andre lærerne. Hun foreslår derfor at 

elevens presentasjoner skal vurderes og gis karakterer, for å motivere elevene (09.01.18) 
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Lærerne på denne skolen virker mindre engasjerte enn de andre lærerne, men også her 

kommer de med forslag til løsninger på problemet. Selines forslag om vurdering og 

karaktergiving skiller seg ut fra de andre forslagene. De andre lærerne i samme intervju svarte 

ikke noe på det, så det er uvisst om de er enige eller ei. Personlig tolker jeg det dithen at de 

ikke var videre begeistret over forslaget, siden de ikke sa noe. Dette kan si noe om at lærerne 

kanskje føler at dette ville ført til mer arbeid, med retting og vurdering, og at de ikke synes at 

det er verdt det.  

 

4.7 Tanker om fremtiden 

 

Etter å ha fokusert mye på fortiden og allerede eksisterende praksiser i tidligere spørsmål, er 

det nå viktig for min studie å rette blikket fremover. Dette er essensielt for å få aktuell empiri 

til å besvare problemstillingen min.  

- Hvordan tror dere at klasserommet og undervisningen kommer til å utvikle seg 

fremover? 

Med dette spørsmålet var jeg ute etter informantenes tanker om fremtiden, for å skifte fokus 

fra tidligere erfaringer.  

 

Kaja mener at man i tiden som kommer kan jobbe med å bli mer bevisst på potensialet som 

finnes i elevene fra før de trår inn i klasserommet, og hvordan man som lærer kan benytte seg 

av dette. (23.01.18) 

Guro:  

Slik jeg ser det trenger dagens klasserom en visualisering av samfunnet slik det er i 

dag, og derfor er det perfekt å gjøre et poeng av mangfoldet i klassen. Helt topp om 

elevene får se at klassekameratene deres er forskjellige mennesker med forskjellige 

religioner, det tror jeg kan bidra til økt innsikt og ikke minst: økt toleranse. (23.01.18) 

Patrik:  
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For å legge til noe til det Guro sa, så må jeg jo si at jeg tror dette er spesielt nyttig når 

det gjelder religionen islam. Det er mange fordommer og antagelser knyttet til islam, 

og dette kan nok ramme muslimske elever hardt i dag. Derfor er det viktig å løfte dem 

fram og vise at det finnes utallige variasjoner av muslimer. (23.01.18) 

Lærerne har flere tanker rundt fremtiden i multireligiøse klasserom. De synes å enes om at 

fokuset på inkludering av mangfold er spesielt viktig for de muslimske elevene, da det ofte er 

de som blir utsatt for fordommer.  

 

Christoffer:  

Jeg har opplevd at elever har kommet til meg for en prat på tomanns-hånd for å 

«innrømme» at de er muslimer, enten troende, praktiserende eller begge. Grunnen til 

dette er at de ikke har turt å fortelle om dette til sine klassekamerater, og at de ofte 

føler for å skyve religiøsiteten sin litt under teppet. Pga. fordommer i media og blant 

mange folk, føler altså flere elever i dag at religionen deres ikke har noen plass ute 

blant venner og i skolen. Dette er en utvikling som lærerne må henge med på, og jobbe 

med å motvirke. (09.01.18) 

 

Tobias samtykker til det Christoffer sier og tilføyer at skolen er et sted for forming av unge 

mennesker, hvor vi kan bidra til å gjøre elevene til verdensborgere. Da er det spesielt viktig at 

det er plass til alle, uavhengig av religion og etnisitet (09.01.18). 

Mari:  

Jeg tror ikke elever som tilhører andre religioner enn islam føler på det samme behovet 

for å «dysse» ned sin egen religiøsitet. Iallfall ikke i samme grad. Det finnes jo så 

mange forskjellige måter å være muslim på, med flere retninger og tolkninger innen 

religionen. Og forskjellige grader å føle tilhørighet til religionen ikke minst. Å tilpasse 

undervisningen til det multireligiøse klasserommet er jo noe de fleste allerede jobber 

med, men det finnes ikke tvil om at det trengs. Så fremover tenker jeg at man kan 

fortsette å øke fokuset på toleranse og inkludering av elevene. (09.01.18) 
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Informantene virket samstemte rundt tanker om fremtiden, da de alle var ganske sikre på at 

samfunnet vil bli mer og mer flerreligiøst og flerkulturelt. Dette er de enige om at er en 

utvikling lærere og skoler må henge med på, og utvikle metoder som passer til et samfunn i 

forandring. Funnene fra intervjuet med Mari, Christoffer og Tobias er spennende å se 

nærmere på i drøftingen, da de setter fokus på at muslimske elever kan føle behov for å dysse 

ned graden av egen religiøsitet. Dette er viktig for problemstillingen min, da det kan være 

vanskelig å benytte seg av de muslimske elevenes forutsetninger dersom de ikke er ærlige om 

sin religiøse praksis.   

 

4.8 Muligheter / utfordringer for fremtiden  

 

Avslutningsvis i intervjuet ønsket jeg å stille et spørsmål som var mer direkte knyttet til min 

problemstilling, og jeg valgte derfor å spørre om hvilke muligheter, eventuelt ulemper, de ser 

ved å benytte seg av de muslimske elevenes forutsetninger i klasserommet.  

 

Patrik:  

Som lærer synes jeg at det er viktig å være bevist på hvordan mine egne synspunkter 

kan påvirke undervisningen jeg tilbyr. Slik jeg oppfatter samfunnet og verden i dag, er 

ikke nødvendigvis i full overensstemmelse med slik alle elevene ser på det. Da har jeg 

som hvit, kristen nordmann et eget ansvar for at elevene kjenner seg igjen i det jeg 

formidler. Derfor hadde muslimske elever som bidragsytere i klasserommet vært en 

enorm ressurs for meg. De kan bidra med en helt annen innsikt enn det jeg selv kan på 

egenhånd. (23.01.18) 

Kaja:  

Det skaper jo selvsagt utfordringer også, det føler jeg at sier seg selv. Følelsen av å bli 

utpekt, eller å føle at man MÅ stille opp som en representant for hele religionen sin 

kan være litt mye for en elev. Men mulighetene er mange. Jeg synes absolutt 

mulighetene veier mer enn de eventuelle utfordringene. Så lenge man spiller på lag 
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med elevene, så finner man nok måter å gjøre det på som vil gagne klasserommet. 

(23.01.18) 

Mari:  

Hvis man er så heldig å ha et multireligiøst klasserom, så har man masse muligheter til 

å bidra til gode holdninger hos elevene. Man må ha et fokus på inkludering av alle. 

Det må man jo selvsagt i alle klasserom, men i flerkulturelle klasserom har man en 

god mulighet til å benytte seg av all kunnskapen elevene sitter med fra før. Som en 

slags gratis ressurs, så lenge man gjør forarbeidet og organiserer det hele på en god 

måte. (23.01.18) 

 

På udir.no står det følgende i formålsdelen til religionsfaget: 

Religiøse, etiske og filosofiske spørsmål berører den enkelte og samfunnet som helhet, 

både som grunnlag for felleskap og som kilde til splid. Gjensidig toleranse på tvers av 

ulikheter i religion og livssyn er en forutsetning for fredelig sameksistens i et 

flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. 

Faget skal bidra til kunnskap om og respekt for ulike religiøse, livssynsmessige og 

etiske ståsteder i lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv. (Udir, 2006) 

Samtidig står det i læreplanen i KRLE at man skal omgås elevers livssynsforutsetninger med 

aktsomhet (Kunnskapsdepartementet, 2015a). For at læreren i klasserommet skal kunne 

behandle slike forutsetninger med aktsomhet, innebærer det at læreren må gjøre seg kjent med 

nevnte forutsetninger.  

 

Flere av informantene diskuterer at den dialogen og kommunikasjonen som skjer mellom de 

forskjellige elevene i klasserommet har ringvirkninger selv utenfor klasserommet. Denne 

kommunikasjonen kan ha innvirkning på hvordan elevene utvikler seg både sosialt og faglig. 

Når elevene lærer av og med hverandre, gir dette et likere og mer realistisk bilde av 

hverdagen i samfunnet utenfor klasserommet. Variasjonen mellom situasjoner tilrettelagt av 

læreren og kommunikasjon, diskusjon og dialog mellom elevene bidrar til et bedre 

læringsmiljø, mener Christoffer.  
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Slik jeg ser det tjener hele samfunnet på å være flerkulturelt og multireligiøst. Den 

læringen som finner sted i møtet mellom etnisk norske elever og elever av andre 

etnisiteter og religioner er svært viktig. Og denne læringen går begge veier, en elev fra 

for eksempel Syria kan lære mye av å møte elever som er etnisk norske, men også 

elever som er fra land som Irak og Nepal. Sånn jeg tenker er det iallfall ikke bare de 

som er etnisk norske som kan lære mer om andre etnisiteter, men at også de som 

kommer hit kan lære om hverandre også. (Christoffer, 09.01.18). 

Videre forklarer han at:  

«Dersom elevene ser at klassekameratene tilhører forskjellige religioner og religiøse 

retninger kan dette bidra til økt kunnskap og respekt for ulike religiøse ståsteder. På 

denne måten blir religionen ikke lenger noe eleven bare leser om eller blir fortalt om, 

men noe ekte og menneskelig. Ved å øke elevenes toleranse for andres religioner blir 

elevene bedre rustet til å gå ut i samfunnet som verdensborgere.» (Christoffer, 

09.01.18).  

Dette er en stor fordel ved å benytte seg av elevenes forutsetninger og vil derfor være et viktig 

poeng for besvarelsen av min problemstilling. 

 

For de fleste av informantene virket det aktuelt og nyttig å benytte seg av det multireligiøse 

mangfoldet som en ressurs i undervisningen, dersom det var naturlig. Dette gjaldt særlig 

situasjoner hvor det er naturlig å la elever fortelle om og vise frem bakgrunnen sin. Dersom 

det ble gjennomført på en strukturert og hensiktsmessig måte, var informantene enige om at 

dette kunne styrke undervisningen.  

 

Etter at jeg analyserte transkriberingen av intervjuene innså jeg at informanten jeg ga navnet 

Seline ikke snakket like mye som de andre. Dette kan komme av flere årsaker, hun kan ha 

vært redd for å si noe som skal oppfattes som trangsynt, eller for å si noe feil. Eller det kan 

være noe så enkelt som at hun ikke har så mye å si til temaene vi diskuterte i intervjuet. Jeg 

tolker det slik fordi informanten gjentatte ganger svarte «det har jeg ingen formening om» 

eller «jeg vet ikke helt» når hun ble stilt spørsmål direkte fra de andre informantene. Disse 
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situasjonene oppstå typisk hvis det var uenighet i gruppa og de ønsket å vite hvem hun var 

enig med. Det er ikke alle lærere som har like mye erfaring med muslimske elever i 

klasserom, eller som har gjort seg opp tanker rundt inkludering av disse. 

 

Hovedfunnene i min studie er lærernes holdninger til å benytte seg av de muslimske elevenes 

forutsetninger, og hva som eventuelt kan være fordeler og utfordringer ved slik 

elevinvolvering.  
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5 Drøfting av resultater 

I dette kapitelet drøfter jeg funnene jeg har gjort i analysen opp mot tidligere forskning og 

empiri. Jeg forsøker å svare på problemstillingen jeg har valgt for denne studien, basert på 

egne empiriske funn, teoretiske perspektiver og tidligere forskning som er gjort rede for i 

teori-kapittelet. Jeg presenterer funnene mine tematisk, og drøfter de opp mot aktuell 

forskning og teori.  

 

Følgende problemstilling ligger til grunn for denne studien: 

 «Hvilke utfordringer og fordeler er det ved å undervise i islam i et multireligiøst klasserom i 

Oslo i dag, og hvordan kan Oslo-læreren benytte seg av de muslimske elevenes 

forutsetninger?» 

 

5.1 Fordommer mot islam og muslimer  

 

Flere av informantene nevnte fordommer og negativitet mot muslimer og islam som en del av 

muslimske elevers forutsetninger, og mente at dette var faktorer som har ringvirkninger inn i 

klasserommet. For å belyse dette drøfter jeg sitatene fra informantene opp mot teori. 

 

Informanten Patrik sier at det er viktig å få vist frem at det finnes utallige variasjoner av 

muslimer. Jeg tolker av det Patrik sier at hensikten er å få vist at det finnes mer enn én måte å 

være muslim på. Kategorisering og generalisering kan ofte være et problem for muslimer, og 

dette vil også kunne påvirke muslimske elever i norske klasserom (Leirvik, 2002). For å øke 

elevenes kompetanse innen emnet mangfold i islam er det spesielt aktuelt å tydeliggjøre alle 

forskjellene som finnes innad i religionen.  
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Ofte kan muslimer bli kategorisert i to bokser, god muslim og dårlig muslim. Dette har blitt 

spesielt relevant etter 9/11 - angrepene. I etterkant av disse angrepene understreket media og 

politiske diskusjoner den påståtte forbindelsen mellom terrorisme og islam. Taler fra, for 

eksempel, George W. Bush la vekt på forskjellen mellom gode muslimer og dårlige muslimer. 

I det som synes å være et forsøk på å påpeke at vold ikke er en kjernefunksjon i islam, endte 

de med å kategorisere muslimer i boksene enten bra eller dårlig (Mavelli & Wilson, 2016, s. 

5 - 6). Mari forteller om denne problematikken på følgende måte: 

Masse fokus på nyanser innad i religioner, og at det ikke finnes fasiter på for eksempel 

hvordan man er en god muslim. Om en elev forteller klassen at han er muslim, men at 

han ikke ber hver dag, vil kanskje en annen muslim i klassen føle at dette blir en feil 

presentasjon av religionen de begge tilhører. (Mari, 09.01.18) 

Med dette utsagnet understreker Mari viktigheten ved å bryte ned begrepene god muslim og 

dårlig muslim. Ved å lære elevene om mangfoldet innad i islam vil man kunne motvirke 

effekten av slike generaliseringer.  

 

5.1.1 Islam i norske medier 

 

Flere av informantene nevner media som en medvirkende årsak til negativitet rettet mot islam 

og muslimer i løpet av intervjuet, ofte i sammenheng med hvorfor de mener at elevene har 

behov for en mer nyansert fremstilling av islam som religion. Det synes å være en bred 

enighet blant intervjuobjektene om at media viser et veldig ensidig og negativt bilde av islam.  

 

Caroline Løkting Johansen (2016) og Aida Kucevic (2017) har begge forsket på 

fremstillingen av islam. Løkting Johansen forsket konkret på fremstillingen av islam i norske 

medier, og Kucevic nevner portretteringen av islam i media som en faktor inn i hennes funn 

da hun forsket på hvordan islam blir fremstilt i undervisningen. Deres hovedfunn var at media 

viser islam fra en dårlig side (Løkting Johansen, 2016) og at islams media-diskurs skaper 

problemer for nyanseringen, samt religionsfagets formål om toleranse og respekt i 
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klasserommet (Kucevic, 2017). Disse funnene samsvarer med funn i min egen empiri, hvor 

informantene også mente at mediene har en påvirkningskraft som har ringvirkninger i 

samfunnet og klasserommet. 

 

Flere av informantene i min studie har et bevist forhold til medias fremstilling av islam. Det 

som kommer frem er at det er gjerne de negative fremstillingene som setter seg mest. På 

begge skolene er det informanter som forteller om at dette kan være en av årsakene til at 

elevene ikke vil snakke som sin egen religiøsitet.  

«Mediene fokuserer på islam, terrorisme osv. og at dette påvirker hvordan mange mennesker 

ser på muslimer i Norge i dag.» (Tobias, 09.01.18) 

«Det er mange fordommer og antagelser knyttet til islam, og dette kan nok ramme muslimske 

elever hardt i dag.» (Patrik 23.01.18) 

«Pga. fordommer i media og blant mange folk, føler altså flere elever i dag at religionen deres 

ikke har noen plass ute blant venner og i skolen.» (Christoffer, 09.01.18) 

Altså ser vi at informanter fra begge skolene nevner media og fordommer som faktorer for 

elevene. Dette tydeliggjør at informantene er klar for problematikken Mavelli og Wilson 

skriver om. Det informantene fortalte om hvordan elevenes syn på islam og muslimer blir 

påvirket av mediene blir altså støttet opp av faglitteraturen på området.  

 

I Sissel Østberg sin bok, Muslim i Norge – religion og hverdagsliv blant unge norsk-

pakistanere, står det at hun i samtale med en informant fikk innblikk i hvordan den muslimske 

eleven følte at religionen islam ble angrepet på i skoletimene. Dette gjaldt da KRL-timene, 

hvor medelever syntes å ha et negativt syn på religionen, med et fokus på felt som 

kvinneundertrykking. Informanten sier også at medelevene underbygger synspunktene sine 

ved å henvise til mediedekningen (Østberg, 2003, s. 139 – 142). Kaja nevner også at islam 

blir omtalt negativt i mediene, og at dette kan føre til at de muslimske elevene føler seg utsatt 

i klasserommet. Seline forklarer også at mange sitter med fordommer mot islam, og at man 

derfor burde vise takt når man inkluderer muslimske elever inn i undervisningen. Lærerne i 

undersøkelsene utrykker her at det ligger mye fordommer rundt det å være muslim og at dette 
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kan være problematisk hvis man velger ut en elev i klasserommet. Det som også kommer 

frem er verdien av å få flere perspektiver gjennom elevenes erfaring med sin egen religion vs 

hvordan media fremstiller elevene.  

 

Her er det altså samsvar mellom Sissel Østbergs erfaringer i sitt prosjekt, og mine 

informanters erfaringer i klasserommet. Østberg intervjuet muslimske elever, og hører om 

temaet fra en annen vinkel enn meg som intervjuet lærere, likevel ser vi at begges informanter 

setter fingeren på at mediene er negative til islam og at dette reflekteres i klasserommet.  

 

En av Østbergs informanter fortalte at han følte at det var større interesse for synspunktene 

hans på ungdomsskolen enn det er på videregående. Østberg skriver at det er vanskelig å vite 

om grunnen er en generell nedgang i interessen rundt slike temaer blant 18 og 19-åringer, om 

det skyldes måten det blir undervist på i videregående skole, eller om det skyldes at islam nå 

fremstår som et bilde på fienden i mange medier (Østberg, s. 141 – 142, 2003). Basert på 

informasjonen fra Østberg og fra egen empiri finnes det mye stima rundt muslimer og islam. 

Kanskje er det nettopp denne stigmatiseringen som gjør at lærerne er tilbakeholdne når det 

kommer til å benytte seg av det muslimske mangfoldet i klasserommet. En av utfordringene 

informantene nevner er at det er mer stigma rundt de muslimske elevene enn elever av andre 

religiøse bakgrunner.  

Seline:  

Jeg tror jeg hadde tenkt meg mer om før jeg pekte ut en muslim enn før jeg hadde gjort 

det samme med for eksempel en elev som er jøde. Rett og slett fordi jeg vet at det er 

mange som har negative fordommer mot islam, og da er det viktig for meg som 

religionslærer å vise at jeg spør for å gi vedkommende en mulighet til å fortelle litt 

selv, og ikke for å henge ut noen. (Seline, 09.01.18) 

Dette sitatet er interessant fordi informanten nevner at en jødisk elev som mindre 

problematisk enn en muslimsk elev. Gjennom historien har det jødiske folk opplevd 

forfølgelse og undertrykkelse, og dette vil selvsagt være en del av en jødisk elevs 

forutsetninger. At Seline mener at det er vanskeligere å spørre en muslim enn en jøde å bidra 

til undervisningen eksemplifiserer tydelig at det er stigmaer knyttet til islam og muslimer. På 
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en annen side vil det å involvere elevene mer i undervisningen gi klassen som helhet en flott 

mulighet til å få flere perspektiver på islam. Dette vil kunne fungere som en kontrast til 

ganske ensformig norsk presse.  

Guro:  

Slik jeg ser det trenger dagens klasserom en visualisering av samfunnet slik det er i 

dag, og derfor er det perfekt å gjøre et poeng av mangfoldet i klassen. Helt topp om 

elevene får se at klassekameratene deres er forskjellige mennesker med forskjellige 

religioner, det tror jeg kan bidra til økt innsikt og ikke minst: økt toleranse. (Intervju, 

23.01.18) 

Patrik:  

For å legge til noe til det Guro sa, så må jeg jo si at jeg tror dette er spesielt nyttig når det 

gjelder religionen islam. Det er mange fordommer og antagelser knyttet til islam, og dette 

kan nok ramme muslimske elever hardt i dag. Derfor er det viktig å løfte dem fram og vise 

at det finnes utallige variasjoner av muslimer. (Intervju, 23.01.18) 

Disse sitatene viser at informantene er enige i at det kan være en stor fordel for elevene å lære 

om flere perspektiver innen islam. Læreren kan da lære bort verdien av det å kunne se en ting 

fra flere sider, som er en ferdighet innen grunnleggende ferdigheter (Udir, 15.11.17). Via 

disse sitatene ser jeg at lærerne er bevisste på forskjellige fordeler og utfordringer ved å 

involvere de muslimske elevene. 

 

5.2 Muslimske elevers forutsetninger 

 

Muslimske elevers forutsetninger blir formet av mange ulike faktorer. Grunnet teknologi, 

sosiale medier og dagens multikulturelle klasserom har dagens generasjon muslimer et stort 

nettverk på tvers av etniske og kulturelle barrierer. Dette fører til møter mellom muslimer 

med varierende religiøs praksis, noe som igjen bidrar til å forme unge muslimer i Norge i dag. 

Tidligere generasjoner norske muslimer var mest med andre muslimer med lignende religiøs 

praksis, og religionen ble ansett som svært personlig. Da det på 70- og 80-tallet ble 
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forskjellige lokaler for bønn for de ulike retningene inne islam, førte dette til et økt skille 

mellom ulike tolkninger av islam (Vogt, 2008). Der hvor de første generasjonene med 

muslimske innvandrere holdt seg til andre muslimer med lignende kulturell og religiøs 

bakgrunn, har unge muslimer i dag kontakt med personer av alle farger og religioner (Roald, 

2012). Et av møtestedene mellom forskjellige kulturer for unge er klasserommet. Derfor er 

det spesielt viktig at læreren er oppmerksom på de forskjellige forutsetningene som finnes i et 

klasserom. Men hva innebærer forutsetningene til muslimske elever i klasserommet i dag? 

Informantene mine hadde følgende å si: 

Muslimske elever har ofte litt andre forutsetninger enn andre i klassen, mener Mari 

(09.01.18). Hun utdyper; «de er ofte en minoritet i klasserommet, og generelt i det norske 

samfunn. Derfor har de vokst opp med andre erfaringer enn etnisk norske og kristne. Ofte er 

de muslimske elevene også av en annen etnisitet, og dette skaper andre forutsetninger» (Mari, 

09.01.18). Tobias nikker anerkjennende til det Mari sier. Han legger til at medienes fokus på 

islam og terrorisme påvirker hvordan mange mennesker ser på muslimer i Norge i dag. «En 

elevs forutsetninger er en samling av elevens oppvekst, erfaringer og hendelser i elevens liv. 

Hvilket språk de snakker hjemme, hva eleven blir oppdratt til å mene er rett og galt osv. Alle 

disse tingene er faktorer som former elevene og sammen skaper det vi kan kalle en elevs 

forutsetning.» (Tobias, 09.01.18). Seline sier at hun ikke har tenkt noe særlig over det, og at 

det derfor ikke har hatt noen innvirkning på undervisningen. Samtidig mener hun at 

spørsmålet får henne til å tenke på om det er noe hun burde vært oppmerksom på (09.01.18). 

Tobias mener at elevenes forutsetninger er ekstremt viktige i undervisningssituasjonen, 

samtidig som han sier at dette ikke kan ta alt fokuset. «Man må jo gjennom pensum, uansett 

hvilken religiøs tilknytning elevmassen har» (Tobias, 09.01.18).  

 

Norge er i dag et sekulært land, hvor religion og religiøs praksis ikke alltid er synlig. Islam 

har religiøse plagg, for eksempel hijab, som gjør det tydelig hvilken religion personen 

tilhører. Slik islamsk praksis i offentligheten kan, ifølge Göle (2015), utfordre tanken om 

vestens sekularisme. I boken sin, Islam and Secularity – the future of Europe’s public sphere 

(2015), skriver Göle om at mange yngre muslimer velger å gå med vestlige klær for å passe 

bedre inn i sekulære samfunn (Göle, 2015). Dette er et viktig moment som lærere i norske 

klasserom burde være oppmerksomme på, at mangel på religiøse plagg ikke nødvendigvis 
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betyr mangel på religiøsitet eller religiøs praksis. Dette understrekes av det informanten Patrik 

sier i sitatet under: 

Jeg tror det er viktig å huske at en elev som ikke har et etnisk norsk utseende, eller et 

eksotisk navn, også kan være kulturelt helt lik en nordmann. Slik som en hvit elev som 

heter Ole kan være muslim eller ha vokst opp annerledes enn de andre i klassen 

(Patrik, 23.01.18). 

Tobias er opptatt av å nevne mangfoldet innen islam: 

Av de elevene som identifiserer seg som muslimer, finnes det mange forskjellige 

grader av praktisering. Noen av elevene ber kanskje 5 ganger om dagen, går i moskeen 

og er svært opptatt av dette. Samtidig må man ikke glemme at det er andre elever som 

er muslimer av tro, men at de ikke er like fokusert på ting som bønn eller de andre 4 

søylene. (Tobias, 09.01.18) 

 

Her ser vi to sitater fra forskjellige skoler, og begge lærerne er tydelig oppmerksomme på at 

muslimske elevers forutsetninger kan variere stort fra elev til elev. Dersom en lærer ønsker å 

benytte seg av klasserommets forutsetninger, må læreren først være kjent med nevnte 

forutsetninger. Dette kan være vanskelig, spesielt hvis elevene velger å være private rundt sin 

religiøse praksis. At elever ofte har en egen religiøsitet som de holder unna offentligheten 

bekrefter Jon Magne Vestøl i sin artikkel. (Vestøl, 2017). Dette går jeg nærmere inn på i neste 

underkapittel: Religiøs identitet. 

 

5.3 Religiøs identitet 

 

Etter hvert som jeg analyserte resultatene av intervjuene mine innså jeg hvor viktig temaet 

«identitet» var, men dette emnet er dessverre for stort til at jeg kan ta det for meg i sin helhet. 

Temaet er svært komplekst, da det finnes mange ulike tolkninger og forståelser av hva det vil 

si å høre til en religion (Skaatan, 2010). Jeg velger likevel å drøfte noen aspekter ved religiøs 

identitet som er relevant for min problemstilling. 
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Jeg har opplevd at elever har kommet til meg for en prat på tomanns-hånd for å 

«innrømme» at de er muslimer, enten troende, praktiserende eller begge. Grunnen til 

dette er at de ikke har turt å fortelle om dette til sine klassekamerater, og at de ofte 

føler for å skyve religiøsiteten sin litt under teppet. Pga. fordommer i media og blant 

mange folk, føler altså flere elever i dag at religionen deres ikke har noen plass ute 

blant venner og i skolen. Dette er en utvikling som lærerne må henge med på, og jobbe 

med å motvirke. (Christoffer, 23.01.18) 

Sitatet fra Christoffer om at han har opplevd at elever ikke tør å fortelle klassekameratene sine 

om at de er muslimer, strider imot Lars Laird Iversen (2012) sitt inntrykk av at det er de 

kristne som ikke vil snakke om sin religiøsitet. Samtidig kan argumentene til Iversen brukes, 

også i denne sammenhengen. Han skriver om at religion har blitt en identitetsmarkør, og at 

det skaper en form for gruppetilhørighet. I Iversen sin tekst skriver han at det er derfor mange 

kristne, etnisk norske, elever ikke kaller seg kristne. Fordi de ikke har et behov for å tilhøre 

noen gruppe, da de er en del av majoriteten. Ikke-etnisk norske elever, derimot, vil kanskje 

føle en økt tilhørighet dersom de kan identifisere seg på samme måte som noen av sine 

klassekamerater. Eksempelet Christoffer kommer med i mitt intervju, kan peke på noe av det 

samme, at religion er blitt en identitetsmarkør. Forskjellen er at det Christoffer har opplevd 

med sine elever, er at de ikke ønsket å bli ansett som en del av gruppen «muslimer», da de 

mener at dette blir oppfattet negativt. Religion og religiøs tilhørighet kan altså sies å være en 

slags gruppemarkør, og dette kan oppleves som både positivt og negativt. Der det for noen 

betyr at man er inkludert i et fellesskap, vil det for andre føles som en stigmatisering (Iversen, 

s. 117 – 119, 2012).   

Jeg tror ikke elever som tilhører andre religioner enn islam føler på det samme behovet 

for å «dysse» ned sin egen religiøsitet. Iallfall ikke i samme grad. Det finnes jo så 

mange forskjellige måter å være muslim på, med flere retninger og tolkninger innen 

religionen. Og forskjellige grader å føle tilhørighet til religionen ikke minst. (Mari, 

09.01.18) 

Via sitatet til Mari ser vi at Mari er enig i det Christoffer mener, og bygger opp rundt hans 

argumentasjon. Hennes tanker rundt temaet bygger opp under det Christoffer har erfart i sine 

klasserom, samtidig som det strider i mot det Lars Liard Iversen har opplevd (Iversen, 2012). 

Samtidig som Repstad (2018) og Mavelli og Wilson (2016) mener at religion har blitt mer 

fremtredende, er ikke alltid den personlige religionen synlig i klasserommet. Informanten 
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Seline sier at det varierer hvor vokale elevene er rundt sin religiøse identitet (Seline, 

09.01.18). Dette støtter opp under det informantene Christoffer og Mari sa om temaet. 

Samtidig er det viktig at dette vil variere fra elev til elev og fra klasserom til klasserom. 

Variabler som elevens personlighet, om eleven er sjenert eller utadvendt, hvor trygg eleven er 

på klassesituasjonen og hvordan klassemiljøet er, vil kunne påvirke graden av hvor villig 

eleven er til å dele informasjon om sitt personlige, religiøse ståsted. Vestøl skriver at noen 

elever velger å holde sin religiøse praksis privat fordi de ikke føler at religionen deres blir 

presentert riktig i mediene (Vestøl, 2017). Dette er problematikk som har blitt ytterligere 

diskutert i kapittel 5.1.1 Islam i norske medier.  

 

5.3.1 Representant for religionen 

Et problem som flere av informantene nevner er det at en elev risikerer å bli utpekt som en 

representant for hele religionen. Dersom målet ved å inkludere elevene inn i undervisningen 

er å få vist frem og eksemplifisert mangfoldet, vil det å ha én elev som representant for hele 

religionen islam virke mot sin hensikt. Da risikerer man at denne elevens tolkninger av 

religionen og moralske holdninger blir ansett som en slags fasit på muslimer, og man sitter 

igjen med et en ensformig tolkning av islam. Tobias utdyper at dette kan føre til at eleven 

føler seg utpekt som en slags representant for sin religion eller kultur, og at dette kan være et 

stort press for en ungdom. 

 

For noen ungdommer er religion en sentral del av deres identitet, da deres religiøse tilhørighet 

former måten de lever livene sine på og påvirker deres tro og prioriteringer. Barn og unge 

som har vokst opp i sterkt religiøse hjem kan bli sendt til religiøse skoler, og kan leve med 

forventninger om at deres fritidsaktiviteter er i tråd med religionen. Samtidig som religion er 

ekstremt viktig for noen, er det fortsatt sånn i noen miljøer at religion kan bli behandlet som 

noe av en abnormalitet og som noe som kan hindre unge i å delta i rike og varierte aktiviteter 

som anses, av noen, å høre til ungdomslivet, slik som sex, alkohol, festing og dop (Furlong, 

2013). 
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Samtidig som unge mennesker kan være villige til å anerkjenne tilknytning til et bestemt 

religiøse samfunn, betyr medlemskap i en religion ikke nødvendigvis at de har en inspirert tro 

som utgjør en viktig del av deres overordnede identitet. Faktisk er religioner ofte kulturelle 

fellesskap så vel som trosretningsgrupper, og folk kan til og med delta i religiøse ritualer uten 

å nødvendigvis ha en personlig tro. Katolikker kan delta på messe med jevne mellomrom, for 

eksempel, samtidig som de ikke alltid aksepterer pavenes ufeilbarbarhet eller engang tror på 

en gud. På samme måte kan folk tro på en høyere makt uten å føle for å knytte seg til en 

organisert religion, og medlemskap i et trosfellesskap påvirker ikke nødvendigvis sosial 

atferd. Det finnes, for eksempel, muslimer som drikker alkohol og katolikker som bruker 

prevensjonsmidler. I Norge, Danmark og Finland viser undersøkelser at mindre enn en av to 

konfirmanter tror at Gud skapte verden, og mindre enn seks av ti tror på noe liv etter døden 

(Furlong, 2013). 

 

Religiøse identiteter blir i en økende grad artikulert på forskjellige måter blant den yngre 

generasjonen, spesielt sammenlignet med deres foreldrenes generasjon. Dette gir større 

mulighet for tolkning og tillater muligheten til å blande aspekter av religion som de verdsetter 

med andre kjerneelementer av deres identitet. Religion kan være en livsstilidentitet konstruert 

som en del av et samlet biografisk prosjekt (Furlong, 2013).  

 

Dette bygger opp rundt det informanten Tobias (09.01.18) sier i analysen. Her sier han at det 

å få de eller den muslimske eleven til å presentere islam for resten av klassen kan føre til at 

eleven blir en slags representant for hele religionen. Dette mener han at er å legge et stort 

press på eleven, fordi det finnes så mange forskjellige varianter av praktisering og tro innad i 

islam og det er vanskelig for én elev å representere dette mangfoldet. Mari sier seg enig i det 

Tobias sier: 

Om man skal hente frem en eller flere elever i slike situasjoner, tror jeg at det er viktig 

at eleven ikke føler seg pekt ut som en slags representant for hele sin religion. Da 

hadde nok de fleste fått litt prestasjonsangst (Mari, 09.01.18) 

Informanten Kaja hadde følgende å si om temaet: 
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Det skaper jo selvsagt utfordringer også, det føler jeg at sier seg selv. Følelsen av å bli 

utpekt, eller å føle at man MÅ stille opp som en representant for hele religionen sin 

kan være litt mye for en elev. (Kaja, 23.01.18) 

Via disse sitatene ser vi at det er korrelasjon mellom tankene informantene har, på tvers av 

hvilke skoler lærerne jobber på. Enigheten om utfordringer knyttet til involvering av elever 

inn i religionsundervisningen er svært relevant for min studie, da dette er en mulig årsak til 

hvorfor lærere velger bort å benytte seg av elevenes forutsetninger. Moulin (2011) sin studie 

omhandler noe av den samme problematikken. I hans undersøkelse av 

religionsundervisningen fant han at elevene ofte ble brukt som ressurser, men at elevene ble 

nervøse av dette. Informantene hans fortalte at de fryktet fordommer og ekskludering fra sine 

medelever, dersom de ble brukt som eksempler eller representanter for sin religion. Her 

bekrefter Moulin (2011) mistanken til både Kaja (23.01.18) og Mari (09.01.18), nemlig at det 

ikke alltid er ønskelig for eleven å bli benyttet som en ressurs på denne måten. Hensikten med 

å involvere de muslimske elevene mer i religionsundervisningen av islam er at elevene skal 

føle seg inkludert og at undervisningen skal gi et nyansert og variert bilde av religionen. 

Dersom elevene får negativ respons på det å bli utpekt som eksempel på religiøs praksis fra 

medelever, vil denne strategien virke mot sin hensikt, da eleven ikke vil føle seg inkludert 

men snarere uthengt. Samtidig viser Lund Johannessens funn at elever kan bli utpekt som 

representanter av sine medelever uten å delta i undervisningen, kun via at medelevene vet om 

denne personens religiøse praksis (Johannessen, 2010). 

 

Der hvor Moulin (2011) sine funn kan svekke verdien av å involvere elevene inn i 

undervisningen viser von der Lippe (2009) at det kan være lurt å la elevene komme til ordet. 

Hennes funn gikk ut på at elevene ytret forskjellige meninger i forskjellige settinger. I hennes 

studie ytret elevene mer stereotypiske og fordomsfulle meninger i klasserommet, enn de 

gjorde i videointervjuer med Lippe i etterkant. Lippe mener at dette understreker viktigheten 

av å ha godt strukturerte diskusjoner i klasserommet for å utfordre stereotypiske og negative 

kommentarer. Altså kan det ha verdi å la elevene få si sin mening i klasserommet, så lenge det 

er strukturert på en god måte. En felles diskusjon i klassen kan også fjerne problematikken 

Kaja (23.01.18), Tobias (09.01.18) og Mari (09.01.18) nevner med at én elev må representere 

hele religionen, da flere elever vil være involvert i samtalen.  
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5.4 Hvordan få kjennskap til elevenes 

forkunnskaper og forutsetninger 

 

Det finnes mange forskjellige måter å tilegne seg informasjon om elevens forkunnskaper og 

fortetninger på. Informanten Christoffer nevner at «man kan, tidlig i undervisningsåret, foreta 

en lavterskel spørreundersøkelse» (09.01.18). Postholm og Jacobsen skriver om denne måten 

å innhente informasjon på, og de nevner bruk av digitale læringsplattformer som et sted å 

foreta en slik undersøkelse. Ved å benytte seg av for eksempel Its Learning vil læreren kunne 

bestemme om resultatene fra undersøkelsen skal være anonyme eller ikke. Det vil selvsagt 

variere om det er hensiktsmessig å vite hvilke elever som har svart hva, det viktigste vil 

uansett være at elevene er informert om hvorvidt resultatene er anonyme eller ei. I en slik 

spørreundersøkelse er dataene strukturerte spørsmålene statiske. Elevene skal krysse av på 

forhåndsbestemte svaralternativer, noe som krever god forberedelse fra lærerens side 

(Posthold & Jacobsen, 2016, s. 86).  

 

Dersom læreren ønsker dypere og mer personlig informasjon fra sine elever kan hen velge å 

ha en samtale eller et intervju. Dette krever mer tid enn en spørreundersøkelse, men gir 

mulighet for oppfølgingsspørsmål og informasjon på en annen måte enn et statisk 

spørreskjema (Postholm & Jacobsen, 2016, s. 61 – 62). 

 

5.5 Klasseledelse i multireligiøse klasserom 

I multireligiøse klasserom, slik som i andre klasserom, er klasseledelse et aktuelt tema. 

Informanten som har blitt tildelt navnet Kaja nevner at hun frykter at hun vil miste kontrollen 

over klasserommet dersom elevene får for mye påvirkning på undervisningen. Hun sier: 

Så lenge man setter gode rammer, og fortsatt tar aktivt del i undervisningen som 

voksenperson og klasseleder, så tror jeg at det burde funke. Er iallfall verdt et forsøk. 

Er absolutt noe jeg skal prøve meg på i fremtiden. Det er så klart mer utfordrende å ta 

med elevene opp foran klassen, man gir jo fra seg en del makt da. Brått står lærer og 
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elev side om side. Jeg tror ikke jeg hadde turt det i alle klasserom. Med noen 

elevgrupper tror jeg det er best å bare være en klasseleder, slik at man ikke risikerer at 

elevene mister respekt for min autoritet som klassens leder. (Kaja, 23.01.18) 

I siste setning sier hun «best å bare være en klasseleder», men hva vil det egentlig si å være en 

klasseleder? Ogden (2009) skriver at noen av de viktigste målsettingene med klasseledelse er 

å fremme elevenes oppmerksomhet og engasjement, fremme elevenes sosiale kompetanse og 

prososiale atferd (Ogden, 2009). Det finnes ulike tolkninger av begrepet «klasseleder» og 

«klasseledelse», men i hovedsak handler det både om å ha kontroll på det faglige aspektet og 

det sosiale miljøet i klasserommet (Imsen, 2016). Det Kaja sier kan tolkes slik at læreren kan 

være en klasseleder ved å styre undervisningen, uten noe særlig innspill eller påvirkning fra 

elevene, for å ikke miste «makt» i situasjonen. Dersom man tar utgangspunkt i teorien kreves 

det mye klasseledelse i en elevorientert undervisningssituasjon. Her samstemmer ikke Kajas 

sitat med det Ogden (2009) og Sødal (2016) skriver, som skriver at en klasseleder skal 

fremme elevene sosiale ferdigheter. Samtidig sier ikke Kaja «GOD klasseleder», hun sier bare 

«klasseleder», derfor kan man si at en klasseleder er en som leder klassen, uavhengig av hvor 

godt det blir gjort.  

 

I undervisningen er læreren en nøkkelfaktor, og undervisningen i en klasse kan bli svært 

annerledes dersom klassen skulle fått en ny lærer. Sødal (2016) skriver om effekten læreren 

har på undervisningen, og om hvordan forskjellige lærere underviser på forskjellige måter. 

Hva slags lærer man er avhenger av menneskesynet man har, i hvilken grad man jobber 

profesjonelt, hvor faglig sterk man er og grad av motivasjon. Disse faktorene påvirker 

undervisningen og læringssituasjonen, og påvirker også læreren vilje eller evne til å inkludere 

elevene mer i undervisningen (Sødal, 2016). 

Noe av det jeg frykter er også at det skal dukke opp temaer og diskusjoner hvor jeg 

ikke har tilstrekkelig med kunnskap. Som lærer er jeg opptatt av å fremstå som 

kunnskapsrik, og at elevene kan komme til meg hvis de lurer på noe. Dersom jeg 

skulle åpnet opp for temaer hvor jeg stiller svakt faglig, er jeg redd elevene ville mistet 

noe av respekten for meg som fagperson. (Kaja, 23.01.18) 
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I sitatet fra Kaja ser vi nettopp noe av dette. Dersom læreren er ikke trygg på sitt eget faglige 

nivå vil det kunne virke skummelt å åpne opp for spørsmål og innspill fra elevene. Derfor 

krever en elevorientert undervisning en faglig sterk lærer (Sødal, 2016).  

 

Lærerne i min studie var av varierende alder og av begge kjønn. Dette er en interessant faktor 

å se på, da lærernes forutsetninger kan påvirke deres villighet til økt inkludering av elevene i 

religionsundervisningen. På en side kan en eldre lærer ha mer erfaring, både innenfor fagfeltet 

og i klasserommet, noe som kan gi en bedre evne til å takle en elevorientert undervisning. På 

den andre siden kan en eldre lærer være vant til en viss måte å undervise på, og dermed ikke 

ønske å prøve noe nytt. En yngre lærer vil ofte ha mindre erfaring i klasserommet, men 

potensielt sitte på mye fersk og nyttig kunnskap om fag og pedagogikk. En yngre lærer vil 

kanskje også være mer villig til å involvere elevene, da læreren ikke har fått et fast 

undervisningsmønster enda. I min studie var det to lærere som var eldre enn de andre, da de 

fleste var i 30-årene. De to eldste lærerne var Guro og Kaja, to kvinnelige lærere på rundt 50 

år. Det som er interessant med alderen til disse to informantene er at meningene deres ikke 

alltid er samstemte, til tross for deres tilsynelatende like forutsetninger. Guro virker villig og 

åpen for å inkludere de muslimske elevene inn i undervisningen, til tross for at hun forteller at 

hun ikke har noen erfaring med dette direkte. Kaja, derimot, virker mer skeptisk og er opptatt 

av at læreren ikke skal miste rollen som klassens leder.  

 

5.5.1 Lærerens rolle i religionsundervisningen 

Dersom en lærer har utpregete fordommer vil dette gjøre det vanskelig for læreren å være 

objektiv i religionsundervisningen (Strand, 2007). Knyttet til min problemstilling vil det være 

spesielt viktig å poengtere at læreren vil kunne støte på problemer med å utnytte sine elevers 

forutsetninger dersom læreren har biaser eller fordommer mot nettopp disse forutsetningene.  

Som lærer synes jeg at det er viktig å være bevist på hvordan mine egne synspunkter 

kan påvirke undervisningen jeg tilbyr. Slik jeg oppfatter samfunnet og verden i dag, er 

ikke nødvendigvis i full overensstemmelse med slik alle elevene ser på det. Da har jeg 

som hvit, kristen nordmann et eget ansvar for at elevene kjenner seg igjen i det jeg 

formidler. Derfor hadde muslimske elever som bidragsytere i klasserommet vært en 
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enorm ressurs for meg. De kan bidra med en helt annen innsikt enn det jeg selv kan på 

egenhånd. (Patrik, 23.01.18) 

Slik jeg tolker dette sitatet fra Patrik, fremstår han som en lærer som arbeider hardt med å 

være oppmerksom på sin egen rolle i undervisningen. Strand (2007) understreker viktigheten 

av nettopp dette, og skriver at det å være oppmerksom på sine egne fordommer som lærer kan 

motvirke nevnte fordommer.  

 

5.5.2 Dialog i klasserommet 

Informantene i min studie nevnte at dialog mellom elever og lærer i klasserommet kan ha 

effekt ellers i samfunnet også, ikke kun i selve undervisningssituasjonen. Dersom læreren 

ønsker å benytte seg av klasserommets forutsetninger må læreren først få kartlagt hva disse 

forutsetningene er. Informanten Christoffer (09.01.18) poengterer at elevene vil ha fordel av å 

lære av og med hverandre, da dette gir et realistisk bilde av hvordan livet er i samfunnet 

utenfor klasserommets vegger. Han mener også at det å variere mellom læringssituasjoner 

som er tilrettelagt av læreren, og dialog og diskusjon mellom elevene kan bidra til et godt 

læringsmiljø (Christoffer, 09.01.18).  

Slik jeg ser det tjener hele samfunnet på å være flerkulturelt og multireligiøst. Den 

læringen som finner sted i møtet mellom etnisk norske elever og elever av andre 

etnisiteter og religioner er svært viktig. Og denne læringen går begge veier, en elev fra 

for eksempel Syria kan lære mye av å møte elever som er etnisk norske, men også 

elever som er fra land som Irak og Nepal. Sånn jeg tenker er det iallfall ikke bare de 

som er etnisk norske som kan lære mer om andre etnisiteter, men at også de som 

kommer hit kan lære om hverandre også (Christoffer, 09.01.18). 

 

Kucevic vektlegger viktigheten av dialog og dialogaktiviteter i religionsundervisningen. 

Dialogen i klasserommet synes å være en måte å få frem ulike muslimske perspektiver og 

religiøse praksiser (Kucevic, 2017). Mine funn i intervjuene tyder på at informantene mine 

støtter opp under denne påstanden (Christoffer, 09.01.18). Dialog mellom lærer og elever er 

av betydning for min studie, fordi det er helt nødvendig med dialog for at læreren skal få 

innsikt i elevenes eventuelle forutsetninger.  
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Dialog som verktøy i religionsfaget kan være svært verdifullt. Faglig dialog har fordeler for 

både lærer og elev, for eleven kan det føre til økt læring og for læreren gir det en fin mulighet 

til å få oversikt over hvordan eleven ligger an faglig. Dialogen kan skje spontant, være 

planlagt eller en kombinasjon, elevene kan ha nytte av den uansett. Dette innebærer at læreren 

klarer å beholde et åpent sinn, og lar elevene stille spørsmål og oppfordrer til samtale i 

undervisningen (Winje, 2016). Dette understreker viktigheten av en faglig sterk lærer, slik det 

ble nevnt i forrige underkapittel.  

 

«Dersom elevene ser at klassekameratene tilhører forskjellige religioner og religiøse 

retninger kan dette bidra til økt kunnskap og respekt for ulike religiøse ståsteder. På 

denne måten blir religionen ikke lenger noe eleven bare leser om eller blir fortalt om, 

men noe ekte og menneskelig. Ved å øke elevenes toleranse for andres religioner blir 

elevene bedre rustet til å gå ut i samfunnet som verdensborgere.» (Christoffer, 

09.01.18). 

Christoffer tydeliggjør at dialog mellom elevene er en gyllen mulighet for elevene til å lære 

av og med hverandre, og lære å møte hverandres meninger med respekt. Dialog er ikke bare 

viktig for å skaffe seg innsyn i elevenes forutsetninger, men også som en arena hvor elevene 

kan ytre meningene sine. Dette kan være en metode hvor elevenes forutsetninger blir 

aktivisert uten at de muslimske elevene føler seg som representanter for islam, slik det ble 

diskutert i kapittel 5.3.1. Heid Leganger-Krokstad mener at dialogen i klasserommet nå er 

viktigere enn noen gang, grunnet at klasserommene er preget av teknologi og individuelt 

arbeid (Leganger-Krokstad, 2002). 

 

Dersom læreren klarer å lage en trygg arena hvor elevene kan diskutere islam, enten 

gruppevis eller i plenum i klassen, vil dette kunne skape en mulighet hvor elevene lærer å ha 

respekt for hverandres meninger og religiøse praksis. Elstad og Turmo skriver om denne 

prosessen i lignende ordlag som informanten Christoffer, nemlig at hvis elevene lærer å 

respektere sine medelevers meninger i klasserommet kan dette også ha positiv effekt på 

elevenes møte med samfunnet, da de vil være bedre trent i å respektere andre mennesker. 

Dersom elevene får fordypet seg i et tema kan dette aktivisere allerede eksisterende kunnskap 
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og erfaringer hos elevene, altså elevenes forutsetninger. Dette vil kunne gjøre eleven tryggere 

på egen kunnskap før deltakelse i en eventuell diskusjon eller dialog i klasserommet. Denne 

fordypningsprosessen kaller Elstad og Turmo for elaborering (Elstad og Turmo, 2006).  

 

I diskusjonen om viktigheten av dialog i religionsklasserommet er det tydelig samsvar mellom 

min empiri og annen teori på feltet. Informanten Christoffer begrunner hvorfor han synes 

dialog er viktig med samme hovedpoenger som Elstad og Turmo, Leganger-Krokstad, 

Kucevic og Winje. Fordelene med bruk av dialog i religionsklasserommet kan oppsummeres 

med økt læring for eleven, at elevene kan lære av hverandre, lærdom eleven kan ta med seg 

videre ut i samfunnet og mulighet for læreren å følge med på elevenes faglige fremgang.  

 

5.6 Benyttelse av muslimske elevers forutsetninger 

i religionsundervisningen 

 

I diskusjonen mellom å kun la faget handle om det faglige, eller å ta hensyn til og inkludere 

elevenes religion har informantene mine noe delte meninger. Selv der de enes om at elevene 

kan dra nytte av slik undervisning, viser de bekymring til hvilken posisjon dette plasserer 

eleven i og også hvilken effekt det vil ha på klasseledelsen i klasserommet. Hva er best for 

elevene: å lære om religioner rent faglig, eller å lære av hverandre? 

 

Guro forteller at hun har forsøkt litt forskjellig grad av å bruke elevenes religiøse praksis i 

undervisningen:  

«Jeg har aldri benyttet meg av en muslimsk elev, men jeg har hatt en hinduistisk elev 

som fortalte klassen litt om sin religion og kultur. Det var en veldig positiv opplevelse 

for eleven, som sa etterpå at han følte seg stoltere av kulturarven sin nå som han hadde 

fått muligheten til å sette seg mer inn i den.» (23.01.18) 
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«Jeg frykter at mange unge i dag ikke har så god innsikt i sin egen religion og kultur. 

Det er nok en del ungdommer som bare vet at du tilhører islam eller er muslimer, uten 

å vite så mye om bakgrunnen og historien til religionen. Dette er kunnskapshull som 

det kan være flaut å få blottlagt foran hele klassen. Derfor er det viktig at eleven får 

god tid til å forberede seg før en slik eventuell presentasjon. Da kan nok eleven, som 

Guro nevnte, lære mer om sin egen kulturarv og dette kan gjøre eleven mer bevisst på 

sin egen religion.» (Kaja, 23.01.18) 

Her ser vi at Kaja og Guro er enige i at eleven som skal snakke om religionen sin også vil ha 

et utbytte av dette, ikke kun resten av klassen. Kaja vektlegger også viktigheten av at eleven 

får forberedt seg godt, slik at eleven føler seg trygg i situasjonen. Da kan det også være lurt å 

velge temaer som føles trygge for eleven, som religiøse tekster dersom eleven har god 

kjennskap til dette. Muslimske elever kan inkluderes inn i undervisningen ved å for eksempel 

fortelle om koranen. Koranen er ikke et så omstridt tema som mye annet, og kan derfor føles 

som en trygg plattform dersom eleven er godt kjent med boken. Øystein Lund Johannessen 

skriver om et slikt eksempel hvor en elev forteller klassen om hvordan man som muslim skal 

behandle koranen. Slike rent faglige temaer, som ikke består så mye av tolkning, kan være 

trygge temaer for elevene å snakke om i plenum (Johannessen, 2010). 

 

Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp. I undervisningen skal det benyttes 

varierte og engasjerende arbeidsmåter som skal bidra til å formidle alle sider ved faget. 

Det må samtidig utøves varsomhet ved valg av arbeidsmåter. Spesielt gjelder 

varsomheten arbeidsmåter som foresatte og elever ut fra egen religion eller eget 

livssyn kan oppleve som utøvelse av annen religion eller tilslutning til annet livssyn. 

Både individuelle og lokale hensyn bør ivaretas. (Kunnskapsdepartementet, 2015a). 

Slik jeg tolker læreplanen i KRLE, sier den at man som lærer ikke kan pålegge elevene å 

arbeide med egen religiøs praksis, men den utelukker ikke for at undervisningen kan legge til 

rette for elever som selv ønsker å jobbe med sin egen livstolkning (Kunnskapsdepartementet, 

2015a). På denne måten kan elevers personlige religiøse erfaringer og forutsetninger fungere 

som et slags bakteppe i møte med nye livssyn og religioner (Jackson, 2004). Samtidig er det 

viktig å, som lærerplanen sier, utøve varsomhet. Dersom eleven føler at deres personlige 

religiøse praksis ikke stemmer overens med slik religionen fremstilles i media og eller 

lærerbøker. Da kan det føles sårt for en muslimsk elev å bli pekt ut som et medlem av en 
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religion hen ikke kjenner seg igjen i. Derfor burde fokuset holdes på mangfold innad i 

religionen (Vestøl, 2017).  
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6 Oppsummering av studiens funn 

 

Formålet med denne studien har vært å undersøke om det er hensiktsmessig å inkludere 

elevenes religiøse og kulturelle forutsetninger i religionsundervisningen, og dersom det er 

hensiktsmessig, hvordan kan dette best gjøres. Det er ønskelig at arbeidet skal ha 

generaliserbare eller overførbare egenskaper, til en vis grad, slik at funnene og løsningene 

som kommer frem kan kunne gagne flere klasserom. Funnene i min studie har både bekreftet 

konklusjoner fra tidligere forskning og teori, men også bidratt til nye tanker rundt benyttelse 

av muslimske elevers forutsetninger.  

 

Mine funn viser at informantene er positive til å inkludere elevenes mer inn i 

religionsundervisningen, samtidig som de er engstelige for å plassere elevene i uønskede 

situasjoner. Funnene mine viser også viktigheten av dialog og dialogaktiviteter i 

undervisningen, både for å kartlegge elevenes forutsetninger, men også som en arena for 

elevene å benytte seg av sine religiøse og kulturelle forutsetninger. Flere av informantene 

mine nevner mediene som årsak til generalisering og negative fordommer knyttet til islam og 

muslimer. De peker også på media som skyldig i å knytte sammen begreper som terror og 

islam, terrorist og muslim. Dette har effekt på klasserommet, da det kan prege synet ikke-

muslimske elever har på religionen islam. Dette kan igjen føre til at de muslimske elevene 

ønsker å holde religionen sin mer privat.  

 

Andre funn i min studie viser at noen av lærerne synes det er utfordrende å vite hvordan man 

beholder god klasseledelse dersom man skal inkludere elevene. Dette er et viktig funn fordi 

slike utfordringer er reelle bekymringer for lærerne, og kan føre til at færre lærere ønsker å 

benytte seg av de muslimske elevenes forutsetninger. Noen av lærerne var veldig 

oppmerksomme på hvordan deres egne forutsetninger kunne påvirke undervisningen, og dette 

er et viktig poeng. Dersom en lærer innehar negative biaser mot islam eller muslimer vil den 

læreren være mindre villig til å benytte seg av nettopp en muslimsk elev forutsetninger i 



68 

 

religionsundervisningen. Ingen av mine informanter syntes å ha slike biaser, men det kan også 

skyldes stigmaet rundt å innrømme slike biaser.  

 

Problemstillingen min og funnene mine er svært relevante i dagens samfunn og skole, men 

med et utvalg på kun syv informanter kan man dessverre ikke komme med noen fasit på 

hvordan man best skal benytte seg av muslimske elevers forutsetninger i 

religionsundervisningen. Jeg har gjort rede for det informantene har fortalte meg i intervjuer, 

om hvilke erfaringer de har rundt emnet og hvilke tanker de har for fremtiden, men dette gir 

dessverre ingen fullstendig oversikt med konkrete svar på hvordan slik undervisning best 

foregår. Samtidig viser mine funn tydelig viktigheten av dialog i klasserommet og inkludering 

av elevenes forutsetninger i form av elevaktiv undervisning. 

 

6.1 Tanker om veien videre 

 

Spørsmålene jeg stiller i denne oppgaven er svært aktuelle for samfunnet vi lever i dag, og for 

de fleste klasserom i Norge. Funnene gjort i dette forskningsprosjektet kan brukes av 

fagpersoner som interesserer seg for multireligiøse klasserom, muslimske elever, mangfold 

innen islam og lignende. Spesielt aktuelt er det for lærere på skoler i Norge i dag og i årene 

fremover. Studien kan bidra til økt bevissthet rundt temaet, og gjerne utfordre lærerne i skolen 

til å aktivt drive dialog med elevene sine, og skaffe seg økt innsikt i deres religiøse 

forutsetninger. I etterkant av min studie kunne det vært interessant å se på en lignende 

problemstilling, fra elevenes synsvinkel. I fortsettelsen av min studie ville det vært interessant 

og sett på forskningsprosjektets problemstilling ut fra elevers synspunkter. Dersom elever 

hadde blitt intervjuet om deres tanker rundt inkludering av deres forutsetninger inn i 

religionsundervisningen, kunne resultatene blitt sammenlignet med resultatene fra denne 

studien. Da ville man fått innsikt i om det er samsvar mellom lærernes og elevenes syn på 

denne problemstillingen.  
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Vedlegg: Intervjuguide 

 

Intro til intervjuet:  

Kjapp info om mitt masterprosjekt og hva slags type intervju jeg ønsker. Her har jeg tenkt til å 

oppfordre intervjuobjektene mine til å diskutere seg i mellom når de får spørsmålene. På 

denne måten ønsker jeg at lærerne skal ha lave skuldre og ikke føle at jeg er ute etter noen 

«fasit» på noen måte, men snarere ulike synspunkter rundt spørsmålene. Her er det ønskelig å 

få frem flest mulig forskjellige meninger.  

Innledning til spørsmål: 

Begrepsdefinisjon av elevforutsetninger kan være svært nyttig å begynne med, etter introen til 

problemstillingen jeg ønsker svar på. Med elevens forutsetninger mener jeg en pakke som 

består av elevens forkunnskaper innenfor det spesifikke teamet, i dette tilfellet elevens 

kunnskap til Islam. En elev som er muslim, eller som har vokst opp i et muslimsk hjem vil ha 

andre forutsetninger og forkunnskaper enn en elev som for eksempel er kristen.  

Forskningsspørsmål:  

- Snakk gjerne fritt dere i mellom om hva dere forstår med muslimske elevers 

forutsetninger, og hvordan/om dette har hatt innvirkning på undervisningen tidligere 

- Benytter dere dere av elevenes forutsetninger i klasserommet i dag? 

- Benytter dere dere av muslimske elevers forutsetninger i klasserommet i dag? 

- Ser dere noen forskjeller mellom å spørre en muslimsk elev om dette, enn å spørre en 

elev av en annen religion? 

- På hvilke måter? 

- Har det vært vellykket å benytte seg av de muslimske elevenes forutsetninger? 

- Hva var vellykket? 

- Hva var ikke vellykket? 

- Har dere opplevd at de muslimske elevene selv tar kontakt eller initiativ til dette? 

- Er dette noe dere har snakket om dere i mellom tidligere? 
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Dette spørsmålet kan få lærerne til å reflektere rundt hvilke praksiser de allerede har i 

klasserommet, slik at dette ligger til grunn under resten av intervjuet.  

- Er dette noe dere ønsker å gjøre i fremtiden? Hvorfor/hvorfor ikke? 

- Hva ville dere gjort bedre? 

- Hva ville dere unngått? 

- Ville dere prøvd noe nytt? 

- Hvilke muligheter, eventuelt ulemper, ser dere ved å benytte seg av elevenes 

forutsetninger i klasserommet? 

- Tror dere elevene kommer til å sette pris på muligheten? 

- Eventuelt, hva tror dere at skal til for at elevene setter pris på muligheten? 

- Tror dere elevene kommer til å føle seg utsatt? 

Spørsmålene ovenfor er en rekke åpne spørsmål som forhåpentligvis kan få frem litt 

forskjellige meninger og tanker hos lærerne.  

Før jeg fortsetter med de neste spørsmålene kunne det vært aktuelt å presentere en case eller 

et eksempel for lærerne. Dette kan være effektivt for å skape engasjement og bidra til flere 

tanker. 

- Hvordan tenker dere at dere ville benyttet dere av de muslimske elevenes 

forutsetninger? 

- Hvordan kunne man unngått at de muslimske elevene føler seg utpekt eller utsatt? 

- Hvor viktig er det med planlegging og rammer i et slik situasjon? 

- Hvordan kan man planlegge det uforutsette? Ting elevene tar opp og spør om  

- Unngår man dette fordi man gir fra seg kontrollen over situasjonen? 

Her er jeg interessert i om lærerne har noen konkrete eksempler eller forslag på hvordan 

denne problematikken kan løses i klasserommet. 

- Er det noe dere ønsker å legge til? Noe dere føler jeg burde spurt om? Her er jeg ute 

etter konkrete tanker om fremtiden, og også generelle eller prinsipielle tanker rundt 

temaet.  

Et avsluttende spørsmål som kan lede til mange nye spørsmål. Kanskje har lærerne tenkt på 

ting underveis de gjerne vil formidle, eller kanskje de har noen spørsmål.  
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Noen av de nevnte spørsmålene kan komme til å falle bort, dersom lærerne kommer inn på 

temaet via diskusjon seg i mellom. Samtidig er det greit å ha flere spørsmål i bakhånd dersom 

lærerne trenger en «liten dytt».  

 


