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Abstract 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att söka svar på om det finns några likheter 

och skillnader i kristendoms- och islamundervisningen samt vilka didaktiska val  

religionskunskapslärare gör och vilka undervisningsmetoder de anser är att föredra.  

För att besvara frågeställningarna har sex kvalitativa intervjuer genomförts med  

religionskunskapslärare som arbetar både på högstadiet och gymnasiet. Uppsatsen 

använder sig av Edward Saids postkoloniala teori samt Thomas Englunds 

utbildningsfilosofier. Vidare kan uppsatsens resultat påvisa att det finns stora likheter 

mellan kristendoms- och islamundervisningen. Lärarnas didaktiska val i undervisningen 

styrs av kursmålen och egna samt elevernas intressen. Men det visar sig också att 

innehållet i kristendoms- och islamundervisningen präglas av likartade stoff. Det som 

kan skilja undervisningen åt är att kristendomens inriktningar berörs mer i 

undervisningen än islams.  

 

 

Nyckelord: religionsdidaktik, kristendom, islam, lärare.   
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1. Inledning 

Enligt Skolverket skall skolan förmedla rätt kunskaper till eleverna för att de skall 

kunna ha förmågan att leva tillsammans med andra människor som har en annan 

religionstillhörighet än kristendom (Skolverket 2011:10). Därmed har skolan och i 

synnerhet religionskunskapslärare en viktig uppgift framför sig. Enligt Malin Löfstedts 

bok Religionsdidaktik (2011) är det angeläget som religionskunskapslärare att vara 

medveten om betydelsen av genomtänkta undervisningsval (Löfstedt 2011:18). Lärares 

didaktiska val i kristendoms- och islamundervisningen blir viktiga för att ge eleverna en 

bra utbildning i religionskunskap samt fostra förståelse och respekt för varandra.   

 

Göran Larsson skriver i sin bok Samtal med brunnar (2009) att kursplanen i 

religionskunskap ger stora valmöjligheter till varje enskild lärare att välja och ha 

variation i metoder och innehåll i undervisningen. Valen påverkas också utav vilka 

förutsättningar och värderingar som varje religionskunskapslärare har. Kursmålen 

ställer krav på att lärare och elever ska tolka dem och en lärare förväntas att kunna välja 

ut arbetsmaterial och undervisningsmetoder för att eleverna skall kunna uppnå 

kursmålen (Larsson 2009:30,133-134)  

 

Om nu kursmålen ger lärarna stora friheter att själva bestämma vad som skall ingå i 

religionskunskapsundervisningen, hur kan i så fall kristendoms- och 

islamundervisningen se ut idag och finns det några betydande likheter och skillnader på 

de didaktiska val lärarna gör. Jag vill därför i min uppsats fördjupa mig i vilka 

didaktiska val tre högstadielärare och tre gymnasielärare gör i kristendoms- och 

islamundervisningen.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet för denna uppsats är att undersöka likheter och skillnader 

mellan kristendom- och islamundervisningen. Jag syftar även till att undersöka hur 

religionskunskapslärare tänker och motiverar sina didaktiska val i kristendom- och 

islamundervisningen samt vilka undervisningsmetoder de föredrar. De frågeställningar 

som jag har arbetet utefter är följande:  

 

-  Hur ser  kristendoms- och islamundervisningen ut idag enligt berörda lärare?  
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-  Hur resonerar informanterna kring sina didaktiska val i kristendoms- och 

islamundervisningen? 

-  Vilka undervisningsmetoder föredrar de berörda lärarna i kristendoms respektive 

islamundervisningen?  

 

2. Metod och material  

 

2.1 Kvalitativ metod - intervjuer 

Pål Repstad skriver i sin bok Närhet och Distans (2007) att kvalitativ metod 

kännetecknas av att forskaren fokuserar mer på en detaljerad nivå än en omfattande  

utsträckning (Repstad 2007:15). Det som kännetecknar en intervju, enligt Repstad, är att 

intervjun beskriver vad intervjupersonen tycker och tänker men också vad han eller hon 

känner (Repstad 2007:105). Eftersom mitt ämne är aktuellt för berörda lärare är jag av 

uppfattningen att kvalitativa forskningsintervjuer skulle lämpa sig bäst för mitt syfte 

med uppsatsen. Intervju som metod är också bra för att det är lätt att anpassa till när 

berörda lärare har möjlighet att blir intervjuade.  

 

Genom enkätundersökningar eller observationer skulle jag inte få möjligheten att 

undersöka vad lärarna har för tankar kring undervisningen i kristendom och islam. Om 

jag hade gjort en enkätundersökning med flera berörda lärare hade de varit begränsade i 

sina svar och de hade heller inte haft möjligheten att utveckla svaren. Annika Eliasson 

skriver i Kvantitativ metod från början (2010) att i enkätundersökningar får inte 

forskaren fördjupade kunskaper utan berör enbart på ytan (Eliasson 2010:28). Det såg 

jag inte som något alternativ. Jag anser därmed att kvalitativa intervjuer är bra som 

metod eftersom tillvägagångssättet kan undersöka enskilda lärares uppfattningar om 

kristendoms- och islamundervisningen.  

 

Min första tanke var att göra en triangulering, vilket innebär att använda flera metoder 

(se Repstad 2007:28). Vid en triangulering skulle jag ha använt mig av både intervjuer 

och observationer. Eftersom tiden är begränsad och observationer tar lång tid valde jag 

enbart att använda mig av intervjuer. Dessutom var observationer svårt att anpassa med 

lärare, antingen hade lärarna haft kristendom och islam tidigare under hösten eller så 

skulle de ha det till våren.  
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Enligt Martyn Denscombes bok Forskningshandboken (2009) är det viktigt att 

intervjupersonerna känner sig bekväma med situationen. De ska inte behöva känna sig 

trängda och de ska inte heller känna att det är någon som vill kontrollera deras arbete på 

ett negativt sätt.  Som forskare är det viktigt att berätta för intervjupersonen vad han 

eller hon har för syfte med intervjun. För att en intervju skall bli lyckad gäller det att 

intervjupersonen känner förtroende för den som intervjuar. Denscombe pekar på två ord 

som han anser är betydande för intervjun och det är förtroende samt en god relation 

(Denscombe 2009:255). Dessa ord har varit ledord för mig.  

 

Peter Esaiasson m.fl. i Metodpraktikan (2007) menar att det är betydelsefullt att 

intervjufrågorna är lätta att förstå för intervjupersonen. Frågorna skall vara korta och 

helst följas av långa och utvecklande svar. Några akademiska termer skall inte finnas 

med i intervjufrågorna. Intervjuaren skall inte behöva ägna tid åt att förklara frågorna 

mer ingående under själva intervjun (Esaiasson m.fl. 2007:298).  

 

2.2 Urval 

Inledningsvis kontaktades tio religionskunskapslärare via mejl eller telefon (se bilaga 1) 

om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Av dessa valde sex stycken 

att tacka ja.  

 

Intervjuer har genomförts med sex religionskunskapslärare, tre på högstadiet och tre på 

gymnasiet. Fördelen med att intervjua tre lärare på högstadiet respektive gymnasiet är 

att det framställs en bredare bild av hur undervisningen kan se ut i skolan i berörda 

religioner. Nackdelen är däremot att jag inte får någon omfattande uppfattning av enbart 

högstadie- och gymnasieundervisningen. Skolorna där lärarna arbetar ligger i två olika 

kommuner och valdes på grund av att de finns i närområdet. Därmed var 

bekvämlighetsurvalet grunden för vilka personer som skulle intervjuas (se Denscombe 

2009:39). Jag har också blivit rekommenderad lärare av en del av mina andra 

intervjupersoner. I ett av fallen kontaktades en skolas rektor som rekommenderade en 

lärare. Detta kallar Repstad för snöbollsprincipen, vilket innebär att folk rekommenderar 

en eller flera informanter (Repstad 2007:61).  
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De personer som blir utvalda till en kvalitativ undersökning behöver inte tvunget vara 

representativa. Det innebär att de inte behöver vara typiska för området. Där kan 

personer "som är extrema, ovanliga, bäst eller sämst" (Denscombe 2009:53) ingå och 

forskaren får i och med det en stor variation av det material som samlas in (Denscombe 

2009:53). Jag har inte valt efter om lärarna var man eller kvinna men resultatet blev 

ändå en variation i ålder, arbetslivserfarenhet och kön. Jag har fått tillgång till 

informanter så att det har lett till en spridning. Det viktigaste med att välja ut personer 

att intervjua är, enligt Repstad, att jag som forskare tror att de kan tillföra min uppsats 

bra information. Det är bekvämlighetsurvalet som ligger till grund för vilka som ska 

intervjuas. Intervjupersonerna bör ha en spridning samt att de är olika varandra, vilket 

kan leda till att jag får en bred bild ifrån mina intervjupersoner (se Repstad 2009:89).  

 

2.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas skola, antingen i ett tomt arbetsrum, 

grupprum eller klassrum, allt för att inte bli störda vilket annars skulle kunna påverka 

resultatet (se Repstad 2007:95, Eliasson 2010:25). Inledningsvis småpratade vi en del 

om hur det kom sig att jag ville intervjua dem. Repstad menar att det är viktigt att 

småprata när forskaren och intervjupersonen träffas för att lätta upp stämningen 

(Repstad 2007:96).  

 

Inför intervjuerna informerades intervjupersonerna om att de skulle få vara anonyma i 

uppsatsen och att de skulle få fingerade namn i den. Jag frågade dem om jag fick spela 

in intervjuerna med en mobiltelefon och samtliga godkände det. Det finns många 

forskare med lång erfarenhet som rekommenderar att vid kvalitativa intervjuer använda 

inspelning (Repstad 2007:93). Det finns många fördelar med att spela in intervjuerna, 

dessutom gör inte en mobiltelefon något stort väsen av sig. I och med detta kunde jag 

koncentrera mig på min intervjuperson och behövde inte fokusera på att skriva ner allt 

som sades under intervjuerna (se Repstad 2007:93). Eva Fägerborg skriver i kapitlet 

"Intervjuer" i Kaijser & Öhlanders bok Etnologiskt fältarbete (2011) att en forskare som 

enbart väljer att notera stödord i intervjun kan vara mer observant att ställa följdfrågor 

till intervjupersonerna (Fägerborg 2011:105). Det är något som jag har gjort i 

intervjuerna, vilket leder till att jag har haft möjligheten att studera hur 

intervjupersonerna reagerar på mina frågor eftersom jag har varit fokuserad på dem.  
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Under intervjuerna har jag utgått ifrån en intervjuguide som har utformats med hjälp av 

handledare. En intervjuguide är något som Repstad anser är utmärkt att utnyttja och det 

underlättar intervjun (Repstad 2007:86). Min intervjuguide är utformad med olika 

teman samt med öppna frågor så att  intervjupersonerna kunde utveckla sina svar (se 

bilaga 2). Intervjuguiden har använts för att på ett lättare sätt få struktur under  intervjun 

och för att inte glömma betydelsefulla detaljer till undersökningen. Jag har frångått min 

intervjuguide om det har kommit upp ämnen som känns viktiga att diskutera under 

intervjun. Repstad menar att det inte är något problem om min intervjuperson svarar 

exempelvis på fråga tio i fråga tre. Om jag skulle ha avbrutit för att följa min 

ordningsföljd i intervjuguiden hade det varit negativt för intervjun. En forskare måste 

kunna anpassa sig till sin intervjuguide (se Repstad 2007:86-87). Att jag som intervjuare 

har varit anpassningsbar med att kunna bryta ordningsföljen i min intervju är en uppgift 

för en semistrukturerad intervjuare och det bekräftas genom Denscombe. Han menar att 

det är tillåtet att frågorna byter ordning och att intervjupersonen kan utveckla sitt svar på 

frågorna. Svaren på frågorna är inte begränsade utan det blir öppna svar (Denscombe 

2009:234-235). 

 

Steinar Kvale och Svend Brinkman menar i Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) 

att det är viktigt att vara en aktiv lyssnare vid intervjuer. Under intervjuerna har jag visat 

intresse genom att nicka men också genom att ställa följdfrågor till dem (se Kvale och 

Brinkmann 2009:154). Om jag ville att lärarna skulle utveckla sina svar ställde jag 

oftast frågan varför, så fick lärarna klargöra om det var något som jag inte förstod under 

intervjun. Repstad menar att en forskare skall visa respekt för vad intervjupersonen 

säger genom att visa sin förståelse i hela intervjun (Repstad 2007:97).  

  

Intervjuerna tog runt 45 minuter och därefter påbörjades transkriberingen. Målet var att 

utföra transkriberingen så fort som möjligt när materialet var färskt i mitt minne.  

 

2.4 Kvalitativ analys av data 

Efter varje intervju har intervjuerna transkriberats ord för ord. När transkriberingen har 

varit färdig så har jag läst igenom intervjun för att få en uppfattning om vad den handlar 

om och därmed kan det vara lättare att analysera intervjun i ett senare skede. Det är ett 

krävande arbete med att transkribera intervjuer. Fördelen med att transkribera är att jag 

som forskare får en nära relation till mitt material (se Repstad 2007: 112). Det bekräftas 
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även av Denscombe som menar att transkriberingen gör att intervjun vaknar "till liv 

igen" (Denscombe 2009:260).  

 

Utifrån ämnen som har varit utmärkande i intervjuerna har teman formulerats. Det som 

har visat sig vara negativt under vissa delar av intervjuerna är att ljudkvalitén var 

sviktande samt att jag inte riktigt förstod vad mina intervjupersoner menade. Något som 

också förekom under intervjuerna var att informanterna inte avslutade sina påbörjade 

meningar, vilket ledde till att de ombedes att motivera sina svar ytterligare ännu än 

gång. Denscombe menar att det är ett vanligt problem som en forskare stöter på vid 

transkribering (Denscombe 2009:261-262).  

 

När jag har transkriberat intervjuerna har jag lagt märke till att intervjuernas upplägg 

inte såg likadant ut. Om det var mer fokuserat på ett visst tema i någon intervju som jag 

ansåg var intressant att skriva om i min uppsats, så har jag kontaktat mina 

intervjupersoner via mejl. Jag har bett dem skriva ner vad de tyckte och tänkte om just 

det temat. Då fick jag en bredare bild som jag kunde fördjupa mig vidare i.  

 

2.5 Generalisering, reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att göra en verifiering av sin kvalitativa forskning. Det innebär att en 

forskare måste kunna visa att resultatet för undersökningen är korrekt. Forskningen 

skulle sakna trovärdighet utan verifiering. För att visa att undersökningen är trovärdig så 

måste forskaren visa att resultatet i studien grundar sig på "metoder och 

tillvägagångssätt" (Denscombe 2009:378). De måste vara godkända för forskning 

(Denscombe 2009:378). Det som hjälper till att bedöma forskningen är följande:  

 

Generalisering: Det innebär om det går att använda forskningen på andra händelser 

(Denscombe 2009:382). Enligt Kvale och Brinkmann behöver inte generalisering 

handla om att kunskap skall vara giltig för allmänheten. Däremot kan kunskapen som 

kommit fram överföras på en annan kunskap som kan vara relevant (Kvale och 

Brinkmann 2009:281).   

 

Reliabilitet: Det innebär om någon annan skulle utföra undersökningen kan det då ge 

ungefär samma resultat som i min undersökning. Reliabilitet betyder tillförlitlighet 

(Denscombe 2009:378).  
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Validitet: Det innebär den noggrannhet som finns i forskningen. Men också den 

precision i informationen. Validitet betyder trovärdighet. (Denscombe 2009:379).  

 

Målet med uppsatsen är att den skall vara tillförlitlig och det innebär att den har en hög 

reliabilitet. Om jag som intervjuare har ställt ledande frågor till mina intervjupersoner så 

kan reliabiliteten diskuteras. Det kan ha en inverkan på svaren som intervjupersonerna 

ger (se Kvale och Brinkman 2009:263).  För att få en bra reliabilitet och för att undvika 

ledande frågor krävs det en väl utarbetad intervjuguide.   

 

För att på bästa sätt få ett bra resultat och tillförlitlighet i undersökningen har jag använt 

mig av inspelning på mobiltelefon. Att jag har spelat in mina intervjuer och sedan 

transkriberat dem anser jag stödjer reliabiliteten i uppsatsen. Eftersom jag har spelat in 

mina intervjuer så har jag fått tillgång till detta material under uppsatsens gång och jag 

har således en fullständig dokumentation av intervjuerna. Validiteten ökar och om det 

finns forskare som är osäkra på mitt resultat så kan inspelningen kontrolleras. Det som 

kan vara negativt är att minspel och kroppsspråk missas (se Denscombe 2009:259).   

 

Det är bra om en forskare är insatt i det område som han eller hon skall forska i menar 

Kvale och Brinkmann, därför att det bidrar till att en bra validitet lättare uppnås (Kvale 

och Brinkmann 2009:266). Därmed har jag läst in mig på vad det är skrivit om mitt 

ämne i tidigare forskning dessutom är jag insatt till en viss del i kristendoms- och 

islamundervisningen eftersom jag skall bli religionskunskapslärare.  

 

Forskning som är kvalitativ har en benägenhet att grunda sig på studier som är intensiva 

och då ett litet antal intervjupersoner som i mitt fall. Det kan leda till frågor angående 

hur representativa mina intervjupersoner är. Men också hur sannolikt det är och om jag 

skulle upptäcka samma svar någon annanstans (se Denscombe 2009:382). Det 

övergripande syftet för denna uppsats är att undersöka vad det finns för några likheter 

och skillnader mellan kristendoms- och islamundervisningen och följaktligen skulle jag 

kunna överföra mitt resultat, som jag har fått genom att intervjua mina lärare, på andra 

lärare som finns på andra skolor. Kvale och Brinkmann menar att om resultatet i en 

studie är överförbara till andra undersökningar är en fråga som är vanlig (Kvale och 

Brinkmann 2009:280). Uppfattningen är att resultatet är överförbart och det grundar jag 
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på att intervjupersonerna har till stora delar samma uppfattning av vad undervisningen 

om kristendomen och islam ska innehålla, fastän de arbetar i två olika kommuner och 

olika stadier.   

 

2.6 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet har fyra etiska krav som de rekommenderar en forskare att arbeta 

utefter. Det är följande fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Det första kravet är informationskravet och det innebär att de personer som deltar i min 

forskning har gett det ett godkännande.  Forskaren berättar för personerna vad det finns 

för syfte med forskningen men också att de har möjligheten att avbryta intervjun om de 

vill (Vetenskapsrådet 2002:7). När jag har kontaktat berörda lärare via mejl eller telefon 

har jag berättat vilket syfte forskningen har, dessutom har detta upprepats innan 

intervjuerna. Därutöver har det informerats att det går bra att avstå ifrån en fråga om det 

inte känns rätt samt att det finns möjlighet att avbryta intervjun. Därför är 

intervjumetoden till en fördel vad det gäller forskningsetik menar Denscombe. Det 

innebär att intervjupersonerna har betänketid under intervjun och de får möjlighet att 

inte svara på frågorna som ges (Denscombe 2009:96). Enligt Vetenskapsrådet är 

samtyckeskravet det andra kravet. Samtyckeskravet innebär att det finns ett samtycke 

hos de som deltar i forskningen (Vetenskapsrådet 2002:9). Kvale och Brinkmann 

rekommenderar informerat samtycke som en del av forskningsetiken. Det innebär att jag 

som forskare skall ge mina intervjupersoner information om min undersökning och vad 

jag har för syfte med den. Det betyder också att intervjupersonerna godkänner att de är 

en del av ett forskningsprojekt (Kvale och Brinkmann 2009:87)  

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket innebär att de som deltar i 

forskningen skall ha rätt att vara anonyma. Deras identitet skall inte kunna bli uppenbar 

för utomstående (Vetenskapsrådet 2002:12-13). Konfidentialitet innebär alltså att privat 

data om deltagarna i undersökningen inte på något vis skall komma till känna för andra 

personer och det är jag som forskare som bär ansvaret. Intervju som kvalitativ metod är 

bunden till etiska dilemman. Intervjupersonernas integritet måste skyddas vid 

undersökningar som är offentliga (Kvale och Brinkmann 2009:88-90). Jag har tänkt på 

detta i min uppsats genom att säga att intervjupersonerna är anonyma i uppsatsen. De 
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har fått fingerade namn i uppsatsen och jag har skrivit om dem i personporträttet så att 

det inte är någon som skulle kunna förutsäga att det är just de personer som intervjuats. 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som betyder att forskaren bara får använda 

materialet till den forskning som deltagarna har godkänt. Det får heller inte påverka 

deltagarna negativt (Vetenskapsrådet 2002:14-15). Ingen som deltar i forskningen skall 

komma till skada eller lida (Denscombe 2009:193).  

 

2.7 Metoddiskussion  

Innan jag skulle intervjua såg jag det som något som var ganska enkelt. Enligt Kvale 

och Brinkmann så finns det många som tror att det enkelt men de menar att det är “svårt 

att göra det bra” (Kvale och Brinkmann 2009:17). Jag har genomfört några intervjuer 

tidigare på gymnasiet men det var inte av samma omfattning som nu. Vid transkribering 

märkte jag att jag ibland hade “glömt” att ställa följdfrågor och be intervjupersonerna att 

utveckla sina svar. Där har min brist på rutin lyst igenom men det har kompletterats 

med mejlkontakt med berörda parter.  

 

Mejlkontakten med en del lärare för att få mer information kan ha påverkat resultatet. 

De har fått mer betänketid än vid själva intervjun dessutom har de haft möjligheten att 

sitta ner och fundera på vad de skall skriva i mejlet. Det kan ha påverkat resultatet. 

Kvale och Brinkmann menar att mejl också kan vara till fördel i vissa fall. Det 

motiverar Kvale och Brinkman med att informanten inte i lika stor utsträckning kan bli 

missförstådd (Kvale och Brinkmann 2009:266). Jag anser således att fördelarna med att 

komplettera med detta material överväger nackdelarna.  

 

Intervjuer har utförts i två olika kommuner, vilket kan har påverkat undersökningen. 

Dels för att det inte ger någon större spridning. Om möjligheten hade funnits hade jag 

kunnat intervjua lärare i ett större geografiskt område. Repstad menar att det är bra att få 

en spridning på sina informanter och intervjupersoner (Repstad 2007:89). Men 

samtidigt finns det både manliga och kvinnliga lärare med i uppsatsen, de är i olika 

åldrar och har en varierande längd på sin yrkesverksamma tid. 

  

Ofta är en forskare beroende av en chef, som i mitt fall en rektor, för att få tag på 

informanter. Det var en informant som jag fick igenom en rektor men de andra 

kontaktade jag själv. Att ha blivit rekommenderad en lärare via rektorn kan, enligt 
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Repstad, vara ett metodiskt problem och orsaken till det är att rektorn valde ut den bästa 

religionskunskapsläraren att intervjua. Det kan ske medvetet men också omedvetet (se 

Repstad 2007:89). Att jag har blivit rekommenderad lärare enligt snöbollsprincipen kan 

ha påverkat mitt resultat (se Repstad 2007:61). Det kan finnas en risk att informanterna 

väljer andra personer som är av liknande åsikter (Repstad 2007:61). Jag är medveten om 

att det kan ha påverkat min uppsats och urvalet kan bli förvrängt. Därmed kan inte 

uppsatsen nå statistisk representativitet genom snöbollsprincipen (se Repstad 2007:61).  

 

2.8 Material 

Det material som framförallt har använts är transkriberingar av sex intervjuer samt en 

del av de stödord som antecknades under intervjuerna. Mejlkontakten med två lärare har 

också använts. Förutom detta har Skolverkets hemsida använts för att få fram 

information om skolans läroplaner vad det gäller religionskunskapsämnet. Målet har 

varit att få fram vad det står att eleverna skall kunna i ämnet både i Lgr -11 och Lpo -94. 

Lgr -11 är läroplanen för högstadiet och Lpo -94 är den för gymnasiet. Orsaken till att 

lärarna på gymnasiet fortfarande använder Lpo-94 är för att eleverna började gymnasiet 

innan Gy-11 sattes i verket.  
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3. Teorier  

 

3.1 Postkolonial teori 

Postkolonialismens grundare är Edward Said och han har skrivit en bok som heter 

Orientalism (2004). Enligt Said är orientalism "ett sätt att tänka" (Said 2004:65) och den 

stödjer sig på den uppdelning som finns mellan västvärlden och östvärlden (Said 

2004:65).  Von Brömssen skriver i sin avhandling Tolkningar, förhandlingar och 

tystnader (2003) att den postkoloniala teorin har under de senaste åren fått en allt större 

betydelse (von Brömssen 2003:24).  

 

Många forskare har genom åren framställt islam på ett negativt sätt. Det har skrivits att 

islam är  "en kättersk form av kristendomen" (Said 2004:327) samt att islam är underlig 

och annorlunda (Said 2004:327). Sedan 1970-talet har muslimerna och islam framställts 

som något hotfullt och muslimerna har blivit måltavla för kränkningar istället för 

judarna. När muslimerna får stort utrymme i massmedia är det oftast med något som är 

negativt.  Det som sänds ut i västvärlden ifrån den muslimska världen brukar innehålla 

demonstrationer med människor som är uppretade samt människors elände. De kan 

betraktas för att hota västvärlden och därmed framkommer det en rädsla för muslimen 

och jihad. Det kan leda till att det finns en rädsla för att muslimerna skall ta över 

världen. Enligt Said som finns det "ingen annan etnisk eller religiös grupp kan man 

skriva eller säga nästan vad som helst om utan att kritiseras eller fördömas" (Said 

2004:425-427) 

 

Östvärlden ses som västvärldens motsats och därmed blir östvärlden "dem" eller "de 

annorlunda" (Said 2004:64). Därför menar Said att det kan uppstå ett "vi och dom tänk". 

"Vi och dom begreppet" menar Said är den etnocentriska inställningen som västvärlden 

har till östvärlden som innebär att den egna gruppen är i centrum mot allt som blir 

jämfört. Det som utgör grunden för den postkoloniala teorin är dessa begrepp och 

inställningar (von Brömssen 2003:32). Oftast studerar västvärlden östvärlden som “de 

andra”. På grund av detta är det lätt att det uppstår ett perspektiv att västvärlden är det 

centrala. Att systematiskt ordna språket och kulturen som finns i östvärlden är att 

fortsätta att hålla fast människor i denna del av världen i kolonialismen (Said 2004:7-8).  
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Något som är centralt i postkolonial teoribildning är att undersöka hur moderna 

västvärlden förhåller sig till östvärlden. Västvärlden framställs som det moderna och det 

som är välutvecklat i jämförelse med östvärlden som mer framställs som outvecklad och 

underlägsen. Det är vanligt att den information som västvärlden får om östvärlden ofta 

är sammanfattningar av den huvudsakliga informationen om "islams historia, religion 

och samhälle" (Said 2004:445). Said menar att det är ofta som den muslimska världen 

framställs som något negativt. Dessa uppfattningar om väst och öst menar Said lever 

kvar i dagens samhälle och det sker inte många förändringar i de studier som utförs idag 

om östvärlden. Kritiken ifrån muslimska forskare är dessutom inte stor (Said 

2004:445,459). Om västvärlden framställer sig som moderna och framstående i 

förhållande till östvärlden då är det lätt att klyftan mellan väst och öst ökar (von 

Brömssen 2003:24-25).  

 

När man studerar islam, menar Said, att de gamla dogmerna om religionen lever kvar. 

Islam är en enhetlig religion och att islam är något som västvärlden borde frukta. Dessa 

förutfattade meningar lever kvar än idag om islam (Said 2004:445).  

 

3.2 Utbildningsfilosofier 

Thomas Englund är professor i pedagogik och har i kapitlet "Undervisning som 

meningserbjudande" i Michael Uljens bok Didaktik (1997) skrivit om 

utbildningsfilosofier. Englund menar att lärarna har fria val när det gäller 

undervisningsinnehåll. Undervisningen innefattar olika val som varje lärare gör och 

dessa val närvarar när kunskapen formas (Englund 1997:127). Han har presenterat fyra 

utbildningsfilosofier som är aktuella.  

 

Den första utbildningsfilosofin är den essentialistiska utbildningsfilosofin och skolans 

tradition är dominerad av den.  Essentialistiska utbildningsfilosofin relaterar starkt till 

vetenskapen och det visas att varje människa får kunskap som är ny och dessutom den 

senast framlagda ifrån vetenskapen. I skolan är det ämnet som är i centrum och 

förmedlar faktakunskaper till eleverna samt att lärarna skall bedriva undervisningen på 

ett effektivt sätt.  Läroböckerna används i stor utsträckning i undervisningen. I den 

progressivisa utbildningsfilosofin är det eleven som är  i centrum. Eleverna skall vara 

delaktiga i arbetssätt, interaktion samt att de skall utgå ifrån deras egna erfarenheter vad 

det gäller avgörande kunskapsbakgrund. Det är eleven som skall vara skapare av 
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kunskap och samarbete är en viktig del. Läroböcker används inte i så stor utsträckning i 

undervisningen och läraren handleder och stimulerar elevernas studier (Englund 

1997:133-135).  

 

Det är framtiden som är i centrum i den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin. Den 

präglas utav att skolan skall vara framtidsinriktad. Undervisningen i den 

rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin skall vara gränsöverskidande som menas att 

olika ämne blir integrerade med varandra och det kan ske genom bland annat 

projektarbeten. Undervisningens innehåll skall präglas av elevernas “(framtida) roll som 

samhällsmedborgare och betonar att innehållet utgör underlag för (framtida) val och 

beslutsfattande” (Englund 1997:135). I den perennialistiska utbildningsfilosofin är det 

historian som är i centrum. Den fokuserar på de klassiska frågorna men också på 

klassiska verk och undervisningen präglas av ett kulturarv. Detta kulturarv är 

sammankopplat med politik och kultur. Den grundläggande kunskapen finns i de 

klassiska verken som är ifrån antiken och fram till idag. De klassiska verken tillhör 

författare, filosofer och konstnärer och läraren skall vara ett föredöme för den klassiska 

bildningen och förnuftet. Målet är att eleverna skall läsa om religioner och lära sig av 

dem (Englund 1997:133-135).  

 

Idag utmanas essentialistisk utbildningsfilosofi av de andra utbildningsfilosofierna och 

det är framförallt den progressivisa utbildningsfilosofin. Utbildningsfilsofierna 

kombineras oftast med varandra och de förkommer inte särskilt ofta enskilt i 

undervisningen (Englund 1997:135).  
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4. Tidigare forskning 

 

4.1 "Vi och dom tänk"  

En av de forskare som har intresserat sig för religionsdidaktik är Christina Osbeck som 

är religionsdidaktiker och hon har skrivit avhandlingen Kränkningens livsförståelse 

(2006). Hon har utfört sin forskning i skolan och har gjort två empiriska studier. De 

metoder som har använts är läroboksstudier kombinerat med gruppintervjuer. Osbecks 

övergripande syfte är att redogöra för ungdomars återskapande av livsförståelse. I sin 

avhandling tar Osbeck också upp elevers fördomar. Dessa fördomar påverkar skapandet 

av "vi och dom tänk" i religionskunskapsundervisningen. Det som kan leda till ett "vi 

och dom tänk" är, enligt Osbeck, om det finns en människa som avviker ifrån de normer 

som är uppsatta. Avhandlingen visar att religionskunskapsundervisningen i Sverige inte 

bara baseras på faktakunskaper om religioner utan också ett ämne som är 

färdighetsinriktat därmed skall undervisningen vara en livsförståelselära och det är 

viktigt. Religionskunskapsundervisningen och elevers livsförståelse är sammankopplade 

med varandra enligt Osbeck (Osbeck 2006).  

 

Kerstin von Brömssen är religionsdidaktisk forskare och har skrivit avhandlingen 

Tolkningar, förhandlingar och tystnader (2003). Hon har utfört elva intervjuer med 

elever. Det är både elever med utländsk bakgrund och elever som har Sverige som sitt 

födelseland. Hennes syfte är att få reda på elevernas tankar kring deras egna religion 

men även andras religion. Von Brömssens studie uppmärksammar de problem som kan 

förekomma inom skolan i Sverige och studien visar, genom intervjuerna, att det lätt 

uppstår ett "vi och dom tänk" i religionskunskapsundervisningen. Orsaken till det är, 

enligt von Brömssen, att många elever inte har någon nära relation till en religion och 

att religionen är tom vad det gäller det traditionella innehållet. Diskussionen om religion 

kan därmed leda till att diskutera om "de andra" och istället för att diskutera religionen 

fylls diskussionen med innehåll av "de andra" men också "andras religion". Det leder till 

att diskussionen inriktar sig på ett "vi och dom tänk". Det blir en uppdelning och det 

sker mellan de elever som säger att de har en religion och de elever som menar att de 

inte har en religion. Detta sker oftast med etniska svenskar och därmed blir det  att 

"dom" har en religion och det har inte "vi". Ett "vi och dom" tänk blir synligt (von 

Brömssen 2003).  
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4.2 Urval i religionskunskapsundervisningen 

Osbeck har också skrivit boken Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser 

från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap (2009). 

Där har hon intervjuat religionskunskapslärare om deras religionskunskapsundervisning 

idag. Syftet är att beskriva lärarnas arbete. Resultatet visar att det finns stora likheter i 

undervisningen. Tidigare var det mer vanligt att undervisningen var läroboksstyrd 

medan undervisningen idag präglas av elevorientering samt innehåller variation 

(Osbeck 2009). En forskare som har gjort en liknande studie är Björn Falkevall. Han har 

skrivit boken Hur formas undervisningen: en studie om lärares tänkande om sitt 

handlande inom skolämnet religionskunskap (1995). Falkevall har intervjuat 19 

religionskunskapslärare. Hans studie berör lärares handlande i 

religionskunskapsundervisningen och han har som mål att undersöka vad det är som 

påverkar religionskunskapslärare angående hur de utformar sin 

religionskunskapsundervisning. Falkevall utgick ifrån sex olika påverkansfaktorer och 

dessa var läroboken, arbetskamrater, kursmål, lärarens personlighet, eleverna samt 

samhället (Falkevall 1995).    

 

4.3 Läroböckernas roll i religionskunskapsundervisningen 

Johan Wickström skriver i kapitlet “Didaktisk textkompetens” i Malin Löfstedts bok 

Religionsdidaktik (2011) om lärarnas didaktiska val. Han har utfört en studie som 

behandlar lärobokens ställning i religionskunskapsundervisningen. Läroboken styr till 

stora delar undervisningens innehåll menar Wickström (Wickström 2011). Wickström 

hävdar att läroböckerna fortfarande är en stor del av  undervisningen (Wickström 2011) 

medan Osbeck menar att läroböckerna var en större del av undervisningen tidigare och 

att undervisingen nu mer är elevorienterad (Osbeck 2009).  Kerstin von Brömssen och 

Marie Carlson (2011) har också forskat om lärobokens plats i undervisningen. De menar 

att läroboken fortfarande är det centrala i undervisningen samt att läroböckerna kan vara 

ett bra stöd för de lärare som känner sig osäkra. Forskning visar att läroboken gör att 

lärarna blir mer säkra på att eleverna uppnått kursmålen för ämnet. I deras bok Kritisk 

läsning av pedagogiska texter (2011) diskuterar de också de forskare som menar att 

läroböckerna bromsar upp istället för att låta den pedagogiska utveckligen gå framåt. 

Undervisningen skulle bli mer elevcentrerad och lärarna skulle bli mer fria utan en 

alltför stor plats av läroböckerna (von Brömssen och Carlson 2011).  
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Kjell Härenstam har intresserat sig för hur islam framställs i skolans läroböcker och 

vilken bild läroböckerna ger av islam till eleverna i sin bok Skolboks-islam (1993). Han 

har granskat ett flertal läroböcker genom åren och resultatet visar att läroböckerna ger 

en negativ bild av islam (Härenstam 1993). Härenstam menar i sin andra bok Kan du 

höra vindhästen? att Said påstår att bilden av islam som finns i västvärldens läroböcker 

är påverkade av massmedia. Det är oftast massmedia som är grund för bilden av islam 

och den bilden kan vara fel menar Said. Said hävdar att det är sterotyper i arabvärlden 

"som kunskap om islam" (Härenstam 2000:75). Enligt Said är det vanligt att läroböcker 

innehåller primitiva uppfattningar om islam (Said 2004:428). 

 

4.4 Examensarbeten som berör religionskunskapsundervisning  

 I examensarbetet Islamundervisningen - en jämförelse av två skolors 

religionskunskapsundervisning på temat islam (2001) har Mattias Lundgren genomfört 

en undersökning hur islamundervisningen ser ut på två skolor. Han har intervjuat en 

lärare på varje skola och han har dessutom studerat hur läroböckerna ser ut. Lundgrens 

syfte med examensarbetet var att undersöka om det finns några skillnader i 

islamundervisningen vad det gäller arbetssätt men också vad skolorna använder för 

läroböcker och hur skolorna framställer islam. Han vill därutöver ta reda på vad målet är 

med islamundervisningen, hur lärarna faktiskt arbetar och vad de vill eleverna skall 

kunna efter avlutad undervisning. Han berör också hur lärarna bemöter eventuella 

fördomar som kan finnas hos eleverna. Resultatet visar att islamundervisningen skiljer 

sig en del och att skolorna fokuserar på olika saker i islam (Lundgren 2001).  

 

Eva Lindgren har skrivit examensarbetet Religionsundervisningens didaktik: En 

undersökning av tre lärares religionsdidaktiska perspektiv (2008). Lindgren har utfört 

kvalitativa intervjuer med tre lärare. Enligt Lindgrens resultat visar läroböckerna en viss 

övervikt av kristendom och det kristna perspektivet betonar två lärare något mer. 

Uppsatsen visar dessutom att lärarnas religionsdidaktik grundar sig på kursmålen, 

elevinflytande och egna önskemål. Lindgren menar att lärarna utformar sin 

undervisningen efter kursmålen och det är framförallt de lokala som är uppsatta. 

Innehållet i undervisningen stämmer väl överens med det som står i kursmålen. 

Lindgrens undersökning visar att eleverna får ett stort inflytande i 
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undervisningsplaneringen. De berörda lärarna försöker att tillgodose elevernas 

önskemål så mycket som det bara är möjligt (Lindgren 2008).  

 

I examensarbetet Religionsdidaktiska metoder: En litteraturstudie om icke-konfessionell 

religionsdidaktik i det mångkulturella klassrummet (2012) gör Erik Helmersson en 

litteraturstudie. Hans syfte är att studera icke-konfessionell religionsdidaktik samt vad 

det kan medföra i det mångkulturella klassrummet. Resultatet visar att varje lärare 

måste lyssna på elevernas intressen och vad de är nyfikna på. Sedan bör läraren ta till 

vara på den informationen som eleverna har för att kunna genomföra sina 

religionsdidaktiska val. Genom de religionsdidaktiska valen utför lärarna en 

undervisning som är icke-konfessionell i ett klassrummet som är mångkulturellt 

(Helmersson 2012).  

 

5. Bakgrund  

 

5.1 Religionkunskapsämnet 1980-2012 

 
År 1980 utarbetades en ny läroplan för den svenska skolan och ämnet religionskunskap 

som gick under benämningen Lgr-80. I Lgr -80 gavs det möjligheter att undervisa i 

andra religioner än enbart kristendom, dessutom blev det mer fokus på livsfrågor i 

undervisningen än vad det tidigare varit. Det som menas med livsfrågor är att samtliga 

elever skall ha förståelse för att alla människor har olika tankar och frågor som berör 

livet. Undervisningen skall sedan ge svar på dessa frågor. Objektivitet och neutralitet 

har i tidigare läroplaner varit viktiga men i Lgr-80 har dessa begrepp blivit nedtonade. 

De har istället ersatts med saklighet och allsidighet. Saklighet innebär att 

religionskunskapsläraren inte skall ge en vinklad framställning av religioner i 

undervisningen, därutöver skall läraren inte utlämna information om en religion i 

undervisningen och framhäva annat stoff. Något som kan leda till att eleverna får en 

skev bild av religionen. Allsidighet innebär att undervisningen skall präglas av de 

problem som är centrala för ämnet och dessa skall lyftas fram (Härenstam 2000:152).  

 

Det utformades en gemensam läroplan för grundskola och gymnasieskola 1994 och 

dessa två fick namnen Lgr -94 och Lpo-94. Det finns övergripande mål i kursplanerna 

och dessa är mycket tunna, vilket leder till att varje skola har möjligheten att utforma 
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egna lokala kursmål. Likt Lgr - 80 betonas saklighet och allsidighet (Härenstam 

2000:154). Islam, judendom, buddhism, hinduism och andra livsåskådningar betraktas 

inte längre som annorlunda och främmande utan de skall, enligt Lgr -94 och Lpo -94,  

finnas representerade i undervisningen (Osbeck 2009:159). År 1994 blev dessutom 

religionskunskapsämnet ett kärnämne på gymnasiet, något som ledde till att alla elever 

på gymnasiet skulle läsa religionskunskap (Hartman 2000:229). 

 

År 2011 skapades det återigen nya läroplaner för skola, både grundskola och 

gymnasieskola. Kursplanen för religionskunskap ledde  till debatt och diskussioner i 

media, som främst var riktade till kristendomens ställning. I Lgr -11 och Gy-11 finns 

fortfarande världsreligionerna och andra livsåskådningar representerade men 

kristendomen har en särställning. I och med 2011 års läroplaner blev det mer tydligt att 

det fanns en skillnad mellan kristendom, islam, buddhism och hinduism, vilket har fått 

kritik för att det därmed lätt uppstår ett "vi och dom tänk" i undervisningen. En 

förändring som har skett med de nya läroplanerna är att de betonar att eleverna skall lära 

sig om de traditioner och högtider som finns inom kristendomen och som har en 

koppling till kyrkoåret. Löfstedt menar därmed att religionskunskapsämnet idag har 

likheter med när ämnet var konfessionellt på 1800 talet (Löfstedt 2011:10-11).  

 

5.2 Aktuella kursplaner i religionskunskap  

 

5.2.1  Läroplan i religionskunskap för gymnasiet  Lpo -94 

Enligt Lpo -94 är religionskunskapsämnets syfte att hjälpa eleverna med existentiella 

frågor och de skall lära sig att betrakta sin tillvaro ur ett etiskt perspektiv. Eftersom 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle så skall religionskunskapsämnet hjälpa eleverna 

att få förståelse men också att acceptera hur andra människor tänker, handlar och hur de 

lever. Skolans religionskunskap skall ge eleverna en “ökad förståelse för människor 

med olika religioner och livsåskådningar” (Skolverket 1994). Enligt Lpo -94 skall 

eleverna få kunskap om religioners innehåll och den tradition som finns. De skall få en 

medvetenhet om olika begrepp och kunskap som skall leda till att eleverna kan värdera 

och ta ställning i olika frågor (Skolverket 1994).  

 

I kursmålen för religionskunskapsämnet i Lpo -94 står det att eleverna efter avslutad 

kurs skall kunna förstå en religion och hur den är en del av människors handlande. 
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Eleverna skall ha grundläggande kunskaper inom kristendomen och några andra av de 

fyra stora religionerna dessutom skall de ha kunskaper om levnadsregler, högtider, idéer 

och tro inom religionen. Men också om etik och kunna reflektera över etiken. Om 

eleverna skall nå de högre betygen i religionskunskap så krävs det att eleverna "ger 

exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ och samhälle, 

nationellt och internationellt" (Skolverket 1994). Enligt Lpo -94 skall "eleven 

reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt att se på 

tillvaron innebär" (Skolverket 1994). För att få mycket väl godkänt krävs det att "eleven 

upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra 

världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem 

på aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt 

perspektiv" (Skolverket 1994). Eleven skall kunna tillämpa etiska teorier som finns 

inom religion och andra livsåskådningar och det skall vara på de situationer som ligger i 

närheten samt aktuella samhällsfrågor. Enligt Lpo -94 skall eleverna också  

 "argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt till sin 

livstolkning" (Skolverket 1994). 

 

5.2.2 Läroplan i religionskunskap för grundskolan  Lgr -11 

Religionskunskapsämnets syfte i Lgr -11 är att eleverna skall få kunskaper om 

religioner och andra religiösa traditioner som finns i dagens samhälle och på sina håll 

ute i världen. Eleverna skall, enligt Lgr -11, lära sig hur människor visar sin tro och 

lever i den. Undervisningen skall visa att religion har en stor roll i samhället både som 

fredsbevarande och i konflikter. Eleverna skall kunna analysera kristendomen och de 

andra fyra stora religionerna och vad det är som förknippas med dem men också hur 

religionen har påverkat samhället. Etik är en viktig del av religionsämnet och eleverna 

skall veta vad etik är och kunna reflektera över livsfrågor som både berör sig själv och 

andra människor (Skolverket 2011:186).  

 

Efter avslutad undervisning skall eleverna har grundläggande kunskaper om 

kristendomen och de andra fyra världsreligionerna. Inom varje religion ska de kunna det 

centrala budskapet med levnadsregler, högtider, handlingar och det religiösa budskapet. 

Vad det finns för likheter och skillnader mellan religionerna är något som eleverna skall 

kunna efter avslutad undervisning. De skall kunna föra ett enkelt resonemang om 

livsfrågor och resonemanget skall kunna föras framåt till en viss del. Eleverna skall 
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kunna söka information och kunna föra ett resonemang om källorna är trovärdiga eller 

inte och om de har en relevans. För att få ett högre betyg i religionskunskap så krävs det 

goda och mycket goda kunskaper om kristendom och de andra fyra världsreligionerna. 

"Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar 

genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska 

begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan söka information 

om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor" 

(Skolverket 2011:194) (Skolverket 2011:193-194).  

 

5.3 Jämförelse Lpo -94 och Lgr -11 

Både Lpo -94 och Lgr -11 har som mål att eleverna efter avslutad kurs ska ha kunskaper 

om kristendomen och de andra fyra stora religionerna. Men också känna till vad det är 

som förknippas med vardera religion vad det gäller högtider, levnadsregler, idéer och 

tro. Eleverna skall känna till etiken i båda och kunna reflektera över den och hur andra 

människor tänker och har för känslor (Skolverket 1994, 2011:193). Den största 

skillnadern som finns är att i Lgr -11 skall eleverna kunna jämföra likheter och 

skillnader mellan religionerna för att kunna få betyget E (se Skolverket 2011:193). 

Enligt Lpo -94 skall eleverna kunna jämföra likheter och skillnader mellan 

kristendomen och andra stora världsreligionerna men det är för att få betyget mycket väl 

godkänt på gymnasiet (Skolverket 1994). En skillnad som också är märkbar i Lgr -11 är 

att kristendomen har en särställning i jämförelse med de andra fyra stora 

världsreligionerna.  
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6. Resultat  

 
6.1 Personporträtt   

Pelle är i 35-40 års åldern och har arbetat som lärare i tio år. Han arbetar på en liten 

gymnasieskola med ca. 250 elever, där har han varit sedan han blev färdigutbildad 

lärare år 2002 men med ett par korta avbrott för resa och pappaledighet. Pelles 

förstaämne är matematik och vid valet av andraämne ville han utvidga sig varvid valet 

föll på religionskunskap. Det roligaste med att vara lärare, anser Pelle, är att han kan 

hjälpa elever som har det besvärligt i skolan och som sedan lyckas nå ett godkänt betyg 

tillslut. Det som däremot är mindre roligt är all dokumentation. Enligt Pelle tar det 

mycket tid och engagemang. Pelle upplever att det är mycket roligt att vara 

religionskunskapslärare för det kan leda till väldigt trevliga och intressanta diskussioner 

framförallt om etik. Pelle menar att det inte finns några direkta skillnader i 

religionskunskapsundervisningen gentemot när han började att arbeta som lärare.  

 

Josefine är i 30-35 års åldern och har arbetat som lärare i nio år varav sju år på den 

nuvarande gymnasieskolan med ca. 1000 elever. Josefines förstaämne är idrott och 

hälsa och valde att bli religionskunskapslärare eftersom hon är intresserad av de 

samhällsorienterade ämnena. Det roligaste med att vara lärare, anser Josefine, är 

kontakten med eleverna samt att lära dem saker däremot är det mindre roligt att hjälpa 

dem med deras privata problem. Josefine menar att undervisningen kommer i 

skymundan då. Enligt Josefine är det väldigt roligt att vara religionskunskapslärare 

eftersom den skola som hon arbetar på är mångkulturell. Det som gör ämnet roligt är att 

eleverna är intresserade av att lära sig samt att det kan förekomma mycket diskussioner 

om aktuella samhällshändelser. Att vara religionskunskapslärare idag gentemot när hon 

började är ingen direkt skillnad anser Josefine. Om det skulle vara någon skillnad så är 

det, enligt Josefine, att det finns mer elever med utländsk bakgrund i klasserna.  

 

Bertil är i 60 års åldern och har arbetat som lärare i 30 år med några kortare avbrott för 

att arbeta på lärarhögskolan samt att sälja läroböcker. På Bertils nuvarande arbetsplats 

går det ca 600 elever och på denna grundskola har han arbetat i stort sett hela sin 

yrkesverksamma tid. Bertil blev religionskunskapslärare eftersom han anser att ämnet 

var ett bra komplement till hans förstaämne som är historia. Dessutom anser han att 

religion är kul. Det roligaste med att vara lärare är, enligt Bertil, att undervisa och när 
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han känner att eleverna får en “aha - upplevelse” samt att de tycker att det är kul. Det är 

kontakten med eleverna som är det viktigaste anser Bertil. Bertil upplever att det finns 

en dokumentationshets, den anser Bertil är svår och gör läraryrket mindre roligt. Det tar 

för mycket tid och fokus ifrån det som en lärare är utbildad till att göra anser Bertil. 

Bertil upplever att det alltid är roligt att vara religionskunskapslärare och han ser det 

som en utmaning att övertyga eleverna att religionskunskapsämnet är ett viktigt ämne. 

Enligt Bertil finns det inga avsevärda skillnader på religionskunskapsämnet sen han 

började som religionskunskapslärare. Den största skillnaden är i så fall att det fanns mer 

fördomar för 20 år sedan än vad det gör idag. Enligt Bertil är eleverna mer öppna för 

andra kulturer idag.  

 

Madeleine är i 40-45 års åldern och har arbetat som lärare i ca. sju år varav fyra år på 

den nuvarande grundskolan. På Madeleines skola går det ungefär 600 elever. Att 

Madeleine blev religionskunskapslärare var mer av en tillfällighet då hennes förstaämne 

är svenska. Det roligaste med att vara lärare är, enligt Madeleine, att undervisa och 

träffa eleverna. Det som är mindre roligt är all dokumentation, vilket Madeleine 

upplever som stressigt. Madeleine anser att religionskunskapsämnet är jättekul samt 

försöka påverka eleverna att det är ett roligt ämne ser Madeleine som en utmaning. 

Eftersom Madeleine inte har arbetat som religionskunskapslärare så länge så ser hon 

inga stora skillnader mot när hon började att arbeta som lärare. Men hon upplever ändå 

att idag är det mer analys och jämförelse mellan religionerna än vad det var tidigare.  

 

Christian är i 35-40 års åldern och har arbetat som lärare i ungefär 14 år varav ca. tolv år 

på den nuvarande högstadieskolan. Skolan har runt 470 elever. Christian läste historia 

som sitt förstaämne men tyckte att religionskunskap passade väldigt bra ihop med 

historian. Det roligaste med att vara lärare är, enligt Christian, att arbeta med ungdomar 

och det som gör läraryrket mindre roligt är administration och dokumentation. Christian 

upplever att det är roligt att vara religionskunskapslärare, vilket han  motiverar med att 

religionskunskapsundervisningen ger eleverna möjligheter att träna på att reflektera 

över frågor om aktuella händelser. Christian ser skillnader i att vara 

religionskunskapslärare idag än hur det var när han började. Han hävdar att den 

avgörande skillnaden kom i och med attackerna mot World Trade Center den elfte 

september 2001. Därefter har massmedia framställt islam på ett annat sätt än tidigare 
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menar Christian. Dessutom finns det mer elever ifrån länder som Palestina, Irak och 

Afghanistan än vad skolan hade tidigare.  

 

Jenny är i 40-45 års åldern och har arbetat som lärare i 13 år varav fyra och ett halvt år 

på hennes nuvarande gymnasieskola. Skolan som Jenny jobbar på har ca. 1000 elever. 

Hon valde att bli religionskunskapslärare för att hon hade engelska som förstaämne och 

var mest intresserad av religion utöver engelska. Det bästa med att vara lärare är, enligt 

Jenny, kontakten och relationen med eleverna. Det som är mindre roligt är när eleverna 

inte har den ambitionsnivå som Jenny önskar att de har. Jenny upplever att det är kul att 

vara religionskunskapslärare och anser att religionskunskapsämnet är ett 

diskussionsämne. När eleverna inte vill diskutera så anser hon att ämnet blir bristfälligt. 

Jenny kan inte säga om det finns några likheter och skillnader mot att vara 

religionskunskapslärare idag gentemot att vara det när hon började för 13 år sedan. Hon 

motiverar det med att hon inte har arbetat så länge som religionskunskapslärare på sitt 

nuvarande stadium för tidigare var hon på komvux.    

 

6.2 Planering av undervisning   

 

6.2.1 Kursmålen 

Samtliga lärare som har intervjuats utgår ifrån kursmålen när de planerar sin 

undervisning i kristendom och islam men de gör det på olika sätt. När Josefine får 

frågan om kursmålen så svarar hon "Ja, det gör jag. Det måste jag göra [skratt]. Annars 

begår jag…tjänstefel. Det måste jag göra" (Josefine, intervju 26/11-2012).  När Pelle 

planerar sin undervisningen försöker han få med så mycket som möjligt av det som står 

i kursmålen i undervisningen. Det första Pelle gör är att studera kursmålen därefter 

arbetar han fram olika arbetsmetoder för att eleverna skall kunna nå kursmålen. De 

kursmål som Pelle anser är de viktigaste är de som berör levnadsregler, samhällen och 

hur religionen påverkar dessa samhällen. När frågan ställs  till Jenny om hon utgår från 

kursmålen när undervisningen planeras så svarar hon: "Ja, det försöker man ju. Att dom 

finns där som en röd tråd"(Jenny, intervju 5/12-2012). Jenny utgår från kursmålen när 

hon planerar sin undervisning. Hon berättar att hon ser över att kursmålen finns med 

som en röd tråd igenom hela undervisningen, i alla fall kursen som helhet. Madeleine 

ser först över kursmålen för att sedan se vad det finns för material tillgängligt för ett 

visst kunskapskrav. Christian börjar planeringsarbetet olika ifrån gång till gång. Ibland 
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börjar han med kursmålen och letar material utefter dem. Men det förekommer också att 

han först finner material och sedan studerar kursmålen för att se vad materialet kan 

lämpa sig för någonstans.  

 

När  Bertil får frågan angående kursmålen så svarar Bertil följande: "Ja, det gör jag. Inte 

kanske ifrån början men jag ser att de finns med där så att jag har, så att jag vet att jag 

täcker in dom målen. Så det är givetvis så" (Bertil, intervju 28/11-2012). Bertil 

poängterar att han upplever sig vara lyhörd vad det gäller kursmålen när han planerar 

sin undervisning. Bertil menar att det är viktigt att ha kursmålen i fokus men han säger 

ändå att han inte utgår från dem ifrån början av undervisningsplaneringen. Han skapar 

först ett material i undervisningsplaneringen för att väcka elevernas intresse samt sitt 

egna. Sedan studerar han kursmålen så att undervisningen täcker kursmålen.  

 

6.2.2 Egna intressen  

De flesta av lärarna utgår, utöver kursmålen, ifrån egna intressen när de planerar 

undervisningen. Tre av sex av de intervjuade lärarna säger att de utgår ifrån egna 

intressen medan en av lärarna är lite osäker på om hon utgår ifrån egna intressen. Två 

lärare säger att undervisningen präglar deras intresse till en viss del.  

 

Bertil utgår ifrån egna intressen till en viss del men han är noga med att säga att de skall 

lämpa sig väl med kursmålen. Det blir en kombination av kursmålen och egna intressen 

säger han. När Pelle planerar sin undervisning utgår han lite ifrån sina egna intressen. 

Han menar att han inte har något som är mer av intresse i de berörda religionerna. Han 

motiverar det med följande:  

 

      Lite blir det nog lite, man försöker tänka, jag har kanske inget specifikt heller egentligen  

       vad det gäller religion, att det här är så mycket roligare än nått annat, det har jag egentligen 

       inte. Det är möjligt att det hade dominerat  då. Men jag är rätt neutral vad jag tycker är kul,  

       jag vill, brukar få med lite av varje (Pelle, intervju 19/11-2012) . 

 

Pelle berättar i intervjun att han föredrar att diskutera olika ämnen i undervisningen men 

att diskussioner är lättare ha med i undervisningen om islam. Även Josefine föredrar 

diskussioner i undervisningen och hon lyfter gärna fram aktuella händelser i 

undervisningen. Hon säger att hennes undervisning präglas av aktuella händelser, vilket 

säkerligen inte varit fallet om hon inte haft ett intresse av det samt tyckt det var roligt. 
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Diskussioner är i fokus både i kristendom och islam för henne. Även Jenny använder sig 

av aktuella händelser men hon vill att eleverna tar med sig en händelse varje vecka som 

berör religion och sedan redovisa det för övriga klassen.  Jenny upplever att frågan om 

egna intressen var en aning svår och hon säger i intervjun: "ja, det kanske styr lite, man 

pratar ju om sånt som man själv tycker är intressant antar jag" (Jenny, intervju 5/12-

2012). Det som Jenny anser är roligt i undervisningen är att eleverna själva få söka 

information om kristendom och islam. Hon säger att detta intresse är mer i fokus i 

kristendomsundervisningen. Hon föredrar dessutom studiebesök och det är något som 

hon försöker att få med i undervisningen.   

 

Christian utgår ifrån egna intressen och han  menar att en lärare måste utgå ifrån dem  

när undervisningen planeras.   

 

      Ja, det blir det ju. På nått sätt så måste det vara så.  Och de, de gäller alla SO - ämnena.  

      Det gäller alltid när man går in i ett  klassrummet. Man måste hitta ett personligt intresse för  

      att eleverna ska upptäcka, fan han tycker att dethär är kul! Och intressant (Christian, intervju  

      29/11- 2012).  

 

Han menar att hans intresset för ämnet påverkar i engagemanget i undervisningen. Det 

är viktigt att visa eleverna att ämnet är roligt för att få dem intresserade. Likaså 

Madeleine har med egna intressen i sin undervisning om kristendom och islam. Hon 

menar att hon själv blir inspirerad av att ta upp saker som hon själv tycker är intressant i 

undervisningen. "Jag tycker liksom att religion och sånt är roligt och man ser ju lite 

fokus på vad man som lärare själv är lite duktig på. Så visst är det ju ett intresse" 

(Madeleine, intervju 12/12-2012). Madeleine har ett intresse för dans och därför skall 

hon till våren låta eleverna ägna sig åt helig dans. Madeleine motiverar detta med att det 

finns ett enskilt mål där eleverna skall känna till dansens betydelse för olika heliga riter.  

 

     Vi har faktiskt ett enskilt mål där man ska veta dansens betydelse har för heliga riter och så. Och  

     det kan jag tycka, det har vi ju nämnt om indianer, det är ju också i en form, men hur gör man det 

     och bedöma det så då bjöd jag hit Eva Nilsson så vi ska ha, vi ska börja det nya året med att  

     dansa helig dans på en idrottslektion då (Madeleine, intervju 12/12-2012).  

 

6.2.3 Elevernas intressen  

Samtliga av de vederbörande lärarna anser att det är viktigt att eleverna skall vara 

delaktiga i undervisningsplaneringen. Det är viktigt för att eleverna skall få ett intresse 
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för ämnet. Men det finns olika sätt hur eleverna får vara delaktiga. Några lärare menar 

att elevernas intresse styr en del av undervisningsplaneringen medan det finns de lärare 

som menar att eleverna inte är med så mycket och planera undervisningen. Bertil tillåter 

att eleverna får ha en stor delaktighet i undervisningsplaneringen.  

 

      Ja alltså dom ser målen i början av terminen så att dom vet vad dom ska  prestera och så  

      att vi täcker  in så mycket som möjligt. Sen gör vi tillsammans  upp hur vi ska lägga in det 

      och planerar och sen är de också med och planera om  vi ska ha mycket elevaktivitet eller  

      lärarlett och hur examinationen, provet ska gå till. Så att det blir lite variation (Bertil, intervju   

     28/11-2012). 

 

Det eleverna säger och deras intresse utgår Bertil ifrån när han planerar undervisningen. 

Men han anser att det är viktigt att elevernas intresse skall anpassas med kursmålen så 

att det inte svävar ut för mycket. Josefine har en liknande strategi i 

undervisningsplaneringen som Bertil har. I början av kursen brukar hon fråga hur 

eleverna vill ha upplägget. Hon menar att det är ett sätt att få med sig eleverna, om hon 

hade gått efter sin planering hela tiden så hade hon till slut förlorat eleverna. Om det 

finns en klass som är intresserad av exempelvis matlagning så har Josefine mer fokus på 

matregler i de olika religionerna. Pelle ber eleverna i början av kursen att leta upp vad 

de är intresserade av att lära sig om i respektive religion. Sedan utgår Pelle ifrån 

elevernas intresse när han planerar undervisningen. Eleverna får också bestämma hur 

examinationen skall gå till, det vill säga välja mellan att examineras genom ett salsprov, 

ett hemprov eller både och.   

 

     Jag försöker gå mycket på eleverna, det här med elevinflytande är viktig bit, det står i alla 

     riktlinjer vi har egentligen. Eleverna få vara med och säga precis vad de vill göra. Sen kanske  

     jag  känner  att jag har tre fyra grejer som jag kommer att ha med utifrån kursmålen, sen tar jag 

     med lite vad de tycker (Pelle, intervju 19/11-2012).  

 

Christian låter eleverna vara med och planera undervisningen och han säger "det dom är 

mest intresserad av är att ha inflytande över är hur vi ska göra någonting, vad vi ska 

göra brukar dom i regel säga det får du bestämma, det är ditt jobb" (Christian, intervju 

29/11-2012). Christian menar att det är viktigt att låta eleverna ha inflytande annars 

känner de ingen delaktighet.  
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Madeleine menar att elevernas intressen präglar undervisningen till en viss del. Det är 

svårt att låta dem styra helt eftersom det är så många kursmål som skall nås anser 

Madeleine. Eleverna får ibland välja arbetssätt och de har emellanåt fördjupningsarbete. 

Vid ett fördjupningsarbete får de själva bestämma ett ämne som de vill fördjupa sig i. 

Utöver det så brukar Madeleine låta eleverna göra utvärderingar på vad som har varit 

bra och vad som har varit mindre bra under kursens gång. Det tar hon sedan med till 

nästa klass och året därpå.  

 

Jenny vill att elevernas egna intresse skall styra undervisningen mer och att de skall vara 

delaktiga. Men de klasser som Jenny har idag har inte det intresset att kunna påverka 

undervisningsplaneringen. Jenny har försökt men upplever att det är svårt. "Jag skulle 

vilja jobba så mycket mer men ja, svårt" (Jenny, intervju 5/12-2012).  

 

6.3 Undervisningsmaterial  

6.3.1 Läroböcker  

Lärarna som intervjuats har olika uppfattningar vad det gäller läroboken. Många 

använder läroboken som ett stöd i undervisningen men väljer sällan att använda enbart 

den i undervisningen. De flesta av lärarna har uppfattningen att läroböckerna är väldigt 

tunna och ytliga och menar att de måste komplettera med undervisningsmaterial utöver 

läroböckerna på grund av detta.  

 

Josefine menar att "dom skrapar väl bara på ytan, men dom fördjupar sig egentligen inte 

om nånting" (Josefine, intervju 26/11-12). Josefine utgår väldigt lite ifrån läroboken när 

hon planerar undervisningen. "Asså, vi har en lärobok, men jag utgår väldigt lite ifrån 

den" (Josefine, intevju 26/11-2012) säger Josefine. Vidare berättar Josefine att hon mer 

ser läroboken som en grund att stå på och sedan utvecklar hon eget material för 

undervisningen. Läroboken är mer som en sammanfattning för eleverna av det som 

Josefine har pratat om på lektionerna. "Försöker att ta rätt så mycket annat utifrån" 

(Josefine, intervju 26/11-2012)  fortsätter Josefine. "Den tar inte alls upp lika djupt och 

lika mycket" (Pelle, intervju 19/11-2012) säger Pelle angående den läroboken som han 

har tillgång till. I intervjun förklarar Pelle att tillgången till datorer gör att läroboken inte 

behövs lika mycket längre därför använder Pelle den väldigt lite.  

 

     I religion kan man mer eller mindre klara sig utan lärobok idag känner jag när man har datorn. 
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     Man skulle faktisk kunna klarar sig väldigt bra utan. Allt finns där och det finns filmer på  

     Av-media som man kan låna, ja man kan få in väldigt mycket utan böckerna egentligen   

     (Pelle, intervju 19/11-2012).  

 

Vidare förklarar han att läroboken kan fungera mer som en trygghet, framförallt för de 

elever som har varit borta av olika anledningar eller har varit sjuka. Det är betydligt 

lättare att komplettera med en lärobok menar Pelle. Madeleine använder sig inte heller 

så mycket av läroboken. En av orsakerna är att hon har många elever med dyslexi och 

hon har märkt att eleverna inte alltid förstår  texten som de läser. Men Madeleine skulle 

vilja använda den mer.   

 

     Men jag tycker själv att jag borde bli bättre på att använda böckerna mer faktiskt. Men du  

     måste vara muntlig  idag, vi har väldigt många med läs- och skrivsvårigheter och då blir det  

    såhär att man anpassar undervisningen mer efter dom men jag tycker på i för sig att alla nog  

    ha fördel utav det. Det tror jag nog (Madeline, intervju 12/12-2012).  

 

Bertil, Christian och Jenny anser att läroboken styr en hel del av undervisningen och 

undervisningsplaneringen. "Men jag är inte så förtjust i dom faktiskt utan de är tunna, så 

att jag plockar ifrån fler böcker" (Bertil, intervju 28/11-2012). Samtidigt som han säger 

att läroböckerna styr undervisningen en hel del så menar Bertil att läroböckerna inte är 

det viktigaste, de är mer som en bra komplettering till undervisningen. "Självklart har 

man läroböcker men självklart mycket anteckningar och bärande idé som man försöker 

ragga upp och man tar det på det sättet. Och då är inte böckerna det viktiga utan snarare 

ett komplement eller stöd" (Bertil, intevju 28/11-2012). 

 

Det finns olika anledningar varför lärarna använder en viss sorts lärobok. På en del 

skolor har alla religionskunskapslärare tillsammans bestämt att just en viss lärobok 

lämpar sig i religionskunskapsämnet. På Jenny och Josefines skola har 

religionskunskapslärarna arbetat fram valet av lärobok tillsammans. De använder sig av 

Börje Rings lärobok som heter Religion och sånt. Jenny motiverar valet med att: "det är 

väl vad dom klarar av, det finns ju mycket mer avancerade läroböcker än den vi 

använder, men vi har gjort bedömningen att detta är vad dom reder ut" (Jenny, intervju 

5/12-2012). Jenny fortsätter: 

 

     Vi har tyckt att den var bra upplagd, den var tydlig men jag har mer och mer börjat i frågasätta,  

     för tycker att man inte tar upp sådan som våld i religionens namn, man borde prata om det och om  
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     dagens våldsituation mycket (Jenny, intervju 5/12-2012). 

 

Andra religionskunskapslärare har möjligheten att själva välja vilken lärobok de vill 

använda i sin undervisning. Valet kan variera mellan religionskunskapslärarna på en 

skola. Madeleine och Bertil arbetar på samma skola och Madeleine använder sig av en  

religionskunskapsbok som heter Kompakt och Bertil använder sig av en som heter 

Glerups.SO. "Jag tycker om Kompakt" (Madeleine, intervju 12/12-2012) säger 

Madeleine vidare i intervjun. "Just nu är det på högstadiet Glerrups. SO. Men jag är inte 

så förtjust i dom faktiskt utan de är tunna, så att jag plockar ifrån fler böcker" (Bertil, 

intervju 28/11-2012) säger Bertil och fortsätter med "just nu tillexempel när vi läser 

kristendomens historia så har jag 2 böcker parallellt, Glerrups.SO och sen är det en som 

heter... den är utgiven av Natur&Kultur i alla fall" (Bertil, intervju 28/11-2012). 

 

 

6.3.2 Övrigt material 

Utöver läroboken använder de flesta lärarna sig av internet för att få fram material till 

undervisningen men också tidningsartiklar för att få tag i aktuella händelser som är 

relevanta för ämnet. Många av lärarna är överens att religionkunskapsämnet är så bra 

för att det kan kopplas till aktuella händelser som sker i samhället. "Nyheter tycker jag 

är viktigt där eftersom det är så mycket som rör muslimska världen i nyheterna"  

(Jenny, intervju 5/12-2012) säger Jenny och menar att nyheter är viktigare i islam än 

vad det är i kristendom. När det var val i USA använde Josefine nyhetsartiklar därifrån.  

 

     Jag vet nu under amerikanska valet så pratade vi om mormonerna och om Mitt Romney  

     skulle ha vunnit det valet och hur det skulle ha påverkat det amerikanska samhället och  

     sådana saker som då är en del av kristendomen (Josefine, intervju 26/11-2012).  

 

Bibeln och Koranen är en del av det material som tillhör undervisningen i kristendom 

och islam menar många lärarna. Pelle säger i intervjun följande: "jag försöker att få med 

Koranen och Bibeln" (Pelle, intervju 19/11-2012). Han fortsätter sedan att eleverna "ska 

fysiskt sätt veta att hur Bibeln och Koran ser ut" (Pelle, intervju19/11-2012). Med hjälp 

av Bibeln får eleverna studera bibliska texter säger en del lärare i intervjuerna. Pelle 

låter eleverna tolka bibliska berättelser och sedan redovisa det för övriga klassen, vilket 

är lyckat. "Tittar vi på kristendomen så har vi de bibliska berättelserna, vill ha med att 

man tolkar och diskutera bibliska berättelser" (Christian, intervju 29/11-2012) säger 
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Christian. Jenny säger att Bibeln och Koranen är det självklara materialet i 

undervisningen om kristendom och islam.  

 

Filmer och Youtubeklipp är vanligt men också debattprogram i undervisningen enligt 

lärarna. Josefine använder sig mycket av debattprogram som material till 

undervisningen. Det är program som Kobra och Uppdrag granskning. I Intervjun säger 

Josefine följande: 

 

     Kollar ganska mycket om det finns sådana här debatt program eller debatter, artiklar eller  

     sådana delar som jag har med i undervisningen. Vet att jag har haft nån Uppdrag granskning  

     och det är nått som heter debatt och kobra har det varit nån gång (Josefine, intervju 26/11-2012).  

 

När Jenny fick frågan hur hon väljer ut material till undevisningen så blev svaret: "ja, 

asså sånt som jag tycker passar in [skratt] som jag tycker passar klassen och som passar 

situationen kanske, det är svårt att svara på det" (Jenny, intervju 5/12-2012). Jenny 

säger följande om material till undervisningen utöver läroboken.  

 

    Sen är det ju mycket Youtube också och internet och Youtube framförallt där man kan hitta  

    mycket material om allt inom religion. I alla religioner egentligen. Och Av-centralen också,  

    det finns jättemycket bra filmer på Av-centralen (Jenny, intervju 5/12-2012).  

 

Utöver Youtubeklipp använder Jenny sig av filmer men hon menar att det skall vara 

"små korta som på så sätt beskriver religionen sådär, inte film utan det är mer såhär lite 

intervjuer och grejer" (Jenny, intervju 5/12-2012). Madeleine säger att "film brukar jag 

använda mig mycket av" (Madeleine, intervju 12/12-2012).  

 

När Bertil har undervisning om bland annat kyrkobyggnader väljer han att använda sig 

mycket av bilder. Det blir mer verkligt för eleverna enligt Bertil. Det motiverar Bertil 

med "då har jag självklart mycket bildmaterial och det är ju inte alls svårt att hitta idag 

på nätet. Det är ju hur lätt som helst. Så då förstärker man intrycket" ( Bertil, intervju 

28/11-2012). Jenny och Madeleine försöker att använda studiebesök som material i sin 

undervisning om det går, då besöker de gärna en kyrka eller moské om det finns 

möjlighet. Likt Bertil menar de att eleverna får en verklighetsbild av kyrkan eller 

moskén vid studiebesök. "Jag tycker studiebesök, som när vi besökte domkyrkan så att 
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man ser att så… sen att man fattar att på något sätt  finns runt omkring oss" (Jenny, 

intervju 5/12-2012) säger Jenny.  

 

Christian använder ett radioprogram som material till undervisningen, något som de 

andra lärarna inte gör. Radioprogrammet heter Tankar för dagen och Christian använder 

det för att eleverna ska lära sig och att börja tänka och reflektera. Pelle tar, om det finns, 

hjälp av muslimer i klassen och ber dem berätta om hur det är att vara muslim i Sverige 

och hur de hade det i sitt hemland. "Mina muslimska elever vet ju mycket mer än vad 

jag gör och det gäller ju att se till att utnyttja resurserna i klassrummet"(Pelle, intervju 

19/11-2012).  

 

     Jag tycker det är väldigt lyckat när jag har bra elever som är duktiga på att berätta själv hur det  

     är att vara muslim i Sverige. Det har jag haft i år som har vart väldigt lyckat tycker jag. Då de  

     andra är väldigt, respektera vad de tycker, väldigt sunda och bra frågor, hur det är i olika  

     avseenden, slöja i skolan och att såhär, det blir alltid lyckat om man har, vettiga elever (Pelle, 

      intervju 19/11-2012).  

 

Jenny och Josefine kan använda sig av elever med annan religionstillhörighet än 

majoriteten i undervisningen, det gäller både kristna och muslimer. Jenny anser att det 

är viktigt att fråga eleven om han eller hon godkänner att hon ställer frågor till dem om 

deras religion. Om hon inte får ett godkännande så låtsats Jenny som att eleven är en i 

mängden. "Jag brukar fråga dom innan. Om jag får ställa frågor, om dom är med på att 

kommentera eller om jag bara ska låtsats som att dom inte är än nått annat än 

majoriteten" (Jenny, intervju 5/12-2012). Josefine säger följande i intervjun:  

 

     Vissa elever är väldigt tydliga med att berätta vilken religion som de tillhör och då blir det 

      automatiskt och då behöver man knappt säga någonting till dom utan då berättar dom hur dom  

      gör hemma, såhär gör vi i mitt hemland eller såhär gör vi och då blir det automatiskt att man  

      kanske ställer frågor. Sen är det vissa, man märker ganska tydligt om de inte vill, de vill inte prata  

      om det och de vill inte känna sig utpekade ( Josefine, intervju 26/11-2012).  

 

6.4 Undervisningsinnehåll 

 

6.4.1 Kristendom 

Samtliga lärare är av uppfattningen att det är betydelsefullt med baskunskaper i 

kristendom. Det är viktigt att ha med vem Jesus var, vad han gjorde och vilken 
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betydelse han har för kristendomen. Utöver Jesus är det högtider, levnadsregler och 

olika inriktningar. De högtider det mest fokuseras på är varför kristna firar påsk och jul. 

Det kopplar Madeleine och Josefine till att eleverna bör känna till varför de har påsklov 

och jullov. Josefine och Madeleine anser att det är viktigt att ta upp i undervisningen 

varför skolan har påsklov och jullov. Josefine säger "en del invandrarelever förstår inte 

varför, varför vi har jullov, varför vi har påsklov, varför vi firar påsk och varför vi i 

Sverige firar olika högtider och vad som ligger bakom det" (Josefine, intervju 26/11-

2012). Madeleline menar att det finns många svenska elever som inte heller vet varför 

vi har lov. Det är viktigt att tala om det för dem. "Jag tycker att det tillhör 

allmänbildning och vet varför vi har jullov, jag menar ju, vi lever, vi tillhör religionen 

kristendom" (Madeleine, intervju 12/12-2012) säger Madeleine.  

 

Pelle och Madeleine lägger inte så mycket fokus på kristendomens historia. Pelle säger i 

intervjun att han försöker att akta sig "för en alltför stor historisk tillbakablick"(Pelle, 

intervju 19/11-2012). Det motiverar Pelle med att han "tycker det är viktigt det är ju att 

man fokuserar mer på levnadsregler än historia så att säga. Lite historisk bakgrund kan 

vara bra men fokus på levnadsregler"(Pelle, intervju 19/11-2012). 

 

Bertil, Jenny och Josefine är av uppfattningen att kristendomens historia är det 

viktigaste att ha med i undervisningen om kristendom. Bertil menar att historian ger en 

stabil grund att stå på för eleverna och den skapar en bra förståelse för religionen. Han 

motiverar den historiska tillbakablicken med följande: 

 

     Att lägga ett historiskt perspektiv på det, för att skapa en förståelse för vad vi har att göra 

      med. Då har man en fast stabil grej och sen är det frågan om trosuppfattningar, det är ju 

     generellt sätt för allihopa för antingen tror man eller inte. Man måste veta i alla fall vad det 

     är man pratar om, det är där jag lägger kraften (Bertil, intervju 28/11-2012).  

 

Jenny anser att det är betydelsefullt att studera hur man kan se att Sverige är ett kristet 

land och hur kristendomen har påverkat Sverige samt människans lika värde. Hon 

brukar ge sig ut och fotografera olika kristna symboler som finns i samhället och visa 

eleverna att det finns överallt fastän de kanske inte tänker på det.  

 

Christian anser att det viktigaste att ha med i undervisningen om kristendom är 

begreppet tolerans.  
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    Asså, jag tror att förmågan att kunna leva i ett mångkulturellt samhälle blir jätteviktig  i  

     framtiden, för det är inte frågan om vi kommer leva i det, vi lever i det och kommer att 

     leva i det. Och, då får man nog ha en tolerant hållning och det kan man inte få igenom annat 

     än genom kunskaper om. När vi har läst religionen brukar vi faktiskt titta på Änglagård  

    (Christian, intervju 29/11-2012).  

 

När eleverna har fått titta på filmen Änglagård får de fundera på vad begreppet tolerans 

betyder vad det gäller kristendomen samt andra delar av samhället som begreppet berör. 

Diskussioner som kan uppstå efter filmen är vem som är normal och vad som är normalt 

i samhället.  

 

Att undervisningen i kristendom visar att det finns mångfald inom religionen anser alla 

berörda lärare är angeläget. Det är katolska kyrkan, protestantiska kyrkan och ortodoxa 

kyrkan som framförallt berörs när det pratas om inriktningar enligt lärarna Eleverna 

skall veta vad det är som skiljer inriktningarna emellan. Mångfalden visar Pelle genom 

att upplysa eleverna hur kristendomen ser ut runt omkring i världen, att den inte ser 

likadan ut överallt. Han berör framförallt kristendomens tre stora inriktningarna. När 

frågan om kristendomens mångfald kommer på tal i intervjun med Madeleine så säger 

hon följande om hon låter undervisningen visa det:  

 

     Ja, eftersom vi fortfarande ha kvar det. För ett tag funderade vi på att kanske ska ta bort det där 

     med ortodoxa och lite sådär att det finns olika inriktningar och men det tycker skolverket att vi ska  

     ta upp så det gör vi då (Madeline, intervju 12/12-2012).  

 

Kristendomens mångfald visar Madeleine genom att undervisa att kristendomen har tre 

stora inriktningar. Eleverna får jämföra likheter och skillnader dem emellan. Hon brukar 

be eleverna jämföra kyrkornas sakrament.  

 

    Där ska de faktiskt kunna skillnader mellan de olika inriktningar och då brukar vi  

     jämföra sakramenten, vad är det som skiljer dop i den ortodoxa kyrkan mot den katolska 

     kyrkan så där kan jag nog säga att där går vi nog mer djup på det och jämför de olika  

     inriktningarna (Madeleine, intervju 12/12-2012).  

   



  
 

37 

Genom att klargöra för eleverna att det finns många olika kristna kyrkor redogör  

Christian och Jenny för kristendomens mångfald. Jenny menar att det är angeläget att 

upplysa eleverna att det finns olika synsätt fastän man tillhör samma religion.  

 

     Det är att vi har många olika grupperingar, många olika kyrkor och många olika sätt att se på 

     saker. Bara man tittar på de stora, protestantiska och katolska kyrkan, förstå att vara katolik är 

     nått annat än att vara protestant och så vidare, att vi inte har ett och samma synsätt bara för att vi  

     är kristna (Jenny, intervju 5/12-2012).  

 

Josefine tror att det är väldigt viktigt att eleverna får reda på att det finns olika 

inriktningar i kristendomen och att det finns mångfald. "Ja, ja asså, att det finns inom 

alla religioner en mångfald. Det finns olika tankesätt och synsätt. Men i grunden är det 

samma" (Josefine, intervju 26/11-2012) säger Josefine angående mångfalden i 

undervisningen. Dessutom diskuterar Josefine och hennes elever mångfalden genom att 

diskutera om Sverige är ett kristet land eller inte. Men också om en person räknas som 

kristen om han eller hon har ett medlemskap i Svenska kyrkan.   

 

I Bertils undervisning syns mångfalden när Bertil tillsammans med eleverna diskuterar 

Bibeln och att den är otydlig samt har gett upphov till många olika tolkningar.  

 

     Ja, det är ju genom, när det gäller vissa böcker i Bibeln är ganska otydliga och det ger  

     upphov till många olika tolkningar. Det har medfört att vi har en oändlig massa kristna  

     samfund och sekter. Alla baserade på Bibelns ord men ändå att det finns många olika  

     tolkningar som splittrar. Så där är ett bra exempel (Bertil, intervju 28/11-2012).  

 

6.4.2 Islam 

Enligt alla lärare är baskunskaper av betydelse att ge eleverna i islamundervisningen. 

Inom islam är baskunskaper att lära sig om islams grundare Muhammed, vad han gjorde 

och vilken betydelse han har för islam. Förutom Muhammed är det inriktningar, 

levnadsregler och högtider och de två stora inriktngarna som berörs är shia och sunni 

muslimer. Lärarna menar att grunden för islams levnadsregler är de fem pelarna och vad 

de står för samt vad muslimer får äta och omskärelse. De viktigaste högtiderna är 

högtiderna efter fastan och vallfärden till Mecka. Därutöver tillkommer det en del av 

lärarnas egna intresse och om de anser att det finns något område som är i behov av att 

tas upp i undervisningen i islam. Bertil, Josefine och Jenny anser att den historiska 

bakgrunden är betydelsefull i islam.  
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     Berätta om den arabiska kulturen och stamfolk som var på den arabiska halvön och vad man  

      gjorde innan och självklart Muhammeds liv. Och sen konfrontationen som uppkom mellan  

      kristendom och judendom och släktskapet på det och hur det växt fram till eget stabilt, världsrike  

      och världsreligion. Så jag börjar oftast ifrån det här hållet för att få ett historiskt perspektiv på det  

      (Bertil, intervju 28/11-2012).   

 

Utöver ovanstående  "så är det de nutida traditionerna förstås för att skapa förståelse för 

varandra för att vi lever nära varandra nu" (Bertil, intervju 28/11-2012). Jenny och 

Josefines islamundervisning präglas till en viss del av det som Bertil tar upp. De tar upp 

vem Muhammed var och hur islam växte fram till den stora religion den är idag. 

Förutom det tar de upp bärandet av slöja och de diskuterar att det finns olika 

uppfattningar om slöjan inom islam samt att man tolkar Koranen olika. Fördomar och 

massmedias roll av framställandet av islam är också en viktig del i islamundervisningen.  

 

    Islams historia, hur det uppkom och hur det spred sig, Muhammeds roll och dom här fem  

     pelarna,  vad de betyder och brukar lägga lite extra krut på vallfärden till Mecka. Ehh... 

     Vi brukar gå igenom bärandet av slöja till exempel, olika levnadsregler, synsätt och väldigt noga,  

     det är jag  med alla religioner, noga med att det finns olika grader, vissa följer dom är reglerna till  

     120 % och  vissa väljer ut de göttigaste som är lättast att följa liksom. Så att eleverna inser att allt  

     det här finns inom alla religionerna. Och sen att man, ja medias roll brukar jag prata ganska  

     mycket  om just  i islam (Josefine, intervju 26/11-2012).  

 

Det som är det mest centrala i Christians undervisningen i islam är likt kristendomen 

tolerans mot varandra och att det ska finnas en förmåga att kunna leva med andra 

människor. Madeleine utgår ifrån de tre livsfrågorna och att de är viktiga i islam. Det är 

frågorna varifrån, varför och varthän. Inom islam tillämpas frågan varifrån, enligt 

Madeleine, med att Gud har skapat vår jord på sju dagar för Gud har inga mänskliga 

egenskaper. Varför tillämpas genom att människan har ett uppdrag och är födda med fri 

vilja vilket ger ett ansvar menar Madeleine. Islam har de fem pelarna för att leva som en 

god muslim. Den sista livsfrågan varthän menar Madeleine är att du blir utfrågad av 

änglar om ditt liv och du kommer till paradiset eller en sämre plats. Hon brukar också 

använda sig av filmen Vingar av glas i islamundervisningen. Filmen anser Madeleine 

fortfarande är aktuell och att den visar hur det kan vara att komma till Sverige som 

muslim och vilka problem som kan uppstå. Sedan får eleverna diskutera filmen eller får 

de en hemuppgift.   
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Likt kristendomen är det av betydelse att visa att det finns mångfald inom islam enligt 

alla berörda lärare. Pelle gör det genom att visa exempel ifrån olika länder.  

 

    Framförallt kanske man tar Saudiarabien där man är hårt hållna, kvinnor som inte får ta  

     körkort, och verkligen strikta och sen lite olika andra länder. Man tittar mycket på Sverige  

     och muslimer som kommer till Sverige är det mycket fokus på (Pelle, intervju 19/11-2012).  

 

Josefine anser att det är extra betydelsefullt att visa mångfalden i islam. Många elever 

har uppfattningen att alla muslimer är lika om det händer något, därför är det viktigt att 

visa mångfalden. Hon visar att det finns olika graders av troende i islam och det är 

viktigt att visa eleverna det. Det finns de som är djupt religiösa muslimer men det finns 

också de som bara väljer att följa de regler som kanske är de enklaste. För Madeleine är 

mångfalden inom islam angelägen att ha med i undervisningen. Hon menar precis som 

Josefine att eleverna tror att alla muslimer förknippas med våld och krig. "Annars tror 

dom ju att alla är al-Qaida, men lite så är det faktiskt. Man måste ta upp det stora hela 

och visa att det bara är en liten del" (Madeleine, intervju 12/12-2012) säger Madeleine.  

 

Christian visar mångfald inom islam men han är av den uppfattningen att eleverna är 

medvetna om mångfalden i islam för att den finns på skolan. Ibland kommer det 

muslimer som är olika graders troende till skolan och föreläser deras uppfattning om 

islam, därmed blir det mer verkligt för eleverna.  

 

Bertil och Jenny menar att det inte finns lika många inriktningar inom islam som det 

finns i kristendomen och visar därmed mångfalden i mindre utsträckning. "Jag tror att 

det är lite färre av den sorten i islam, där är olika uppfattningar där också men inte så 

många som inom kristendomen" (Bertil, intervju 28/11-2012). Senare i intervjun säger 

Bertil:  

 

     Det finns ju där också givetvis. Mångfalden är ju en av sakerna är att förklara att inställningen  

     till religion är ju, asså inte jättemånga skillnader på en som är helt  sekulariserad och den som  

     lever i sin religion helt och hållet och där emellan massvis olika. Det gäller ju både kristna och 

     islam så att man inte tror att alla muslimer är superreligiösa (Bertil,intervju 28/11-2012).  

 

Jenny motiverar det med följande: 
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    Ja, där blir det mycket mindre då. Som sagt jag tycker att, okej det finns en skillnad mellan shia  

    och sunni och man pratar om det utifrån det ibland slåss mot varandra men rent hur de utövar 

     sin religion inte jättestora skillnader så, ja..(Jenny, intervju 5/12-2012).  

 

Både Bertil och Jenny hävdar att det huvudsakligen finns två stycken större inriktningar 

i islam. De ger däremot eleverna inga fördjupade kunskaper om islams inriktningar likt 

vad de gör med kristendomens inriktningar.  

 

6.5 Strävan att ha en likvärdig undervisning i kristendom och islam  

En del av lärarna har en strävan att ha en likadan undervisning medan andra anser att de 

inte har den ambitionen men att det till slut blir det ändå. Christian, Madeleine, Josefine, 

Pelle och Jenny arbetar inte efter att ha en likadan undervisning. Christian svarar 

följande på den frågan "nej.. det gör jag nog inte. Inte att jag har en strävan att det ska 

vara precis likadan när man läser dom olika religionerna. Ehh..[tystnad] det tror jag 

inte" (Christian, intervju 29/11-2012). Christian fortsätter med följande: 

 

      Man försöker att hitta det centrala och försöker skapa en förståelse för religion både då och 

      idag. Och till en viss del framtid också då och det kan givetvis se olika ut på de olika  

      religionerna (Christian, intervju 29/11-2012).  

 

Christian menar att det kan bli en likvärdig undervisningen automatiskt men att det inte 

är något som han strävar efter. Madeleine menar att hon har olika arbetssätt i 

kristendom och islamundervisningen så det blir inte en likadan undervisning. Men 

Madeleine poängterar att det är samma mål, som hon och eleverna arbetar mot, som 

finns i båda religionerna men att de når målen på olika sätt.  

 

      Nej, det kan [den] inte va. Det beror ju helt på vilka, jag tror, jag tycker att det är skoj om  

     [dom] kommer med nån fråga eller, så det kan den ju inte va. Men att man jobbar mot  

     samma  mål naturligtvis, men hur vi når målen kan vara lite olika (Madeleine, intervju  

     12/12-2012).  

 

Fastän Josefine inte har målet att ha en likadan undervisning så berör hon det mesta 

likadant i både kristendom och islam. Hon undervisar om det som hon anser att eleverna 

bör känna till inom kristendom och islam och således blir det ändå likvärdigt menar 

Josefine. Pelle kan inte säga att han har ambitionen att undervisningen ska se likadan ut.  
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Pelles mål är att det skall finnas en röd tråd som ämnar vara tydlig mellan religionerna. 

Den röda tråden skall göra så att eleverna ska ha möjligheter att själva hitta likheter och 

skillnader mellan religionerna. Pelle har inte samma lektionsupplägg i kristendom och 

islamundervisningen, det kan variera mycket mellan dem.  

 

Jenny har inte tänkt på att sträva efter en likartad undervisningen i kristendom och 

islam. Hon uppfattar att det ändå blir olika eftersom islam är mer regelstyrd och 

kristendomen handlar mer om att tro.  

 

     Ja, sen är det ju lite så att både judendom och islam är ju mer regelreligioner, så det blir ju att 

     man pratar mycket regler medan i kristendomen är betydligt mer flummig och där man bara 

     handlar om att tro liksom och du får egentligen göra precis vad du vill liksom hela tiden tycker  

     vi i alla fall protestanter. Så det blir ju mer regelfokusering i islam än vad det är i kristendomen 

     tror  jag... (Jenny, intervju 5/12-2012).  

 

Bertil har en ambition att ha samma upplägg i undervisningen och försöker att hålla sig 

till samma sätt. Han vill ge en helhetsuppfattning i båda religionerna. Orsaken till att 

Bertil strävar efter att undervisningen skall vara likadan är att det lätt kan bli ett "vi och 

dem tänk" annars. Han säger följande mening: " jo till exempel att det kunde ju, 

exempel ifrån tidigare som jag inbillar mig om att det handlar om vi och dom på något 

sätt, att man gör islam mer exotisk" (Bertil, intervju 28/11-2012). Bertil fortsätter i 

intervjun med att säga: "men jag försöker hålla mig på samma sätt till bägge två" 

(Bertil, intervju 28/11-2012). 

 

6.6 Likheter och skillnader i undervisningen om kristendom och islam 

Det finns många likheter vad det gäller deras undervisningen i kristendom och islam 

anser samtliga av lärarna. "Alltså likheterna är betydligt fler än skillnaderna" (Christian, 

intervju 29/11-2012) säger Christian och fortsätter: 

 

     Jag skulle tippa på att, skillnaden är att det blir mer Bibeln och bibliska berättelser och den 

     biten än, men vi läser inte Koranen på det viset så. Vad det gäller begrepp och sånt ser det 

     precis, det är ingen skillnad allas tror jag inte. Ehh...jag kan inte komma på att det är någon  

     större skillnad (Christian,intervju 29/1-2012).  
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Pelle säger också att det finns väldigt stora likheter i hans undervisning i kristendom 

och islam. Likheterna mellan undervisningen i religionerna är enligt Josefine att 

eleverna får jämföra kristendom och islam.  

 

      Det är att man jämför dom mellan, skillnader och likheter mellan Jesus och Muhammed,  

       olika levnadsregler med fastan till exempel. Ehh.. Ofta får de bilden av att det bara finns  

       massa bad guys  i islam och att det är så mycket krig, det ena och det fjärde. Men att man, det  

       finns inom kristendomen också, det är väl det man jämför och historian då (Josefine, intervju 

       26/11-2012).  

 

Likt Josefine använder sig Jenny mycket likheter och skillnader mellan kristendom och 

islam i undervisningen. Men hon betonar att det viktigaste är att framhäva vad det finns 

för likheter och att kristna och muslimer är lika på många olika sätt.  

 

     Likheterna är att man tittar på grunderna, huvudpersonerna, grunderna, hur det spred sig asså  

     hur det blev stora världsreligioner, och ehh… vilka som följer idag och så.. Det är väl likheter  

     också för mig är det viktigt att trycka på likheterna att man ser att vi är väldigt väldigt lika  

     på många sätt… att vi kommer ur samma, vi är ju släkt, vi kommer ifrån judendomen, grafiskt  

     ifrån samma område, ja..[...hellre det att man trycker på likheterna än skillnaderna] (Jenny, 

     intervju 5/12-2012).  

 

Hon vill inte att det skall uppstå ett "vi och dem tänk", därför markerar Jenny  likheterna 

mellan kristendomen och islam mer än vad hon betonar skillnaderna.  

 

Bertil menar att det inte är lätt att skilja undervisningen åt eftersom religionerna är släkt 

med varandra. "Det är ju hela grejen egentligen att de är släkt, de har samma Gud, men 

de har olika sätt hur man ska vara en god religiös människa, kristen och muslim. Olika 

vägar men samma mål" (Bertil, intervju 28/11-2012). Det är där skillnaderna blir 

synliga, enligt Bertil, för religionerna har olika vägar att nå målet.  

 

Mest fokus i kristendomen i jämförelse med islam är, enligt Jenny,Madeleine och Pelle, 

att studera kristendomens inriktningar. Jenny säger att "vi har ju pratat mycket mer om 

olika kyrkor och så och olika inriktningar inom kristendomen eftersom det är så mycket 

mer likt än inom islam" (Jenny, intervju 5/12-2012). Madeleine vill att eleverna skall 

kunna vad det finns för likheter och skillnader mellan kristendomens inriktningar. De 
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studerar hur splittringen gick till mellan inriktningarna, vilket är något som dock inte 

görs med islams inriktningar.  

 

Christian har fokus på Bibeln och Bibelns religiösa berättelser i kristendomen. Eleverna 

får tolka dem och får sedan arbeta med olika uppgifter utifrån de bibliska berättelserna. 

Christian menar att de inte läser Koranen på samma sätt som de gör med Bibeln, 

därmed blir det en skillnad.  

 

Överlag så fördjupar sig inte Madeleine  i kristendomen i jämförelse med islam. Det 

motiverar hon med att eleverna har gått igenom kristendomen tidigare utan hon gör bara 

en snabb repetition.  

 

     Jag gör en liten snabbrepetition i kristendomen då i sjuan, för jag räknar som sagt att dom ska  

     ha ganska mycket med sig av den religionen då. Sen så är det ju så att förr i tiden konfirmerades 

     alla men det gör man inte nu. Då fick dom en repetitionen där med.  Sen så har vi ju, det står ju också  

     att man ska kunna veta att, att varför vår kyrka, varför kristendomen splittrades men jag tycker den  

     är lite svår så den brukar inte jag ta förrän i årskurs nio. Då kör vi den ortodox och katolska 

     (Madeleine, intervju 12/12-2012).  

 

Bertil och Josefine känner inte direkt att det finns något som är mer fokus på i 

kristendomen än vad det är islam. "Jag kan inte säga det på rak arm vad det skulle vara 

för någonting" (Bertil, intervju 28/11-2012) säger Bertil angående om det finns ett mer 

fokus på något i kristendom i jämförelse med islam. Men av intervjun att döma så tar 

Bertil upp de religiösa byggnaderna i kristendom mer än vad han gör i 

islamundervisningen. Dessutom så säger han: 

 

     Det är en skillnad att ett av våra mål är faktiskt att förstärka och att få folk medvetna om vår  

     kristna kultur och förstärka på så sätt att vi tillhör kristendomen. Där kan det vara en viss  

     gradskillnad. Det är klart att en del detaljer och traditioner i kristendomen är mer än i islam 

     (Bertil, intervju 28/11-2012).  

 

Enligt Pelle är det mer fokus på levnadsreglerna i islamundervisningen. Pelle är 

dessutom av den uppfattningen att det är lättare att få tag i ämnen att diskutera inom 

islam än vad det är inom kristendomen, varför det blir mer diskussioner i islam. Det 

motiverar Pelle med att bärandet av slöja och bildförbudet som finns inom islam är 
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aktuella samhällsändringar. Pelle diskuterar också tryckfrihet och yttrandefrihet med 

eleverna.  

 

     Det här bildförbudet, det är ju liten sån här tryckfrihet och yttrandefrihet kontra respektera  

     vad  muslimer vill och så vidare. Ehh.. Men ah, det är lättare, islam är lättare av den 

     anledningen att det finns mer att diskutera kan jag känna än kristendom (Pelle, intervju  

     19/11- 2012).  

 

Likt Pelle är det mer diskussioner för Josefine och hennes elever i islamundervisningen. 

För Josefine och Jenny är det mer fokus på att bemöta elevernas fördomar om islam 

samt hur massmedia framställer religionen. I islamundervisningen diskuterar Josefine 

också bärandet av slöja och vad det innebär. Det är viktigt att visa att muslimer har olika 

uppfattningar angående om en kvinna skall bära slöja eller inte enligt Josefine. Förutom 

fördomarna anser Jenny att det blir mer fokus på islams historiska utveckling men också 

islams regler. Enligt Jenny pratas det mer om skillnader på att vara muslim i stad i 

jämförelse mot landsbygden, utbildad i jämförelse outbildad. Jenny menar att det är bra 

att visa eleverna att det finns länder som styrs hårdare av islams lagar i jämförelse med 

andra muslimska länder. Därtill är aktuella nyheter mer fokus på i islam än 

kristendomsundervisningen menar Jenny.  

 

Madeleine och hennes elever fördjupar sig mer inom islam än vad hon gör i 

kristendomen. Det motiverar Madeleine med: "jag tycker personligen att jag får gå lite 

djupare in i islam och judendom, repetera det mer" (Madeleine, intervju 12/12-2012). 

Madeleine menar att eleverna har gått igenom kristendomen tidigare under skolgången 

och därmed blir det mer fokus på att fördjupa sig i islam.  

 

På frågan om Bertil har något som har mer fokus på i islamundervisningen i jämförelse 

med kristendomsundervisningen så svarar han: "nej, jag försöker att ge en 

helhetsuppfattning av alltihop, av helheten. Inget speciellt fokus som jag kommer på 

nu" (Bertil, intervju 28/11-2012). Men när jag har studerat mitt material har det 

påträffats en skillnad. Bertil tar upp konfrontationen mellan kristendom, judendom och 

islam i islamundervisningen och det är något som han inte gör i 

kristendomsundervisningen.  
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6.7 Undervisningsmetoder 

Lärarna har olika uppfattningar när det kommer till undervisningsmetoder i kristendom 

och islam men alla var av den åsikt att variation är det bästa. Undervisningsmetoder kan 

vara alltifrån lärarledda lektioner, diskussioner, fördjupningsarbete till att få möjligheten 

till studiebesök. Madeleine vill att eleverna skall prova på så många olika 

undervisningsmetoder som det är möjligt och det sa hon i intervjun. "Jag säger alltid till 

alla mina nior att mitt mål är att dom ska ha provat på så många sätt att arbeta som är 

möjligt" (Madeleine, intervju 12/12-2012). Christian vill att en variation ska prägla 

undervisningen. På frågan om vilken undervisningsmetod Christian anser är bäst så 

svarar han:  

 

     Ja och det gäller för båda. Och det är att den undervisningsmetod som fungerar bäst är variation. 

     Och i det skall det ingå allt möjligt men eleverna ska få möjlighet att läsa, lyssna, diskutera, skriva  

     så det är nog, så är det någonting som ska genomsyra så är det nog de, variation (Christian,  

     intervju 29/11-2012).  

 

Bertil anser emellertid att lärarledda lektioner är den bästa undervisningsmetoden i 

kristendom och islam. "Övervägande del tycker jag lärarledd undervisning är bättre 

därför du skapar en samhörighet, du tar bort, du har lättare att ta ner, ta bort fördomar 

om man ger ett någorlunda vettigt budskap" (Bertil, intervju 28/11-2012). Ett bra 

budskap är att eleverna får en bra grund med faktakunskaper menar Bertil. Bertil tror att 

i religionskunskapsämnet är det betydelsefullt att läraren bestämmer rätt mycket. "När 

det gäller religion tror jag att det är extra viktigt att läraren styr och ställer" (Bertil, 

intervju 28/11-2012). Det som är mindre bra är att eleverna får alltför fria uppgifter men 

samtidigt är Bertil också positiv till fria uppgifter men då gäller det att eleverna har en 

bra grund att stå på med fakta så att inte fördomarna förstärks. Oftast börjar Bertil med 

lärarledda lektioner och sen kan det växla så att eleverna får fördjupa sig i något område 

inom religionerna. 

 

Pelle är emot att det blir för mycket undervisning där han föreläser. I intervjun säger han 

följande: "jag är allmänt emot att jag står och föreläser för mycket. Ehh.. Så jag gillar ju 

det här självuppsökandet" (Pelle, intervju 19/11-2012). Pelle föredrar att eleverna själva 

letar information om kristendom och islam och att de sedan skriver på sin egna dator det 

de har kommit fram till.  
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     Jag kan väl säga att jag är lite emot att man pumpar ut alltför mycket PowerPoint, ehh, och rakt av  

     så att säga, jag vill, jag vill att eleverna, ja nu har dom ju egna datorer också, att dom faktiskt sitter 

     och skriver det dom jobbar fram  ska ha med. Sen fyller andra elever på och de blir mer aktiva, det  

     är lätt att bli inaktiv, då man bara får en bibba med, ja här har du 20 sidor till denna lektionen.  

     Sen kan det vara fördelar med det också, det kan vara en fördel när man pluggar till prov och så.  

     Jag är lite så att eleverna ska jobba fram materialet själva, de ska inte bli serverade (Pelle, 

     intervju  19/11-2012).  

 

Jenny föredrar olika undervisningsmetoder i kristendom och islamundervisningen.  

Hon anser likt Pelle att det är bra att eleverna söker information själva. Hon är förtjust i 

metoden att eleverna skall arbeta fram fakta. I kristendomsundervisningen föredrar 

Jenny studiebesök. 

 

     Jag tycker studiebesök, som när vi besökte domkyrkan så att man ser att så… sen att man  

     fattar  att på något sätt finns runt omkring oss, innan en lektion gav jag mig ut och fotade  

     allt som har med kristendomen att göra. Att det finns runt omkring oss överallt hela tiden  

     fastän vi inte tänker på det och sen tycker jag, att man får undersöka själv, kolla i Bibeln  

     och så (Jenny, intervju 5/12-2012).  

 

Även Madeleine förordar studiebesök. Hon har nära kontakt med den lokala prästen och 

kyrkan. Prästen kommer ibland till skolan och pratar om något ämne eller så går klassen 

till kyrkan. Det finns ett utbyte mellan Madeleine och prästen. Om det finns möjlighet 

så besöker Madeleine gärna en muslimsk skola med sina elever. Hon menar att det 

brukar bli bra. Utöver studiebesök använder Madeleine en blandning av 

undervisningsmetoder men oftast har hon en lärarledd genomgång på 20-25 minuter. 

Jenny föredrar lärarledd undervisning i kombination med diskussioner i 

islamundervisningen. Jenny motiverar det med att det är lättare att ha lärarledd 

undervisning i islam än vad det är i kristendomen. Det är för att hon anser att islam är 

lättare att undervisa om än kristendom. "Det är lättare i islam för att det är ganska nytt 

för alla och det finns mycket mer regler och fakta att undervisa om än i kristendom" 

(Jenny, intervju 5/12-2012).   

 

Många av lärarna poängterar att det beror på vilken klass de har när de väljer 

undervisningsmetoder. Josefine säger: "jag kan tycka att det beror på helt vilken grupp" 

(Josefine, intervju 26/11-2012). Josefine använder sig av olika undervisningsmetoder 
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beroende på vilken klass hon har. Ibland har hon bara föreläsningar för klassen gillar det 

och ibland har hon mer diskussioner. Det varierar mycket.  

 

Madeleine gillar diskussioner också men inte lika mycket som övriga lärare. Det 

motiverar hon med att hon vill ha kvalité på diskussionerna. Hon tror att det är för att 

eleverna inte är mogna än för diskussioner och eleverna ser det som ett tillfälle att 

koppla av. "Jag kan också tycka såhär det ska vara ibland kvalité och det är jättesvårt att 

få, även om jag sätter ihop grupperna då är det jättesvårt att få kvalité i diskussionerna" 

(Madeleine, intervju 12/12-2012) säger Madeleine. Madeleine fortsätter att eleverna 

"inte det än att det är ett annat sätt att lära sig i. Så lite lagom så, men inte jättemycket 

har vi kanske inte det" (Madeleine, intervju 12/12-2012).  

 

6.8 Elevernas uppfattningar 

 

6.8.1 Kristendom 

"Många har lite negativ attityd" (Pelle, intervju 19/11-2012) säger Pelle på frågan om 

hur han möts av eleverna när han ska undervisa om kristendom. Många av lärarna är av 

den mening att eleverna anser att kristendomen är ointressant och att de är trötta på 

religionen. "Kristendomen var så torr och tråkig" säger Jenny angående elevernas 

uppfattning om kristendomen (Jenny, intervju 5/12-2012). Många elever anser att de 

redan kan mycket om religionen fastän de egentligen kanske inte kan det poängterar 

bland annat Josefine och Jenny.  

 

     Det är inte lika mycket engagemang i kristendomen, möjligtvis om man börjar prata om  

     olika frikyrkor, trossamfund eller som är lite utöver, som inte är Svenska kyrkan. Då blir  

     det lite mer action i det hela. Annars är det rätt dött [skratt] om man får säga så. Det är  

     faktiskt den religion som har minst engagemang, så är det kristendomen (Josefine, intervju 

     26/11-2012). 

 

Josefine är av uppfattningen att det blir svårt att undervisa om kristendomen på grund 

av detta. Men de försöker att hitta nya infallsvinklar i kristendomen för att öka elevernas 

intresse för religionen.  

 

      Jag var så lycklig nu när det var amerikanska valet att man även kunde hitta något där  

      kristendomen ändå hade en central roll. Då tog vi även upp om ateistpartiet och hur det 
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      kommer sig att en sånt utåt sätt kristet land inte accepterar ateist exempel. Då hittar man lite 

      andra infallsvinklar på det. Men, jag tycker att det är svårt att hitta något att fånga upp eleverna  

      så att de tycker att det är intressant, just när det gäller kristendomen (Josefine, intervju  

      26/11- 2012).   

 

Även Bertil tycker det är svårt att undervisa om kristendomen på grund av elevernas 

ointresse. Om eleverna har en negativ syn på kristendomen säger Bertil att "utmaningen 

är att sälja in ämnet, att försvara att det finns och att det är viktigt" (Bertil, intervju 

28/11-2012). Bertil har elever med fördomar om kristendom när det är dags att börja 

religionskunskapsundervisningen men under kursens gång upplever de flesta eleverna 

att det är kul. Madeleine känner att hon måste göra kristendomslektionerna roliga, det 

gäller att få tag i nya spännande saker att prata om för att eleverna ska hitta ett intresse.  

 

     Jag brukar alltid skoja med dom och säga att nu ska vi ha kristendom och dom säger ååå vad  

     tråkigt.. Nej… det är så roligt säger jag, det är det roligaste av våra ämnen [skratt] Så jag brukar, 

     så lite är det...(Madeleine, intervju 12/12-2012).  

 

Pelle känner ibland att han får försvara kristendomen i undervisningen för eleverna. Han 

upplever att han behöver försvara kristendomen gentemot vetenskapen. Vetenskapen 

har idag många svar på frågor, menar Pelle, och eleverna blir därmed kritiska till 

kristendomen. "Det blir ju mycket diskussioner att vetenskapen klarar ju av att hitta svar 

på väldigt mycket frågor" (Pelle, intervju 19/11-2012) säger Pelle. 

 

Men det finns också de lärare som menar att eleverna är positiva till kristendomen.  

Christian upplever att eleverna ser kristendomen som vilken religion som helst.  

 

    Det intressanta med kristendomen är egentligen att många, många elever skulle tippa att  

     kristendomen är precis som hindusim eller islam. En religion, som dom kanske ibland inte  

     känner så stor identitet med , sådär kommer snarare den biten att man får jobba med att titta på  

     hur mycket kristendomen har influerat det svenska samhället vi lever i idag (Christian, 

     intervju 29/11-2012).  

 

Samtidigt upplever Christian att eleverna är nyfikna och jättepositiva för kristendomen. 

Jenny är också av den uppfattningen att det finns elever som är positiva till 

kristendomen. 
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6.8.2 Islam 

Samtliga av de intervjuade lärarna upplever att eleverna har fördomar om islam. Oftast 

är det likvärdiga fördomar som präglar islam. Eleverna har åsikter om att islam är en 

religion som förtrycker kvinnor, att islam präglas av hedersbrott, terrorism, krig och 

konflikter menar berörda lärare.  

 

      Islam kan ju vara lite mer, försvara terrorhandlingar och så vidare kan jag känna, det brukar 

      ju bli mycket fokus på att det är en liten klick som de flesta muslimer inte sympatiserar  

      med detta och kanske detta jihad begreppet kommer man in på. Jihad är egentligen inte att man  

      ska döda så många människor som du kan, det är ett sätt att sprida läran. Sen kanske en del tolkar  

      det att sprida med våld. Där hamnar man lite i försvarsställning, lite mer än kristendomen kan  

      jag  känna (Pelle, intervju 19/11-2012).  

 

Pelle, Josefine, Bertil och Christian motiverar elevernas fördomar med att det är 

okunskap ifrån elevernas sida. Madeleine menar att det troligtvis är en rädsla ifrån 

elevernas sida. Många av lärarna menar att elevernas fördomar om islam kommer ifrån 

media, föräldrarna och kompisar. Enligt Madeleine så måste en lärare bemöta elevernas 

fördomar. Det är viktigt att ta diskussionen och att markera vad som är rätt eller fel.  

 

     Man måste våga vara öppen i diskussionen och sen är det ju ett tag sen elfte september hände  

     då men det försöker vi också diskutera då, hur många det är som tillhör exempelvis al-Qaida  

     man visar att det är så många utav så många och att man jämföra det med andra (Madeleine, 

     intervju 12/12-2012).  

 

Bertil gör följande för att bemöta elevernas fördomar: "tar upp fördomarna, konfrontera 

fördomarna med olika exempel på vad fördomar kan innebära. Att döma utan att veta 

någonting. Så det är ju jätteviktigt" (Bertil, intervju 28/11-2012). Angående att bemöta 

elevernas fördomar så säger Jenny följande: 

 

     Man försöker titta på vad som ligger bakom saker. Försöker att diskutera media exempelvis,  

     deras framställning av saker och ting. Ehh.. Att man kanske lite ifrågasätter saker som sägs,  

     varför säger man så (Jenny, intervju 5/12-2012).  

 

Samtidigt som att det finns fördomar om islam så upplever lärarna att eleverna tycker att 

det är spännande och intressant med islam. Det är ett helt annat engagemang i 

islamundervisningen med mycket frågor och åsikter i jämförelse med kristendomen 
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säger Josefine. Eleverna har ett intresse för islam fastän det finns fördomar säger Jenny. 

Hon menar att ofta när hon möts av fördomar så är det inte förutfattade meningar mot 

islam utan det är mer mot muslimer. "Jag tycker att man ofta har det här, jag ska säga att 

man behöver inte försvara islam men man behöver försvara muslimerna" 

(Jenny,intervju 5/12-2012) säger Jenny. Det finns elever som tror att alla muslimer är 

likadana menar Jenny. Madeleine introducerade islam för sina elever någon dag innan 

intervjun så hon säger följande: "jag tror att de tyckte det var ganska spännande!" 

(Madeleine, intervju 12/12-2012). Christian säger att eleverna är nyfikna på islam och 

"det är det som är fördelen med att vara SO - lärare, eleverna är alltid nyfikna" 

(Christian, intervju 29/11-2012).  

 

6.9 Resultat av undervisningen  

Lärarna vill att eleverna skall ha fått baskunskaper i kristendom och islam när 

undervisningen är färdig. Det som räkans som baskunskapser är religionens grundaren, 

historia, levandsregler, inriktningar samt högtider. För Pelle är det baskunskaperna som 

är det viktigaste för eleverna att kunna. Det Pelle vill att eleverna skall kunna efter 

avslutad undervisning är följande: 

 

     Ja, jag vill att dom ska veta några få historiska kännetecken, när kom religionen till, vilken  

     person är viktig, finns det några inriktningar, sen är det fokus på levnadsregler, hur gör man  

     inom en religion helt enkelt. Det är det som är det viktiga. Högtider lite grann. Man ska veta  

     om vi tar islam att det finns två stora högtider, efter Ramadan och Vallfärden, där man firar  

     väldigt mycket. Många elever ber ju om att få vara lediga, det är ju deras typ jul såhär. Det tycker  

     jag att alla ska känna till eftersom att det bor så många muslimer i Sverige (Pelle, intervju  

     19/11-2012).    

 

Utöver baskunskaper vill Bertil vill eleverna skall kunna det centrala budskapet och de 

centrala livsfrågorna inom varje religion. Eleverna skall också veta att vi människor är i 

grund och botten lika men att vi har fötts i olika kulturer. De ska kunna föra 

diskussioner på ett moget sätt vill Bertil.  

 

     Ja, själva faktastoffet som en bas men också att ha som sagt ett centralt budskap, vi är väldigt lika  

     vi människor oavsett var vi kommer ifrån, vi har mänskliga egenskaper gemensamt och det är  

     bara tillfällighet att vi föds i en annan kultur och en annan bakgrund. Egentligen är vi lika (Bertil, 

     intervju 28/11-2012).  
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Christian vill att eleverna utöver baskunskaperna skall kunna tänka, ha olika 

uppfattningar om saker och ting och att kunna ta ställning i olika frågor. "Sen vill jag att 

eleverna skall kunna förstå formulera sina egna tankar och uppfattningar" (Christian, 

intervju 29/11-2012) säger Christian.  

 

Enligt Jenny skall eleverna utöver baskunskaperna kunna behandla alla människor med 

respekt oavsett vem det är och att alla människor i lika och att vi människor är släkt. 

Madeleine har dock en annan tanke på vad eleverna skall kunna. Hon menar att 

baskunskaperna kan eleverna leta reda på överallt i dagens samhälle och det räknar inte 

Madeleine med att de skall komma ihåg efteråt. Hon hoppas istället att eleverna skall få 

en förståelse för saker och ting kan vara på olika sätt, att alla människor skall bli 

accepterade oavsett hur de är.  

 

     Jag tänker såhär, fakta kan dom alltid ta reda på ändå i dagens samhälle och att man ska komma 

      ihåg massa fakta det räknar jag inte att de kommer att göra, men jag hoppas att de har fått  

     en förståelse  att saker och ting kan vara på olika sätt, att man kan tolka saker och ting olika 

     sätt man måste acceptera människors olikheter för det tycker jag ändå religion handlar om och  

     försöka förstå ( Madeleine, intervju 12/12-2012).  

 

 

 

7. Analys och diskussion 

 

7.1  Läroprocessens planering 

Det finns framförallt tre faktorer som påverkar lärarnas didaktiska val i planeringen av 

undervisningen i kristendom och islam. I resultatet framkommer det att samtliga lärare 

utgår ifrån kursmålen, lärarnas och elevernas intressen när de planerar sin undervisning 

i kristendom och islam. I den tidigare forskningen har det forskats om vilka faktorer 

som påverkar lärarnas didaktiska val och det visar sig, enligt Lindgren och Helmersson, 

att lärare utgår ifrån kursmålen, elevernas intressen samt egna initiativ när de planerar 

undervisningen. Det är viktigt att lärarna tar del av elevernas intresse för att sedan 

planera undervisningen (Lindgren 2008:23-24, Helmersson 2012:30-31). Det bekräftas 

dessutom av Falkevall (se Falkevall 1995: passim). 
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Resultatet visar att lärarna gör planeringen på olika sätt. Det vanligaste är att lärarna 

först studerar kursmålen för att sedan leta material som lämpar sig väl för dem. Det 

finns ingen större skilland mellan kristendom och islam. Ett flertal lärare menar att de 

utgår ifrån kursmålen i undervisningsplaneringen för att det  är politiskt bestämt. Sedan 

menar lärarna att det en stor frihet att tolka kursmålen och därmed kan det bli variation i 

undervisningsplaneringen. Samtliga lärare utgår ifrån deras egna intressen samt 

elevernas önskemål, vilket sker i kombination med kursmålen när de planerar 

undervisningen. Lindgren menar att lärarna utformar sin undervisningen utefter 

kursmålen. Innehållet i undervisningen stämmer väl överens med det som står i 

kursmålen. Lindgrens undersökning visar att eleverna får ett stort inflytande i 

undervisningsplaneringen och de berörda lärarna försöker att ta hänsyn  till elevernas 

intresse så mycket som det bara är möjligt (Lindgren 2008:24). 

 

Lärarnas intresse präglar mer eller mindre undervisningsplaneringen. Det finns de lärare 

som säger att det egna intresset präglar undervisningen mycket och att intresset sätter 

sin prägel på elevernas engagemang i undervisningen.  

      

      Ja, det blir det ju. På nått sätt så måste det vara så.  Och de, de gäller alla SO - ämnena.  

      Det gäller alltid när man går in i ett  klassrummet. Man måste hitta ett personligt intresse för  

      att eleverna ska upptäcka, fan han tycker att dethär är kul! Och intressant (Christian, intervju  

      29/11- 2012).  

 

Att lärarna låter eleverna ta del av undervisningsplaneringen styrker Englunds andra 

utbildningsfilosofi och det är progressivisa utbildningsfilosofin. I den progressivisa 

utbildningsfilosofin är det eleverna som är i centrum. Eleverna skall vara delaktiga i 

arbetssätt, interaktion samt att de skall utgå ifrån deras egna erfarenheter vad det gäller 

avgörande kunskapsbakgrund. Det är eleven som skall vara skapare av kunskap och 

samarbete är en viktig del. Englund anser att det skall finnas en samverkan mellan lärare 

och elever och det skall leda till att eleverna får kunskap (Englund 1997:134). Att det 

finns en samverkan mellan lärare och elever visar resultatet i uppsatsen. Eleverna får 

känna delaktighet och att känna att de får vara med och styra deras kunskapsinlärning 

genom att ge önskemål till undervisningsplaneringen (se Englund 1997:134). Lärarna 

anser att det är betydelsefullt att eleverna är delaktiga i undervisningen i kristendom och 

islam och det är för att eleverna skall få ett intresse för ämnet. Något som resultatet 

också visar är att läroboken är med och styr undervisningsplaneringen och därmed  blir 
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Englunds första utbildningsfilosofi aktuell. Det är den essentialistiska 

utbildningsfilosofin och där styr läroboken undervisningen en hel del (Englund 

1997:133-134).  

 

7.2 Läroprocessens mitt  

 

7.2.1 Lärobokens betydelse i undervisningen 

Av resultatet att döma så används läroböckerna i olika stor utsträckning i 

undervisningen om kristendom och islam. Det finns lärare som menar att läroboken 

används mycket i undervisningen och andra som menar att den används väldigt lite, 

mest som ett stöd. "Självklart har man läroböcker men självklart mycket anteckningar 

och bärande idé som man försöker ragga upp och man tar det på det sättet. Och då är 

inte böckerna det viktiga utan snarare ett komplement eller stöd" (Bertil, intevju 28/11-

2012). I kapitlet tidigare forskning nämns Wickström, von Brömssen och Carlsons 

forskning angående läroböckernas plats i undervisningen. Wickström menar att 

läroböckerna styr undervisningen till stora delar (Wickström 2011:152). Von Brömssen 

och Carlson menar att läroböckerna fortfarande är centrala i undervisningen och att de 

är bra som ett stöd för lärare. Läroboken kan ge lärarna strukturer och idéer för 

undervisningens innehåll (von Brömssen och Carlson 2011:28-30). Deras forskning 

styrker mitt resultat. Samtliga lärare använder läroboken, både i kristendom- och 

islamundervisningen, men de utnyttjar den på olika sätt men läroboken finns ändå med i 

undervisningen. 

 

Englund menar att den filosofi som dominerar den svenska skolan i dag är den 

essentialistiska utbildningsfilosofin. Mycket av undervisningen består av lärarlett och 

att läroboken är en stor del av undervisningen. Skolan förmedlar faktakunskaper till 

eleverna (Englund 1997:133-134). Englunds teori styrker mitt resultat genom att fem av 

sex av de intervjuade lärarna använder sig mycket av lärarledd undervisning. Men 

resultatet visar att lärarledd undervisning inte bara behöver vara genomgångar. Det var 

bara en lärare som säger rakt ut att han inte gillar alltför mycket lärarledd undervisning 

där läraren förser eleverna med faktakunskaper. Men den essentialistiska 

utbildningsfilosofin får konkurrens av den progressivisa utbildningsfilosofin som 

innebär att eleven är i centrum. I den progressivisa utbildningsfilosofin har läroboken, 

enligt Englund, inte en jättestor plats eftersom eleverna skall vara sina egna 
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kunskapssökare (Englund 1997:134). Det var framförallt två lärare som betonade att de 

anser att det är viktigt att eleverna söker sin egen kunskap.  

 

Om nu läroböckerna används i undervisningen vilken bild får eleverna av kristendomen 

och islam genom att läsa dem. För enligt Härenstam kan läroböckerna ge en negativ bild 

av islam i jämförelse med kristendom (Härenstam 1993:passim). Enligt Härenstam 

menar Said att läroböckernas bild av islam är påverkade av massmedias framställning 

(Härenstam 2000:75). Said menar att det är vanligt förekommande att läroböcker 

innehåller primitiva uppfattningar om islam (Said 2004:428). Till följd av detta kan det 

uppstå ett "vi och dem tänk". Saids teorier blir bekräftade eftersom han menar att 

västvärlden framställs som moderna och utvecklade samtidigt som islam och östvärlden 

blir betraktade som omoderna och outvecklade (Said 2004:445), alltså en negativ bild 

av islam. Det är vanligt att den information som västvärlden får om östvärlden vanligen 

är sammanfattningar av de huvudsakliga uppgifterna om "islams historia, religion och 

samhälle" (Said 2004:445). Dessutom är kritiken ifrån muslimska forskare inte stor 

(Said 2004:445). Ett flertal av lärarna är medvetna om att ett "vi och dem tänk" kan 

uppstå i undervisningen om kristendom och islam och därför föredrar en del av dem att 

ha lärarledd undervisning i religionskunskap.  

 

7.2.2 Undervisningsmetoder 

 

Enligt resultatet använder majoriteten av lärarna sig av aktuella händelser i 

undervisningen för att sedan diskutera dem tillsammans. Det förekommer mestadels i 

islamundervisningen då ett stort antal lärare menar att det är lättare att skapa ämnen att 

diskutera inom islam. Said hävdar att när islam får utrymme i massmedia är det oftast 

något som är negativt, vilket kan leda till en rädsla för muslimer. Det är vanligt 

förekommande att nyheterna om islam gäller människor som demostrerar samt krig och 

våld därmed är det lätt att det framkommer en rädsla för islam i västvärlden (Said 

2004:425-427). Om lärarna inte använder aktuella händelser i lika stor utsträckning i 

kristendom som i islam, kan det medföra att eleverna får en fientlig bild av islam och 

det blir "vi och dom tänk" eftersom nyheter mest handlar om det som är negativt inom 

islam (se Said 2004:425-427). Von Brömssen menar att diskussion om religion kan  

leda till att diskutera om "de andra" och istället för att diskutera religionen fylls 

diskussionen med innehåll av "de andra" men också "andras religion". Det leder till att 
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diskussionen inriktar sig på ett "vi och dom tänk". En orsak till det är, enligt von 

Brömssen att många elever inte har någon nära relation till en religion och att religionen 

är tom vad det gäller det traditionella innehållet. Det blir en uppdelning och det sker 

mellan de elever som säger att de har en religion och de elever som menar att de inte har 

en religion. Detta sker oftast med etniska svenskar och därmed blir det  att "dem" har en 

religion och det har inte "vi". Ett "vi och dom" tänk blir synligt (von Brömssen 2003).  

 

Christian menar att variation är den bästa undervisningsmetoden i kristendom och islam 

och det är lärarna överrens om.  

 

     Ja och det gäller för båda. Och det är att den undervisningsmetod som fungerar bäst är variation. 

     Och i det skall det ingå allt möjligt men eleverna ska få möjlighet att läsa, lyssna, diskutera, skriva  

     så det är nog, så är det någonting som ska genomsyra så är det nog de, variation (Christian,  

     intervju 29/11-2012).  

 

Jenny föredrar olika undervisningsmetoder i kristendom och islamundervisningen. I 

kristendom använder hon sig mycket av att eleverna får leta sin egna kunskap och 

studiebesök medan islam är det bäst att ha genomgånger i kombination med 

diskussioner. Jenny menar att det är lättare att undervisa i islam. "Det är lättare i islam 

för att det är ganska nytt för alla och det finns mycket mer regler och fakta att undervisa 

om än i kristendom" (Jenny, intervju 5/12-2012).  Vad kan detta ha för påverkan för det 

är en stor skillnad mellan kristendomen och islam. Said menar att östvärlden ses som 

västvärldens motsats och därmed blir östvärlden "dem" eller "de annorlunda" (Said 

2004:64). Därför menar Said att det kan uppstå ett "vi och dem tänk". "Vi och dem 

begreppet" menar Said är den etnocentriska inställningen som västvärlden har till 

östvärlden som innebär att den egna gruppen är i centrum (Said 2004:7-8) Därmed kan 

kristendomsundervisningen bli i centrum. Enligt Osbecks avhandling är det lätt att det 

uppstår ett "vi och dem tänk" om det är något i undervisningen som avviker ifrån de 

speciella normer som finns uppsatta (Osbeck 2006:271). Det kan lätt bli att 

kristendomsundervisningen blir termen "vi" och att islamundervisningen blir termen 

"dom" (se Osbeck 2006:271). Det kan uppstå ett "vi och dom tänk" när Madeleine och 

Jenny använder sig av studiebesök i Svenska kyrkan som är protestantisk. Studiebesök 

blir enbart i den protestantiska kyrkan och inte i en moské eller katolsk kyrka. Därmed 

blir den protestantiska kyrkan "vi" normen och i detta fall blir katolska kyrkan och islam 

"de andra" (se Brömssen 2003:25). Att det finns lärare som enbart väljer att använda sig 
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av studiebesök i Svenska kyrkan kan leda till att eleverna får en rädsla för det som är 

annorlunda. Eleverna får inte möjligheten att betrakta sig med den miljö som är 

främmande för dem. Enligt Said blir den egna gruppen i centrum för allt som är 

jämförbart och i detta fall är det Svenska kyrkan som är i centum (se Said 2004:7-8) (se 

Brömssen 2003:32).  

 

7.2.3 Framträdande innehåll i undervisningen 

 

Det är mer fokus på kristendomens inriktningar än vad det är på islams inriktningar i 

undervisningen. Eleverna får fördjupade kunskaper om vad det är som skiljer 

kristendomens inriktningar åt genom att jämföra dem. När det gäller islams inriktningar 

nämns de oftast bara att det finns två större. Förstärker det elevernas fördomar om islam 

och kan det leda till ett "vi och dom tänk". I islam är det mer fokus på levnadsregler, har 

det någon betydelse för skapandet av "vi" och "de andra". Finns det möjligheter att 

eleverna får uppfattningen att alla muslimer är precis likadana och att det bekräftar 

deras fördomar om muslimer om islams inriktningar inte inte fördjupas i lika stor 

utsträckning som kristendomens samt att det är mer fokus på levnadsreglerna i 

islamundervisningen. När man studerar islam, menar Said, att de gamla dogmerna om 

religionen lever kvar och det är att islam är en enhetlig religion som västvärlden borde 

frukta. Dessa förutfattade meningar lever kvar än idag om islam (Said 2004:445). Vid 

studiet av  islam i skolan, att den är en enhetlig religion, bekräftas till viss del att islams 

inriktingar inte berörs i så stor utsträckning.   

 

En ytterligare skillnad som finns mellan kristendom- och islamundervisningen är att det 

är mer fokus på att bemöta elevernas fördomar mot islam. Det brukar forkuseras på 

massmedias framställning och bärandet av slöja. Det finns inget som motsvarar detta i 

kristendomsundervisningen. De flesta av lärarna bemöter elevernas fördomar och 

berättar för dem hur det är.   

 

     Man måste våga vara öppen i diskussionen och sen är det ju ett tag sen elfte september hände  

     då men det försöker vi också diskutera då, hur många det är som tillhör exempelvis al-Qaida  

     man visar att det är så många utav så många och att man jämföra det med andra (Madeleine, 

     intervju 12/12-2012).  
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Fastän människor får kunskap om hur det är i islam så menar Said att fördomarna inte 

skulle försvinna om varje lärare skulle berätta hur det verkligen är och hur det ligger till 

(se Said 2004:8).  

 

Majoriteten av lärarna upplever att eleverna anser att kristendomen är tråkig och att 

eleverna har uppfattningen att de kan allt om religionen. Därför får lärarna försöka göra 

undervisningen rolig. Vad kan det har för betydelse för eleverna och för undervisningen 

i kristendom. Kan det leda till ett "vi och dem tänk". En orsak till att eleverna har 

uppfattningen att kristendomen är tråkig kan vara att det finns elever som inte har någon 

nära relationen till kristendomen (se von Brömssen 2003:307).  

 

7.3 Läroprocessens resultat 

Det finns många likheter vad det gäller resultatet av kristendom- och 

islamundervisningen och allt leder till att eleverna skall få en helhetsuppfattning av 

religionerna. Det framkommer i resultatet att fem av sex lärare har som mål att varje 

elev skall ha fått baskunskaper inom kristendom och islam efter avslutad undervisning. 

Den sjätte läraren är Madeleine och hon menar att baskunskaper inte är det viktigaste 

som eleverna skall ha med sig efter avslutad undervisning. Madeleine motiverar det 

med att eleverna kan få kunskap om kristendom och islam överallt idag. Hon anser 

således att det är viktigare att eleverna skall lära sig att acceptera alla människor oavsett 

varifrån man kommer och vilken religionstillhörighet en människa har. Förutom 

baskunskaperna delar Jenny och Bertil samma uppfattning som Madeleine gör vad 

eleverna skall kunna efter avslutad undervisning.  

 

     Ja, själva faktastoffet som en bas men också att ha som sagt ett centralt budskap, vi är väldigt lika  

     vi människor oavsett var vi kommer ifrån, vi har mänskliga egenskaper gemensamt och det är  

     bara tillfällighet att vi föds i en annan kultur och en annan bakgrund. Egentligen är vi lika (Bertil, 

     intervju 28/11-2012).  

 

Att eleverna skall kunna behandla alla människor med respekt och kunna ha förmågan 

att acceptera alla människor oavsett religionstillhörighet bekräftar Englunds tredje 

utbildningsfilosofi. Det är den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin och inom denna 

filosofi är det framtiden som är i centrum. Skolan skall fostra eleverna till goda 

samhällsmedborgare (Englund 1997:135). Det gör berörda lärare genom att ge eleverna 

kunskap om varje religion.  
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Enligt Lpo -94 och Lgr -11 skall eleverna efter avslutad kurs har kunskap om de likheter 

och skillnader som finns mellan religionerna (Skolverket 1994,2011:193-194) Det är 

något som lärarna betonar är betydelsefullt att eleverna skall kunna efter avslutad kurs.  

Jenny menar att det är viktigare att visa likheterna mellan kristendom och islam än vad 

det finns för skillnader. Det motiverar Jenny med att det lätt kan uppstå ett "vi och dem 

tänk" mellan kristendom och islam. När lärarna jämför likheter och skillnader mellan 

religionerna är det lätt att de utgår ifrån den egna kulturen och det blir västvärldens 

kultur. När likheter och skillnadet studeras i skolan menar Said att man oftast utgår ifrån 

den egna kulturen och att det blir centralt. Därmed är det lätt att västvärlden studerar 

östvärlden som “de andra” (Said 2004:7).  

 

7.4 Slutdiskussion 

Det övergripande syftet för denna uppsats är att undersöka vad det finns för några 

likheter och skillnader mellan kristendoms- och islamundervisningen. Jag syftar även 

till att undersöka hur religionskunskapslärare upplever och gör sina didaktiska val i 

kristendoms- och islamundervisningen samt vilka undervisningsmetoder de föredrar. De 

frågeställningar som har arbetats utefter är följande: Hur ser  kristendoms- och 

islamundervisningen ut idag enligt berörda lärare? Hur resonerar informanterna kring 

sina didaktiska val i kristendoms- och islamundervisningen? Vilka 

undervisningsmetoder föredrar de berörda lärarna i kristendoms respektive 

islamundervisningen?  

 

Med hjälp av Saids postkoloniala teori och Englunds utbildningsfilosofier kan de 

likheter och skillnader förklaras som finns i kristendom- och islamundervisningen. 

Under uppsatsen gång har det blivit tydligt att det finns stora likheter mellan 

undervisningen i kristendom och islam enligt mina sex informanter. I både kristendoms- 

och islamundervisningen utgår de sex intervjuade lärarna ifrån kursmålen, egna och 

elevernas intressen när de planerar undervisningen. Mitt resultat stärks av den tidigare 

forskningen som visar att lärarna gör sina didaktiska val utfrån det som resultatet visar 

(se Falkevall 1995 passim, Lindgren 2008:23-24, Helmersson 2012:23-24). Enligt 

vederbörande lärare så finns det även stora likheter med innehållet i kristendoms- och 

islamundervisningen. I kristendoms- och islamundervisningen är innehållet präglat av 

grundaren, den historiska utveckling, levnadsregler, högtider samt inriktningar. I 
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islamundervisningen läggs det mer fokus på levnaderegler, enligt en del av lärarna, 

däremot läggs det mer fokus på kristendomens inriktningar i 

kristendomsundervisningen. Eleverna får fördjupade kunskaper om dem.  

 

Dessa stora likheter kan förklaras med att kristendom och islam är så pass lika varandra. 

Ett flertal av lärarna har sagt att undervisningen är väldigt lik varandra eftersom både 

kristendoms- och islamundervisningen arbetar mot samma kursmål. Englunds 

utbildningsfilosofier förekommer både i kristendoms- och islamundervisningen och det 

är framförallt den essentialstiska och progressivisa utbildningsfilosofierna. Oftast är det 

en kombination med varandra. De likheter som finns mellan undervisningsmetoderna är 

att det både förekommer lärarledda lektioner och att eleverna själva får söka efter sin 

egna kunskap (se Englund 1997:133-135). Det är vanligt med en stor variation.  

 

Skillnaderna kan förklaras att det står i kursmålen och framförallt i Lgr -11 att eleverna 

skall ha fördjupade kunskaper om kristendomen (se Skolverket 2011:193-194). 

Resultatet av de sex intervjuerna visar att det är vanligare att ha med aktuella 

nyhetshändelser i islamundervisningen än vad det är i kristendomsundervisningen. Det 

är lätt att eleverna får en negativ bild av islam vid studerandet av aktuella händelser 

eftersom det som skrivs om islam i massmedia oftast är negativt (se Said 2004:425-

427). Det är däremot vanligare med studiebesök i undervisningen om kristendom. 

Eleverna besöker då svenska kyrkan. Att det är vanligare med med studiebesök i 

kristendomen kan leda till att Svenska kyrkan blir det centrala och allt annat blir det 

som är annourlunda eftersom det jämförs (se Said 2004:425-427, Brömssen 2003:32). 

 

Eleverna får dessutom mer fördjupade kunskaper om kristendomen och dess 

inriktningar. Eftersom eleverna får mer kunskaper om kristendomens inriktningar och 

att de inte får motsvarande inom islam är det lätt att det kan uppstå, enligt Said, att 

eleverna tror att islam är en enhetlig religion. När man studerar islam, menar Said, att de 

gamla dogmerna om religionen lever kvar och att islam är en enhetlig religion (Said 

2004:445).  

 

Vidare kan denna uppsats vidareutvecklas genom att utöka lärarnas geografiska område 

och därmed få en spridning, vilket leder till att fler lärare intervjuas och möjligtvis ett 

annat resultat. Dessutom kan det ske en triangulering med hjälp av observationer och 
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intervjuer. Observationer kan ske på de lärare som blir intervjuade för att se om det 

stämmer överens med vad lärarna säger att de gör och vad de verkligen gör.  
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8. Sammanfattning 

Denna uppsats syfte är att söka svar på om det finns några likheter och skillnader mellan 

kristendom- och islamundervisningen samt vilka didaktiska val en 

religionskunskapslärare gör och vilka undervisningsmetoder de anser är att föredra. Det 

är sex stycken kvalitativa intervjuer som har genomförts på religionskunskapslärare som 

arbetar både på högstadiet och gymnasiet. Efter varje intervju har intervjuerna 

transkriberats, vilket senare ledde till att ett flertal teman kunde upptäckas ifrån 

materialet.  

 

I resultatdelen presenteras de teman som har framkommit efter transkriberingarna av 

sex intervjuer. Det framgår i resultatdelen att det finns stora likheter mellan 

kristendoms- och islamundervisningen vad det gäller undervisningsplanering, innehåll, 

undervisningsmetoder och examination. I analysdelen finns det olika teman och dessa 

har framkommit ur materialet ifrån resultatdelen. Lärarnas didaktiska val, 

undervisningsmetoder, likheter och skillander i kristendoms-  och islamundervisningen 

klargörs med hjälp av teorin och den tidigare forskningen i analysdelen.  

 

De slutsatser som har framkommit blir presenterade i slutdiskussionen. 

Slutdiskussionen visar att lärarnas didaktiska val styrs av kursmålen, egna samt 

elevernas intressen samt vilka likheter och skillnader det finns i kristendom- och 

islamundervisningen. Det visar sig också att Englunds första och andra 

utbildningsfilosofier, den essentialistiska och progressivisa utbildningsfilosofierna är de 

som dominerar undervisningen.  
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Bilaga 1- Brev 

 

Hej.  

 

Mitt namn är Emmy Johansson och jag läser till högstadie och gymnasielärare på 

Linneuniversitetet i Växjö. Nu i höst skall jag skriva en kandidatuppsats i 

religionsvetenskap och jag skall skriva om undervisningen i kristendom och islam. Jag 

undrar om jag skulle kunna få intervjua dig om din undervisning i kristendom och 

islam. Intervjun tar ca. 1 timme.  

 

Tack på förhand!  

 

/ Emmy Johansson 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor C-uppsats.  

Allmänna frågor 

- Hur kom det sig att du blev religionslärare? 

 

- Vad är det roligaste med att vara lärare?  

 

- Vad är det som är gör att det kanske är mindre roligt att vara lärare? 

 

- Hur länge har du varit lärare? 

 

- Hur länge har du jobbat på denna skola? 

 

- I vilken årskurs läser eleverna Kristendom respektive Islam på er skola?  

 

- Hur upplever du det är att vara religionslärare idag?  

 

- Finns det några utmärkande likheter/skillnader idag mot när du började som 

religionslärare?  

 

- Hur många elever går på denna skola? 

 

- Hur ser det ut med elevernas religiösa bakgrund på denna skola? 

 

Förberedelser 

- Vad är det för material som du vill få med när du planerar din undervisningen i 

Kristendom?  

 

- Vad är det för material som du vill få med när du planerar din undervisningen i Islam?  

  

- Hur väljer du ut undervisningsmaterial? 

 



  
 

67 

- Vilka läroböcker använder du dig av?  

 

- Varför använder du dig just av dessa läroböcker? 

 

- Använder du något annat material än läroböckerna när du planerar undervisningen? 

 

- Varför har du valt undervisningsmaterial som du har gjort? 

 

- Utgår du ifrån kursmålen när du planerar undervisningen? Varför? 

 

- Utgår du ifrån egna intressen när du planerar undervisning? Varför?  

 

- Har undervisningen blivit svårare att planera i och med den nya läroplanen? Varför?  

 

Undervisningen 

- Upplever du att det är svårare att undervisa om vissa religioner? 

 

- Hur upplever du det är att undervisa om Kristendom?  

 

- Hur upplever du det är att undervisa om Islam?  

 

- Vad är det som du tycker är viktigaste att ha med i undervisningen om Kristendom? 

 

- Vad är det som du tycker är viktigast att ha med i undervisningen om Islam? 

 

- Vad finns det för likheter i din undervisning om Kristendom och Islam? 

 

- Vad finns det för skillnader i din undervisningen om Kristendom och Islam?   

 

- Strävar du efter att undervisningen ska vara likadan? Varför?  

 

-  Kan en religionslärare ställas för mer problem i undervisningen gentemot andra 

ämneslärare?  
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- Finns det några utmärkande skillnader på undervisningen i och med den nya 

läroplanen? Varför?  

 

Eleverna 

- Hur möts du av eleverna när du ska undervisa om Kristendom?  

 

- Hur möts du av eleverna när du ska undervisa om Islam?  

 

-  Hur jobbar du för att eleverna ska få en så rättvis bild av Kristendomen som möjligt? 

 

- Hur jobbar du för att få eleverna ska få en så rättvis bild av Islam som möjligt?  

 

- Är det viktigt för dig att ge en korrekt bild av Kristendomen till eleverna? Varför? 

 

- Är det viktigt för dig att ge en korrekt bild av Islam till eleverna? Varför? 

 

-  Är du rädd att du ska säga något som kan uppfattas som kränkande gentemot någon 

elev när du undervisar om respektive religion?  

 

- Har du stött på någon elev som har någon annan uppfattning om Kristendom än den du 

undervisar om? 

 

- Har du stött på någon elev som har någon annan uppfattning om Islam än den du 

undervisar om? 

 

- Upplever du att eleverna har fördomar mot någon religion?  

 

- Vad tror du dessa fördomar kommer ifrån? 

 

- Hur jobbar du som lärare för att arbeta bort dessa fördomar? 

 

- Är det skolans uppgift att förebygga fördomar? Varför?  

 

- Vad har du får mål med eleverna efter din undervisning?  
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- Hur ska eleverna visa att de har tagit del av undervisningen i Kristendom? 

 

- Hur ska eleverna visa att de har tagit del av undervisningen i Islam?  

 

Olika undervisningssituationer 

- Berätta om en lyckad undervisningssituation? 

 

- Vad var det som var så bra med den undervisningssituationen?  

 

- Vilken är din besvärligaste undervisningssituation du har haft som lärare? 

 

- Varför blev undervisningssituationen besvärlig?  

 

- Gör du något speciellt för att undvika sådana situationer idag?  
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