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Abstrakt 

Denna uppsats handlar om fundamentalism där fokuset kommer vara på hur gymnasielever 

resonerar kring ämnet samt vilken syn eleverna har om hur fundamentalism behandlas i 

skolan. Detta är en intervjustudie som är genomförd med hjälp av en hermeneutisk metod, 

metoden handlar kort om att tolka vad personen verkligen menade. Uppsatsen behandlar även 

historien kring fundamentalism, definitioner, karaktärsdrag och hur man arbetar med ämnet i 

skolan med fokus i religionsundervisningen. Målet med uppsatsen är att få en förståelse om 

hur elever uppfattar ämnet för att förbereda mig själv som framtida lärare. Det man slutligen 

kan se i uppsatsen är att större delen av elever inte har någon kännedom om fundamentalism 

och många har inte ens hört talas om begreppet tidigare. De få elever som hade hört om 

fundamentalism var antingen intresserade i religionsämnet eller troende inom någon religion. 

Dessutom var det endast en av de medverkande som hade behandlat fundamentalism i 

skolvärlden. 

Nyckelord: Fundamentalism, intervjustudie, didaktik, gymnasieelever 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  

Fundamentalism är ett begrepp som ofta dyker upp i media. Nästan dagligen hör man på 

nyheterna om fundamentalister som är våldsbenägna och oftast muslimer.  

Under våren 2015 läste vi en kurs i teori och metod för att förbereda oss studenter inför 

uppsatsen. Här hade vi ett seminarie där vi diskuterade fundamentalism och hamnade på ett 

sidospår om hur det presenteras i skolan. Eftersom vi ansåg att det var ett mångsidigt ämne att 

diskutera kom vi studenter fram till att många lärare troligtvis ser detta ämnesområde som ett 

svårt ämne att arbeta med inom skolan. Genom detta var vi överens om att det är en av de 

största anledningarna till varför fundamentalism bör tas med i undervisningen och inte 

uteslutas för att det anses vara ett svårt ämne. Sedan talade vi om hur missvisande media kan 

vara med begreppet. Där man talar om fundamentalister som våldsbenägna och oftast 

presenteras som muslimer. Dessa fundamentalister framställs som villiga att använda alla 

sorters medel för att föra sin sak framåt. Detta kan skrämma många lärare med tanke på att det 

är ett begrepp som är fyllt med fördomar och är oerhört svårt att definiera eftersom 

fundamentalism kan ha flera olika betydelser.  

När jag lämnade seminariet snurrade självfallet en hel del tankar runt i huvudet. Den första 

tanken som slog mig var min egen skolgång. Under mina skolår har jag inte stött på begreppet 

fundamentalism eller fått någon förklaring på vad det är. Jag fick först höra om 

fundamentalismbegreppet på universitet. Troligtvis hade jag hört om fundamentalism tidigare 

via nyheterna eller liknande mediala plattformar men inte lagt någon värdering i begreppet. 

Det var genom universitetet som jag fick förståelsen om vad fundamentalism innebär, dess 

betydelse och vilken inverkan det har i samhället. Genom dessa tankar kom jag att tänka på en 

föreläsning där jag först mötte fundamentalism på en djupare nivå. En föreläsning jag hade i 

Religionskunskap 1 introducerade vår professor föreläsningen med att man kunde se 

fundamentalism som ett nytt fult ord, eller det nya f-ordet som han uttryckte sig. Vår 

professor fortsatte föreläsningen med fördomar och  gick sedan vidare med historien och 

betydelsen. Han avslutade föreläsningen med att återgå till inledningen för att ställa frågan; är 
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fundamentalism det nya f-ordet
1
?  Många av mina tankar återgick till denna föreläsning efter 

diskussionen vi studenter hade under seminariet. Mitt resonemang vände sig sedan till att 

detta är oerhört fel, man borde inte gå igenom skolan utan att få en viss förståelse kring 

fundamentalism eftersom det finns många fördomar kring ämnet. Sedan kan elverna få större 

förståelse kring religionsämnet i sin helhet med tanke på att det finns olika typer av grupper i 

en religion, det kan ge en helhetsbild. En grund borde finnas för att elever ska kunna 

problematisera ämnet samt att kunna kritisera media och presentationen av fundamentalsim. 

Elever borde få en förståelse om vad ämnet handlar om. Utöver detta vill jag inte vara den 

läraren som utesluter ett ämne för att det är svårt eller jobbigt att tala om. 

Denna uppsats blev som en språngbräda, här kan jag ta ett ämne som är svårt och förbereda 

mig själv inför mitt framtida yrke. Jag vill vara en lärare som motverkar fördomar och väcker 

tankar hos elever. Med hjälp av denna uppsats kan jag undersöka hur elever resonerar kring 

fundamentalism och hur mycket ämnet presenteras i skolan. Dessutom kan jag förbereda mig 

själv genom att få en förståelse om hur man kan arbeta med ämnet samt hur man kan 

diskutera fundamentalism utifrån olika synvinklar. 

Religionsämnet i skolan handlar om att öppna elevers ögon inför olika kulturer och 

människor. Genom att få större förståelse för fundamnetalism kan man få större förståelse för 

olika människor. Att se olika fundamentalistiska grupper och förstå att det set olika ut för 

olika grupper. Det beror på vilken tradition man har. Det är viktigt att påvisa elever att även 

om man har samma religion, tradition eller kultur kan det se olika ut. Därav blir 

fundamentalism ett intressant ämnes område att studera.  

Genom denna uppsats kan jag få en förståelse om hur man kan gå tillväga för att introducera 

fundamentalism. Jag kommer även få en inblick i hur gymnasieelever ser på ämnet och 

genom det få en uppfattning om hur man ska behandla fundamentalism i klassrummet. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever på gymnasiet resonerar kring 

fundamentalism. Uppsatsen kommer även visa hur elever uppfattar ämnet i 

undervisningssamanhang där fokuset kommer vara på religionsundervisningen. 

1.3 Frågeställningar 

Detta är frågeställningarna uppsatsen kommer utgå ifrån:  

                                                           
1
 Att se fundamentalism som ett tabubelagt ord liknande en fördom. 
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 Hur resonerar elever kring fundamentalism? 

 Är elever insatta i fundamentalismämnet? 

 Hur upplever eleverna att fundamentalism behandlas under deras 

skolgång?  

1.4 Avgränsning 

I denna uppsats kommer jag endast intervjua elever på gymnasinåvå som är 18 år fyllda eller 

äldre. Detta för att eleverna är på sitt sista år vilket gör att de har läst längre. Dessutom är det 

större chans att eleverna har stött på fundamentalism i undervisningen eller i andra 

sammanhang. Dessutom brukar religionskurserna komma i de senare åren av gymnasietiden, 

årskurs 2 eller 3. De 8 elever som medverakde i intervjun går på olika skolor med olika 

program. Skolorna har en liten geofragisk spridning. Detta är för att bredda bilden för att 

utöka chansen att någon elev har stött på fundamentalism. 

1.5 Metod 

Metod kommer att delas upp i tre olika stycken där det kommer ske en djupare beskrivning. 

Första området handlar om den kvalitativa forskningsintervjun, sedan sker en redogörelse för 

hermeneutik som metod och avslutningsvis en presentation av de forskningsetiska 

principerna. I dessa stycken kommer en förklaring ske om varför metoden är vald och hur den 

kommer användas för att fullfölja intervjustudien. 

1.5.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Att samtala är det mest grundläggande sättet för människor att interagera med varandra. 

Genom att ställa och svara på frågor lär vi oss nya saker, lära känna personen du talar med, 

olika sorters erfarenheter, världen omkring dig osv. Samtal kan ske i olika former där 

vardagslivet, via arbetet eller olika litteratur är några exempel. Intervju bygger på 

vardagssamtal men på en professionell nivå. Genom de intervjuades vardagliga åsikter och 

tankar kan jag, intervjuaren, få svar på frågor jag ställt som ska svara mot frågeställningarna.
2
  

Med tanke på att det finns en kontroll över intervjun genom att presentera ämnet och ställa 

relevanta frågor samt genom att granska svaren är samtalet inte helt jämställt.
3
 Syftet med att 

                                                           
2
 Steinar Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, 13. 

3
 Den kvalitativa forskningsintervjun 1997, 13. 
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intervjua är att undersöka och tolka vad andra har för åsikter om ett visst tema eller ämne, 

som i detta fall är fundamentalism.
4
 

Den som medverkar bör få en tydlig presentation av syftet med intervjun. Därefter presenteras 

varför intervjun genomförs i detta ämne och förklara vad målet med studien är. Sedan går 

man över till att ställa frågorna som ska hållas inom ämnets ramar och täcka svaret på 

frågeställningarna. Eftersom intervjun spelas in förklarar man syftet med bandspelaren, eller i 

mitt fall där jag använde mig av mobiltelefonen för att spela in. Frågar man personen om hen 

godkänner att intervjun spelas in. Att visa respekt är viktigt eftersom den som medverkar 

bjuder mycket på sig själv. Genom att visa att man lyssnar samt visa att man är intresserad av 

vad han eller hon säger och tycker. Under intervjun kommer även anteckningar att föras för 

att notera de delar som inte kan komma med på en bandspelare som till exempel 

ansiktsuttryck och kroppsspråk.
5
  

För att intervjustudien ska bli fullföljd bör en transkribering
6
 ske. Att transkribera är att 

transformera, att förändra en form till en annan som i detta fall från muntligt till skrift. Detta 

görs genom att lyssna på inspelningen flera gånger om och att börja i olika delar för att få 

fram den rätta tolkningen.
7
 

        1.5.2  Hermeneutik 

Hermeneutik härstammar från det grekiska ordet hermeneuein, som betyder tolka eller att 

uttrycka. 
8
 Hermeneutik är en metod som handlar om att tolka. Metoden används främst till att 

tolka texter där de vanligaste texterna är religiösa, litterära och rättsliga. När hermeneutiken 

används är målet att hitta en eller flera olika sätt att förstå en text. I uppsatsen kommer 

metoden användas för att tolka vad den intervjuande verkligen menar och vill förmedla. 

Sedan kommer analysen där man lyssnar på inspelningar och läser anteckningar för att hitta 

flera tolkningssätt och den medverkandes tankar kring ämnet. 
9
 Det är viktigt att lyssna på 

bandinspelningen och läsa anteckningar flera gånger och att starta i olika delar av intervjun 

för att hitta olika tolkningar.
10

 Detta sätt kallas den hermeneutiska cirkeln, en process som 

utförs för att hitta fler tolkningar. Processen utförs genom att lyssna och analysera 

                                                           
4
 Den kvalitativa forskningsintervjun 1997, 13. 

5
 Ibid, 120. 

6
 Göra om intervju samtalet från talspråk till skrivspråk. 

7
 Den kvalitativa forskningsintervjun 1997, 152-153. 

8
 Michael Stausberg & Steven Engler The routledge handbook of research methods in the study of religion, 

2011, 275. 
9
 Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, 49. 

10
 The routledge handbook of research methods in the study of religion, 2011, 276. 
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inspelningen och anteckningar i olika delar samt att göra om processen flera gånger. Detta kan 

ses som en oändlig process med tanke på att nya tolkningar ständigt kan hittas. Syftet med 

cirkeln är att hitta en mening och förstå vad den intervjuade verkligen menade med de han 

eller hon sa.
11

 Ingen text eller inspelning kan i detta fall bli färdigtolkad eller få ett slutgiltigt 

resultat med tanke på att det ständigt kommer nya iakttagelser mellan den som undersöker och 

texten eller inspelningen
12

. För att fullfölja processen av den hermeneutiska cirkeln bör man 

även lyssna och se på språket som används eftersom ett ord kan få olika sorters betydelser i 

olika meningar. 
13

 Sedan bör man även se tolkningen som finns i själva helheten. Ytterligare 

några faktorer är att se själva intresset i studien, varför den genomförs och vad de 

medverkamde känner inför ämnet. Det är bra att ställa sig själv frågor under 

tolkningsprocessen: vad vill man få fram och vad menade personen när hen sa det där. Det är 

även bra att påminna sig själv om syftet och frågeställningarna i studien. Det finns många 

riktlinjer som man kan följa i den hermeneutiska cirkeln men målet är att få fram personens 

tankar och åsikter inom ämnet.
14

 

Hermeneutiken blir en passande metod med tanke på att man kan undersöka vad elever 

verkligen tycker och tänker runt om ämnet fundamentalism.   

1.5.3 Forskningsetiska principer 

Forskning av olika slag kan hjälpa både samhället och individer att utvecklas. När man 

bedriver forskning med individer, intervjuer med gymnasieelever, finns det krav för att 

individen ska skyddas d.v.s. individskyddskravet. I detta ingår att personen inte ska utsättas 

för fysisk eller psykisk skada eller kränkningar. I det forskningsetiska ställningstagande finns 

det fyra huvudpunkter som ger riktlinjer om hur man uppnår individskyddskravet.
15

  

Ett av de fyra kraven är att informanten ska bli upplyst om att deltagandet är helt frivilligt och 

att personen får avbryta sin medverkan. Med tanke på att detta är en intervjustudie ska de 

medverkande ha möjlighet att avbryta intervjun när personen känner för det. Det ska även inte 

medföra några negativa konsekvenser om individen inte längre vill medverka. 
16

 

Sedan kommer konfidentkravet vilket innebär att personuppgifter och liknande ska 

avidentifieras, den medverkande kan förbli anonym. Svar och uppgifter från de medverkande 

                                                           
11

 Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, 50. 
12

 The routledge handbook of research methods in the study of religion 2011 S.276. 
13

 Ibid, 276. 
14

 Ibid, 277-278. 
15

 Vetenskapligarådet Forskningsetiska principer, 5. 
16

 Ibid, 7.  
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ska inte ges ut till utomstående.
17

 Därefter ska de medverkande få möjlighet att ta del av den 

färdiga studien om det skulle önskas.  

Dessa forskningsetiska ställningstaganden skickas ut som ett informationsbrev som kan läsas i 

kapitlet med bilagor. Dessa blev även upplästa vid intervjutillfället för att informanterna 

skulle få höra de igen och för att påminna om deras rättigheter. Efter intervjuerna kommer de 

medverkande att tillförsäkras återigen om deras anonymitet och att de kan få ta del av den 

färdiga studien om de önskar.  

1.6 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer en beskrivning av varför man väljer att gå med i en fundamentalistisk 

grupp. Därefter kommer tre begreppsdefinitioner där forskarna Steve Bruce, Tomas Lindgren 

och Mattias Gardell ger olika definitioner av fundamentalism. Avslutningsvis kommer en 

didaktisk inriktning om varför det är svårt att tala om fundamentalism i klassrummet. Där är 

forskarna Olof Franck och Per-Olof Åkerdahl i fokus med olika ställningstaganden om hur 

man kan arbeta med fundamentalism i klassrummet.  

1.6.1 Grupper och definitioner  

Ett resonemang som kan hittas hos Bruce handlar om hur en del människor tycker att 

fundamentalister är tokiga, underliga eller helt enkelt mentalsjuka. 
18

 Att vara en 

fundamentalist kan verka konstigt och att gå med i en fundamentalistisk grupp kan verka 

bisarrt. Denna åsikt kan ha sin grund i hur samhället ständigt förändras och hur snabbt dessa 

förändringar sker. Exempelvis får kvinnor högre arbetsställningar idag än förr, man lever 

längre och gifter sig senare i livet. Många fundamentalister vill återgå till gamla värderingar 

och traditioner. Dessa fundamentalistiska grupper anser att det är regeringens fel och att 

feministerna ska vara en källa till den snabba utvecklingen som gör att religionen får allt 

mindre inflytande.
19

  

Fundamentalism kan vara ett okänt område för många vilket gör att de som tillhör ideologin 

kvalificeras som konstiga. Sedan är det självklart att fundamentalistiska grupper kan ses 

konstiga när grupperna är okända för oss och när vi inte är delaktiga eller påverkas av dem. 

När man inte har dessa grupper i sin omgivning eller liknande är det svårt att förstå vad dessa 

personer grundar sina tankar på. Att kvinnor får högre anställningar eller att vi lever längre är 

                                                           
17

 Vetenskapligarådet Forskningsetiska principer, 12. 
18

 Steve Bruce Fundamentalism, 2008, 114. 
19

 Ibid, 114. 
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något som många ser som positivt, det är troligtvis en liten grupp människor som ser detta 

som en negativ faktor. 

Varför söker man sig till en fundamentalistisk grupp? Många personer som söker sig till dessa 

grupper söker efter stukturen som finns inom dessa. Kommer man från dysfunktionella 

familjeförhållanden eller har ett missbruk av något slag är det vanligt att dessa personer finner 

stöd inom dessa grupper. Många söker sig till kyrkan, när det kommer till kristendomen, 

finner stöd och stuktur för att exempelvis ändra sina alkoholvanor. Gruppen ger struktur för 

att man inte ska återgår till gamla och dåliga vanor. Dessutom finner många personer stöd och 

vägledning genom att läsa heliga texter som Bibeln.
20

 

Här kommer jag gå vidare med olika definitioner av fundamentalism. Jag kommer utgå från 

tre benämningar av fundamentalism som olika forskare har använt sig av. 

Mattias Gardell beskriver begreppet marknadsfundamentalism.
21

 Detta är en typ av 

fundamentalism som började sin historia i den globala rättviserörelsens diskussioner. 

Marknadsfundamentalism handlar om de länder som har hamnat i en ekonomisk kris. Genom 

marknadsfundamentalismen vill man minska statens ansvar för ekonomin och ta avstånd från 

staten. Alla företag som delas med eller är statligt ägda försöker man köpa upp och göra om 

till privatägda. De utsatta länderna fick anpassningsprogram och avbetalningsplaner som var 

extremt hårda och svåra att förhålla sig till. Där blev marknadsfundamentalismen ett alternativ 

till att hjälpa.
22

 För att definiera marknadsfundamentalism handlar det om att ge folket mer 

ansvar och minska statens inverkan över ekonomin. 

Steve Bruce har en mer allmän benämning på fundamentalism. Han menar att det är religiösa 

personer som ger en reaktion på att religionen och traditionen får allt mindre inflytande i 

samhället, ekonomin och politiken.
23

 Detta är en mer generell benämning på fundamentalism 

än marknadsfundamentalismen. Eftersom marknadsfundamentalism handlar om att ge folket 

större makt och ansvar inom ekonomin. Likheten mellan dessa två är att båda vill minska 

statens påverkan och ge mer ansvar och makt till civilbefolkningen.  

Lindgren fokuserar på begreppsdefinitionen om fundamentalism som ett tolkningsverktyg 

som kan hjälpa till att förstå meningar och struktur i religiösa grupper. Verktyget kan 

                                                           
20

George M. Marsden Fundamentalism and American culture, 2006, 252. 
21

 Mattias Gardell Bin Ladin i våra hjärtan, 2005, 166-167. 
22

 Ibid, 166-167. 
23 The Routledge companion to the study of religion, 2010, 335. 



8 
 

användas till att se likheter och skillnader i grupper för att läsa av hur strukturerna fungerar. 
24

  

Lindgren menar att fundamentalism är omdiskuterad i flera kretsar både inom de religiösa 

grupperna och i de akademiska kretsarna. Lindgren nämner även att det är många som 

diskuterar om man ens kan använda sig av fundamentalism som en term eftersom begreppet 

har många betydelser.  

Att definiera fundamentalism på ett tydligt sätt anser många forskare som en viktig, men svår 

uppgift. Fundamentalism diskuteras och analyseras inom många områden. Sedan har vi 

många religioner och samtliga religioner har fundamentalistiska grupper. Ett sätt att arbeta 

med fundamentalism är att inte lägga stor vikt på att definiera begreppet utan att arbeta med 

vad det innebär. Med denna tankegång kan man urskilja de viktiga delarna inom religionerna 

som islam, kristendomen och judendomen. Man kan urskilja vilka moralkoder som finns inom 

dessa fundamentalistiska grupper.
25

  

I denna uppsats kommer jag inte förhålla mig till en specifik definition, eftersom jag vill få en 

uppfattning om hur elever resonerar kring ämnet.  

1.6.3 Fundamentalism i klassrummet  

Olof Franck resonerar kring problematiken och svårigheten att arbeta med fundamentalism i 

klassrummet. Han börjar med hur svårt det kan vara att presentera och att diskutera begreppet, 

delvis på grund av bilden som media ger om att fundamentalister är emot demokrati och 

skulle vara våldsbenägna. Franck pekar på bekymret med att det finns många tolkningar och 

det kan lätt kopplas till olika ämnen. Trots detta lägger han stor vikt på att lärare bör behandla 

fundamentalism i klassrummet för att begreppstolka och problematisera det.
26

  

Att innefatta fundamentalism i undervisningen kan resultera i goda diskussioner, dels om 

fundamentalism men även vilka fördomar som finns kring det. Dock kräver detta att lärare har 

de rätta verktygen att arbeta med för att presentera ämnet på bästa sätt, bland annat för att 

kunna möta elevernas frågor och eventuella fördomar. Den största anledningen till att ha med 

fundamentalism i undervisningen är att man har möjlighet att motverka och belysa dessa 

fördomar.
27

 

                                                           
24

 Tomas Lindgren Fundamentalism och helig terror, 2009, 71-72. 
25

 The Routledge companion to the study of religion, 2010, 367. 
26

 Olof Franck Religionsdidaktik, 2011, 65. 
27

 Religionsdidaktik, 2011, 67. 
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Per-Olof Åkerdahl lägger vikt på att se Sverige som ett mångkulturellt samhälle och detta gör 

att klassrummen fylls med olika kulturer. Han menar att fundamentalism bör presenteras på 

ett försiktigt sätt eftersom det kan finnas elever som kan tillhöra denna ideologi. Det kan 

uppstå problematik med tanke på att vissa elever kan vara troende och andra förkastar det 

helt.
28

 Franck pekar på hur problematisk det skulle bli med att utesluta fundamentalism i 

undervisningen. Genom att utesluta fundamentalism i undervisningen kan bidra till att 

bekräfta fördomar och förstärka bilden som media ger. Detta skulle resultera i att många 

elever ser dessa våldsbenägna muslimer framför sig när de hör begreppet fundamentalism. 

Det mångkulturella samhälle som Åkerdahl presenterar är värdefullt att ha i åtanke, men jag 

skulle inte se det som något problematiskt utan en tillgång med att få fler tankar och åsikter i 

klassrummet. Detta skapar givande diskussioner och gör att det bli allt viktigare att arbeta 

med begreppet för att lära elever att respektera varandras olikheter. Självfallet ska detta ske på 

ett respektfullt sätt. 

Franck fokuserar på att om man inte problematiserar fundamentalismbegreppet kommer 

endast fördomar att bli bekräftade och förstärka med tanke på att man inte får en grund eller 

förståelse om ämnet. Han nämner hur läroplanen uttrycker att man bör diskutera olika 

religioner och livsfrågor. På gymnasiet ska man behandla den religiösa mångfalden och dess 

inverkan i samhället. Dessutom ska man resonera kring vad som är aktuellt i samhället vilket 

gör att fundamentalism är ett utmärkt ämne att prata om eftersom det ofta nämns i media.
29

  

Åkerdahl och Franck diskuterar båda svårigheterna med att arbeta med fundamentalism och 

att det inte bör uteslutas i undervisningen utan att man måste behandla det på ett vördnadsfullt 

sätt. Skillnaden mellan dessa forskare ser på ämnet är hur man ska arbeta med 

fundamentalism. Åkerdahl anser att det bör presenteras och behandlas på ett försiktigt sätt. 

Franck pekar på att man bör presentera fundamentalism eftersom kravet finns med i 

läroplanen. Franck påvisar mer konsekvenser om fundamentalism utesluts och hur man kan 

problematisera och diskutera kring ämnet. Åkerdahl nämner att man inte bör lägga ner allt för 

mycket tid på att definiera vad fundamentalism betyder utan om vad det egentligen handlar 

om. Franck diskuterar vikten av att använda sig av fundamentalism för att inte stärka elevers 

fördomar.  

                                                           
28

 Per-Olof Åkerdahl Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av förändring, 2006, 96. 
29
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Åkerdahls synsätt kan vara ett sätt att arbeta med fundamentalism, att inte lägga ner tid på 

definiera utan att arbeta med dess mening. Speciellt med tanke på att det finns många 

religioner och de ser olika ut. Dock anser jag att en definition inte ska uteslutas eftersom det 

kan vara ett hjälpmedel till att förstå grunden. Dessutom kan definitioner vara utmärkta 

exempel för att påvisa att det finns flera olika sätt att se på fundamentalism. Ett sätt är att 

arbeta med fundamentalismen betydelse, vad det innebär och handlar om. Definitionen kan 

komma när eleverna har förstått innebörden. 

1.7 Teoretisk bakgrund 

Inom denna del kommer fundamentalismens historia att presenteras där informationen 

kommer från forskarna Hans G. Kippenberg och Tomas Lindgren. Fundamentalismens 

historia behandlas för att ge en grund men även för att påvisa uppkomsten och dess ursprung. 

Därefter kommer Lindgrens ideologiska och organisatoriska kännetecken för en 

fundamentalistisk grupp. 

1.7.1 Fundamentalism 

Det är tydligt att fundamentalismbegreppet är omdiskuterat i flera olika kretsar som 

exempelvis media, akademiska sammanhang och religiösa grupper. Många diskuterar och 

ifrågasätter om fundamentalism är ett begrepp som är passande att använda när det är 

omdebatterat inom olika kretsar.
30

 En kristen grupp i USA under 1900-talet började använda 

fundamentalismbegreppet som en reaktion mot sekulariseringen. Denna kristna grupp ville 

påvisa fundamentens, dvs. bibelns ofelbarhet. Här ville man fastställa bibelns ofelbarhet, 

objektiva försoningsläran, Jesus kroppsliga uppståndelse och jungfrufödslen.
31

 

Under åren 1978-1979 skedde den iranska revolutionen och här började begreppet islamism 

eller islamsk fundamentalism att användas. Dessa begrepp används ofta och syns nästan 

dagligen i media. Islamism presenteras i media som våldsamma och intoleranta till modern 

utveckling. Islamister som tar till våld och skapar militära grupper för att föra den rätta tron 

framåt.
32

  För att ta ett exempel om fundamentalistiska grupper som har tagit till med våld är 

det nog exemplet om händelsen i USA den 11 september 2001 det mest kända. Där al-Qaeda 

ledde attacken mot tvillingtornen World Trade Center i New York. Därefter kan man se på 

                                                           
30
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31
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32
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hinduiska extremister som har hotat ministrar i Israel och är ansvariga för en hel del 

våldshandlingar i Sri Lanka och Indien.
33

 

1.7.2  Ideologiska kännetecken för en fundamentalistisk grupp 

Det tydligaste tecknet för en fundamentalistisk grupp är att de reagerar på modernitet och 

samhällets sekularisering, dvs att religionen får allt mindre inflytande i människors liv. Något 

som är viktigt att ha i åtanke är att man inte är negativ till allt den moderna utvecklingen utan 

att man vill att religionen ska vara utgångspunkten för hur man ska leva. Både hur man ska 

vara en god människa samt hur du ska agera i samhället.
34

 En reaktion mot religionens 

marginalisering helt enkelt. 

Ytterligare ett klart tecken på fundamentalism är att man väljer ut delar som gruppen vill 

lägga fokus på. En trosfråga väljs som inte hör till de traditionella frågorna. Jesus kroppsliga 

upptagelse en självklar traditionell fråga vilket gör att man väljer en annan, ett exempel på 

detta är hur vissa kristna grupper i USA väljer att lägga fokus på abortfrågan.
35

 

Sedan finns det dualistiska tänkandet där man delar upp världsbilden i gott och ont, vi mot 

dem, ljust och mörkt osv. Detta gör man för att få en starkare sammanhållning i gruppen och 

för att göra det lättare att legitimera dödandet av andra. Messiastanken kan kopplas till de 

abrahamitiska religionerna och apokalyptiska tankar till buddhismen. Det är ljuset som 

kommer rädda oss utvalda och de förtappade kommer gå förlorade. Detta vill säga att 

religionen kommer att segra.
36

  

Det sista ideologiska kännetecknet är absolutism och ofelbarhet. Här är de heliga skrifterna i 

centrum eftersom de anses vara ofelbara, i skrifterna hittar du sanningen. Det finns två sätt att 

förhålla sig till texten, intertextualitet och intratextualitet. Intertextualitet innebär att olika 

faktorer spelar in på hur du tolkar texten för texten inte kan tolka sig själv. Det är läsarens 

uppgift att tolka texten där tidigare erfarenheter spelar roll. Detta gör att texten blir öppen för 

tolkningsförändringar eftersom man får nya erfarenheter längs livets gång. Ytterligare handlar 

det om vad du som läsare är ute efter, om man söker kunskap eller teologisk vägledning 

påverkar det din tolkning av texten.
37

  

                                                           
33

 Malise Ruthven Fundamentalism : The Search for Meaning, 2005, 1-2. 
34

 Fundamentalism och helig terror, 2009, 74. 
35

 Ibid, 81. 
36

 Fundamentalism och helig terror, 2009, 86. 
37

 Ibid, 91. 



12 
 

Intratextualitet handlar om hur texten ska tala för sig själv. Texten ska förstås utifrån sin 

helhet och det är texten som bestämmer hur den ska tolkas. Texten ska förstås på det sätt som 

den blir presenterad på. Man försöker få fram en form av en dualistisk läsning för att se vad 

som finns i texten och utanför den.
38

 

Genom dessa två sätt att förstå texterna förhåller du dig till de heliga skrifterna på ett bestämt 

sätt. Ofta förhåller man sig på ett bestämt sätt till de heliga skrifterna beroende på vilket sätt 

den fundamentalistiska gruppen har valt för förhållningssätt. 

1.7.3 Organisatoriska kännetecken för en fundamentalistisk grupp 

Fundamentalistiska grupper har oftast ett urval och utvalda medlemmar som är troende. I 

dessa grupper brukar det vara två olika klasskillnader. En yttre grupp med sympatisörer som 

stödjer gruppen med sympati och ekonomiska resurser. Det är den yttre gruppen som gör att 

själva gruppen går runt. Den inre gruppen är de som bedriver och aktiverar gruppen. Man 

ansvarar för den aktiva verksamheten. Ofta är dessa personer utspridda för att fokusera på 

utvalda delarna och detta resulterar i att man oftast inte har stor vetskap om de andra i 

gruppen, det vill säga att man har olika uppdrag inom organisationen. Exempelvis ansvarar en 

del för marknadsföring medan en annan del ansvarar för ekonomin och resurser man får från 

sympatisatörer. Det är den inre gruppen som rekryterar sympatisörer. När internet kom blev 

detta en stor tillgång till att söka medlemmar och få in medel som behövs för att bedriva 

verksamheten.
39

 

Skarpa gränsdragningar är ett av de organisatoriska kännetecknen. Här finns en stark koppling 

till det dualistiska tänkandet, vi mot dem. I ett försök att skydda sin grupp drar man gränser 

mot de andra. Här blir det en form av identitetskapande där man formar sin egen och det blir 

en kontrast mot de andra. Detta för att människor förenas i grupper och kan stärka sin åsikt 

genom kön, etnicitet, religion, ålder, IQ osv. Identitetskapandet kan leda till att man förväntas 

att klä sig på ett visst sätt, ha ett speciellt språk och liknande för att visa att man hör ihop. 

Dessa koder gör att gruppmedlemmar känner igen varandra och man kan prata med varandra 

och utesluta icke-medlemmar.
40

 

Medlemskapet är frivilligt och medlemmarna anses jämlika där grupperna byggs upp kring en 

auktoritär ledare. Denna ledare har extra egenskaper och beskrivs ofta som karismatisk. Det är 

tydligt vem som är ledare i gruppen och ingen tvivlar på vem personen är. Denna person 
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sticker ut med sitt kroppsspråk, olika tonlägen osv. som medlemmarna ser. Den karismatiska 

ledaren kan använda sig av olika makttekniker för att befästa sin auktoritet. Ett exempel på 

det är att ledaren kan testa medlemmarnas lojalitet. Trots att denna person är viktig och 

funktionell för gruppen ersätter han eller hon aldrig de heliga skrifterna.
41

 Den auktoritära 

ledaren spelar en viktig roll för att gruppen ska fungera. 

Det sista av de organisatoriska kännetecknen handlar om beteendekrav. Den 

fundamentalistiska gruppen förväntas att agera och bete sig på ett visst sätt. Följer man inte 

kraven kring beteendet blir det olika konsekvenser. Detta görs för att stärka gruppens 

sammanhållning. Beteendekraven finns även för att hindra medlemmarna från att utöva en 

mer liberal syn i samma religion. Ett exempel är en islamsk fundamentalistisk grupp som inte 

skakar hand med samkönade medlemmar.
42

  

1.8 Disposition 

I inledningskapitlet beskrivs hur ämnet till uppsatsen blev valt och hur intresset till 

fundamentalism började tillsammans med syfte och frågeställningar. Syftet är att undersöka 

hur elever resonerar kring fundamentalism och hur elever uppfattar ämnet i 

undervisningssamanhang. 

Sedan kommer metodstycket som är uppdelat i tre delar där den fösta delen handlar om den 

kvalitativa forskningsintervjun, hur man intervjuar och varför. Därefter kommer en 

redogörelse för hermeneutiken som metod, varför den är vald och hur den ska tillämpas 

tillsammans med intervjuerna. Metodstycket avslutas med de forskningsetiska principerna 

som handlar om vilka regler det finns för att genomföra en intervju. Där kommer även de 

forskningsetiska kraven att presenteras. Sedan kommer den tidigare forskningen som påvisar 

varför man går med i en fundamentalistisk grupp och tre begreppsdefinitioner. En didaktisk 

inriktning kommer att presenteras om hur kan arbeta med fundamentalism i klassrummet. 

Avslutningsvis i inledningskapitlet kommer den teoretiska bakgrunden som presenterar 

historiken och ursprunget för fundamentalism och kännetecken för fundamentalistiska 

grupper. 

Inom resultatet kommer en kort presentation och bakgrund om informanterna. Därefter 

presenteras resultatet av intervjun, vilka frågor som ställdes, hur de medverkade svarade, hur 

informanterna resonerar kring fundamentalism och vad de har för uppfattningar kring ämnet. 
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Sedan behandlas frågan om hur de medverkande upplever fundamentalism ämnet i 

skolansvärld, hur det prioriterar, presenteras och hur mycket som diskuteras i religionsämnet 

enligt informanterna. Det kommer även en del där informanternas svar kopplas samman med 

den tidigare forskningen. Slutligen kommer ett litet stycke om mina egna noteringar om hur 

elever uppfattar fundametalism från min praktik. 

Därefter kommer diskussionen, där man kan se hur de medverkandes svar ger grunden till 

svaren till de frågeställningar jag ställt. Där kommer ett resonemang om hur man ska behandla 

fundamentalism i klassrummet utifrån informanternas svar och med stöd från den tidigare 

forskningen.  

Avslutningsvis kommer en sammanfattning om uppsatsen där man kan se vilka slutsatser som 

dras kring ämnet, utifrån resultatet och diskussionen. Det som går att utläsa från denna 

uppsats är att det är få elever som har stött på fundamentalism i vardagen eller skolan. Det är 

på samma sätt ett svårt begrepp att resonera kring fundamentalism när man inte har någon 

kännedom om ämnet sedan tidigare. Det går även att utläsa att de få elever som har stött på 

fundamentalism var medvetna om de fördommar som cirkulerar kring ämnet samt hur 

missvisande media kan vara. Dessutom kan man notera att fundamentalism finns i många 

kretsar och mediala plattformar, allt från nyheter till musik.   
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2. Resultat 

Detta kapitel är indelat i olika delar. Först kommer det en kort presentation av de 

medverkande därefter kommer deras svar presenteras tillsammans med min tokning av derars 

svar. Efter genomgången av de medverkades svar kommer ett avsnitt där informanternas svar 

kopplas samman med den tidigare forskningen. Avslutningsvis kommer ett stycke om det jag 

själv noterade om hur gymnasieelever uppfattade fundamentalismämnet på min praktik. 

2.1 Bakgrund om informanterna 

Personerna som har intervjuats har avidentifierats och kommer därför presenteras med ett 

annat namn i denna studie.  

Pelle 19 år och går naturbruk med inriktning skog. Läst religion 1 50p. 

David 18 år och går naturbruk med inriktning skog.  Läst religion 1 50p.  

Max 18 år och går ekonomi. Läst religion 2b 50p. 

Tova 18 år och går media. Läst religion 1 50p. 

Erik 18 år och går barn & fritid med inriktning fotboll. Läst religion 1a1 50p. 

Lisa 19 år och går restaurang & livsmedel. Läst religion 1 50p. 

Helena 18 år och går naturvetenskap med inriktning samhälle, ska börja med 

religionskurserna men är intresserad och kunnig i religionsämnet. Hon är själv troende. 

Nina 19 år och går naturvetenskap med inriktning natur, ska även börja med religionskursen 

med har ett intresse i religionsämnet. Hon är själv troende.  

Pelle och David går på samma skola men i olika klasser. Även Helena och Nina går på samma 

skola men i olika klasser. Dessa informanter skiljer sig mycket geografiskt, skolorna ligger i 

kommunerna Umeå, Östersund, Strömsund och Ludvika. Varför det ser olika ut med kurserna 

är för jag använde den betäckning som informanterna gav till mig. Men det är samma kurs, 

den första religionskursen på 50 poäng. 

2.2  Informanternas tankar kring fundamentalism tillsammans med min tolkning 

av deras svar 

Jag började intervjun med att fråga vad de intervjuade tänkte på när de hörde fundamentalism. 

Denna fråga ställdes för att få en överblick om vad eleverna kopplar begreppet till och få en 
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förståelse vad de intervjuade först tänker på när man hör fundamentalism. Frågan ställdes för 

att få en grundförståelse i elevernas kunskap i ämnet. 

Pelle kom med svaret: ”Det står helt still i skallen.” Han kom inte med några mer utlåtandet i 

frågan. Även när olika följdfrågor ställdes gav inte Pelle ett annat svar än att han inte visste 

något om fundamentalism.  

David hade ett litet annat svar. Innan han svarade funderade han en hel del, svaret blev att det 

lät som något psykologiskt och att det låter som att det är något klurigt. ”Låter som någon 

form av fundament betong, en grund till något.” Han småskrattar lite när han säger detta. 

David menar att detta var det första han kom att tänka på fundament som betong och att det är 

en grund till något. Fundamentalism blev en automatisk koppling till grund. Detta är ett 

intressant utlåtande eftersom David kopplar ihop fundamentalism till något han har troligtvis 

hör talas om mer, fundament som en grund inom bygge.  

Max gav svaret att han tänkte att det hade något med religion och ideologi att göra. Att det är 

en inriktning i en religion. ”Det har med vår religion att göra, bibelfundamentalism.” Max var 

snabb i sitt svar som påvisar att han har en förståelse i ämnet, han var säker på sin sak. Det 

visar att han har hört om begreppet tidigare med tanke på att han inte tvekade innan han 

svarade.  

Tova funderade lite innan hon svarade. Hon sa att hon inte visste vad det var men att det 

kändes som att det hade något med kyrkan att göra. Även om hon var osäker visar de att hon 

har en viss kännedom inom ämnet. Det visar även att om det skulle vara en gissning har Tova 

en viss vetskap om ämnet.   

Erik talade om att det kändes som en grund till något, en grundtanke. Han funderar en stund 

innan han lägger till att det är ett avancerat ord. Här återkommer en tankegång som liknar 

Davids, att det är någon form av grund till något. Även om de inte visste vad fundamentalism 

var eller vilket ämnesområde de hörde till kunde båda koppla det till en grund av någon form.   

Lisa säger att hon inte alls vet vad det är och kan inte utveckla det mera även när följdfrågor 

ställdes. Det påvisar svårigheten med fundamentalism ämnet och hur svårt det är att koppla 

ihop ett begrepp som man aldrig tidigare hört talas om. 

Helena funderar en stund innan hon svarar men kommer fram till att det ofta är religiösa 

grupper som tar till med extrema åtgärder. Men det behöver inte enbart vara religiösa grupper 
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utan kan även vara politiska. Hon menar att det ofta är en stor grupp där det finns en liten 

andel i gruppen som vill återgå till sitt ursprung. Denna andel väljer att gå ifrån den stora 

gruppen och fokusera på sitt ursprung. Detta är Helenas beskrivning på en vad 

fundamentalism är, en liten grupp som väljer att gå ifrån den stora gruppen. Helena menar att 

dessa personer kan anses vara konservativa eftersom det är en liten andel personer. Här kan 

man se hur Helena kopplar fundamentalism till religionsämnet och att det är ofta är 

smågrupper som vill återgå till sitt ursprung och grund. Detta visar att Helena har kännedom i 

ämnesområdet. 

Nina säger att hon tänker att det är extrema grupper, eller en grupp personer som har extrema 

åsikter. Inte mycket handling utan att man uttrycker sig på ett extremt sätt. Hon betonade 

extra på att det inte är handlingen som är extrem utan att är sätten man väljer att uttrycka sig 

på som är extremt. Nina påpekar även att det kan vara vilken religion som helst, inte bara en 

religion. Dessa personer är extrema i sin åsikt och sällan agerar med handling. Utan det är 

sättet de utrycker sig på som kan anses vara extremt. Även här kan vi se en koppling till 

religiösa grupper och att dessa grupper kan verka extrema men inte alla gånger är extrema, 

mer extrema i sitt verbala uttryck.  

Jag frågade därefter informanterna om vad fundamentalism är för dem själva. Denna fråga 

ställdes för att se en vidare koppling och hur de medverkade såg på fundamentalism utifrån 

dem själva. Denna fråga ställdes även med tanke på att informanterna inte skulle börja koppla 

svaren till skolansvärld utan ge en egen bild av fundamentalismämnet utan värderingar. Av 

den anledningen ställdes denna fråga tidigt i intervjun. 

Max talar om att det har med religion att göra. ”Vet inte hur jag ska förklara… en uppfattning 

inom religion.” Max resonerar kring att fundamentalism är en inriktning inom religion och 

han talade inte bara om en religion som kristendomen utan att det kunde vara en ideologi 

inom alla religioner. Dock kopplade han själv ihop det med kristendomen främst, en ideologi 

inom kristendomen. Utifrån Maxs resonemang kan man se att han kopplar ideologin främst 

till kristendomen men har en förståelse att fundamentalism finns inom fler religioner. 

Tova säger att det är svårt att svara på. Hon funderar och kommer sedan fram till att det är 

något som hon behöver lära sig, hon skrattar lite och lägger till ”borde lära mig.”. Det visar att 

det finns ett intresse för att lära sig mer om begreppet. 
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David, Lisa och Pelle hade samma svar även här, att ingen hade någon åsikt eftersom de inte 

hade hört talas om fundamentalism tidigare. De tyckte det var svårt att säga något om ett ord 

de aldrig tidigare har hört och kunde inte ge ett annat svar även om följdfrågor ställdes. 

När jag ställer denna fråga skrattar Erik och säger att det är ett ord man har hört någonstans 

men aldrig reflekterat över tidigare. Han menar att det inte betyder något för honom med 

tanke på att han inte vet vad det är. Ett resonemang som påvisar att begreppet fundamentalism 

hörs och finns runt oss i det vardagliga livet men att vi inte reflekterar över betydelsen och 

innebörden av begreppet.  

Nina tänker utifrån en fundamentalistisk person och inte som en grupp eller ett begrepp. Hon 

menar att de oftast är personer som vill återgå till gamla traditioner och att det finns 

svårigheter i detta eftersom samhället ständigt utvecklas kan det vara svårt att återgå till gamla 

seder. Nina menar att dessa personer och grupper vill väl men för att kunna höras måste de 

använda extrema metoder. En person som vill få sin åsikt hörd för att återgå till gamla 

traditioner. Detta visar att Nina tänker ett steg längre och utgår från en person som tillhör en 

fundamentalistisk grupp. Hon visar fundamentalismens betydelse för en person som är aktiv 

inom området genom sitt resonemang.   

Helena kopplar lite av tankegångarna till ISIS där hon menar att här har man tagit religionen 

och tvistat den men att det inte passar för folket och samhället, där man trycker ner 

människor. Hon tar även upp Amerika som har många fundamentalister i sitt land och nämner 

att det troligtvis är här mycket av den negativa synen som har sitt ursprung. Helena menar att 

det finns många olika religiösa grupper i Amerika där många har ett resonemang till att återgå 

till grunden, det gamla eller påvisa vikten av vissa traditioner. Hon vill påvisa att det inte 

enbart är i arabländerna som fundamentalism utspelar sig utan i flera länder. Även här kopplar 

de medverkade fundamentalism till flera områden, inte bara en religion och ett land utan det 

finns i alla religioner och länder. Det utspelar sig runt oss där även Helena påvisar att 

fundamentalism har fått ett negativt rykte, det finns en mycket negativt syn som medföljer 

begreppet även om det inte alltid är på det sättet. 

Både Helena och Nina resonerar kring skillnaden mellan dessa länder, att kristna 

fundamentalister vill väl och gör ingen illa medan Islam och muslimer blir svartmålade och är 

radikala i sina handlingar. De nämner även buddhister som sällan uppfattas som farliga i 

jämförelse med en muslim anses mer som farliga personer.  
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2.3 Informanternas bild av fundamentalism från skolan och andra sammanhang 

Under detta avsnitt undersökte jag hur de medverkande uppfattade ämnet i skolan och om de 

hade stött på fundamentalism i andra områden. Här tog jag även reda på vart och hur de 

uppfattade det.  

Både David och Pelle säger att de hörde fundamentalism för första gången när jag frågade om 

de ville ställa upp på intervjustudien. Båda ansåg att de inte kunde lägga till mer i frågan. Lisa 

har inte heller hört talas om fundamentalism innan intervjun och hade inte mer att tillägga i 

frågan.  

Max berättade om hur han hade hört det i skolan inom både religion och historia. Han nämner 

även ett rockband han lyssnar på, där texterna handlar om religion och evangelister. Max har 

hört om fundamentalism inom flera olika kretsar och sammanhang. 

Erik säger: ”I denna intervju”. Han menar att han inte hade hört begreppet tidigare utan det 

var vid denna intervjustudie. Tova gav svaret att hon inte hade hört om det men borde ha läst 

det någonstans men kan inte komma ihåg i vilket sammanhang eller vart hon läst det.  

Helena och Nina säger att de har främst sett fundamentalism i religiösa sammanhang men att 

det även går att se i Amerika exempelvis ”Tea party”. Sedan tar de båda upp ISIS som ett 

exempel på en extrem grupp. De båda diskuterar även kristendomen och islam som exempel 

på religioner som är främst kopplade till fundamentalism. De båda pekar på att det är en liten 

grupp som ofta tar över och gör sig hörda, genom att de är extrema i sin åsikt blir deras röst 

hörd. Nina och Helena är överens om att fundamentalism kan främst ses inom religiösa 

sammanhang.  

Både Nina och Helena påpekar att media är en källa där fundamentalism diskuteras ofta. Båda 

är överens om hur felvisande det kan bli eftersom media väljer ut vad de vill visa för att få 

upp antalet tittarsiffror. Nyheterna tar båda upp som en mediakälla som kan använda 

fundamentalism på olika sätt för att göra händelser mer intressanta eller spännande. 

2.3.1 Hur fundamentalism upplevs under skoltid 

Under detta avsnitt beskrivs vad de medverkande tänker kring hur fundamentalismämnet 

presenteras i skolans värld. 

Här berättar både Pelle och David att med tanke på att de inte har hör det förrän jag nämnde 

det har det inte behandlats på någon lektion.  
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Även Tova, Lisa och Erik har inte behandlat fundamentalism på någon lektion och kan inte 

komma på att de hört begreppet på skolan, varken på lektioner eller utanför.   

Jag ställer en följdfråga och frågar om fundamentalism borde presenteras inom 

religionsundervisningen. 

Pelle säger; ”Det är svårt att säga när man inte har hört om det.” Pelle menar att han inte kan 

säga något om fundamentalism med tanke på att han inte alls vet vad det är. Han menar att det 

är svårt att säga om det borde behandlas i religionsundervisningen eftersom han inte vet något 

om ämnet och betydelsen av det. 

David kommer med svaret; ”Antar att lärare prioriterar bort det och anser att det är viktigare 

med typ världsreligionerna och så.” Han tillägger sedan att det kan bero på att han har läst 

grundkursen. Här kan man se ett tänk hos David att fundamentalism kan komma i andra 

religionskurser där det görs en annan sorts fördjupning. 

Tova: ”Vissa kanske inte tycker det är viktigt nog för kursen.”. Här kan man se ett 

resonemang som liknar Davids, att ämnet kan beröras i de andra religionskurserna eller att 

lärare prioriterar bort ämnet. 

Här ger Erik svaret om att det är svårt att säga när man inte vet vad det betyder och det är 

kanske viktigare att lära sig varför personer är kristna. Erik småskrattar lite när han säger det 

sista. Här kommer liknande tankegångar som de andra informanterna nämnt, om att lärare 

anser att det finns viktigare områden att diskutera och behandla.  

Lisa säger att om det är bra bör det absolut diskuteras för att få lära sig om fundamentalism 

men tillägger inte mer i svaret. Lisa menar att om ämnet är viktigt borde det behandlas men 

med tanke på att hon själv inte hade någon vetskap inom ämnet ansåg hon att hon inte kunde 

uttala sig om det bör vara med i religionsundervisningen eller inte.  

Eftersom både Nina och Helena inte har påbörjat sina religionskurser frågar jag om de anser 

att det är viktigt att ha med fundamentalism som en del i undervisningen. Båda har samma 

tankegångar och menar att det absolut bör vara med i undervisningen men att det inte ska gå 

ut över de andra delarna som bör finnas med i religionskunskapen. Det är bra att analysera 

begreppet och tankar kring ämnet men främst påvisa att det är en minoritet som är 

fundamentalister och att det finns inom alla religioner. Helena tillägger ”man blir inte 

smartare av media” hon går vidare med att påpeka att det är i skolan som man ska få de 
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grundläggande tankarna och förståelsen för att sedan kunna kritisera median och få en egen 

förståelse. Helena och Nina påpekar svårigheterna med media eftersom det utgår oftast från 

ett perspektiv och väljer ut de nyheter som ger mest tittare och liknande. Båda menar att 

fundamentalism kan vara en viktig och bra del i undervisningen men att det inte ska ta över 

allt annat eftersom fundamentalister är en minoritets grupp inom alla religioner. Nina nämner 

att man kan presentera ämnet genom att säga att detta är fundamentalism och att detta är 

grupper som anses som fundamentalistiska. Viktigt att påvisa att det finns i flera religioner 

och är enbart en liten andel. Det är en minoritet som kan verka extrema i sin talan och sällan 

tar till handling. Hon menar att fundamentalism och fundamentalistiska grupper kan 

presenteras som exempel för att ge djupare förståelse och en bredare bild. Att koppla samman 

fundamentalism till undervisningen för att bredda kunskaperna och för att se mönster. Detta 

ger en större förståelse i religionsämnet som helhet. 

Helena och Nina kommer till slutsatsen att det är bra att presentera fundamentalismämnet och 

diskutera medians syn för att ge en helhetsbild om hur fundamentalism kan se ut. Påvisa att 

det inte bara är negativa sidor av fundamentalism utan att de uttrycker sig på ett annat sätt än 

andra religiösa personer. Båda är överens om att det bör behandlas i undervisningen men det 

ska inte ta över den men det viktigaste är att påvisa att dessa små grupper av fundamentalister 

inte utgör det stora hela. De kommer till slutsatsen att fundamentalism bör vara med i 

undervisningen för att minska fördomar och öka en förståelse. Båda menade att media kan ge 

en missvisande bild som gör att det är viktigt att peka fundamentalismens betydelse. Fakta ska 

komma från skolvärlden och det kan ge en större bild. Inte från media med tanke på att det lätt 

blir presenterat ur ett perspektiv och ofta ur en vinklad syn.  

När jag frågade Max om fundamentalism hade behandlats på någon lektion svarade han; ”Ja, 

pratade lite men mest grundläggande inom historian.” Jag frågade om det har tagits upp inom 

religionslektionerna, fick svaret; ”Ja men det kanske var religionen, blir lite osäker med tanke 

på att det var ett år sedan vi hade religion och två år sedan vi läste historia. Men de måste ha 

varit på religionen det togs upp.”. Denna osäkerhet kan bero på att ämnet fundamentalism kan 

ha tagits upp i både religion och historia, men att de har behandlat ämnet på olika sätt. 

Jag ställde en följdfråga och frågade om hur han uppfattade ämnet och om det var svårt att 

förstå. Max säger att det är som med allt annat som han läser, haft genomgångar och efter ett 

tag vet man vad det handlar om. Han tillägger här att det var en grundläggande genomgång av 

fundamentalism på lektionen och till slut visste man vad det handlade om. 
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2.4 Den tidigare forskningen tillsammans med intervjuerna samt min tolkning av 

de medverkandes svar 

Det som kan konstateras är att det var inte många som hade stor förståelse om vad 

fundamentalism är för något och den större parten hade inte ens hört talas om ordet förrän jag 

frågade om de ville medverka i intervjun. En likhet är att efter att de reflekterat en stund 

kunde merparten säga att det hade med en grund att göra i någon form eller kristendomen. 

Det som även kan ses är att endast en av de medverkande hade behandlat fundamentalism i 

skolan. Han menade att det var en grundlig genomgång och att fokus var på de kristna 

evangelisterna. För att se tillbaka till den tidigare forskningen och forskarna Olof Franck och 

Per-Olof Åkerdahl som menar att fundamentalism bör diskuteras i klassrummet men på ett 

respektfullt sätt. Franck tog upp att om fundamentalism uteslöts från undervisningen kommer 

fördomar att bli bekräftade. Åkerdahl lägger fokus på det mångkulturella samhället som 

Sverige har och menar att fundamentalism bör presenteras på ett försiktigt sätt i klassrummet 

eftersom elever kan tillhöra ideologin.  

Det var även två informanter som inte hade påbörjat sin religionskurs men har hört talas om 

fundamentalism i andra sammanhang. Båda påvisar hur media kan påverka synen och ge en 

felaktig bild av fundamentalism och personer som tillhör dessa grupper, vilket kan kopplas till 

vad Franck nämner om att fördomar blir bekräftade om ämnet utesluts i undervisningen. 

Vad båda forskarna lyfter fram är att fundamentalism bör diskuteras i klassrummet, med 

respekt. Max hade haft en grundlig genomgång av ämnet och det är självfallet det man bör 

inleda med. Det är viktigt att anpassa svårighetsgraden efter ålder och kunskapsnivå. Med 

tanke på att fundamentalism är ett stort ämnesområde, finns i många religioner och har flera 

definitioner, kan det vara ett sätt att diskutera definitioner senare och börja med vad 

fundamentalism är och vad de som tillhör ideologin står för. Att börja med 

fundamentalismens innebörd. Senare kan man gå vidare med hur det ser ut i olika religioner 

och definitioner när eleverna har en grund att utgå från, fundamentalism blir som ett 

komplement i undervisningen som man kan ha för att problematisera och ge en djupare 

förståelse i religionsundervisningen.  

Utifrån detta kommer ytterligare en likhet i intervjun eftersom tre
43

 av de medverkande antog 

att lärare prioriterade bort fundamentalismämnet, med tanke på att det finns en hel del annat 
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att presentera och arbeta kring. Antaganden som att fundamentalism prioriterades bort på 

grund av tidsbrist eller att andra ämnen ansågs som viktigare. En stor andel av de medverkade 

menade även att ämnet kanske behandlades i andra religionskurser med tanke på att de själva 

hade läst den första religionskursen.  

 2.5 Egna noteringar från praktiken  

Ute på min praktik var jag i en klass som bestod av 25 elever som var inne på sitt sista år, i 

denna klass var de sju killar vilket gjorde att det var främst tjejer som gick i denna grupp. 

Denna skola låg i Västerbottens län och klassen gick programmet barn & fritid med inriktning 

pedagogik. Jag hade klassen i fyra veckor där de hade två lektioner i veckan. Den sista veckan 

planerade jag för att diskutera vanliga fördomar kring Islam, inledde med en kort grund kring 

religionen men gick sedan över till kvinnosyn, terrorism och fundamentalism. Det var fokus 

på terrorism eftersom ISIS var aktuell men fundamentalism diskuterades en del. Med tanke på 

att jag hade haft klassen i tre veckor kände jag dem i en viss mån och hade lärt mig att se om 

de följde med i undervisningen eller inte. Jag inledde med att fråga om några hade hört 

begreppet tidigare och hela klassen tittade på mig som jag hade sagt något konstigt eller dumt 

utom en elev som nickade tyst. Denna elev är ganska tystlåten av sig, men när hon väl talade i 

öppen klass eller i små grupper var det välgrundade resonemang. Hon var även troende som 

jag tidigare fått höra av min handledare. Jag gick vidare med att förklara själva begreppet och 

problematiken med det, även hur det kan bli kopplat till terrorism och hur media använder 

begreppet.  

 

Eleven som hade kännedom om fundamentalism följde nickande med i det jag talade om som 

hon inte tidigare hade gjort i min undervisning, det var som om hon visade att hon höll med 

om det jag sa. Samtidigt kunde man notera att klassen tyckte att det var ett avancerat begrepp 

och kunde inte se en koppling till betydelsen och grunden. Dock ändrades dessa blickar desto 

mer begreppet förklarades tillsammans med likheter och skillnader. Synen på terrorism och 

fundamentalism tillsammans med fördomar kring dessa gav en grund till goda diskussioner. 

Påvisade även att fundamentalism finns i alla religioner där eleverna tog upp problematiken 

med medias bild. Under denna lektion var fördomar i fokus vilket gjorde att jag ville peka på 

att terrorism och fundamentalism inte är samma sak. Jag ville peka på dess olikheter och 

resonemangen kring dessa begrepp. Här ville jag peka på grundförståelsen i båda begreppen 

och påvisa att fundamentalism och terrorism inte är samma sak. Påvisa att fundamentalism är 

att återgå till sin grund i en enkel mening. Samtidigt pekade jag på att det är ett avancerat 
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begrepp som har fått många betydelser. Denna lektion fokuserade på att problematisera och 

identifiera fördomar. Det jag såg var att få elever hade hört om begreppet och i denna klass 

var det en elev som hade förförståelse inom fundamentalism. 
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3. Diskussion  

3.1 Elevers tankar angående fundamentalism 

Den större delen av informanterna hade inte hört talas om fundamentalism förrän jag frågade 

om de ville medverka i intervjun. Detta beskriver hur svårt detta begrepp är och hur det borde 

behandlas mer inom skolvärlden. Efter att de medverkande hade funderat kom de flesta fram 

till att det hade med någon grund att eller kristendomen och kyrkan att göra. En av 

informanterna hade stött på fundamentalism i skolvärlden och inom andra sammanhang. Han 

såg fundamentalism som en religionsideologi. Därefter var de två av de medverkande som var 

bekant med ämnet men hade inte påbörjat deras religionskurser, båda hade stött på 

fundamentalism utanför skolans värld. 

När den större andelen av de medverkade inte visste vad fundamentalism betydde ansåg de att 

det var svårt att säga något om ämnet. Det man kan komma fram till är att fundamentalism 

anses som svårt och avancerat vilket självklar kan bero på att majoriteten inte hört talas om 

begreppet. Det är svårt att redogöra för något som man inte är bekant med. Det går även att 

utläsa att man kan stöta på fundamentalism i olika sammanhang som exempelvis informanten 

Max. Han hade hört om fundamentalism genom ett rockband där texterna handlade om 

evangelister. Detta påvisar att fundamentalism förekommer inom flera kretsar, att man kan ha 

hört talas om det utan att ha reflekterat över det och att det inte enbart presenteras via media. 

Nyheter, musik, film och akademiska kretsar blir exempel på olika områden som berör 

fundamentalism. Troligtvis stöter ungdomar på fundamentalism oftare via film och musik 

men att de förmodligen inte reflekterar över det lika mycket som om man får höra om 

begreppet via nyheterna eller i skolan. Det är tydligt att fundamentalismämnet finns runt om 

kring oss även om det inte alltid blir noterad eller att man reflekterar över det. Jag nämner 

film för jag har själv noterat att fundamentalism begreppet och ämnet dyker upp i dessa. När 

man inte har hört om fundamentalism tidigare är det självfallet svårt att reflektera över 

begreppet. Det gör att det inte spelar någon större roll om man har hört det via nyheterna eller 

har hört ordet i en låt. När man inte har reflekterat över ett ämne har det ingen betydelse om 

man har hört talas om det eller inte. Många av det medverkade sa att det är svårt att säga 

något om ett begrepp man aldrig har hört. 

Det går även att förstå att utifrån intervjustudien att man stöter på fundamentalism inom 

religiösa sammanhang men att det oftast är små grupper. Att det kan uppfattas som små 

grupper som kan överrösta en majoritet genom att ha extrema åsikter. Nyheterna är som 



26 
 

tidigare nämns en källa som ofta diskuterar fundamentalism begreppet men det kan ibland 

vara missvisande. Ett exempel som Nina tog upp presenteras muslimer ofta som farliga 

personer, radikala och fundamentalistiska muslimer eller islamister som man ofta får höra via 

nyheterna.   

Under intervjun kopplade flera av informanterna ihop fundamentalism till en grund där 

exempelvis David beskrev fundament, betongfundament för att koppla det till en grund.
44

 Att 

se fundamentalism som en grund är inte felaktigt med tanke på att kristna fundamentalister 

vill återuppta religionen och den gamla tron. Att återgå till grunden i religionen och det som 

anses vara viktigast för religionens betydelse. Exempelvis kan man se på Bibeln som 

betongfundament, att återgå till den stadiga grunden där den kristna traditionen har sitt 

ursprung.  

3.2 Hur fundamentalism behandlas i skolan 

Det gemensamma för alla informanter var att de hade läst första religionskursen på 50 poäng. 

Att de medverkande har läst 50 poäng kursen borde inte utgöra någon skillnad, skillnaden 

borde vara hur djupt man går in i ämnet. Det var endast en av dessa informanter som hade 

behandlat fundamentalism på en religionslektion. Han upplevde det som grundligt och mycket 

fokus på den kristna fundamentalismen med evangelister.
45

 Han talade även om att det inte 

var svårt att lära sig eftersom det var som allt annat, det vill säga det tar lite tid men sen 

förstår man vad det handlar om. Max menade att det var en grundlig genomgång av ämnet. 

Utanför skolan var han inte ensam att stöta på fundamentalism. Skillnaden här var att det var 

inom olika sammanhang, Helena och Nina inom media och religiösa samband i jämförelse 

med Max som hört om fundamentalism genom musik.  

Eftersom majoriteten av de medverkande inte hört talas om fundamentalism tidigare var det 

intressant att höra om deras resonemang om varför det inte behandlas i skolan. Några trodde 

att det prioriterades bort av lärare för att de ansåg att andra ämnen var viktigare, 

världsreligionerna som ett exempel. Med tanke på att de flesta informanterna inte hade haft en 

genomgång av fundamentalism sker tydligen en prioritering. En del av informanterna gissade 

på att lärare inte ansåg fundamentalism som viktigt nog eller att det berodde på tidsbrist. Det 

kan även bero på att alla informanter hade läst första religionskursen vilket kan göra att 

fundamentalism behandlas i andra religionskurser. Detta var en gissning som David nämnde. 
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En annan orsak att det inte presenteras på religionslektionerna kan vara för att lärarna tycker 

att det är för avancerat ämne att arbeta med. Dels för att fundamentalism har flera definitioner, 

är omtalat i flera kretsar och för hur det presenteras i media. 

Att en del av de medverkande tror att lärare aktivt valde bort ämnet gör mig bekymrad som 

framtida lärare. Dels för att man inte kan prata med andra lärare om hur de arbetar kring 

ämnet. Dels är det problematiskt att elever gissar på att ämnet prioriteras bort och ger eleverna 

uppfattningen om att ämnet inte är viktigt nog att tala om.  

Det som kunde observeras med svaren var att några ansåg att man borde ha med det i 

undervisningen med tanke på att de själva inte visste vad det var. Större delen av de 

medverkade tyckte att det var lite svårt att säga om fundamentalism skulle behandlas i skolan 

eller inte med tanke på att de inte visste var det var, men det fanns ett intresse av att lära sig 

mer om fundamentalism.   

Med tanke på att de flesta av de medverkande inte var bekanta med fundamentalism bör man 

fundera på hur ämnet ska presenteras och analyseras inom skolan. Både Helena och Nina 

diskuterade att fundamentalism bör bli en del av undervisningen med att det inte ska ta över 

all tid. Att peka på att det är en minoritet som i vissa fall kan anses vara extrema, men framför 

allt att påvisa att fundamentalism finns inom alla religioner. Det kan vara passande att 

diskutera bilden media målar upp där fundamentalism kan bli ett exempel där media kan vara 

rätt missvisande med synen på ämnet och vilka ordval som görs. Fundamentalism kan vara ett 

ämne att diskutera för att ge en djupare och större förståelse kring religionsämnet och påvisa 

att det finns flera inriktningar inom alla religioner. Dessutom kan man problematisera hur 

media väljer att presentera olika ämnen i religion.  

Att de medverkande inte hade någon förståelse om fundamentalism påvisar att det är något 

som bör prioriteras. Eleverna borde få höra om begreppet och får en någorlunda uppfattning 

om vad det handlar om. Ett sätt att arbeta med ämnet kan vara ett samarbete med andra ämnen 

eftersom fundamentalism rör flera ämnen. Religion, historia och samhälle kan vara ett 

exempel på en kombination. Där kan man se Max osäkerhet om fundamentalism togs upp på 

religionskurserna eller historian. Men det kan antagligen presenteras inom båda men på olika 

sätt. När Max talade om bibelfundamentalism och evangelister var det troligtvis inom 

religionslektionerna som fundamentalism behandlades i. Att kombinera ämnen kan bidra till 

att intresse väcks och att påvisa att fundamentalism berör flera områden. Detta kan bidra till 

att man får en större förståelse för ämnet. En bonus kan vara att man inte behöver möta ämnet 
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ensam om man arbetar med fler lärare. Det kan underlätta planering och det finns möjlighet 

att diskutera hur man ska presentera samt diskutera fundamentalism på bästa sätt. För att även 

notera tidsbristen som nämndes av några informanter är det något som lärare dagligen strider 

mot. Att göra en ämneskombination kan även här vara en lösning för att ge fundamentalism 

mer utrymme samtidigt som man kan få stöd av sina lärarkollegor i arbete och planering. 

Det viktigaste är att se till att ämnet blir presenterat och att det diskuteras för att bidra till att 

ge elever en grund om vad det är. Jag utgår även från mig själv som inte hörde talas om 

fundamentalism förrän jag började studera på Umeå Universitet. Det hela påvisar att 

fundamentalism bör analyseras för att ge en grund i ämnet för att minska fördomar. 

Presenteras inte ämnet kommer fördomar att bli bekräftade som Francks utlåtande om ämnet 

utesluts som även Nina och Helena pekade på.  

3.3 Slutsatser från informaternas svar, min tolkning av desas svar, den tidigare 

forskningen samt min egna observation 

I den tidigare forskningen presenterades tre olika definitioner av fundamentalism. Utifrån de 

svar jag fick från informanterna kan jag endast utgå från tre av dessa eftersom det enbart var 

tre av de medverkande som var bekant med ämnet. När Max talade om fundamentalism var 

det väldigt grundligt som han hade upplevt det inom skolan. På det sättet Max talade om 

fundamentalism passar in på Steve Bruce allmänna benämning, att fundamentalism är en 

grupp människor som reagerar på samhällets utveckling. Reaktionen handlar om att religionen 

får mindre påverkan i samhället och har inte lika stort inflyttande som förut. Det passar även 

in tillsammans med Helenas och Ninas resonemang. 

Genom musik och film kan fundamentalism ses som ett tolkningsverktyg som Lindgrens 

definition. Det blir ett sätt att göra budskapet djupare eller se olika meningssystem. Där har vi 

Max som hade hört om fundamentalism genom ett rockband. 

När jag själv tog upp begreppet på min praktik såg jag att det inte var många som var bekanta 

med ämnet, endast en i klassen hade hört om ämnet tidigare. Detta kan bero på att hon själv är 

religiöst aktiv och troligtvis har en större förståelse inom religionsämnet. Med tanke på att 

fundamentalism kommer från en religiös ideologi finns det stora chanser att man stöter på 

ämnet inom religiösa sammanhang. Det kan även ses utifrån de två informanterna som inte 

haft sin religionskurs men hade kännedom inom fundamentalism ämnet.  
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Att definiera fundamentalism är som tidigare sagt svårt, men inom skolans värld handlar det 

om att presentera ämnet för att elever ska få en större förståelse om vad det handlar om. Att ge 

en inblick i olika ämnen för att bidra till en helhetsbild. Att skapa ett intresse för att se hur 

fundamentalism ämnet berörs i flera olika ämnesområden och kretsar. Detta gör att man kan 

notera när begreppet presenteras i exempelvis låttexter. Att bli mer medveten om hur 

fundamentalism används runt om oss. Genom att prioritera ämnet mer i skolans värld kan det 

bidra till goda diskussioner i klassrummet som både Franck och Åkerdahl skriver om.  
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Sammanfattning  

För att sammanfatta denna uppsats går det att utläsa att fundamentalism är ett avancerat ord 

med många svårigheter. Det är ett stort ämne som framkommer inom flera olika kretsar som 

exempelvis de akademiska och religiösa. Det går även att se på media tillsammans med musik 

och film där fundamentalismämnet kan förekomma. Fundamentalism har en relativ kort 

historia eftersom den tog fart i USA på 1900-talet av kristna grupper. Men fundamentalism 

har blivit allt större med tiden och syns idag inom alla religioner och olika kretsar. Det som 

även kan noteras i uppsatsen är att utifrån intervjuerna prioriteras inte fundamentalism i 

skolan. Endast en av de medverkande hade hört om fundamentalism i skolan och inom ett 

rockband där texterna handlade om evangelister. Sedan var det även två av informanterna som 

hört om fundamentalism utanför skolan, främst inom religiösa sammanhang eller via media. 

Fördelen med ämnet är att det kan användas inom undervisningen för att skapa diskussioner 

och går att problematisera i olika synsätt. Svårigheten kommer i hur man ska arbeta med 

ämnet och definitionen. Där kan man se på forskaren Franck som menar att om ämnet utesluts 

i undervisningen kommer fördomar bli bekräftade. En av de medverkande sade i intervjun att 

man inte blir smartare av media med tanke på att det kan bli vinklat för att få fler tittare eller 

en mer spännande historia. 

Det som även går att utläsa av denna studie är att elever inte är bekanta med fundamentalism 

ämnet. Elever har inte hört talas om fundamentalism men med lite reflektion kom de fram till 

att det hade med någon grund eller kyrkan att göra. Eftersom det endast var tre av de 

medverkande som hade hört talas om fundamentalism pekar det på hur viktigt det är att ämnet 

bör prioriteras. Speciellt med tanke på att ämnet blir allt mer omtalat och framkommer mer 

inom media och liknande medialaplattformar. Allt mer fördomar växer kring fundamentalism 

och det är min uppgift som lärare att kunna motverka dessa fördomar.   
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