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Abstract  
This paper’s main goal is to study how religious studies teachers and religious studies teacher 

students reason concerning armed religious conflicts, with fundamentalism and terrorism as 

central concepts. The study does this with the use of semi-structured interviews. The results 

are analyzed with a phenomenographic analysis with the interviewees’ understanding of the 

central concepts being the target of the interviews. The point being that they should deliberate 

and reason regarding the concepts and how these could be implemented in religious studies in 

upper secondary school. From the results of the study it is possible to see that the interviewees 

possesses good understanding for the central concepts and how these could be used in 

education on armed religious conflicts. The factor that governed whether central concepts 

would be brought up during the interviewees’ teaching or not, was the notably small 

timeframe they felt limiting education in religious studies in upper secondary school.  
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1 Inledning 
Religionskunskapsämnet är ett aktuellt och omdebatterat ämne i den svenska skolan. Löfstedt 

(2011, 9) beskriver att redan när skolverket under våren 2010 kom med sitt förslag angående 

de nya kursplanerna väcktes en stor debatt kring religionsämnet och dess innehåll. Debattörer 

syntes och hördes i såväl tv och radio som i bloggar och chattforum. Åsikter om kursplanens 

innehåll var det mest framträdande. Ena sidan menade att kristendomen borde få större plats 

medan den andra menade det motsatta.  
 

Löfstedt (2011, 10) beskriver att skolundervisningen i religionsämnet är en viktig del i 

skapandet av ungdomars förmåga till att förstå andra religioner och livsåskådningar. För 

många unga människor är religionsundervisningen den första kontakten med andra religioner 

och livsåskådningar samt ett första möte med djupare tankar om etik och moral. Ungdomarna 

får ta del av kunskaper som hjälper dem att behandla och sortera religionsbetingad 

information de får från media. Nyhetsinslag om konflikter med starka kopplingar till religion 

blir lättare att förstå om man har kunskap om de stridande parternas religiösa bakgrund och 

hur denna påverkar dem. Genom ökad förståelse om konflikter och bakgrunden till dem får 

ungdomarna även ökad förståelse för de människor som drivs till landsflykt på grund av 

konflikterna. Hur ska man annars kunna förstå konflikter med religiös bakgrund, såsom Israel 

och Palestina, om skolan inte erbjöd någon som helst undervisning i religionsämnet?  

 

Vårt intresse angående ämnesvalet ligger i de många uttalade fördomarna man som lärare kan 

stöta på i klassrummet vid undervisning i religionskunskap. Uttalanden som ”alla muslimer är 

självklara terrorister” och ”krigsbenägna fundamentalister” har förekommit flertalet gånger 

under undervisningstillfällen. Förhoppningen är att studien ska skapa insikt till hur aktiva 

religionslärare och religionslärarstudenter rent praktiskt kan arbeta med frågan och utifrån 

detta tydligt koppla det till de teoretiska utgångspunkter som Olivestam (2006, 136) belyser 

som religionsdidaktiska undervisningsideal och modeller.  
 

Skolverket (2011, 137ff) presenterade det centrala innehållet för Religionskunskap 1 och 2 på 

gymnasiet och undervisningen ska beröra olika livsåskådningar, världsreligionerna, etiska 

begrepp och modeller, förhållandet mellan individer och gruppers identitet och religion samt 

religionens betydelse för människors tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet. I 
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studien har fokus lagts på två utvalda delar av det centrala innehållet, ett från 

Religionskunskap 1 och det andra från Religionskunskap 2. Det valda innehållet från 

Religionskunskap 1 berör hur identiteter kan formas och utvecklas i förhållande till religion 

och livsåskådningar samt hur de kan förhålla sig utifrån, exempelvis skriftliga källor eller 

historiska och nutida händelser. Det valda innehållet från Religionskunskap 2 berör 

privatreligiositet, hur individuella tolkningar och uttryck för religiösa trosuppfattningar kan 

inverka på den religiösa människan i ett samhälle präglat av mångfald. Med det centrala 

innehållet i beaktning kan undervisning om väpnade religiösa konflikter med nyckelbegrepp 

som fundamentalism och terrorism vara en del i att nå dessa delar för de två kurserna. Detta 

då dessa begrepp skulle kunna tolkas in i det som nämns i det centrala innehåller på kurserna. 

 

Det är viktigt att som religionslärare beröra området väpnade religiösa konflikter tillsammans 

med nyckelbegreppen fundamentalism och terrorism i sin undervisning. Detta eftersom det 

skapar mer välgrundade diskussioner jämfört ifall eleverna själva lyfter frågor rörande ämnet. 

Att som lärare starta diskussionen och vara förberedd kan vara ett sätt att behandla området. 

Troligtvis kommer frågor rörande ämnet förr eller senare ställas från elever. Detta särskilt 

med tanke på att media nästan dagligen rapporterar om olika fundamentalister eller terrorister 

som utfört diverse handlingar som strider mot grundläggande demokratiska värderingar. 

Genom att som lärare vara förberedd på diskussioner skapas en stadig grund för en 

verklighetsförankrad undervisning, Franck (2011, 67).  

 

Franck (2011, 67) för fram ett viktigt argument nämligen att religionslärare bör fundera över 

vilka frågor elever kan tänkas ställa när de diskuterar området, särskilt med begreppet 

fundamentalism i åtanke. Vidare talar han om att religionslärare bör fundera över detta då 

elevernas föreställningar om begreppens innehåll och betydelse antas vara givet och 

underförstått som någonting farligt och skrämmande, än en gång med tonvikt på 

fundamentalism. Därför menar vi att det är särskilt viktigt att studera på vilket sätt 

lärarstudenter och lärare resonerar kring användningen av dessa begrepp.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur religionslärare och 

religionslärarstudenter resonerar angående undervisning om väpnade religiösa konflikter, med 

de centrala nyckelbegreppen fundamentalism och terrorism. Studien grundas mot 

undervisning på gymnasiet och till kurserna för Religionskunskap 1 och 2. För att uppnå 

studiens syfte har två övergripande frågeställningar formulerats.  

 

• Hur resonerar religionslärare om det didaktiska arbetet kring väpnade religiösa konflikter 

med fokus på begreppen fundamentalism och terrorism?  
 

• Hur resonerar religiöslärarstudenter kring det framtida didaktiska arbetet kring väpnade 

religiösa konflikter med fokus på begreppen fundamentalism och terrorism? 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 
I avsnittet kommer det lyftas olika modeller och mål religionslärare kan arbeta efter när de 

lägger upp sin undervisning. Tanken är att dessa ska ge en ingång till hur man på olika sätt 

kan angripa och bygga upp religionsundervisningen så eleverna kan tillgodose sig 

kunskaperna som förmedlas i undervisningen samt hur man kan arbeta med de två centrala 

begreppen studien belyser. En viktig författare vars religionsdidaktiska ideal och modeller 

studien kommer belysa är Carl E. Olivestam. Han är doktor i religionsvetenskap och docent i 

ämnesdidaktik och inriktar sig mot religionsvetenskap och historia. Han har även skrivit 

läromedel inom flertalet grenar inom religionsvetenskapen, såsom etik och livsfrågor för 

grundskolan och gymnasieskolan. I avsnittet kommer hans modeller stå som grund angående 

våra tankar kring undervisning av religionskunskap i gymnasiet. 

1.2.1 Religionsdidaktiska undervisningsideal  
Vilka undervisningsmål eller ideal ska religionsläraren sträva mot? Vilka 

undervisningsmodeller kan behövas för att lyckas med förmedlingen av 

religionsundervisningen? Frågorna är svåra men något religionslärare behöver fundera över 

dagligen. Olivestam (2006, 140) beskriver flertalet religionsdidaktiska undervisningsideal 

eller undervisningsmål en religionslärare bör ta i beaktning vid undervisning i 

religionskunskap. Dessa ideal eller mål benämner han som tolkningsidealet, dialogidealet, 

traditionsförmedlingsidealet, det etiska idealet, växtplatsidealet, det individcentrerade idealet 

och det samhällsfokuserade idealet. Till studien har vi valt att beskriva tre ideal mer ingående 
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då vi anser att dessa passar in vid undervisning och problematisering av begrepp som 

fundamentalism och terrorism jämfört med de andra idealen. 

 

Det första idealet vi anser vara viktigt att lyfta är det Olivestam (2006, 141) beskriver som 

tolkningsidealet. Utformningen av undervisningen behöver vara upplagd så att varje elev får 

möjligheten att självständigt tolka innehållet samt att eleven får hjälp med och förutsättningar 

för denna tolkning. Religionsundervisningen handlar alltså om hur eleven lyckas inhämta 

kunskap om andras religiösa föreställningar och tankar utan att själv väga in tidigare 

värderingar eller normativa uppfattningar. Detta utgör ett fenomenografiskt perspektiv att se 

på saken.  

 

Det andra idealet Olivestam (2006, 141) beskriver kallar han dialogidealet. Utgångspunkten är 

det mångkulturella samhället där varje religion är att anse som likvärdig utan ensamrätt på en 

absolut sanning. Detta perspektiv tillskriver han ett sociokulturellt perspektiv där deltagarna 

inte enbart bör utgå från något tidigare normativt eller förutfattat perspektiv. Enligt Säljö 

(2000, 13ff) lär sig människan nya saker både på en individuell samt kollektiv nivå. Det 

sociokulturella perspektivet utgår från att människans förutsättning för lärande innefattar all 

mänsklig verksamhet. I varje samtal, handling eller händelse finns möjligen för lärdom som 

kan vara av värde för individen att ta till sig i syfte att använda det i framtiden. I syfte att gå 

framåt i sitt kunskapsinhämtande kan alltså människan lära mycket av andra människor i sin 

sociala miljö. Vidare beskriver Olivestam (2006, 141) att religionsundervisningen inom 

ramen för dialogidealet handlar om hur både elever och lärare tillsammans undersöker olika 

möjligheter för att någorlunda komma fram till någon gemensam uppfattning angående en 

frågeställning eller uppfattning. Till skillnad från det fenomenografiska förhållningssättet ska 

deltagarna komma fram till en intersubjektiv förankrad grund.  

 

Det tredje och sista idealet som lyfts syftar till det Olivestam (2006, 141) beskriver som det 

etiska idealet. Utgångspunkten i undervisningen ligger i elevens sociala kompetens och 

personlighetsutveckling som den högsta prioriteringen. Detta kopplas tydligt till skolans 

värdegrund och tolkningen framhävs i religionskunskapens etiska innehåll. 

Undervisningstypen är vanlig i många av dagens skolor och handlar bland annat om hur etiska 

budskap inom olika religioner används och blir elevernas föremål för studier och reflektion.  
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1.2.2 Religionsdidaktiska undervisningsmodeller 

För att lyckas uppnå idealen och målen med religionsundervisningen behöver religionslärare 

vara medvetna om hur de kan gå till väga för att lyckas med detta. Med hjälp av olika 

undervisningsmodeller, som beskriver hur läraren kan lägga upp sin undervisning, kan lärare 

finna strukturer och tips på hur denne kan gå till väga. De undervisningsmodeller lärare kan 

använda sig utav inom det religionsdidaktiska forskningsfältet benämner Olivestam (2006, 

143) förmedlingsdidaktiska, progressionsdidaktiska och hermeneutikdidaktiska modeller.  

 

Ser man först till den didaktik, som av tradition bygger på att förmedla ett fast kunskapsstoff, 

benämner Olivestam (2006, 143) det som en förmedlingsdidaktisk modell eller en 

förmedlingspedagogik. En förmedlingspedagogik kan genom lärarens varierande pedagogiska 

tänkande utformas på flera olika sätt och variera då läraren även kan förmedla mer 

oreflekterade budskap, såsom sina egna tidigare erfarenheter. Centralt för 

förmedlingspedagogiken är att läraren står i centrum vid överföring av kunskap till elever. 

Undervisningsformen benämns ofta som traditionell undervisning och målet är att förmedla 

insikter om ett visst kunskapsstoff samt ge erfarenheter baserade på dessa kunskaper. Dessa 

kunskaper och erfarenheter ska grundas i en given läro- och undervisningsplan och 

kunskapsstoffet bör läraren fördela och ordna efter elevers olika förutsättningar.  

 

Inom området för förmedlingspedagogiken beskriver Olivestam (2006, 144) den Amerikanska 

forskaren Sara Little som försökt förnya innehållet i förmedlingsdidaktiken. Hon menar om 

modellen utformas på rätt sätt kan den stimulera tänkandets process och hjälpa eleven att 

förstå undervisningens innehåll, sig själv och andra. Hon skiljer mellan en memorerande 

kunskapsinhämtning - knowing that, en tillämpad teknik – knowing how, och en 

kunskapsinhämtning som grundas i individens sociala och kulturella miljö – knowing with. 

Lärarens tydliga särställning som förmedlare av kunskap blir inte det mest centrala enligt 

hennes sätt att tänka. Detta då eleven i större grad stimuleras till att se egna sammanhang och 

förståelser. I hennes sätt att tänka blir eleven inte lika beroende av läraren som i den mer 

traditionella förmedlingspedagogiken.  

 

Den andra modellen Olivestam (2006, 145) belyser är den progressionsdidaktiska modellen. 

Modellen utgår ifrån ett tillstånd i barnstadiet präglat av icke-fullständig kunskap som utgör 

startpunkt varifrån läraren med sin undervisning ska leda eleven mot olika mål, delmål och 

slutmål. Eleven ska steg för steg ledas till en djupare förståelse om sig själv och omvärlden. 
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Förändringsprocessen som sker hos eleven drivs på av olika faktorer inom eleven själv och 

dess omgivning. 

 

Den tredje och sista modellen Olivestam (2006, 146) beskriver är den han kallar för 

hermeneutikdidaktisk modell. Centralt för modellen är begreppen förståelse, tolkning och 

tillämpning. Religionsämnets mål är att väcka elevens intresse för ämnesinnehållet genom att 

koppla ihop ämnesinnehållet med en livstolkning. Detta som ett sätt att skapa en meningsfull 

tolkning av både sig själv och sin omvärld. Frågan om vilka kunskaper ämnet ska erbjuda 

eleverna blir viktigt att besvara samt vad det betyder att förstå sig själv och ens erfarenheter 

ställda i relation till omgivningen och andra människor. En religionsdidaktik präglad av 

hermeneutiskt tänkande innebär att elev och lärare är jämställda på så sätt att de båda är 

människor som tolkar det de ser och upplever utifrån sina egna erfarenheter. Lärare och elever 

kan således lära av varandra.  

 

Olivestam (2006, 146) beskriver att en lärare måste utgå ifrån elevernas olika religiösa 

traditioner och deras tidigare erfarenheter i sin undervisning, men även vilken förförståelse, 

båge kognitiv och emotionell, eleverna har. Detta gäller även för läraren, med den väsentliga 

skillnaden att läraren ska förhålla sig professionellt till sin förförståelse. Med det menas det att 

läraren ska hjälpa eleven att ordna sina värderingar, erfarenheter och intryck till meningsfulla 

mönster. I sitt arbete med eleven får inte lärarens egna konnotationer blockera elevens 

process. Processen eleven ska genomgå innebär att denne ska lära sig hitta livstolkande 

symboler och utreda funktioner så att eleven uppmuntras till att se nya symboler som uttryck 

för de livstolkande mönster de kan hitta i religionsundervisningen samt att det 

förhoppningsvis ska leda till en tillämpning i vardagen.  

 

Enligt Olivestam (2006, 147) koncentrerar sig slutligen en hermeneutisk 

religionsundervisning på vad olika religioner och världsåskådningar har gemensamt. Alla 

erbjuder mönster för meningsskapande i vardagen och religionernas olikheter gör det möjligt 

för eleven att själv skapa en meningsfull livsåskådning eller livstolkning av valda delar från 

de olika religionerna eller livsåskådningarna. 
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1.3 Tidigare forskning 
Under tidigare forskning inom området religionsdidaktik finner vi Olivestam (2006, 136) som 

lyfter religionsdidaktikens ursprung och beskriver att den härstammade från apostlarnas 

religionsdidaktiska grundsyn. Han beskriver hur det redan på den tiden utsågs didaktiker vars 

uppgift var att undervisa och fostra dem som redan tillhörde kyrkan. Vidare belyser han 

Martin Luthers reformarbete under tidigt 1500-tal som en del av religionsdidaktiskt tänkande. 

I Sverige har grenen religionsdidaktik en relativt kort historia och något som skiljer sig mot 

det tidigare didaktiska tänkandet. Nya delar, som exempelvis metodik, pedagogik, 

ämneskunskaper och praktik, har tillkommit till det nykomponerade ämnet. 

 

Vidare finner vi Löfstedt (2011, 12) som menar att religionsdidaktik är den gren inom 

religionsvetenskapen som beskriver hur man kan behandla religionsundervisning ur olika 

perspektiv. Religionsdidaktik handlar kort och gott om vilka didaktiska val den aktiva läraren 

väljer att använda sig utav. Dels kan det handla om det rent konkreta arbetet i klassrummet 

men även hur den teoretiska reflektionen kommer till uttryck. Det rör sig även om frågor 

angående vilka som ska undervisas, varför de undervisas eller vilket material och stoff läraren 

väljer att använda sig utav. I undervisningen behöver läraren ta hänsyn till antalet timmar 

religionsundervisningen har att röra sig med och anpassa det material och stoff hen kommer 

använda. Därav kan undervisningens innehåll skilja något mellan olika lärare och skolor. 

Enligt Löfstedt (2011, 12) anser flertalet lärare att tiden för ämnet är mycket begränsad vilket 

betyder att många intressanta perspektiv inte hinns med. Därav kan eleverna gå miste om 

viktiga kunskaper i ämnet, ämnen som kan vara intressanta för en djupare förståelse kring 

andra religioner och kulturer.  

 

Tillhörande området tidigare forskning bör även Johan Eriksson nämnas som i sin 

kandidatuppsats från 2013 granskat läroböckers förhållningssätt till begreppet 

fundamentalism. Uppsatsen går under namnet ”Motverkar vi verkligen fördomarna? En 

textanalys av gymnasieläroböckers framställning av begreppet fundamentalism” vilken kan 

läsas i kompletterande syfte till vår uppsats. Detta eftersom det skulle kunna dras ett samband 

mellan huruvida lärare och studenter arbetar och resonerar angående begreppen studien 

belyser.  
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1.4 Begreppsdiskussion 
I avsnittet kommer det ges förklaringar till hur olika författare använder sig utav och 

definierar begreppen fundamentalism och terrorism. Tanken är att dessa förklaringar och 

definitioner ska ge en klarare bild av hur man som religionslärare skulle kunna arbeta med 

och behandla dessa ämnen i sin undervisning. Att begreppen är svårdefinierade och kan vara 

problematiska att använda kommer att visas när de diskuteras under de två nästkommande 

rubrikerna. 

1.4.1 Fundamentalism  

Fundamentalism är ett begrepp med många negativa konnotationer, detta var inte fallet när 

begreppet kom till i det tidiga 1900-talets USA. Aldridge (2013, 132) beskriver att 

fundamentalism från början var en positiv försäkran av kristen tro hos konservativt 

protestantiska kristna. Tankarna dessa kristna hade var att de skulle ses som de riktiga kristna, 

vars tro följde ”fundamenten” eller grundläran av den kristna tron såsom den beskrevs i 

bibeln. Centrala trosföreställningar som jungfrufödseln, bibelns ofelbarhet, Jesu död och 

återuppståndelse samt att Jesus ska återvända vid tidens slut var viktiga aspekter för de 

ursprungliga fundamentalisterna. Genom att hålla hårt på dessa trosföreställningar skiljde sig 

fundamentalisterna mot de mer liberala kristna som inte accepterade alla trosföreställningar 

som otvivelaktigt sanna. På denna grund har det ifrågasatts om begreppet fundamentalism går 

att applicera på andra grupper, individer och/eller idéer som inte själva definierar sig som 

fundamentalister och har en historisk koppling till protestantisk kristendom.  

 

Lindgren (2009, 72) hävdar att invändningar mot användningen av begreppet baserat på att 

grupper själva inte valt att benämna sig som fundamentalister eller har en historisk koppling 

till protestantisk kristendom är svaga och inte särskilt övertygande. Med den logiken kan 

ingen tillskrivas ett epitet annat än vad de själva valt, vilket försvårar eller kanske rentutav 

omöjliggör en fruktbar och givande diskussion om grupper, deras beteenden och organisation. 

Istället menar han att begreppet fundamentalism endast är ett tolkningsverktyg att använda till 

att hitta och identifiera likheter mellan diverse olika religiösa organisationsstrukturer och 

meningssystem.  

 

Lindgren (2009, 72) menar att visa på likheter mellan två till synes olika grupper behöver inte 

betyda att ett antagande görs om att dessa två grupper har en gemensam värdegrund genom en 

delad historia, likheterna som lyfts fram är organisatoriska och beteendemässiga. Vidare 
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hävdar Lindgren att det inte finns några starka argument för att en beteckning enbart ska 

användas av den grupp som själv använder det för att beskriva sig. Detta resonemang följer 

tankar om att det inte går att använda något begrepp, till exempel humanist, socialist eller 

kapitalist för att beskriva någon om dessa själva inte har valt att beskriva sig med just de 

begreppen.   

 

Fundamentalismens många negativa konnotationer i vardagligt tal, där det ofta likställs med 

begrepp så som terrorism, extremism och fanatism, är enligt Lindgren (2009, 72) en 

allvarligare invändning mot användandet av begreppet. Att begreppet lättvindigt används för 

att beskriva andra, oftast i nedsättande betydelse, har lett till att fundamentalism blivit 

synonymt med den onda och förvridna religiositeten i allmänhetens ögon. Detta synsätt och 

användning av begreppet är felaktigt. Ett sätt att motverka dessa negativa konnotationer är att 

försöka definiera begreppet tydligt i syfte att undvika missförstånd. Kippenberg gör just detta 

när han definierar begreppet fundamentalism enligt följande: 

Fundamentalism, in this usage, refers to a discernible pattern of religious militancy by which self-styled 
“true believers” attempt to arrest the erosion of religious identity, fortify the borders of the religious 
community, and create viable alternatives to secular institutions and behaviors. Kippenberg (2011, 73)  

Denna definition använder även Lindgren (2009, 73) och visar även på de ideologiska och 

organisatoriska kännetecknen som fundamentalistiska rörelser har. Dessa kännetecken 

särskiljer rörelserna från andra religiösa samt sekulära rörelser. Dock utan att säga att dessa är 

identiska utan pekar istället på att det rör sig om ett släktskap då det finns betydliga skillnader 

i hur rörelserna tänker och hur de agerar. Slutligen anser Kippenberg (2011, 73) att 

definitionen kan hänvisa till att rörelser kan bli våldsamma, men att deras militanta sida inte 

nödvändigtvis blir våldsam och krigisk. Dessa grupper må ha ett våldsamt språk, men det 

våldsamma språket leder inte nödvändigtvis till ett våldsamt agerande.  

 

Ser man till det som Kippenberg och Lindgren talar om blir det tydligt att begreppet behöver 

nyanseras i offentlighetens öga. Med tanke på den bredd som finns inom begreppet och hur 

det används bör det utgöra en större del av undervisningen i skolan för att aktivt motverka ett 

felaktigt bruk av begreppet. 

1.4.2 Terrorism 

Definitionen av begreppet terrorism diskuteras inom flertalet vetenskapliga discipliner, som 

till exempel religionsvetenskap, historia och sociologi. Enligt Lindgren (2009, 99) är de flesta 

överens om är att terrorism innefattar en våldsutövning och/eller hot om våld med syftet att 
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förverkliga politiska mål. Den här typen av våld kännetecknas av att inte alltid har tydliga 

militära mål för våldet, att civila skadas i våldsutövandet är inte heller det primära i 

terrorismen. Det primära är att sprida och befästa sitt budskap genom att via våldshandlingar 

skapa rädsla hos människor.  
 

Känslan av säkerhet i vardagen hos människor försvinner i en värld där terrorhandlingar finns 

enligt Juergensmeyer (2003, 5) som sedan visar på det som skulle kunna sägas vara kärnan i 

terrorism när han som uppföljning säger: ”That, I take it, is largely the point: terrorism is 

meant to terrify” Juergensmeyer (2003, 5). Att kunna skapa rädsla och på så vis påverka andra 

människors handlande är ett maktutövande. Terrorism är således ett våldsamt verktyg att 

använda för att utöva makt. För att kunna skapa rädsla och sprida sitt budskap behöver 

terrorismen synas. Detta gör de genom att utforma våldshandlingarna så spektakulärt som 

möjligt, i syfte att locka media till att uppmärksamma våldet. Dåden skapar rädsla och fokus 

riktas mot terroristernas budskap som genom media når ut till en stor publik. Det 

huvudsakliga syftet med en storslagen och spektakulär terrorhandling blir enligt Lindgren 

(2009, 99) därför inte att döda eller skada så många människor som möjligt utan att locka till 

sig en så stor publik som möjligt för sitt budskap.  

 

Den rädsla och skräck som skapats av det globala kriget mot terrorism kan enligt Lindgren 

(2009, 99f) betraktas som en sorts terrorism, i alla fall sett till definitionen från Svenska 

Akademins ordlista. Där definieras begreppet terrorism som:  

Användande av våldshandlingar för att sprida skräck och därmed utöva makt: även och numera i 
synnerhet om användande av våldshandlingar för att uppnå vissa politiska mål. Lindgren (2009, 99f).  

Lindgren lyfter även USA:s Department of States’ definition av terrorism där begreppet 

beskrivs som politiskt motiverat våld utövat mot civila mål av små grupper/nätverk, hemliga 

eller offentliga, som vanligtvis har syftet att påverka människor genom att skapa rädsla. En 

definition som denna menar Lindgren leder till att staters våld, även om det dödar civila och 

sprider rädsla, inte kan bli definierat som terrorism då definitionen slår fast att det är små 

grupper i underläge och med små ekonomiska samt militära medel slår uppåt i hopp om 

politisk förändring.  
 

Användandet av begreppet terrorism kan vara tydlig politisk markering som görs av en 

stridande part i syfte att få allmänheten på sin sida i maktkampen. Lindgren (2009, 102) 

menar att om allmänheten går med på att se på den andre partens våldshandlingar som 
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terrorism har en moralisk seger vunnits. Det egna våldet blir lättare att legitimera samt att det 

blir enklare att hitta stöd för kampen hos befolkningen. Oavsett vem som än tar på sig att 

definiera vilken våldshandling som är, kontra inte är terrorism, menar Lindgren (2009, 102) 

att kärnan i definieringen finns kvar. Nämligen att definieringen försöker precisera en speciell 

sorts våld som medvetet skapar rädsla hos människor och nyttjar det i strävan för en politisk 

förändring. Om det våldsamma agerande får en religiös legitimering via hänvisningar till 

övernaturliga krafter och/eller heliga skrifter blir terrorismen religiös. Detta gäller oavsett om 

definitionen innefattar enbart våld utfört av små eller stora grupper såsom stormakter likt 

USA.  

1.5 Metod 
Under metodavsnittet presenteras det arbetssätt vi valt för insamlandet, bearbetandet och 

analyserandet av de data intervjuerna resulterat i. Avsnittet som följer behandlar 

metodologiska överväganden, urval av informanter, forskningsetiska överväganden, 

analytiska ansatser, bearbetning av data, reliabilitet och validitet. Dessa punkter spelar 

avgörande roller i studiens uppbyggd, bearbetningen av resultatet samt hur resultatet har 

analyserats och tolkats.  

1.5.1 Metodologiska övervägande  

Utgångspunkten för studien grundas i att via kvalitativa intervjuer undersöka hur 

religionslärare och religionslärarstudenter resonerar angående didaktiska frågor rörande 

väpnande religiösa konflikter och begreppen fundamentalism samt terrorism i 

skolundervisningen. För att förstå hur detta kan komma till uttryck och uppnå syftet med 

studien baseras den på sex semistrukturerade intervjuer där tre lärare och tre lärarstudenter 

står som informanter.  

 

För att uppnå ett rättvist resultat utgår vi från en och samma intervjuguide i alla intervjuer, 

Kvale (2009, 118). Intervjufrågorna baseras på öppna frågor som syftar till att leda 

informanterna in på de centrala begreppen studien belyser, Kvale (2009, 118). Frågorna ställs 

på ett sätt som öppnar för informantens egen tolkning och egna resonemang, vare sig de 

arbetar aktivt som lärare eller fortfarande studerar. I och med att vi i studien just söker svar 

angående deras personliga resonemang och förståelse är detta tillvägagångssätt att föredra. 

Detta eftersom vi inte vill styra och påverka resultatets riktning i för stor utsträckning.  
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Fokus syftar till att förstå och beskriva informanternas erfarenheter och resonemang angående 

frågorna och därefter försöka se sammanhang på hur man kan behandla de centrala begreppen 

i undervisningssituationer, Bryman (2011, 340). Hur informanterna väljer att tolka och 

besvara frågorna varierar något men i och med att det är deras personliga uppfattningar som 

efterfrågas är det inte överraskande med varierande svar. Informanternas svar leder även in 

mot det resultat som framkommer senare i resultatkapitlet. 

 

Alla intervjuerna spelades in i samråd med informanterna för att sedan skrivas ut, bearbetas 

och analyseras. Alla inspelade ljudfiler, utskrivna transkriberingar och bearbetade 

intervjusvar/citat finns i förvar hos oss båda och intervjuguiden samt informationsbrevet vi 

utgått från går att finna under rubriken bilagor. Intervjuerna utförs i olika lokaler, såsom 

caféer, grupprum på universitet eller i hemmet hos de olika informanterna. 

1.5.2 Urval av informanter 

Vid sökandet efter informanter på olika skolor uppstod ett stort problem. Första 

utgångspunkten för studien låg i att endast intervjua aktiva religionslärare på gymnasiet för att 

få en klarare bild av hur det faktiskt ser ut i realiteten i skolorna. Vid första försöket till 

kontakt med aktiva religionslärare möts vi av ett problem, nämligen att få ihop tillräckligt 

många lärare som är villiga att ställa upp på en intervju. Via både mail och telefonsamtal 

sökte vi kontakt med lärare men fick inte tillräckligt många svar. Oftast svarade de tillfrågade 

inte alls på mail eller telefonsamtal och av 18 tillfrågade lärarna fick vi totalt in fem svar 

varav två avstod från att delta i studien. När vi inser att det inte går att få ihop tillräckligt 

många lärare ändrar vi studiens riktning något och väljer att även inkludera 

religionslärarstudenter i studien för få ett resultat som går att bearbeta.  

 

Innan kontakt togs med informanterna lades kriterier upp angående deras tidigare bakgrund 

och erfarenheter. Kravet på studien blir, efter ovanstående påverkande faktor, att den ska 

innehålla sex informanter där tre av de sex ska vara aktiva religionslärare och tre ska vara 

religionslärarstudenter vilka alla ska vara aktiva vid olika skolor. Att informanterna är aktiva 

vid olika skolor är ett mål då vi vill undvika att de ska kunna prata ihop sig och ge oss 

liknande svar på intervjufrågorna, Trost (2010, 137). Detta för att kunna påvisa ett rättvist och 

trovärdigt resultat.  
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Vidare ska läraren inneha en lärarexamen mot gymnasiet i ämnet religionskunskap, samt 

aktivt arbeta eller nyligen arbetat med någon av kurserna Religionskunskap 1 och/eller 2 på 

gymnasiet. Kriterierna grundas i tankar om lärarnas erfarenhet av undervisning vilket 

förhoppningsvis ska ge en realistisk bild av hur undervisningen konkret kan se ut i 

klassrummet. Detta med tankar om deras förståelse angående ämnesinnehåll och realistiska 

tidsramar för religionsämnet.  

 

Vad gäller urvalet av lärarstudenter görs förfrågningar på olika lärarprogram men då givetvis 

förfrågas studenter som läser mot gymnasiet med ämnet religionsvetenskap. Även detta för att 

studenterna ska få mindre möjlighet att prata ihop sig angående ämnet och därmed ge oss mer 

varierande och ärliga svar på frågorna. Kriterier för deltagandet i studien är att studenten ska 

ha erfarenhet av undervisning, i minsta fall av VFU, i ämnet religionskunskap för gymnasiet. 

Helst ska studenten även hunnit vikariera och då undervisat om religionskunskap. Studenten 

ska även ha läst någon kurs som berört och bearbetar väpnade religiösa konflikter, då inräknat 

begreppen fundamentalism och terrorism, samt vara införstådd i hur dessa kan komma till 

uttryck i undervisningen.  

 

Enligt Kvale (2009, 129) kan det dock uppstå problem när man bestämmer hur många 

informanter en studie ska innehålla. Beroende på syftet med studien kan antalet informanter 

variera oerhört. Ska man exempelvis fråga pojkar och flickor om deras inställning till betyg 

kan intervjuer genomföras tills en mättnad uppstår, vilket kan resultera i oerhört många 

intervjuer, Kvale (2009, 129). Mättnad uppstår då forskaren slutar få originella svar på 

frågorna, alltså att likartade svar upprepas av flertalet informanter. Då vår studie inte 

efterfrågar några absoluta sanningar, utan istället söker lärare och lärarstudenters resonemang 

angående det didaktiska arbetet med väpnade religiösa konflikter och begrepp som 

fundamentalism och terrorism anser vi att sex informanter är tillräckligt. 

1.5.3 Forskningsetiska överväganden 

I studier som berör människor, deras förståelse och erfarenheter angående valda frågor 

behöver vi som utför studien enligt Kvale (2009, 77) vara medveten om de etiska aspekterna 

som krävs för bedrivandet av en studie. Vetenskapsrådet (2002, 6ff) beskriver fyra olika 

principer man måste beakta. Den första principen syftar till att informanterna ska informeras 

angående studiens syfte och hur studien ska gå till väga. I vår första kontakt med 

informanterna presentas upplägget och studiens syfte i det e-brev som skickades ut. Denna 
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princip benämns som informationskravet och är den första principen en studie behöver 

förhålla sig till, Vetenskapsrådet (2002, 7). I brevet framgår hur informanten själv har rätt att 

bestämma angående sitt deltagande och att de när som helst kan avbryta samarbetet och 

deltagandet vilket går under den andra principen, samtyckeskravet, Vetenskapsrådet (2002, 

9). 

 

Informationsbrevet avslutas med att beskriva hur informanterna kommer vara anonyma och 

att deras identiteter kommer avkodas i bearbetningen av intervjuerna samt att vi enbart 

använder materialet för forskningsändamål. Detta enligt de två andra principerna som 

Vetenskapsrådet (2002, 12ff) kräver av en studie innefatta, nämligen konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Studien följer alltså de forskningsetiska krav vetenskapsrådet satt upp. 

Om informanterna slutligen är intresserade av att ta del av den färdiga studien kommer det 

givetvis att ordnas. 

1.5.4 Analytiska ansatser  

I studien utgår vi från ett fenomenografiskt perspektiv och tillvägagångssätt. I det 

fenomenografiska perspektivet är det enligt Marton & Booth (2000, 146) inte sökandet av en 

absolut sanning som är centralt utan istället handlar det om den subjektiva upplevelsen och 

förståelsen kring ett fenomen och hur individens uppfattning kan beskrivas. Viktigt att förstå 

är att den beskrivna erfarenheten i sig varken är psykologisk eller fysisk, utan istället är det 

beskrivningar av den interna relationen mellan informanten och fenomenet. Upplevelsen av 

fenomenet kan därför se olika ut mellan olika individer.  

 

Anledningen till valet av metod/teori grundas i sökandet efter flertalet tillvägagångssätt och 

tankar hos lärare och lärarstudenter, gällande det didaktiska arbetet med de två begreppen 

fundamentalism och terrorism i samband med undervisning om väpnade religiösa konflikter. 

Med det fenomenografiska perspektivet är det just tankarna hos informanterna som kommer 

belysas, vilket är vad studien syftar till att uppnå. Enligt Dahlgren & Johansson (2009, 122) är 

det precis vad fenomenografins primära mål handlar om, nämligen att urskilja likheter eller 

skillnader i informanternas sätt att svara på olika frågor. Tanken är att informanterna ska ge 

sin bild av verkligheten och i en jämförelse mellan informanternas svar se likheter och 

skillnader i hur lärare kan behandla dessa begrepp i skolan samt vilka svårigheter man kan 

stöta på med en undervisning innefattande de centrala begreppen.  
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1.5.5 Bearbetning av data  

Efter att alla intervjuerna genomförts börjar arbetet med att transkribera dem. Enligt Dahlgren 

& Johansson (2009, 127) kan arbetet med den fenomenografiska analysmodellen delas upp i 

sju olika steg, vilka också präglar vårt tillvägagångssätt vad det gäller bearbetningen av de 

data som vi samlar in. I ett första steg transkriberas alla intervjuer och utskrifterna läses 

igenom flertalet gånger för att på så vis lära känna materialet väl. I ett andra steg urskiljs det 

mest signifikanta och centrala ur varje intervju där vi finner och klipper ut passager vi anser 

belyser något viktigt. Detta för att underlätta det kommande arbetet med att hitta likheter och 

skillnader i informanternas svar. Passagerna kan vara allt från några meningar långa till lite 

drygt en halv A4 sida.  

 

När alla utskrifter har analyserats och det centrala utskilts börjar vi leta efter likheter och 

skillnader i informanternas svar, detta i ett tredje steget av analysen enligt Dahlgren & 

Johansson (2009, 129). I steg tre läggs betoning på jämförelse mellan de olika utklippta 

passagerna. För oss är det viktigt att försöka se förbi de ytliga skillnader som förekommer och 

istället fokusera på de likheter som finns. I det fjärde steget samlas alla de utklippta 

likheter/skillnader eller passager och placeras i olika grupperingar eller högar som på något 

sätt har en koppling till varandra. Exempelvis kan det handla om liknande svar kopplade till 

begreppet fundamentalism och deras sätt att beskriva begreppet. Tanken med detta är att 

ytterligare förtydliga de likheter som finns i informanternas sätt att svara på frågorna. 

 

I den fenomenografiska analysmodellen som Dahlgren & Johansson (2009, 130) beskriver ska 

analysen avslutas med tre steg som tydligare fokuserar på de likheter man kan utskilja i 

intervjusvaren. I steg fem bearbetas likheterna i informanternas svar ytterligare för att försöka 

urskilja de essentiella likheterna i de olika kategorierna som skapades i steg fyra. Nu är det 

viktigt att kritiskt granska och göra tydliga avgränsningar kring var gränserna mellan olika 

uppfattningar ska gå, alltså hur stor variationen inom en kategori ska få vara utan att behöva 

införa en ny kategori.  

 

Enligt Dahlgren & Johansson (2009, 130) är det viktigt att upprepa steg fyra och fem tills 

kategorierna har ”satt sig” för att underlätta kommande steg. I steg sex namngivs kategorierna 

som en del i att förtydliga skillnader och likheter mellan dem. I vårt fall blir vi sittandes med 

många olika kategorier och passager vilket öppnar för ett behov att jämföra dem alla med 

varandra för att lättare kunna smälta dem samman. Tanken är att se ifall de passager som valts 
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ut passar i flera kategorier för att till resultatet underlätta arbetet med att få fram viktiga 

aspekter i svaren. Utifrån dessa steg kommer vi slutligen fram till det ämnesinnehåll och de 

citat vi presenterar senare i resultatkapitlet.  

1.5.6 Reliabilitet & validitet 

Begreppen vars innebörd är viktiga att lyfta rör enligt Bryman (2011, 351) reliabilitet och 

validitet, dessa i ett led att försäkra att studien är tillförlitlig. Kortfattat kan reliabilitet 

beskrivas som tillförlitlighet av en mätning och rör enligt Bryman (2011, 49) frågor om 

huruvida undersökningens resultat kan återspeglas eller upprepas om undersökningen skulle 

genomföras igen. Det rör även frågor om huruvida nya faktorer eller slumpmässiga händelser 

skulle kunna påverka den nya undersökningens resultat. Skulle exempelvis resultatet se 

annorlunda ut ifall undersökningen görs enbart i Malmö? Dock blir användningen av 

begreppen inom kvalitativa studier något felaktig och Bryman (2011, 352) beskriver att man 

istället hur man kan anpassa begreppen reliabilitet och validitet till kvalitativ forskning. En 

tanke går ut på att man assimilerar begreppen utan att egentligen ändra begreppens betydelse. 

Alltså, man lägger mindre vikt vid frågor som berör mätningar av olika slag. Att exempelvis 

en intervjustudie i många fall aldrig kommer vara identisk med en tidigare är något man bör 

förhålla sig till.  

 

Validitet handlar enligt Bryman (2011, 352) om hur man mäter, observerar eller identifierar 

ämnet man säger att man ska mäta. Kortfattat kan det beskrivas som, mäter författarna i 

studien det de verkligen vill mäta, nämligen hur religionslärare och studenter resonerar 

angående religionsundervisningen kopplade till religiösa konflikter, fundamentalism och 

terrorism? Kort och gott, uppfyller studien sitt syfte?  

 

Denna studie använder semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod och för att öka 

dess reliabilitet och validitet krävs därför att vi använder oss av samma intervjuguide vid alla 

intervjutillfällen, Kvale (2009, 118). Ett problem som kan uppstå och påverka både 

reliabiliteten och validiteten för vår studie är det faktum att intervjuerna genomförs på olika 

platser. Viktigt att poängtera är dock att informanterna själva får välja platsen för intervjun, 

allt för att denne ska känna sig avslappnad och därigenom möjliggöra för så utförliga svar 

som möjligt.   
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Ännu en faktor som kan påverka studien är det faktum att vi delar upp transkriberingen av 

intervjuerna, detta för att spara tid. Enligt Kvale (2009, 200) kan en och samma utskrift se 

något annorlunda ut om man jämför två personers sätt att skriva ut den. Pauser, tystnader eller 

liknande kan tolkas olika vilket kan medföra skiftande antaganden hos de som skriver ut 

intervjun. I ett försök att undvika misstolkningar har vi diskuterat eventuella osäkerheter i 

informanternas sätt att svara. Förhoppningen är att detta ska medföra en pålitligare utskrift 

och en mer korrekt tolkning av informanternas svar.  

 

I och med att studien använder sig av kvalitativa forskningsintervjuer som metod och 

fenomenografi som teoretisk utgångspunkt är det individens berättelser om sina upplevelser 

som vi studerar. Den individuella aspekten som präglar studien gör det osannolikt att studien 

går att upprepa med samma resultat. Detta eftersom den nya undersökningen kommer 

innefatta nya informanter. 

 

Ser man till studiens reliabilitet och validitet bör man förstå att de flesta intervjustudier där 

man utgår från en människas upplevelse av ett fenomen eller händelse troligtvis kommer få ett 

annorlunda resultat jämfört med andra liknande studier, Kvale (2009, 200). Anledningen 

ligger i de många olika faktorer som kan inverka på en människas sätt att förstå fenomen men 

även det rör sig om nya forskare som beskriver studierna och tolkar efter sina egna 

referensramar. Detta kan man exempelvis se till hur Kvale (2009, 200) beskriver hur enbart en 

utskrift av samma intervju kan skilja mellan varandra om det är två personer som enskilt 

skriver ut dem. 

1.6 Avgränsning 
Avgränsning sett till den här studien ligger i en utgångspunkt kring de deltagande 

informanternas förståelse och resonemang angående väpnade religiösa konflikter, 

begreppen fundamentalism samt terrorism och kopplingen till de undervisningsideal och 

modeller Olivestam (2006, 140ff) beskriver. Tillhörande detta hör även vår tolkning av 

det centrala innehållet för kurserna Religionskunskap 1 samt Religionskunskap 2 för 

gymnasiet och tankarna om att dessa begrepp bör ingå i kursernas ämnesinnehåll. 

 



18	  
	  

1.7 Disposition 
I det första kapitlet finner vi studiens centrala delar där inledningen presenterar den det tänkta 

arbetsområdet vilket sedan mynnar ut i ett syfte och medföljande frågeställningar. Vidare 

behandlar kapitlet de teoretiska utgångspunkterna vilka enligt denna studie ligger till grund 

för det religionsdidaktiska forskningsfältet. De teoretiska utgångspunkterna presenterar 

följaktligen de undervisningsideal och undervisningsmodeller vi behandlar och utgår från. 

Vidare följer de två centrala begreppen vars innebörd presenteras och problematiseras utifrån 

olika författares förståelse. Kapitlet avslutas med en presentation av den metod och 

analysmodell vi använt oss av, de forskningsetiska principerna, övriga metodologiska 

överväganden vi ställts inför samt avgränsningen för studien. 

 

I det andra kapitlet följer en kortare bakgrund till religionskunskapens tidigare utformning i 

den svenska skolan samt argument till varför religionskunskapen både är ett omdebatterat och 

viktigt ämne. I kapitlets avslutande del följer en kortare presentation av centralt innehåll från 

läroplanen gällande vad religionskunskapsämnet bör behandla i undervisningen.  

 

I det tredje kapitlet presenteras resultatet utifrån de semistrukturerade intervjuerna av de sex 

informanterna. Resultatet är uppbyggt utifrån den analysmodell vi använt oss av och citaten 

representerar centrala delar av informanternas svar. Det fjärde och avslutande kapitlet 

behandlar diskussionen där resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning, bakgrunden, det 

framtagna resultatet och våra egna uppfattningar angående den problematik som framkommer 

i resultatet. Avsnittet avslutas med några tankar och förslag angående vidare forskning inom 

området. 
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2 Bakgrund  
I avsnittet ges en bakgrund till religionskunskapens historia och tidigare utformning i den 

svenska skolan. Avsnittet belyser ämnets omdebatterade karaktär samt anledningar till varför 

ämnet anses vara en viktig del av skolundervisningen. I avsnittet senare del kommer det 

slutligen beskrivas om läroplanens utformning och det centrala innehållet gällande vad ämnet 

bör innehålla.  

2.1 Religionskunskap i skolan – ett omdebatterat ämne 
Hartman (2011, 19) beskriver hur religionsämnet och undervisningen konstant varit 

omdebatterad, han ifrågasätter dock varför just religionsämnet är så kontroversiellt och 

omdebatterat. Han anser att det inte finns något generellt svar på frågan utan istället menar 

han att det beror på flertalet olika aspekter. Exempelvis lyfter Hartman (2011, 31) att 

religionsämnet utvecklats i samma takt som övriga skolan mot en klarare 

sekulariseringstanke, och att det var länge sedan man övergav att lära sig Guds tio bud 

utantill. Utvecklingen har i sig väckt oro i kristna grupper vars tankar och önskemål varit att 

bevara undervisning om Guds tio bud i skolan då kyrkans egen undervisning inte erbjudit det. 

Detta eftersom att kyrkan förutsatt att skolan redan lärt ut dem till eleverna. Utgångspunkten 

till kyrkans problem, sett till den ökade sekulariseringen av skolan, menar han grundas i att 

flertalet av de grupper som arbetat för en ökad sekularisering har varit väl organiserade och 

haft stort inflytande i politiska frågor vilket har bidragit till deras ökade inflytande i frågorna.  

Vidare nämner Hartman (2011, 31) religionsämnets tidigare historia som ännu en aspekt till 

ämnets omdebatterade karaktär. Detta då ämnet tidigare var huvudämne i en skola som var 

utformat på överheten och prästers villkor. Under den tiden var undervisningen i grunden av 

given konservativ karaktär vilket dock inte uppskattades av mer radikala kretsar. Tillhörare av 

dessa radikala kretsar nämner Hartman Ellen Key och hennes kritik mot den traditionella 

religionsundervisningen i boken Barnets århundrade. I boken kritiserar hon 

religionsundervisningen i stort och aspekterna hon nämner fick stort gehör i början av 1900-

talet. Hon ägnade ett helt kapitel till att tala om att undervisningen allt för tydligt var präglad 

av överhetens villkor, vilket bidrog negativt sett till den övriga stora massan av människor 

som undervisades.  
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Key (1912, 83f) beskriver hur ”religionskunskapen” på den tiden istället präglades av en 

kristendomskunskap vilken hon menade var till skada för barnen. Hon kritiserade framförallt 

uppfostran och hur man fostrade in barnen i kristendomens patriarkala tankar. Personligen 

uttryckte hon det enligt följande: 

Dessa böra själva få leva sig in i gamla testamentets patriarkaliska värld, liksom i det nya testamentets. 
Bibeln blir sålunda kär för barnet, som där finner oändligt mycket varav dess fantasi och känsla 
omedelbart erhålla en levande näring; men blott ifall det i ro får försjunka i bibeln, utan alla slags 
dogmatisk eller pedagogisk utläggning. Endast i hemmet bör denne bok – liksom barnets andra »roliga» 
böcker – göras till ämne för samtal och förklaringar, när barnet önskar. På en skolbänk bör detta aldrig 
förekomma. Key (1912, 84) 

 

Löfstedt (2011, 9) beskriver religionskunskapens viktiga funktion i skolan. Hon syftar till att 

det är i skolan och via media elever får den grundläggande undervisningen om religion. I och 

med medias påverkan, och till viss del vinklade antaganden, spelar religionsundervisningens 

innehåll och utformning en stor del i hur elever kommer att uppfatta religiösa livsåskådningar. 

Därför blir kursplanerna och lärarnas utformning av undervisningen oerhört viktiga aspekter i 

frågan hur elever kommer bemöta dessa. 

 

Löfstedt (2011, 10) beskriver även hon att religionsundervisningen tidigare varit utformad på 

ett sätt som tydligt betonat kristendomens särställning. Hon argumenterar för sin tes att ämnet 

fortfarande har en viss särställning då det uttryckligen i den övergripande läroplanen för 

skolverksamheten beskrivs om hur etiska värderingar ska förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism. I kontrast till detta blir hennes perspektiv på läroplanens nödvändiga 

utveckling och förändring en viktig aspekt i frågan angående ämnets utveckling. Hon belyser 

att läroplanen behöver förändras tillsammans med samhället och dess nuvarande värderingar, 

detta eftersom de båda delarna präglar varandra på tydliga sätt. Att då i undervisningen låta 

eleverna diskutera och nyansera begrepp likt fundamentalism och terrorism som av media 

onyanserat kopplas till olika religioner blir viktigt. Att studera hur lärare resonerar kring en 

sådan undervisning är därför även det viktigt.  

2.2 Religionskunskapsämnets centrala innehåll 

Läroplanen för gymnasieskolan, LGY 11, introducerades hösten 2011 som skolans nya 

läroplan och kom med nya tankar och riktlinjer gällande religionskunskapsämnets innehåll. 

Enligt Skolverket (2011, 137) ska undervisningen syfta till att utveckla och fördjupa elevernas 

kunskaper inom religionskunskapsämnet. I en kortare sammanfattning beskrevs det hur 

undervisningen ska präglas av en samhällssyn av öppen karaktär gällande livsstilar, 
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livshållningar och människors olikheter sett till mångkulturella samhällen. Eleverna ska ges 

möjligheter att diskutera relationer mellan religion och vetenskap samt hur tolkningar och 

uppfattningar angående dessa kan komma till uttryck. Undervisningen bör erbjuda 

möjligheten att kritiskt få granska och analysera texter och/eller begrepp samt diskutera och 

argumentera olika källor kopplade till olika religioner.  
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3 Resultat 
Kapitlet inleds med att informanternas bakgrund gällande erfarenheter av undervisning i 

religionskunskap kort presenteras samt hur länge de arbetat eller studerat inom ämnet. I 

kapitlets analyser och kommentarer kommer sedan informanternas upplevelser och förståelse 

kopplas mot den bakgrund och de teoretiska utgångspunkter som beskrivits i föregående 

kapitel.  

3.1 Informanternas bakgrund 
Tidigare har vi kort beskrivit att studien innefattar sex informanter varav tre av dem är aktiva 

religionslärare på olika skolor och tre av dem är religionslärarstudenter som inom ett år är klar 

med sin utbildning. För att skilja informanternas svar och citat från varandra presenteras deras 

identiteter som L1, vilket står för Lärare 1, och S1 står för Student 1 som ett exempel. 

Informanternas erfarenheter ser ut enligt följande: 

• Lärare 1 (L1) har arbetat som lärare på gymnasiet med ämnet religionskunskap i 23 år. 

• Lärare 2 (L2) har arbetat som lärare på gymnasiet med ämnet religionskunskap i 4 år. 

• Lärare 3 (L3) har arbetat som lärare i 27 år, varav 22 år med ämnet religionskunskap. 

• Student 1 (S1) tar sin lärarexamen januari 2016 och har då studerat totalt 5 år på 

lärarprogrammet.  

• Student 2 (S2) tar även denna sin lärarexamen januari 2016 och har då studerat i totalt 

5 år på lärarprogrammet. 

• Student 3 (S3) tar sin lärarexamen i januari 2015 och har då studerat 4 och ett halvt år 

på lärarprogrammet.  

3.2 Informanternas förståelse om väpnade religiösa konflikter som begrepp 
Informanternas svar visar på att både lärare och studenter har bra koll på vad en väpnad 

religiös konflikt kan innehålla. Begreppets bredd och komplexa karaktär är aspekter 

informanterna är införstådda i och tar i beaktning när de resonerar om begreppet. 

Alltså det kan ju vara inom en religion där man har meningsskiljaktigheter om vad som är sant och falskt, 
och gott och ont, rätt och fel. Eller så kan det vara mellan religiösa grupperingar, eller mellan en religiös 
grupp och en sekulär grupp. Och så är den väpnad, det betyder väl att man använder vapen, att man 
använder våld. (L2)  

Samtliga informanter ser på begreppet som någonting större än vad det ofta framställs som, de 

menar att den väpnade religiösa konflikten allt som oftast är mer än bara religiös. Religion är 

sällan, om ens någonsin, den ensamma orsaken till konflikten. Enligt L3 ser vi ett exempel på 

hu de valt att uttrycka sig: 
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Det handlar ju inte om någon religion enskilt utan det handlar om många andra saker men religion 
fungerar ju som någon form av enhetskultur och då kanske man kan prata om religiöst motiverad väpnad 
konflikt. (L3)  

En av studenterna talar om att de konflikter vilka blir rubriksatta som väpnade religiösa 

konflikter ofta är felaktigt rubricerade då de vid närmare undersökning visar sig kunna ha ett 

flertal andra motiv. S3 lyfter detta och menar på, likt de andra informanterna, att det behövs 

nyansering när begreppet används inom nyhetsrapporteringen i media. ”De använder 

religionen för att legitimera det de gör, även fast det kanske inte är religiöst egentligen när 

man tittar närmare på det” (S3). Oftast får inte mottagaren av informationen hela bilden av 

konflikten från media, utan konflikten kan enligt både lärarna och studenterna ofta bli 

beskriven som en aktion av individer med religiös motivering.  

 

Enligt informanterna sägs flera andra faktorer spela in i en väpnad religiös konflikt, vilket de 

menar kan göra begreppet problematiskt att lyfta i undervisningen då det snabbt blir ett 

omfattande område som kräver mycket tid för att kunna genomföras ordentligt. För att lyckas 

lyfta begreppet i undervisningen behöver man komma runt problematiken. Begreppet kan 

enligt L3 anses vara en förenkling av verkligheten, detta grundat i att det, som det tidigare 

påpekats, sällan är religionen som ensam står för motiven bakom den väpnade konflikten. 

Jag tänker på en förenkling naturligtvis. Jag tänker på nå sorts reduktionism möjligen, i det här 
sammanhanget eftersom oftast handlar det ju inte om religion enskilt. (L3) 

 

Att ämnet är så pass stort och invecklat gör att det lätt delas in mindre beståndsdelar för att 

lättare kunna förstås. Ofta kopplas begreppet ihop med fundamentalism och terrorism i detta 

syfte, något som lärarna oftare gör. ”Om man nu ska sätta väpnad religiös konflikt med 

likhetstecken med fundamentalism, och det behöver man ju inte göra. Men det ligger ändå 

ganska nära till hands” (L1).  

3.2.1 Analys och kommentarer 

Den övergripande bild informanterna presenterar är en bild av ett begrepp med många 

faktorer att ta med i beräkningen vid det svåra arbetet med att finna en definition. Detta i ett 

försök att med rättvisa beskriva det begreppet söker ta fasta på. Begreppets komplexa karaktär 

kan upplevas avskräckande för lärare som funderar på att undervisa om ämnet. Att läroböcker 

många gånger också saknar ett underlag för undervisning om ämnet kan ytterliga bidra till att 

religionslärare väljer bort det.  
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Om det omfattande begreppet kan upplevas problematiskt för lärare är det inte svårt att förstå 

varför de skyr undan från att försöka lyfta det tillsammans med elever, framförallt med tanke 

på att det kan bli något tidskrävande. Dock kan det vara viktigt att lyfta olika konflikter då 

Löfstedt (2011, 9) beskriver att media exempelvis många gånger rapporterar om dessa och att 

elever kan ta lärdom från det som presenteras. Har eleverna någon kunskapsförankrad grund 

till förfogande kan det bidra till en mer nyanserad bild av konflikten, större bakgrund till den, 

förståelse för de människorna som lever under de förhållandena samt för de människor som 

drivs i landsflykt av konflikten.  

 

Att begreppet är stort och invecklat påpekas av samtliga informanter men framförallt av 

lärarna som även gör tydliga kopplingar mellan väpnade religiösa konflikter och begreppen 

fundamentalism och terrorism, särskild är kopplingen till fundamentalism. Detta anser vi inte 

speciellt överraskande då lärarna har större erfarenhet av undervisning med ämnet, rent 

praktiskt. Att däremot försöka undervisa om väpnade religiösa konflikter utan att någon gång 

beröra fundamentalism och terrorism ter sig för oss som en omöjlighet, eller åtminstone 

väldigt svårt. En sådan undervisning blir svår att kunna anses som fullvärdig då viktiga 

element utelämnas. Kanske behöver lärare även förbereda sig på breda och stundtals svåra 

diskussioner när det gäller olika väpnade religiösa konflikter likt det Franck (2011, 67) talar 

om gällande begreppen fundamentalism och terrorism. Eleverna kan komma med en stor 

variation vad det gäller förförståelsen vilket lägger större krav på läraren att vara beredd på 

detta, allt i syfte att utveckla elevernas förståelse kring ämnet.  

3.3 Informanternas förståelse om fundamentalism och terrorism som begrepp 
Lärarna talar om fundamentalism som ett fenomen i utkanten av religionsströmningarna, ett 

perifert fenomen som skiljer sig från huvudfåran av religionen i fråga. De ser på begreppet 

som ett slags förhållningssätt till religionens grundtext där den är att anses som otvivelaktigt 

sann och en dualism sägs vara utmärkande för de som kan kallas fundamentalister. 

Studenterna belyser liknande tankar angående fundamentalismens grundtankar, dock något 

förenklade jämfört med lärarnas. Samtidigt belyser samtliga informanter att det finns fler sätt 

att definiera vem som är fundamentalist och vad det innebär, vilket gör det till ett svårt 

begrepp att definiera mer precist. L1 resonerar enligt följande: 

Fundamentalism utgår ifrån någon form av, vad ska jag säga, klassisk definition eller utgångspunkt. Det 
handlar ju bara om ett förhållningssätt till, ja någon typ av grundtext. Det finns ju inget värderingsmässigt 
i det men det är liksom bara en slags beskrivning av att man förhåller sig till en text på ett specifikt sätt. 
(L1) 
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Majoriteten av informanterna lyfter begreppets ursprung eller klassiska förhållningssätt till 

någon grundtext. Två av dem nämner mer specifikt dess ursprung i USA, men samtliga 

informanter poängterar att själva fenomenet som begreppet söker beskriva har funnits längre 

än så. Att det i början var någonting positivt och att den som var fundamentalist var en person 

som höll sig till sanningen som den presenterats av högre makter för att leva ett så gott liv 

som möjligt. L3 beskriver hur riktningen utvecklats från ett positivt laddat begrepp till något 

negativt och rent av blivit ett skällsord i dagens läge: 

Det är ju en sorts idé att hitta ursprunget, sanningen och alltihopa. Så fundamentalism går ju att ladda med 
någonting positivt också, utan tvekan. Men idag är det ju ett skällsord […] Jag skulle hellre vilja 
konkretisera det här eller problematisera det på något sätt. (L3) 

 

Terrorism beskrivs av informanterna som ett politiskt motiverat våldsutövande, men att det 

ändå är svårdefinierat på så sätt att det går att vinkla vem som blir den ”onda” terroristen 

beroende på vilken definition av begreppet man använder. Likt undervisning rörande 

fundamentalism trycker informanterna även här på definitionsaspekten av det hela. De 

uttrycker att det är viktig att visa på bredden i begreppet och sen försöka komma till någon 

sorts gemensam definition för att kunna bedriva en fungerande undervisning. S2 ifrågasätter 

exempelvis ifall större stater, såsom USA, kan utföra terrorhandlingar eller inte: 

Terrorism, vems definition av terrorism ska man använda? Kan stater liksom utföra terrorhandlingar eller 
ska man gå efter USA:s definition eftersom de har krig mot terrorn eller? [...] Men ändå att man på något 
sätt visar på de olika definitionerna det faktiskt kan finnas. (S2) 

 

Hos samtliga informanter beskrivs den vanliga bilden av terrorism som politiskt motiverat 

våld med syftet att skapa förändring i samhället. Att genom våld ådra sig en motreaktion från 

de styrande makthavarna i samhället och försöka få folket på sin sida i kampen mot 

makthavarna. ”Det de vill är ju att skapa kaos, där liksom samhället svarar med maktmedel, 

som i sin tur ska få folket att resa sig mot samhället” (L1). Att visa på den vanligaste bilden 

av terrorism kan vara ett sätt att hitta gemensam mark med eleverna och därifrån kunna 

diskutera aktuella händelser och hjälpa eleverna skapa sig en mer nyanserad bild av sin samtid 

och den historieskrivning som sker runt omkring dem. Informanterna poängterar att det i 

likhet med undervisning om fundamentalism krävs att man som lärare tar reda på elevernas 

bild av begreppet terrorism och sen hittar en gemensam definition:  

Men terrorism det är ju samma sak där, då måste man ju bestämma vad det betyder för någonting. Är det 
exempelvis tvunget att du handlar i syfte att skrämma för att få saker på ett speciellt sätt som du vill eller 
är det så att du måste använda våld? (L2) 
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Att agera med syftet att skapa rädsla hos en befolkning framträder som centralt för terrorism 

hos informanterna då de resonerar om begreppet och dess betydelse. 

3.3.1 Analys och kommentarer 

Informanternas beskrivningar av fundamentalism rimmar väl i samklang med den bild som 

beskrivs av Aldridge (2013, 132) där han lyfter begreppets födelse i USA hos konservativa 

kristna som någonting positivt som gav människor ett mervärde i deras dagliga liv. Dock 

belyser informanter begreppets svårdefinierade natur och den problematik som det medför i 

en undervisningssituation. Även det resonemang Lindgren (2009, 72) för rörande vem som 

kan tillskrivas epitetet fundamentalist går att skönja i informanternas svar då de inte anser att 

det bara är den som självmant kallar sig fundamentalist som kan kallas fundamentalist. Vikten 

av definition väger tungt hos alla informanter, att nyansera bilden av begreppet för eleverna 

anses viktigt samt att få dem att tänka mer kritiskt kring den information de tar del av. 

 

Terrorism är även det ett svårdefinierat begrepp i informanternas ögon, men att de menar att 

det handlar om politiskt motiverat våld vilket även Lindgren (2009, 99) talar om. Att skapa 

rädsla och manipulera människors val med hjälp av den skapade rädslan lyfts av 

informanterna vilket även Juergensmeyer (2003, 5) poängterar då han talar om skapandet av 

rädsla som terrorismens kärna. Även Lindgren (2009, 102) talar om denna kärna hos 

terrorismen som han menar ingår i alla definitioner oavsett vems definition man tittar på. 

Både lärare och studenter är övervägande överens om vad begreppens betydelse och 

grundtankar innebär. Att informanterna har liknande synsätt angående begreppen är positivt 

då det talar för att eleverna kan erbjudas undervisning av kompetenta lärare med en nyanserad 

bild av omvärlden. 

3.4 Hur kan lärare arbeta med begreppen i skolundervisningen?  
Alla informanter beskriver att de skulle kunna undervisa om de tidigare nämnda begreppen 

om de fick mer tid till sitt förfogande. Detta är dock något som blir mer påtagligt i lärarnas 

sätt att svara på frågor rörande detta. Lärarna menar i större utsträckning att det är ett viktigt 

ämne som är värt att undervisa om men att man inte riktigt anser sig ha den tiden som krävs 

för att lyckas med detta. Hos en av studenterna lyfts tolkningar av texter som en viktig del i att 

förstå sig på en väpnad religiös konflikt, alltså hur religiösa tolkar sin religion och hur detta 

påverkar beteendet hos dessa människor. ”Att man ändå kan få upp ögonen för att man kan 

tolka och vända och vrida på religiösa skrifter till att liksom funka för sitt eget sätt att se på 
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världen” (S2). Gemensamt för både lärare och studenter är att samtliga pratar om att det skulle 

vara givande att låta eleverna diskutera begreppen i grupp i större utsträckning. Detta för att 

på så vis vrida och vända på kunskapen de tillskansat sig och skärskåda aktuella händelser och 

medias rapportering.  

 

För att eleverna ska kunna föra givande samtal krävs enligt S1 att läraren till en början hjälper 

eleverna att skapa sig en ordentlig förståelse av begreppens innebörd, vilket bäst sker genom 

att läraren har en inledande föreläsning/begreppsgenomgång som även kan följas upp av att 

eleverna får arbeta om begreppens innebörd på olika sätt.  

En helhet lönar sig så himla mycket på något vis […] Alltså om man ska ta och pyssla med 
fundamentalism och terrorism då är det lika bra att du gör allting i ett enda svep […] Du har en 
introduktion och så drar du igenom begreppen ganska naturligt liksom, fördjupar sedan det hela med 
diskussioner av olika slag. (S1) 

S1 utvecklar även sitt resonemang och syftar till att eleverna självständigt bör få arbeta med 

begreppen, istället för enbart en lärarledd undervisning. ”Jag tror på eleverna […] De ska 

kunna hitta information själva. […] Man har liksom någon form av föreläsning och så sen så 

får de pyssla med det där på egen hand”.  

 

Att visa på att människor i grunden är väldigt lika lyftes av majoriteten av informanterna. De 

anser det viktigt att visa på att de stora världsreligionernas grundtankar är likartade med 

fredsbudskap som kärna. Detta istället för att eleverna ska se på de våldsbejakande perifera 

fenomenen inom en religion och tro att de är huvudfåran av den religionen. Informanterna 

anser det viktigt att bemöta nyhetsreportage med inslag efter inslag om de våldsamma 

extremisterna för att motverka obefogade fördomar. Om föregående tankar resonerar L1 

enligt följande: 

Man har ganska lika förhållningssätt till det mesta och man har ganska lika värderingar oavsett om du bor 
i Sverige eller i Indien. Så handlar ju det mesta i min religionskurs om att försöka förklara det […] Vad 
det gäller media har läraren en jätteviktig uppgift att nyansera och problematisera vad som är centrum och 
vad som är periferi. (L1)  

 

Majoriteten av informanterna pekade på just det att de bilder media visar upp är ensidiga och 

inte ger en rättvis och verklig bild av de konflikter som rubriksätts som väpnade religiösa 

konflikter och att det är viktigt att som lärare bemöta detta. Lärarens roll blir då att försöka 

nyansera elevernas syn på sin omvärld såsom den visas upp i media. Att arbeta med 

begreppen fundamentalism och terrorism som en del i undervisning om väpnade religiösa 

konflikter kan enligt informanterna bli ett bra undervisningsområde. L2 beskriver även att 
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man ibland kan utgå från det media rapporterar om, detta i ett försök att problematisera och 

diskutera det med eleverna: 

Det är väl helt lysande. Det finns stora möjligheter att använda sig av utifrån de begreppen media 
presenterar […] Det kan förklara en hel del, men inte allt. Men absolut, det är en tacksam utgångspunkt. 
(L2)  

3.4.1 Analys och kommentarer 

Samtliga informanter talade om att diskutera begreppen med eleverna vilket ligger i linje med 

Olivestams (2006, 141) beskrivning av tolkningsidealet där eleverna med lärarens hjälp ska 

bilda sig en egen uppfattning om undervisningens innehåll. Att informanterna också ansåg det 

viktigt att genom eget arbete låta eleverna ta reda på information om och arbeta med de olika 

begreppen ligger i linje med dialogidealet vi beskrivit enligt Olivestam (2006, 141) tidigare. 

Detta i tankar om att det är viktigt och att eleverna ska få komma fram till kunskap på en 

intersubjektiv grund.  

 

Att de flesta informanter talade om att inleda arbetet om begreppen med att ha föreläsningar 

och begreppsgenomgång faller inom ramen för förmedlingsdidaktiken som Olivestam (2006, 

143) beskriver där läraren står i centrum för elevernas lärande. Informanterna syftade alltså 

till att de skulle presentera begreppen och förklara innebörden för att säkerställa att eleverna 

fick en rättvis förståelse av begreppen. Detta blir tydligt när S1 pratar om att inleda med en 

introduktion där begreppen presenteras och förklaras för eleverna. De informanter som lyfte 

att religioner i grunden är väldigt lika rent värderingsmässigt och lägger tyngd på det i sin 

undervisning ligger mer i linje med den hermeneutikdidaktiska modell som Olivestam (2006, 

146) talar om. Där är det som tidigare beskrivet fokus på att se till religioners likheter istället 

för skillnader, att individers tolkningar av sin religion och de värderingar det ger upphov till 

ofta i grunden liknar varandra runt om i världen. Det var dock klart vanligare att 

informanterna resonerade likt en förmedlingsdidaktik än hermeneutikdidaktik.  

 

Utifrån informanternas svar framgick det inte med önskvärd tydlighet att varken lärarna eller 

studenterna medvetet använde sig av den andra modellen, den progressionsdidaktiska 

modellen vi beskrivit enligt Olivestam (2006, 145). Det går därför inte att dra några slutsatser 

ifall lärarna eller studenterna medvetet arbetar eller resonerar på det sättet eller ej. Sett till 

eventuell påverkande faktor till dessa skillnader av undervisningsupplägg kan bero på 

informanternas olika utbildningsbakgrund. Ser vi till presentationen av denna i kapitlets första 
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del förstår vi att informanterna, med särskild betoning på de aktiva lärarna, har präglats av 

olika lärarutbildningar.  

 

Utifrån informanternas svar går det urskilja en viss skillnad mellan lärarnas och studenternas 

förståelse samt resonemang angående hur de skulle behandla begreppen i undervisningen. 

Skillnaden är inte stor men lärarna presenterar i regel något bredare förståelse, 

ämneskunskaper samt didaktiska val de konkret skulle arbeta efter. Att en viss skillnad 

existerar är i sig inte överraskande då den stora skillnaden grundas i att lärarna aktivt arbetar i 

skolan. Detta i motsats till studenterna som enbart behandlat religionsundervisning under ett 

fåtal VFU-perioder.  

3.5 Vilka faktorer kan påverka läraren eller studenten i de didaktiska valen i 

undervisning om väpnade religiösa konflikter, fundamentalism och terrorism?  
Utifrån informanternas svar framgår det i samtliga intervjuer att det finns en gemensam 

nämnare angående påverkande faktorer, nämligen den påtagliga tidsbristen. Dock blir det 

mest påtagligt i lärarnas sätt att svara vilket i sig är förståeligt då de aktivt arbetar med ämnet i 

högre utsträckning. Kurserna för Religionskunskap 1 och Religionskunskap 2 omfattar 50 

poäng vilket motsvarar en termin och därmed något som kan öppna för en problematik. Ett 

gemensamt perspektiv hos informanterna är den stora mängd kunskapsstoff som ska 

behandlas i religionskunskapskurserna med små tidsramar. En av lärarna förslog att man kan 

lämna över området till andra lärare då denne inte anser sig hinna med det själv. ”En 50 

poängskurs i religion är ganska innehållsligt trång där jag med värme ibland överlämnar just 

det här ämnesområdet till samhälls- eller historieläraren” (L1).  

 

Problematiken blir påtagligt i L2:s sätt att svara då denne många gånger inte alls väljer att 

behandla begrepp som fundamentalism och terrorism i undervisningen. Även detta grundat i 

en motivering att kursens omfång är alldeles för litet för att hinna med allt denne skulle vilja. 

”Nej, jag har faktiskt inte haft upp det … Jag tycker att det blir, ja, för stort helt enkelt inom 

ramen för gymnasiekursen” (L2). Vi bör dock poängtera att L2 har flera idéer angående hur 

en sådan undervisning skulle kunna se ut men oftast lämnar över området då denne inte anser 

sig hinna behandla det på ett rättvist sätt. Än mer påtagligt blir det när samma lärare lyfter 

problematiken ytterligare när det diskuterades om hur denne skulle lägga upp sin 

undervisning och beröra väpnade religiösa konflikter samt begreppen fundamentalism och 

terrorism. Detta med tankar om att kursen skulle haft ett större utrymme att röra sig inom. L2 
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menar att konkreta konflikter kan behöva flertalet veckor av undervisningstiden då de i regel 

är väldigt komplexa.  

Israel och Palestinafrågan är ju så komplex […] finns det någon möjlighet att på fem minuter förklara 
den? Nja, ja och nej […] och då är det såhär, du behöver egentligen fem veckor på dig för att på något sätt 
få någon klarhet i det. Det innebär att man drar sig faktiskt litegrann för att överhuvudtaget stiga in i den 
minerade marken. (L2) 

 

Ytterligare en gemensam aspekt kopplat till kursernas bristande tidsram berör informanternas 

uppfattningar om behovet av större generaliseringar. Värdefull och djupare kunskap kan 

därmed gå om intet när de inte kan behandla en grundligare samt djupare kunskap kring 

begrepp som fundamentalism och terrorism. En av studenterna belyser problemet denne stött 

på under sina VFU-perioder och förklarar att man många gånger inte har möjligheten att 

bearbeta allt som kan vara av värde. 

Oftast är det så att du någonstans får hålla dig till väldigt mycket generaliseringar inom religionskunskap 
och så, eftersom det är så himla små och få kurser och lite tid. (S2) 

 

Lärare 1 väljer att se det som att lärare medvetet ljuger för eleverna eftersom undervisningen 

annars inte skulle vara genomförbar. Detta gäller inte enbart aspekter eller begrepp rörande 

fundamentalism och terrorism utan i undervisningen generellt i religionskunskap.  

Vi måste förenkla för att överhuvudtaget ha någon chans att förstå, men varje gång vi generaliserar 
[förenklar] så ljuger vi […] Vi måste förenkla för att överhuvudtaget ha någon möjlighet att arbeta med 
frågorna men då måste vi vara medvetna om att vi faktiskt hela tiden ljuger. (L1) 

 

En sista aspekt lärarna framförallt lyfte under intervjuerna rör problematiken kring den 

bristande kurslitteraturen lärarna har att söka stöd ifrån. I många fall beskrivs enbart de 

generaliserande tankarna kring religioner i litteraturen. Begrepp som fundamentalism och 

terrorism finns inte med vilket kan göra det problematiskt för läraren att ge eleverna något att 

själva kunna läsa om. Detta förutsatt att läraren själv inte finner kompletterande litteratur 

vilket då även skulle bli en ekonomisk för skolan. ”Det är något som märkligt nog inte finns 

med i läroböckerna […] När man bläddrar i dem så finns det oftast ingen större diskussion 

kring fundamentalism” (L1). Därav får inte heller läraren stöd i någon slags kurslitteratur att 

bearbeta tillsammans med eleverna, detta förutsatt att läraren inte gör sitt eget material.  

3.5.1 Analys och kommentarer 

Generellt framgår det tydligt att informanterna ser en stor problematik kring det stora 

innehållet och de korta kurserna i religionskunskap på gymnasiet. Flertalet av informanterna 
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beskriver hur de i många fall enbart har möjligheten att lyfta generaliserande tankar. De 

upplever att den tiden som krävs för att ge eleverna förutsättningarna för djupare kunskaper 

inte finns vilket bidrar till att eleverna går miste om viktiga aspekter kopplade till ämnet. 

Problematiken majoriteten av informanterna lyft blir påtagligt i det Löfstedt (2011, 12) 

beskriver om hur lärare överlag upplever en viss tidspress. Studiens resultat blir därför inget 

undantag i hur hon presenterar religionslärares uppfattningar angående detta. Frågan man bör 

ställa sig är ifall kursen skulle göra sig mer rättvis om den lästes över ett helt läsår och 

omfattade 100 poäng, istället för de 50 poängen de i dagsläget har att röra sig med.  

 

Löfstedt (2011, 9) talar om hur religionskunskapen innehar en viktig funktion i skolan där 

ämnet ofta är elevernas första möte med olika religiösa trosuppfattningar. Sett till medias 

stundtals vinklade antaganden utgör undervisningen en avgörande roll i hur eleverna kommer 

uppfatta de olika religioner som de stöter på. Detta blir även påtagligt i informanternas sätt att 

svara då de både finner det positivt i man kan utgå från medias antagande och problematisera 

det men även negativt då det som rapporteras kan vara felaktigt. I tidigare kapitel beskriver vi 

Olivestams (2006, 143) tankar kring hur en religionslärare kan lägga upp sin undervisning, 

hur val av kunskapsstoff och undervisningsmodeller kan styra den åt flera tänkbara håll. 

Därav kan det vara viktigt att lärare är medvetna om sina val och hur dessa påverkar 

undervisningen. Än mer påtagligt blir det i och med tidsbristen. Behovet att lärarna är väl 

medvetna och motiverade i sina val av kunskapsstoffet blir större i de korta kurserna. Detta 

eftersom man har mindre tid att ”slarva bort”. Med ett bra ämnesinnehåll kan man vinna 

mycket. I många fall handlar inte religionskunskap uteslutande om hur religioner är 

uppbyggda eller ser ut, utan det rör sig även om kunskap om olika människor och kulturer 

världen över. I en egen reflektion anser vi att lärarens didaktiska val blir oerhört viktiga och 

att inte alls lyfta frågor rörande fundamentalism och terrorism bör ifrågasättas.  

 

Ser man ytterligare till det Skolverket (2011, 137) beskrivit angående kursernas innehåll är 

det precis som inom alla andra ämnen att innehållet många gånger är öppet för en lärares egen 

tolkning. Läroplanen ger förvisso riktlinjer och centrala delar undervisningen bör behandla 

men därefter blir det upp till läraren att tolka in viktiga begrepp. Kontentan av det hela blir att 

viktiga begrepp kan gå förlorade, särskilt med tanke på kurserna Religionskunskap 1 och 2 

små tidsramar. I Franck (2011, 65) hittar vi stöd för våra tankar av att lyfta begrepp som 

fundamentalism och terrorism i undervisningen. Han belyser att begreppen bör lyftas på rätt 

sätt för att hämma och motverka felaktiga fördomar kopplat till olika religioner. Allt för att ge 
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en sådan rättvis bild av vad religion faktiskt är och hur det kan komma till uttryck hos flera 

miljoner människor i världen. För egentligen, vad är det som skiljer den ena människan mot 

den andra? Alla är vi människor som försöker leva tillsammans på denna jord.  



33	  
	  

4 Diskussion  
Dagens Sverige är präglat av en stor mångfald, både vad det gäller religiösa trosuppfattningar 

men även olika kulturer. Att ha en stort täckande religionsundervisning kan vara en del i hur 

man lyckas öka toleransen och förståelsen för andra människor. Att människor är och ser 

olika ut ska inte behöva inverka i hur vi uppfattar någon annan utan istället borde det vara 

något vi kan ta lärdom från. 

 

Det resultat vi fått fram gällande samtliga informanters förståelse och resonemang kring 

begreppen studien belyser anser vi vara positivt. Samtliga informanter för breda och 

genomtänkta resonemang angående begreppen och hur de kan implementeras i 

undervisningen. Därav kan dessa lärare och kommande lärare erbjuda eleverna en bra 

undervisning rent kunskapsmässigt. Däremot bör det påpekas att det initialt uppstod ett stort 

problem, nämligen att majoriteten av de tillfrågade lärarna valde att inte medverka i studien. 

De flesta svarade inte ens på det e-mail som skickades ut. En lärare som nekade hänvisade till 

att hen inte kände sig nog insatt i studiens ämne för att kunna svara på frågorna, vilket i sig är 

ett problem då det kan tala om en lärare med bitvis bristfälliga kunskaper i ett högaktuellt 

ämne. Frågorna man bör ställa sig blir då, varför tackade de andra nej eller ignorerade att 

svara på förfrågan? Finns det liknande resonemang hos andra lärare? Resultatet skulle 

eventuellt sett annorlunda ut om andra lärare utan någon större erfarenhet angående ämnet och 

de begrepp som är centrala för studien hade deltagit. Om studien även enbart präglats av 

aktiva lärares resonemang, istället för att ha haft lärarstudenter som tre av sex informanter, 

skulle resultatet kunnat se annorlunda ut. Kanske skulle vi inte fullt ut uppnått den positiva 

bilden av informanternas förståelse gällande begreppen utan istället sett tendensen att lärare 

inte skulle förstått hur dessa begrepp skulle kunna behandlas i skolundervisningen. Detta 

framförallt med tankar till den lärare som avböjde att delta i undersökningen. Man bör även 

problematisera utifrån det faktum att informanterna genomgått olika lärarutbildningar. Hur 

lärare uppfattar begreppen och sedermera implementerar dem i undervisningen eller inte kan 

bero på vilken typ av utbildning de haft inom religionsvetenskap på lärarutbildningen. Har de 

inte fått någon undervisning om begreppen påverkar det givetvis förståelsen och även 

kunskapen angående dem, vilket försvårar deras möjligheter att själva undervisa om 

begreppen på ett tillfredsställande vis. 
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Som informanterna i studien uttrycker det anser även vi att undervisning angående begreppen 

bör angripas på flera olika sätt men även genom flera olika undervisningsideal och modeller 

vi beskrivit från Olivestam (2006, 140ff). Genom att ha en bredd på undervisningen och dess 

utformning via idealen samt modellerna får eleverna möjlighet att ta till sig kunskaperna på 

ett djupare plan än om undervisningen dominerats av till exempel katederundervisning. 

Informanterna belyser att lärare bör lyfta dessa begrepp i någon form av föreläsning eller 

genomgång i ett första steg vilket kan ge eleverna en tydligare ingång och rättvisare bild av 

dem. Här blir det enkelt för lärarna att arbeta mot tolkningsidealet genom att eleverna enkelt 

kan ges stora möjligheter att diskutera och reflektera över det som läraren presenterar. Att 

som elev få något att fästa sitt intresse kring kan vara värdefullt vid vidare diskussioner av 

det. I resultatet framgår även informanternas syn på diskussionen som en viktig aktör i 

undervisningen kring begreppen. Vi instämmer med informanterna om vikten i att få diskutera 

och problematisera ett så svårt ämne som väpnade religiösa konflikter utgör, vilket även faller 

in på arbete riktat mot Olivestams (2006, 141) tankar angående dialogidealet. Det är viktigt att 

komma ihåg att vi är alla människor, ingen besitter all världens kunskap och att få diskutera 

något med andra kan lyfta samtliga inblandade till en högre kunskapsnivå. 

 

Att som lärare vara medveten om de ideal som Olivestam (2006, 141) talar om kan göra 

mycket för undervisningen. Idealen kan agera riktlinjer för lärare att utgå ifrån när de planerar 

sin undervisning för att på så vis uppnå en undervisning som allsidigt arbetar mot läroplanens 

mål. Detta är något som i större skala skulle leda till att undervisningen i svensk skola skulle 

bli mer likvärdig om alla lärare utgick från samma grund i planeringsstadiet.  

4.1 Upplevda skillnader mellan lärares och studenters resonemang 
I resultatet går det urskilja en viss skillnad i informanternas sätt att svara, då främst gällande 

lärare i jämförelse med studenterna. Lärarnas resonemang kring de olika begreppen och hur 

man skulle kunna behandla dem i undervisningen blir något djupare vilket i sig inte är 

underligt. Självklart spelar tidigare erfarenheter in i fallet där lärarna i majoritet aktivt har 

undervisat inom religionskunskap under flertalet år och därmed borde ha större förståelse 

kring den realistiska användningen av begreppen. Att lärarna haft chansen att aktivt arbeta 

med begreppen samt mött olika situationer där begreppen kunnat florera kan även ha bidragit. 

Däremot anser vi det självklart positivt och något överraskande att studenterna trots det 

befinner så pass nära i förståelsen och resonemanget kring de olika begreppen. Kanske beror 

detta på att lärarprogrammet erbjuder någon typ av undervisning inom ramen för begreppen. 
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En annan skillnad som går att utläsa är att lärarna oftare resonerar angående att lämna över 

undervisning rörande begreppen till andra lärare. Detta är något som studenterna inte 

beskriver i samma utsträckning. Kanske beror detta på studenternas bristande erfarenhet och 

avsaknad av den realistiska tidsramen lärarna är mer medvetna om i jämförelse.   

4.2 Slutsats och egna reflektioner 
I och med religionskursernas centrala innehåll vi presenterat tidigare anser vi att det centrala 

innehållet vi lyft kan motivera läraren till att behandla begrepp som fundamentalism och 

terrorism. De går in under benämningarna ”individers och gruppers identiteter och hur de kan 

formas i förhållande till religion utifrån skriftliga källor, historiska och nutida händelser”. 

Dock anser vi det viktigt att problematisera begreppen och att belysa verkligheten kopplat till 

dem i undervisningen. Enbart en minoritet av alla människor kan gå under benämningen 

”terrorist” som exempel. Att använda det generellt om vissa religiösa grupper, som i fallet vi 

lyfte i inledningen, ger ingen rättvis bild av vad religion är eller har att erbjuda en människa. 

Den stora majoriteten religiösa människor förespråkar inte terrorism, utan fördömer det precis 

som majoriteten icke-religiösa. Därav är det viktigt att få våra elever att inse detta faktum 

samt att vi alla är olika på många sätt, men att det finns många positiva aspekter i det.  

 

Vad det gäller vår syn angående undervisning rörande begreppen förespråkar vi en blandning 

av de olika undervisningsidealen och modellerna istället för enbart fokusera på en av dem. Vi 

menar att läraren stundtals kan behöva stå i centrum och lyfta ett perspektiv eller ämne, då 

inom ramen för förmedlingsdidaktiken vi beskrivit i tidigare kapitel. Följaktligen bör dock 

elevernas förståelse och tankar implementeras i undervisningen. Vi anser det viktigt att eleven 

självständigt bör få inhämta, bearbeta och självständigt tolka material. Detta för att kunna 

bilda sin egen uppfattning angående ämnet som denne sedan kan dela med sig av både till 

lärare och andra elever. Förhoppningen är att man tillsammans kan uppnå en gemensam 

förståelse kring ett ämne eller fenomen och därmed något som skulle falla inom ramen för den 

hermeneutikdidaktiska modellen. Att även ha olika mål och delmål för eleven att sträva mot i 

sitt kunskapsinhämtande anser vi vara av stor vikt. Detta eftersom vi upplever det viktigt att 

eleverna själva ska kunna se sina framsteg tydligare samt utmana eleven vidare i sitt 

kunskapsinhämtande. I och med att vi möts av elever med olika religiösa eller icke-religiösa 

bakgrunder tror vi att både lärare och elever kan utbyta kunskaper och erfarenheter i stor 

utsträckning. En undervisning upplagd där läraren först introducerar ett tänkt arbetsområde, 

hör och tar till sig elevernas kunskaper om dem och tillsammans går vidare i 
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kunskapsinhämtandet bör föredras. Alla har vi en viss uppfattning angående ett ämne men om 

just den uppfattningen stämmer fullt ut bör diskuteras tillsammans med andra. Detta med 

hänvisningar till det Säljö (2000, 13ff) talar om angående sociokulturellt lärande. 

 

Vi får inte heller glömma bort det som tidigare beskrivits angående medias funktion som 

”utbildare” i viss mån. Att begrepp som fundamentalism och terrorism lyfts i vissa situationer 

utan någon vidare begreppsförklaring är problematiskt då det urvattnar begreppens innebörd. 

Därav bör det anses värdefullt att eleverna får med sig kunskaper om begreppen från 

religionskunskapen av kompetenta lärare. Detta i tankar och förhoppningar om att motverka 

eventuella felaktiga fördomar eller förutfattade meningar kopplade till olika religioner. I det 

inledande kapitlet beskrev vi kortfattat en sådan händelse vars kontenta motiverade oss att 

utföra denna studie. Att elever exempelvis ska ha en uppfattning om att alla muslimer är 

terrorister bör självfallet motverkas då det inte finns någon sanning bakom sådant uttalande. 

Genom att utforma undervisningen kring begreppen grundligt kan eleverna bemöta medias 

påståenden med en mer nyanserad blick och kan bilda sig en egen uppfattning baserad på 

kunskap och eftertanke istället för en baserad på fördomar och okunskap. 

 

Alla vi lärare måste i regel bli bättre på att bemöta och bearbeta uttalanden som dessa med 

kunskap och inte gömma oss bakom det faktum att området kan vara minerat och svårt. Ett 

stort problem angående frågan måste röra det majoriteten av lärarna och Löfstedt (2011, 12) 

beskriver, nämligen den påtagliga tidsbristen. En gymnasiekurs på 50 poäng är kort och vi 

kan med stor förståelse förstå att lärare inte anser sig ha den tiden som behövs för att hinna 

arbeta med dessa frågor. Kan det vara av värde att se över omfånget på kursen? Att istället ha 

ett helt år, därmed en 100 poängskurs, att arbeta efter borde resultera i både mer grundliga och 

fördjupade kunskaper för eleverna och minskad tidsbrist för lärarna. Religionskunskap 

handlar i förlängningen inte enbart om undervisning om religioners utformning utan det kan 

även utmynna en slags kulturkunskap. Genom möten med religioner världen över möts 

eleverna inte enbart av de religiösa trosuppfattningarna utan även perspektiv på och av andra 

människor. En genomtänkt religionsundervisning skulle även kunna vara en väg att gå i 

arbetet efter skolans generella värdegrund, vilket är samtliga lärares uppgift. Att utbilda 

eleverna till samhälleliga medborgare och utveckla deras tankar kring mänskliga rättigheter 

samt alla människors lika värde bör absolut mötas i undervisning av religionskunskap. Kanske 

kan vi någonstans förstå att människor inte är speciellt olika innerst inne, utan 

värderingsmässigt kanske vi ligger närmare än vad vi många gånger tror.  
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4.3 Vidare forskning 
Avslutningsvis vill vi beskriva tankar gällande vidare forskning inom ämnet där vi ser ett 

behov att utveckla religionskunskapsämnet snarare än att avveckla det. En intressant aspekt 

angående vidare forskning kan beröra en större undersökning likt den vi just presenterat. 

Kanske vore en undersökning med vår första utgångspunkt, att enbart intervjua aktiva lärare, 

en intressant utveckling. Kanske vore även en kompletterande kvantitativ undersökning 

intressant, där man kan dra generella slutsatser till huruvida lärare överlag arbetar med frågor 

kring det vi tidigare presenterat eller inte.  

 

För att nämna en sista tanke gällande vidare forskning kan man se till ett behov av utveckling 

av religionsämnet. Våra erfarenheter av ämnet så här långt grundas i ett behov att frångå den 

mer traditionella undervisningen och istället lägga fokus på en tematisk undervisning där man 

snarare behandlar olika religiösa begrepp samt handlar ämnesöverskridande istället för varje 

religion var för sig. Visst kan det finnas en poäng i behandlingen av varje religion enskilt då 

de alla är olika men många gånger kan man glömma bort att de har större likheter än vad man 

kan tro. Hur en sådan undervisning optimalt skulle kunna se ut tål att studeras vidare och 

effekterna av dessa tankar kan möjligen inverka att klyftan mellan ”vi och dem” blir mindre.   
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Bilaga 1 

 
 

 

Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter från Umeå universitet som skriver en kandidatuppsats i 
religionsvetenskap rörande hur religionslärare arbetar med väpnade religiösa 
konflikter, med fokus på begreppen fundamentalism och terrorism i 
religionsundervisningen. Vi söker aktiva religionslärare till vår intervjustudie där vi 
kommer att ställa sju huvudfrågor med några tillhörande följdfrågor. 
Uppskattningsvis tar intervjun mellan 40-60 minuter men självklart kan det variera 
från intervju till intervju. Det är viktigt att belysa att vi i vår studie är vi intresserade 
av dina erfarenheter angående ämnet och inte absoluta kunskaper om hur ämnet bör 
behandlas.  
 
Du som informant är givetvis anonym och svaren kommer avidentifieras och 
behandlas konfidentiellt. Du som informant har när som helst under studiens eller 
intervjuns gång rätten att avbryta deltagandet. Finns det önskemål om att ta del av vår 
färdiga studie löser vi självklart detta.  
 
Tack på förhand!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du några frågor, kontakta oss på: 
Jonas Karlsson      Ludwig Lundström Rova 
076-3982775      070-3930583 
jo.karlsson@hotmail.com    ludwig.rova@gmail.com 
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Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbeta som lärare i ämnet religionskunskap?  
a. När tog du din lärarexamen?  
 

2. Hur länge har du studerat på lärarprogrammet med ämnet religionsvetenskap? 
a. När tar du din examen?  

 
3. Kan du kortfattat beskriva hur du skulle lägga upp din undervisning inom 

religionskunskap? 
a. Behandlas varje enskild religion var för sig, som genomgående teman 

eller hur gör du? 
 

4. När jag nämner begreppet ”väpnad religiös konflikt”, vad tänker du på då? 
a. Vilka begrepp rörande en väpnad religiös konflikt anser du vara 

viktiga att behandla? 
b. Hur skulle du arbeta med dessa begrepp i din undervisning?  
c. Vilken typ av reaktion har du mött hos eleverna när du undervisar om 

detta? 
 

5. Varför är det viktigt att behandla just det du nämner? 
a. Finns det något, rörande väpnade religiösa konflikter, man som lärare 

inte bör behandla i sin undervisning? 
i. Varför bör man undvika det i sin undervisning? 

b. Vad kan vara bra att tänka på rörande undervisning om väpnade 
religiösa konflikter, ex konflikten Israel/Palestina, i ett samhälle 
präglat av religiös mångfald? 

 
6. När du hör begreppen fundamentalism och terrorism, vad tänker du på då? 

a. Vilken typ av reaktion möter du hos eleverna när du använder 
begreppen i din undervisning?  

b. Hur bemöter du reaktionerna, utifrån en undervisningssynpunkt? 
i. Långsiktighet eller kort bemötande? 

 
7. Vad ser du för möjligheter med undervisning om väpnade religiösa konflikter, 

kopplat till begrepp som fundamentalism och terrorism? 
a. Vad ser du för svårigheter med undervisning om väpnade religiösa 

konflikter, kopplat till begreppen fundamentalism och terrorism?  
 

8. Media har en stor påverkan kring hur elever kommer att bemöta religion.  
a. Vilken roll kan du som lärare spela i hur elever kommer att uppfatta 

begreppen fundamentalism och terrorism? 
 

9. Hur tolkar du det läroplanen beskriver som det centrala innehållet med fokus 
på dessa två punkter: 

 
”Individers identitet och hur det kan formas till förhållande till religion utifrån 
skriftliga källor, traditioner och nutida händelser”.  
 

Bilaga 2 
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”Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till 
religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och 
historiska och nutida händelser” – Religionskunskap 1.  
 
 
”Individuella tolkningar av religiösa trosuppfattningar i ett mångreligiöst 
samhälle”.  
 
”Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa 
trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald”. – Religionskunskap 2. 
 

a. Om du skulle beröra begreppen fundamentalism och terrorism utifrån 
dessa två punkter, hur skulle du strukturera din undervisning? 

i. Vilka undervisningsmetoder använder du dig av och varför?  

 

 

 


