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Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka en konfessionell religionsundervisning. Staten 

som undersökts är regionen Kurdistan i norra Irak. Religionslärare har intervjuats för att 

undersöka hur de resonerar kring religionsämnet, även observationer av hur lärarna undervisa r 

i praktiken har utförts. En kort analys har även gjorts av religionsundervisningens 

styrdokument. Som bakgrund har denna studie gått igenom Kurdistans undervisning från att 

vara en minoritetsfolkgrupp i norra Irak till att sedan bli ett självstyrd region som sedan skapat 

en egen läroplan. Metoden för studien har varit kvalitativa intervjuer som använt sig av 

fenomenologi, en etnografisk metod har använts till observationer, och även analys av Irakiska-

Kurdistans läroplan. Resultatet av intervjuerna och observationerna samt det som står i 

läroplanen har analyserats utifrån läroplanskoder som är den teorin uppsatsen använder sig av. 

Med hjälp av den fenomenologiska metoden samt läroplanskoderna har jag diskuterat resultaten 

i diskussion kapitlet. Jag har även analyserat orsakerna till varför religionsundervisningen 

framställs på ett visst sätt utifrån styrdokumenten och lärarnas resonemang, detta görs med hjälp 

av läroplanskoderna. En anledning till varför religionsundervisningen framställs som den gör 

är för att majoriteten av de kurdiska invånarna är muslimer.  

 

Nyckelord:  Islam, religionsundervisning, Kurdistan, kristendom, yazidism, lärare.   
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1. Inledning 

Att vara född i en religiös familj har resulterat i att religion blivit centralt i mitt liv. Som ung 

var det något givet att religion existerade i min vardag, den bara fanns där. Det var inte förrän 

jag blev äldre som det riktiga intresset för religion som ett ämne växte, inte bara den religiö sa 

tron jag var uppvuxen i, men även alla de andra religioner som existerade i samhället. Detta i 

sin tur ledde till att religionsundervisningen i skolan var något som intresserade mig och 

skapade ett större engagemang vilket ledde till att jag tog till mig mer kunskap och utvecklades 

inom ämnet. 

När jag var 17 år valde min familj att flytta tillbaka till Kurdistan i norra Irak och bosätta sig 

där under ett års tid. I och med att religionskunskap var ett av mina favoritämnen väcktes min 

nyfikenhet kring religionsundervisningen och hur ämnet var uppbyggt i hemlandet. Det bör 

tilläggas att majoriteten av invånarna i Kurdistan är muslimer.1 Till min förvåning insåg jag att 

religionsundervisningen i princip endast handlade om islam och att det som gjordes under 

lektionerna handlade i stort sätt om att läsa ur koranen.  

Jag, som är mer bekant med den icke konfessionella religionsundervisningen, där man inte 

bekänner någon specifik religion, hade svårt att anpassa mig när undervisningen iställe t 

präglades av den konfessionella formen. Detta på grund av att undervisningen var något jag 

inte alls var förberedd på, i och med att detta var ett nytt territorium för mig. Intresset för det 

kurdiska undervisningen växte. Eftersom jag nu ska bli lärare inom religionskunskap bestämde 

jag mig för en undersökning kring den kurdiska skolsystem, dess läroplan samt 

religionsundervisning var intressant för ett uppsatsämne. 

I denna  uppsats vill jag granska den kurdiska läroplanen, dels hur den kom till, men även 

genomföra en mindre undersökning av den del som behandlar religionsundervisningen. 

Dessutom vill jag undersöka hur den kurdiska religionsundervisningen ser ut i praktiken, hur 

läraren väljer att undervisa inom ämnet religion samt hur de resonerar kring ämnet. 

                                                 
1 http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Irak/Religion (hämtad 2016-05-13 kl 10:40) 

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Irak/Religion
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att granska vad den kurdiska läroplanen säger om 

religionsundervisningen. Jag vill även undersöka hur religionslärare resonerar om sitt ämne och 

sin undervisning men även hur undervisningen ter sig i praktiken. Fortsättningsvis vill jag 

undersöka och analysera relationen mellan styrdokument, undervisningspraktiken med lärarnas 

egna tankar om sin undervisning och dess innehåll.  

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur har religionskunskapen utvecklats inom den kurdiska läroplanen från 1928 då den 

Kurdiska undervisningen följde den irakiska läroplanen. Etableringen av den kurdiska 

regionen och  slutligen den nya läroplanen från 2015 - 2016.  

 Hur ser religionsundervisningen ut i praktiken på kurdiska gymnasieskolor? 

 Hur resonerar yrkesverksamma religionslärare om sitt ämne och sin undervisning? 

 Vilken är relationen mellan styrdokument, undervisningspraktik och lärarnas sätt att 

resonera om religionsundervisningen?  
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1.3 Metod 

I denna uppsats har jag utfört fältstudier i Kurdistan i norra Irak där bl a  kvalitativa intervjue r 

och observationer  genomförts.2 Jag har intervjuat fem religionsläraren i årskurs tio till tolv, 

alltså gymnasieklasserna. Intervjufrågor har formulerats baserat på frågeställningarna som 

studien tänkt besvara och uppsatsen använder sig av en semi-strukturerad intervju.3 Frågorna 

har använts som utgångspunkt för intervjuerna  men det har även getts utrymme till följdfrågo r 

som huvudsakligen varit baserade på respondenternas svar och  beroende på vilken riktning 

intervjun gått. Anledningen till följdfrågor var för att intervjun skulle kunna få ut så mycket 

relevant information som möjligt.  

Studien använder Kvales resonemang om fenomenologi där han menar att det handlar om att 

försöka förstå något utifrån deltagarnas egna perspektiv och deras sociala sammanhang.4 Hans 

resonemang är grundat utifrån tanken om att olika fenomen uppenbarar sig på olika sätt 

beroende på vilket perspektiv individen har. Med detta menas att vi människor ser världen med 

olika ögon. Det mest väsentliga är verkligheten som uppfattas av människan och det viktigas te 

för intervjuaren är att prioritera deltagarens exakta beskrivningar och öppenheten för 

deltagarens upplevelser.5  

Fenomenologin har en central roll i min uppsatts och detta är eftersom att studien går ut på att 

undersöka lärarnas tankar kring verkligheten. Intervjupersonens levda vardagsvärld är det som 

studien vill komma åt samtidigt förståelsen kring respondentens livsvärld utifrån deras 

tolkningar och världsuppfattningar. Det är även lärarnas tolkningar som tar det största platsen i 

forskningen. 6 Fokus ligger vid forskningsämnet vilket innebär att intervjun går framåt baserat 

på svaren som samlats in från lärarna. Intervjuerna skedde i skolområdet med respondenten  

Efter att all relevant data samlats in har intervjuerna transkriberats. Värt att nämna är att de 

olika respondenterna under intervjuerna ofta citerat koranen. Eftersom jag inte behärskar 

                                                 
2 Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Lund; 2002 s 17 
3 3 Ahrne, Göran och Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. 2:1. uppl. Stockholm: Liber AB, 2015, 

38. 
4 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997 
5 Kvale, Steinar. (1997) s. 54 
6 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun , 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2014 sid 176-178 
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arabiska har dessa citat uteslutits från transkriberingen men respondenternas förklaringar av 

passagerna har transkriberats så själva meningen har således ej gått förlorat. 

Även observationer har utförts i Kurdistan och metoden jag använt mig av är etnografi. 

Etnografi betyder folkbeskrivning och tanken med detta är att förstå andra människors sätt att 

lära och leva.7 Uppsatsen följde Merriams metod där hon lyfter fram vissa aspekter till lyckade 

observationer. Observationerna skedde i intervjupersonernas klassrum, där jag observerade 

klassrumsmiljön samt vilka beteenden som uppmuntrades eller hindrades. Deltagarna 

observerades, hur många elever det fanns i klassrummet, även undersökning kring vad som sker 

i klassrummen, elevernas delaktighet i lektionen, hur läraren betedde sig gentemot eleverna, 

hur läraren undervisade men även längden på lektionerna.8 Under observationerna hade jag en 

passivroll där jag inte deltog utan endast observerade, men eleverna och lärarna visste att jag 

var där för att observera. Syftet med observationerna var kända av alla närvarande och min roll 

var endast att observera lektionen.9  

Etnografiska studier brukar dokumenteras bland annat i en loggbok10 vilket har gjorts under 

observationerna. Observationerna har skrivits i direkt anslutning till lektionerna där korta 

fältnotiser har skrivits om det som har skett i klassrummet i just den stunden.11 Anteckningarna 

som gjorts är skrivna på ett berättande och till en viss del beskrivande sätt. Jag berättar vad som 

händer men beskriver även hur det sker.12 Observationerna renskrivs sedan från anteckningarna 

till datorn. 

En kort läroplanstudie har även skett där den kurdiska läroplanen har studerats. Läroplanskoder 

kommer att användas för att analysera och tolka läroplanen, dessa beskrivs mer utförligt i teor i 

kapitlet.  

Observationerna, transkriberingarna samt den kurdiska läroplanen och läroböckerna är i 

författarens ägo.  

                                                 
7 Birgitta Kullberg, Etnografi i klassrummet, Studentlitteratur, Lund, 2004 s 11-12 
8 Merriam, Sharan B., Fallstudien som forskningsmetod , Studentlitteratur, Lund, 1994 s 104 
9 Merriam, Sharan B. (1994) s 106 
10 Birgitta Kullberg, (2004) s 152 
11 Birgitta Kullberg, (2004) s 154-155 
12 Birgitta Kullberg, (2004) s 160 
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1.3.1 Reliabilitet och validitet  
 

Om resultatet blir detsamma om  någon annan skulle utföra en exakt studie baserat på samma 

material som samlats in då kan man fastställa reliabiliteten och validiteten av forskningen.  

alltså med reliabilitet menar man att även om flera andra utför studien med samma material så 

ska samma eller liknande resultat uppnås, alltså om studien är trovärdig. Validitet syftar på om  

studien har mätt det som den tänkt mäta och om min information är relevant till min studie.13  

 

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur religionsundervisningen i Kurdistan ser ut. 

Studien är inte avsedd att generalisera resultat beträffande alla skolor i Kurdistan utan endast 

skapa en förståelse för hur en konfessionell religionsundervisning kan vara strukturerad.  

 

Begreppen kan ha olika tolkningar baserat på vem det är som läser dem. Reliabilitet bedöms i 

förhållande till när intervjun skedde och bör även ses utifrån dess sammanhang. En identisk 

fråga kan fortfarande vara reliabel även fast svaren blir olika. Att endast jämföra svaren på en 

och samma fråga från samma respondent räcker inte utan forskaren måste först avgöra frågornas 

validitet genom att undersöka de olika tiderna som respondenten intervjuats. Reliabilite ten 

bedöms efter validiteten är säkerställt.14 

Validitet inom kvalitativforskning handlar om att jämföra det man anser som sant med det 

resultat som studien ger. Det jag kan göra som forskare för att försäkra mig om att resultatet är 

både valid och reliabelt är att svara på mina frågeställningar och följa mitt syfte.  

Det positiva med intervjun är att informanter kan påvisa de olika uppfattningar som finns om 

ett specifikt ämne men även ge en varierande bild av världen.15  

Att jobba med intervjuer tar även ganska mycket tid vilket resulterar i att man inte kan göra hur 

många intervjuer som helst eftersom att många timmar går åt att transkribera de inspelade 

intervjuerna.. Jag fick översätta mina transkriberingar från kurdiska till svenska, därför krävdes 

det att jag lyssnade väl på informanterna och diskuterade översättningen av vissa resonemang 

                                                 
13 Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt(red.) Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 5 

uppl. 1996. s. 210 
14 Svensson, Per-Gunnar. (1996) s. 210 
15 Svensson, Per-Gunnar. (1996) s. 14 
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och begrepp med andra kurdisk talande svenska personer, allt för att säkerställa en korrekt 

översättning. 

Att försöka göra de olika stegen möjligt att genomföra är ett sätt att förstärka reliabiliteten i 

etnografiska studier. Detta har gjorts genom att anteckningar har först under hela 

observationens gång.16 Observationerna har skett i sådant utsträckning att lärarens sätt att 

undervisa och innehållet i undervisningen är det som tar störst plats i observationerna. 

Validiteten i observationerna kan säkerställas eftersom att observatören har varit objektiv i sitt 

framförande av lärarens undervisning att skulle en annan forskare observera samma fenomen 

utifrån frågeställningarna skulle samma resultat återfinnas.  

Denna studie har använt sig av tre olika metoder för att studera den kurdiska 

religionsundervisningen. Studien har kombinerat olika metoder för att säkerställa reliabilite ten 

och validiteten med forskningen. Forskningens trovärdighet stärks genom att fler metoder 

används och för att studien på så sätt kommer fram till en mer sann beskrivning.  17 Denna 

Studien har inte för avseende att beskriva hur alla skolor i Kurdistan ser ut, utan respondenterna 

hjälper med sina resonemang till att skapa sig en förståelse om hur det kan se ut i kurdiska 

skolor. 

 

1.3.2 Urval och Avgränsning: 

Jag har intervjuat fem yrkesverksamma gymnasielärare inom ämnet religionskunskap. 

Anledningen till valet av  gymnasieklasser var att det var den årskursen jag tänkt undervisa 

inom i min framtida yrke. En annan anledning var alla elever på gymnasiet läser 

religionskunskap vilket även innebär  att intervjuerna samt observationerna på så sätt skulle 

kunna vara jämförbara. Fem skolor observerades och fem läraren intervjuades. det blev två 

pojkskolor samt tre flickskolor, och det blev två av varje årskurs för att på så sätt kunna få rikare 

material. Skulle det skilja sig mellan pojk och flickskolorna i varje årskurs så skulle jag få ta 

del av det. Samtliga informanter var män, detta var något som inte gick att styra på grund av 

tidsbrist men även eftersom att mycket tid skulle läggas åt till att hitta kvinnliga religionslära re 

och den tiden fanns inte, därför lades inte stor vikt på detta. Det viktigaste var att få balans 

mellan pojk- och flickskolor samt mellan olika årskurser. Valet att använda sig av fem 

                                                 
16 Birgitta Kullberg. (2004) s 76 
17 Göran Ahrne, Peter Svensson(red.) s. 25-26  
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intervjuer samt lika många observationer under lektioner som var 40 minuter långa var för att 

på så sätt kunna säkerställa att studien skulle få ett varierat och rikt innehåll.  Under 

observationerna lades fokus på läraren och hur han undervisar i klassrummet. 

 

1.3.3 Genomförande 

Fältstudier utfördes i Kurdistan, lärarna hade informerats om min ankomst, intervjue rna 

genomfördes på respondenternas skola, en kort presentation av mig skedde och samtliga lärar 

som intervjuades observerade jag även under respektive religionslektioner. Två platser längst 

bak i klassen fick stå ledigt till mig och min följeslagare18 förfogande. Jag valde platserna längst 

bak just på grund av att vi dels inte skulle ta bort elevernas fokus från läraren men även för att 

som observationer såg jag mer av det som skedde om alla som befann sig i klassrummet var 

framför dig.  Anteckningar på block var det medlet som användes  under observationerna för 

att dokumentera vad som skedde. Efter lektionens slut tackade jag alla för att jag fick närvara 

och klassrummen utrymdes för att möjliggöra bildtagning av klassrummen. Kort efter det 

skedde en intervju med religionsläraren, i vissa fall var det i ett ostört rum men jag märkte 

snabbt att, vara själva i ett rum inte alltid var lätt eftersom andra på skolorna ibland behövde 

vistas i rummen. Intervjuerna låg mellan 20-40 minuter där de bland annat fick presentera sig 

kort och sedan svara på intervjufrågorna. En intervjuguide användes och tanken var att det 

skulle ställas följdfrågor utifrån samtalets riktning men jag märkte snabbt att vissa var väldigt 

pratglada och besvarade frågorna på ett tillfredställande vis. Efter intervjuerna skedde en resa 

till huvudstaden Arbil för att få tag på läroplanen, detta var efter att jag fått reda på att jag själv 

måste hämta be om läroplanen för att få det beviljad. Det var omständligt eftersom att 

läroplanen inte var en offentlig handling, men efter ett möte med en av personerna som 

utformad läroplanen fick jag tag på relevant information.   

 

1.3.4 Etiska överväganden 

I mitt skrivande har jag använt mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer3, riktlinje rna 

har legat till grund för mina etiska överväganden i forskningsprocessen.19 

                                                 
18 följeslagaren var kusinen som hade gjort allt förarbete, alltså fixat lärare att intervjua samt klasser att 

observera. Han var även den som tog mig till skolorna och till huvudstaden för att få tag på läroplanen. 
19 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad 2016-04-18 08.23) 



 8 

Samtyckeskravet - lärarna och klasserna jag intervjuade och samtidigt observerade hade 

tillfrågats i förväg. En kontakt till mig hade ringt runt skolorna och förklarade det som skulle 

ske, rektorn accepterade som i sin tur frågade lärarna som ville ställa upp på intervjun. 

Nyttjandekravet –  den information som samlats in kommer att endast användas till i forsknings 

syfte, och detta har de informerats om i förväg men även under intervjuns gång, ingen av lärarna 

hade problem med hur materialets skulle används. 

Informationskravet – respondenterna informerades om deras uppgift inom forskningen och 

även om deras rättigheter, alltså att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

välja att avsluta intervjun om de så önskade. 

Konfidentialitetskravet – respondenternas personuppgifter kommer att döljas så att ingen 

kommer att kunna identifiera dem. Deras anonymitet kommer att garanteras genom att använda 

mig av andra namn eller uteslutandet av deras namn helt. 

 

1.4 Teori 

För att analysera de motiv som ligger till grund för vilket stoff skolorna anser är viktigast att 

välja, hur lärarna valt att genomföra undervisningen och sättet att undervisa på, Ulf P Lundgren 

och Göran Linde i hans efterföljd definierar läroplanskoder  som sammanfattande principerna 

för urval, organisation och förmedlingsform för skolans undervisning. För att veta hur. skolorna 

ser ut och varför det ser ut på ett sätt bör ett granskande av läroplanen ske. Detta görs genom 

att i studien analysera svaren till studiens frågeställningar utifrån läroplanskoderna. I denna 

uppsats sker en  analys av läroplanen, lärarnas sätt att undervisa och undervisningens innehå ll.  

Läroplanen kommer att sedan ge oss information om vad det är som anses är de viktigas te 

punkterna inom utbildningssystemet i ett land. För att förstå sig på Kurdistans läroplan ska vi 

inte enbart undersöka dess läroplan men även på vilket sätt läroplanen följs i skolorna. detta 

görs Jag kommer att gå in på vad läroplanen är, läroplansteorier men även olika sätt att granska 

ett läroplan på, sedan kommer även observationerna analyseras utifrån dessa koder.20 

 

                                                 
20 Stensmo, Christer, Pedagogisk filosofi: en introduktion , 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, 18 
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Vad är det elever ska veta? Och hur ska läraren lära dem detta för att de på bästa sätt kan lära 

sig? Varför ska elever lära sig om ett specifikt ämne inom momentet och varför skall eleverna 

inte lära sig något annat istället? Detta är utgångspunkten för ett läroplansarbete. Man kan säga 

att en läroplan är ett program på hur man ska kontrollera och styra en utbildning och dess 

innehåll. Stensmo menar att, hur läroplanen ser ut och vad som väljs att lyftas fram i den beror 

helt och hållet på den politiska makten som styr landet. Han menar att det är den styrande 

makten som bestämmer vad som bör tas med och vad som bör uteslutas från en läroplan. 21 

Linde resonerar på ett liknande sätt gällande maktstrukturen, han säger att skolan är en del av 

samhället, vilket innebär att det är samhällsmönstret och dess tänkande som avspeglas i 

skolan.22 När en läroplan fastställs ger den uttryck för läroplanskoder, Linde beskriver dem 

som, de sammanfattande principerna för organisation, förmedlingsform och det man väljer ut 

för skolans undervisning. Dessa används sedan som hjälpmedel till att vägleda en genom 

undervisningen och kan se olika ut från land till land.23 

 

Linde lyfter fram de fem läroplanskoder som man använder sig av för att vägleda 

undervisningen. Dessa är klassisk läroplanskod, realistisk läroplanskod, moralisk läroplanskod, 

rationell läroplanskod och aristokratisk läroplanskod. Nedan följer en kort redogörelse av dessa: 

 

Realistisk läroplanskod är den vetenskapliga förståelsen av världen. Exempelvis det som idag 

kallas för naturvetenskaplig linjen alltså att ge en grundläggande rationell och vetenskaplig 

världsbild. Sedan menar Linde att skolorna kan vara ute efter ett äldre ideal och detta kallas för 

klassisk läroplanskod, skolan försöker nå tillbaka till ett ideal man hade förr i tiden, man vill 

förbättra eleverna i riktning mot det idealet och detta gör man med hjälp av litteratur, men det 

krävs även engagerade och självdisciplinerade elever. Tanken är att det var bättre förr. 

Exempelvis klassiska språk som latin bör återinföras. 24 Om skolan istället riktar sig till lojalitet 

och moralen bland människorna menar Linde att det är Moralisk läroplanskod som skolan riktar 

sig mot. Detta skedde bland annat inom den Svenska folkskolan vars grundregler var ”Gud och 

Fosterlandet” Moralen finner man i den makt som finns i samhället. Idag utgår inte moralen 

från religionen som den gjorde då utan nu behandlas det moraliska innehållet utifrån demokrati. 

Det andra är  Rationell läroplanskod, ett nyttotänkande, elever ska utbildas inom praktiska 

                                                 
21 Stensmo, Christer, Pedagogisk filosofi: en introduktion , 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, 18 
22 Linde, Göran, Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2012, 14 
23 Linde, Göran, Det ska ni veta!: (2012) s 39 
24 Linde, Göran, Det ska ni veta!: (2012) s 39 
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områden. Undervisningen bör ske på sådant sätt att det gynnas eleverna i framtiden som 

tillexempel att undervisa eleverna svenska, detta för att i framtiden bör elever kunna läsa 

instruktioner etc. 25 Den aristokratiska läroplanskod vilket är den sista läroplanskoden som 

Linde lyfter fram är viljan om att särskilja sig från andra, utbildningen är inte högre eller bättre 

utan syftet är att deras språk och sättet de uppför sig på ska separera sig från andra elever för 

att visa att de tillhör en separat klass.26 Man bör ha i åtanke att skolor inte domineras av endast 

en läroplansteori utan det kan finnas en balans mellan dessa för att utforma en passande 

läroplan.  

 

Att välja vad som bör undervisas och vilket stoff som är viktigare än det andra är inte heller 

lätt. Linde diskuterar de olika koderna för hur lärarna ska sortera och välja stoff, han menar 

även att det finns olika koder för hur lärarna utvärdera eleverna och berömmer dem. Den första 

som Linde nämner är collection code  han förklarar att det är då ämnena imiterar akademiska 

kunskapsområdena. Lärarna ser sig själva mer som representanter för ämnet än  pedagoger, det 

är de som har ansvar för vad eleverna lär sig och de arbetar självständigt. Eleverna bedöms 

utifrån sina kunskaper. Ser läraren sig själv mer som pedagog, att läraren ingår i ett lärarlag och 

att de hjälps åt då menar Linde att det är integrative code som kommer till anspråk. Samtidigt 

finns det, andra aspekter än bara ämnet som är förenande och dessa är lärarlaget, skolklassen 

och övergripande ämnen. 27 

 

Hur läraren bedömer elever kan även skilja sig, Linde skriver om två koder. Competence code 

där lärarna inte bedömer kunskaperna utan elevens utveckling, hur de är i skolan och hur de 

beter sig. Performance code, läraren bedömer endast hur eleven presterar i skolan, vem eleven 

är som person utanför skolan spelar ingen roll utan det är hur duktig eleven är i skolan som 

bedöms.28 

 

I en läroplan står det vad elever bör lära sig i skolan, vad som ska ingå i utbildningen och varför. 

Men på samma sätt som elever läser en text och lär sig att tolka texten utifrån det som kallar 

för ”mellan raderna” lär ungdomar sig saker i skolan som inte ingår i läroplanen och detta kallas 

                                                 
25 Linde, Göran, Det ska ni veta!, (2012) s 40 
26 Linde, Göran, Det ska ni veta! ,(2012) s 41 
27 Linde, Göran, Det ska ni veta!, (2012) s 45 
28 Linde, Göran, Det ska ni veta!, (2012) s 45 
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för en dold läroplan.29 Utöver de fyra koderna som Linde tar upp finns det en alltså en fjärde. 

Broady beskriver denna som det eleverna lär sig utöver det som står i läroplanen. Elever lär sig 

t ex att vänta på sin tur, lär sig om tålamod, att jobba individuellt, att vänta, att underordna sig 

lärarens auktoritet, kontrollera sig verbalt, och att undertrycka sina erfarenheter. Allt detta lär 

eleverna sig i skolan 30  

 

Är en dold läroplan negativt eller positivt? Den kan endast besvaras av de personer som 

tillfrågas. En dold läroplan existerar på samma sätt som gömda regler i ett samhälle existerar, 

vi människor vet hur vi bör förhålla oss till vissa saker och hur vi bör bete oss i olika 

sammanhang, detta har inte vi fått lära oss i skolbänken för att det stått i läroplanen utan detta 

har vi fått lära oss genom den dolda läroplanen utifrån samhällets struktur. 

 

 

1.5 Disposition  
 

I första kapitlet beskrivs hur mitt intresse för religionsundervisningen växte och upplevelsen av 

en konfessionell religionsundervisning. Syftet med denna uppsats är att granska Kurdistans 

läroplan och hur religionskunskapens innehåll, hur läraren undervisar men även lärarens 

resonemang kring religionskunskapen. I metoddelen går jag igenom hur jag gjorde för att samla 

in materialet till studien men även hur jag bearbetade informationen till min kvalitativa studie. 

Jag går igenom fenomenologin och etnografi. Mitt material är läroplanen, intervjuer och 

observationer. I första kapitlet ingår även urval och etiska överväganden samt reliabilitet och 

validitet. I teoridelen lyfts läroplanskoder fram dessa används när undervisningsstoff ska väljas 

men även hur lärarna bedömer eleverna.  Den dolda läroplanen tas även upp det handlar om 

vad elever lär sig utöver det som står i läroplanen 

 

                                                 
29 Broady, Donald. Trettio år efteråt – ett återbesök hos den dolda läroplanen. Den dolda läroplanen, nr 127 

(3/2007): s 15-17 
30 Broady, Donald. Trettio år efteråt – ett återbesök hos den dolda läroplanen. Den dolda läroplanen, nr 127 

(3/2007): s 15-17 
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I andra kapitlet vilket behandlar bakgrunden lyfts den kurdiska skolhistorian fram och hur den 

frigörelsen från den Irakiska läroplanen, hur den kurdiska läroplanen utvecklades samt 

religionsundervisningens utveckling 

I resultat- och analyskapitlet alltså tredje kapitlet presenteras den kurdiska läroplanen, lärarnas 

intervjuer samt observationerna från deras lektioner. Av resultatet framgår det kurdiska 

styrdokumentet säger om religionsundervisningen, hur lärarna undervisar inom 

religionskunskapen samt lärarnas egna tankar och resonemang kring religionskunskapen. Även 

en analys görs utifrån läroplanskoderna. 

I det avslutande kapitlet diskuteras valet av stoff utifrån regionens maktstruktur. Den dolda 

läroplanen diskuteras och lärarnas val av undervisningsstoff utifrån läroplanen. den dolda 

läroplanen tas även upp utifrån undervisningsinnehållet som inte grundas i något styrdokument.  
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2. Bakgrund 
 

Kurdistan är beläget mellan Irak, Turkiet, Syrien och Iran och det finns ungefär 35 miljoner 

kurder runt om i världen. Kurdistan är ingen stat men i norra Irak har kurderna ett självstyre .31 

Det egna självstyret gjorde att ändringar inom staten skedde, bland annat inom skolvärlden. Ali 

Mahmood Jukil skriver om hur den kurdiska regionen i norra Irak framställde sin läroplan efter 

ett utbrett missnöje med den Irakiska läroplanen vilket innehöll rasistiska inslag mot den 

kurdiska befolkningen. Han lyfter fram hur kurderna på så sätt ville avskaffa det som Irak hade 

påtvingat dem under en längre tid. 32 

Under perioden 1920-1932 var skolorna statens angelägenhet och minoritetsgrupper såsom 

kurderna fick inte etablera egna skolor eller några som helst former av utbildningsinstitutioner 

utan statens godkännande. Detta beviljades normalt sett inte av den Irakiska staten.33 

Jukil diskuterar att den kurdiska nationalismen, vikten av det kurdiska språket och att kurder 

skulle utbildas inom sitt språk var viktigt för kurder. Detta var även något som var känt bland 

det arabiska centralstyret.34 Hassanpour, Skutnabb-Kangas och Chyett skriver att i slutet av 

första världskriget och efter att Irak  ockuperats av England (1928-1932) så pågick  en ständig 

kamp om vilket språk kurderna skulle få sin undervisning på. Kurderna ville att undervisningen 

i grundskola till och med gymnasiet skulle ske på modersmålet. Nationernas förbund hade 

erkänt kurdernas rätt till sitt eget språk i undervisningen och gett England rekommendationer  

om att kurdiskan skulle bli ett officiellt språk som skulle användas i skolundervisningen. 

England lovade att följa rekommendationerna men detta sträckte sig bara till ett fåtal 

lågstadieklasser i landet.35 

 

2.1 Begränsningen av det kurdiska språket 
Jukil lyfter även fram hur den Irakiska styret febrilt försökte tysta denna nationalism genom att 

begränsa språket. Detta skedde genom att bland annat begränsa det kurdiska språket och 

                                                 
31 Säkerhetspolitik, Kurderna, Utrikespolitiska institutet, 2014, tillgänglig: 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kurderna/ (hämtad 2016-04-17, 15.25) 

32 Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan” Zanco journals, Erbil 2012, s.1 
33  Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan (2012)  s.7 
34  ibid s.7 

35 Amir Hassanpour Tove Skutnabb-Kangas, Michael Chyet, ”THE NON-EDUCATION OF KURDS: A 

KURDISH PERSPECTIVE”  s. 372 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Kurderna/
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arabisera skolorna. Den irakiska staten började först och främst med grundskolan. Detta skedde 

i främst i Mosul, Hawler och Karkuk. Bl a  anställdes arabiska lärare istället för kurdiska  och 

arabiska skolböcker infördes. Jukil lyfta fram hur den Irakiska staten försökte tvinga skolelever 

till att använda sig av det arabiska språket och på så sätt försöka tysta det kurdiska språket. 36 

 

Mellan 1928 och 1942 slogs det fast i läroplanen att de obligatoriska skolämnena i de första sex 

åren inom grundskolan skulle vara islam, aritmetik, historia och geografi, hälsa, etik, kalligra fi, 

engelska, bild, praktiskt arbete och sång. Bortsett från att samtliga ämnen skulle läsas på 

arabiska så var även det arabiska språket ett obligatoriskt ämne.37 Mellan 1923-1924 fanns det 

205 skolor i Irak och av dessa var det endast sex kurdiska skolor. Redan 1936 hade det totala 

antalet skolor ökat till 291 varav  28 av dessa var kurdiska.38 

 

2.2 Skolämnen  
Läroplanen som hittills dominerats av det arabiska språket, ändrades till kurdiska. Aritmetik, 

geografi och etik var de ämnen som skulle undervisas på kurdiska.39  

År 1928  lades mer vikt på ämnen såsom islam och arabiska. Under årskurs ett hade eleverna 

sex timmar religion och tolv timmar arabiska av totalt 32 skoltimmar. I tredje klass hade 

eleverna t ex fem timmar islamundervisning per vecka och åtta timmars arabiskaundervisning 

av totalt 32 timmar och i årskurs sex, hade man tre timmars islamundervisning och sex timmars 

arabiskaundervisning av totalt 36 timmar.40 Dessa skillnader innebär att arabiskan tog större 

plats än islam inom undervisningen men även att islamundervisningen minskades när eleverna 

blev äldre. detta visar hur viktigt Arabiska undervisningen var. 

 

Jämför man istället språkundervisningen i kurdiska regionen, under den tiden visas det att, 

eleverna i årskurs ett har sju timmars arabiskaundervisning och fem timmar 

kurdiskaundervisning, årskurs tre, sex timmars arabiskundervisning och två timmars 

kurdiskundervisning. Årskurs sex hade fem timmar arabiskundervisning och en timmes 

kurdiskundervisning.41 Det lades ner fler timmar på det Arabiska språket i undervisningen, man 

ser även hur antalet kurdiska timmar sjunker. 

                                                 
36 Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan  s.7 
37  Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan  s.8 
38  Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan  s.33 
39 Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan  s.8 
40 Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan  s.33 
41 Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan  s.34 
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2.3 Ändringen av den kurdiska Skolsystemet 
 
Under 2007 genomfördes en reform av de kurdiska utbildningssystemen från och med förskolan 

till och med gymnasiet där även en ny läroplan introducerades. Staten utökade den obligatoriska 

skolan från att tidigare varit sex årig till att bli nioårig. Utbildningen omstrukturerades från att 

vara indelad i tre nivåer till att bli två, första året (ett till nio) och andra året (tio till tolv). Även 

nya riktlinjer infördes som en lösning så att elever som var tvungna att gå om ett år skulle 

minskas, en av riktlinjerna var bland annat att införa två nationella prov så att eleverna skulle 

få chans till ett omprov. Vernez menar att orsakerna till reformen var att Kurdistan under många 

år varit isolerat från världen på grund av att Irak varit under FN –sanktioner som startades 1990 

och varade i ett decennium42, vilket sedan följdes av regionala konflikter. Landet hade till slut 

tagit sig ur detta och Kurdistan hade äntligen blivit en stabil region. Kurdistans ledning såg 

behovet av att modernisera landets utbildningssystem eftersom att antalet medborgare i 

Kurdistan växte snabbt, skolor blev fulla och det var få elever som gick ut gymnas iet.43 Kirmanj 

påpekar att staten visste att det viktigaste medlet för en väl etablerad nation var moderna skolor 

och ett modernt skolsystem44 

 

År 2007 höll därför utbildningsdepartementet en konferens, där mer än 500 lokala och 

nationella utbildningsexperter  bjöds in för att ge ledningen rekommendationer för hur staten 

på bästa sätt kunde genomföra en ny utbildningsreform. Vernez förklarar hur organisatöre rna 

på konferensen samlade ihop rekommendationerna, på vad som kunde ändras inom ramen för 

det kurdiska utbildningssystemet. Detta gavs sedan till Kurdistan Region – Irak (KRI)  som i 

sin tur skickade in detta till Kurdistan Regional Government (KRG)45  departementet som sedan 

skulle utvärdera detta. Efter ett godkännande valde KRG parlamentet att genomföra reformerna  

som bland annat innebar att skolan nu blev obligatorisk från årskurs ett till och med nio, Det 

fanns två nivåer på utbildningen ett till nio var grundskolan och tio till tolv blev gymnasie t. 

Lärare var även nu tvungna att ha kandidatexamen för att kunna undervisa.46 

                                                 
42 GPF, Resolution 1483, Global, Polict, Forum, 2003, tillgänglig: 

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/168/36082.html (hämtad 2016-05-25. Kl: 12.10) 
43 Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay, Strategic Priorities for Improving Access to Quality 

Education in the Kurdistan Region—Iraq, 2014 s.1 
44 Sherko Kirmanj, Kurdish History Textbooks: Buildning a Nation-State within a Nation-State The Middle East 

Journal, Volume 68, Number 3, 2014: s. 367 
45 Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay, Strategic Priorities for Improving Access to Quality 

Education in the Kurdistan Region, (2014). s xxi 
46  Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay, Strategic Priorities for Improving Access to Quality 

Education in the Kurdistan Region , (2014). s.1 

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/168/36082.html
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2.4 De kurdiska skolorna 
 

Kirmanj menar att en viktig händelse för skolorna inträffade 1992 då ”Kurdistan Regiona l 

Government” etablerades. Detta innebar att den kurdiska regionen i norra Irak nu fick ett visst 

självstyre. De kurdiska läroböckerna behandlar Kurdistan som en stat likvärdig sina 

grannländer, vilket inte gjordes förut.. Elever får även lära sig om var Kurdistans gränser är. 

gränserna visar den Irakiska, Turkiska, Iranska och Syriska delen47.  

 

Vernez beskriver hur det kurdiska skolåret är utformat. han förklarar att skolåret börjar från och 

med mitten av september och fortsätter i nio månader, skolåret innehåller två terminer. Under 

dessa terminer har eleverna två lov, en vecka i slutet av december och två veckors lov som är 

placerade i mitten av mars månad. Prov kommittén på varje skola utvärderar årskurs fyra till 

och med tolv i slutet av varje år. Varje skola bestämmer hur dessa prov skall se ut och det är 

utifrån dessa utvärderingar som examinatorerna bestämmer om eleven får gå vidare till nästa 

årskurs eller hållas tillbaka. Elever från årskurs ett till tre går vidare per automatik. I slutet av 

årskurs tolv har eleverna det som kallas för ett slutprov. Elever går i skolan sex dagar i veckan 

och normalt är dagarna fem timmar långa.  

 

Skolor där undervisningen sker i två olika pass eller i vissa fall även mer så, finns det två 

inriktningar som kan väljas när eleverna ska börja klass tio till tolv, dessa är 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga linjen. Skolorna kan vara antigen en skola som 

bara är för pojkar, en skola som bara är för flickor eller en skola med blandade kön. Mellan 

2009-2010 fanns det 5162 grund respektive gymnasieskolor.48 

 

 

2.5 Utvecklingen av religionsundervisningen 
 

Vernez menar att eftersom Kurdistan är en muslimsk stat ligger stort fokus på 

islamundervisning i skolan. År 2008-2009 introducerades en ny läroplan. Denna läroplan tog 

upp att under skoltiden undervisas eleverna inom islam två timmar i veckan från och med 

årskurs ett till och med årskurs nio. Klass Tio till tolv inom den samhällsvetenskapliga linjen 

                                                 
47 Sherko Kirmanj, Kurdish History Textbooks: Buildning a Nation-State within a Nation-state, (2014).  s 379 
48 Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay, Strategic Priorities for Improving Access to Quality 

Education in the Kurdistan Region, 2014.  s4 
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har eleverna även två timmars islam undervisning. Den naturvetenskapliga linjen erbjuder 

endast en timmes islamundervisning. 49  

 

Jukil berättar att när den kurdiska frigörelsen inträffade år 1991 skedde en stor förändring även 

inom religionsundervisningen. Den enda rättigheten elever med annan religiös bakgrund hade 

till och med år 1992 var att de inte behövde vara med på religionsundervisningen som då bara 

undervisade om islam. Efter frigörelsen gavs elever med annan religiös bakgrund rätten att 

undervisas inom den egna religionen. Dessa religioner var kristendomen och yazidism50, efter 

1991 har andra skolor öppnats just för dessa minoriteter. Idag finns det 57 skolor undervisar i 

dessa två religioner, kristendomen undervisas dels i den kurdiska huvudstaden Erbil men även 

i staden Duhok. Yazidism undervisas främst i staden Duhok men även i yazidi dominerande 

distrikten som Bashiqa, Shekhan och Sinjar.51  

 
  

                                                 
49 Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay, Strategic Priorities for Improving Access to Quality 

Education in the Kurdistan Region, 2014. s27 
50 ”Yazidierna är en kurdisktalande grupp om flera hundratusen medlemmar. Många anser att de är medan andra 

föredrar att se sig som ett eget folkslag. Yazidierna tillämpar en förislamisk religion med rötter i det gamla 

Persien, i vilken sju heliga änglar spelar en central roll. Den främsta av dem, Malak Taus, som avbildas som en 

påfågel, har av kristna och muslimer identifierats med djävulen och yazidierna har därför utpekats som 

djävulsdyrkare.” Landguiden, Irak - Religion, Utrikespolitiska Institutet, 2015, tillgänglig: 

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Irak/Religion, (hämtad 2016-05-13) 

 
51 Ali Mahmood Jukil, ”The Policy of Educational System in Iraqi- Kurdistan, (2012). 15-16 

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Irak/Religion
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3. Resultat och analys 

 

Intervjuerna utfördes i syfte att förstå lärarnas tankar kring sin undervisning  men även hur de 

resonerar kring sitt ämne. Alla informanter som deltagit i denna studie är gymnasielärare inom 

den kommunala sektorn. Informanterna var i olika  åldrar och även deras akademiska bakgrund 

skilde sig från varandra. Vissa var utbildade imamer, medan andra var utbildade inom ämnet 

arabiska och religion som ett enskilt ämne. De lärare som läst religion på universitet hade under 

sin utbildningstid lagt mer vikt på islam än andra religioner. 

 

Respondent 1 och 3 är båda religionsläraren men även aktiva imamer i olika moskéer runt om 

i Duhok52. Respondent 1 förklarar att han har jobbat i skolan i ungefär tre till fyra år.  

Respondent 4 är religionslärare och imam men han har även doktorerat i islam och har skrivit 

flera böcker om islam. Respondent 2 och 4 är verksamma gymnasieläraren inom ämnet religion 

och arabiska. 

 

Det som var gemensamt för respondenterna var att de inte hade valt ett utbildningsprogram som 

var inriktat mot pedagogik. Istället hade alla fem respondenter valt ämnesbaserade studier med 

inriktning mot islam. Sedan hade de flesta även studerat arabiska. De angav olika anledningar 

till varför de valde att bli lärare och resonerade på olika sätt. Alla informanter ansåg dock att 

det som var viktigast för dem var en bra utbildning, att få möjlighet att utbilda sitt folk och 

vikten av lärare som var kompententa inom sina ämnen.  

De resonerar även att en bra utbildning hjälper till att bygga upp samhället. En respondent 

menar även att utbildning är ett viktigt verktyg när det kom till, som han menade att föra 

ungdomarna från mörkret till ljuset.  

 

… Jag tror att det som är viktigast är att man hjälper sina landsmän, sitt land, sina barn till att 

skriva och läsa, ta dem ur ovetandes och okunskapens mörker, få dem att uppnå höga mål.. 

Kunskap lyser upp ens väg. (respondent 5) 

 

 

3.1 Lärarnas tankar om religionskunskap 
En av respondenterna förklarade att anledningen till varför just han valde att bli religionslära re 

var för att han ansåg att det var få behöriga läraren inom religionskunskapen. Respondenten 

                                                 
52 En provins belägen i regionen Kurdistan i norra Irak 
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menar att risken med detta var att obehöriga religionslärare kunde ge en ofullständig eller ”fel” 

bild av islam. Han menade att han valde att bli lärare för att ge den rätta bilden av islam 

samtidigt som han ansåg att det behövdes speciellt till ungdomar i gymnasieåldrarna. Han 

resonerar att det är under tonåren som ungdomen behöver mest vägledning. 

 

 

… Jag ville hjälpa ungdomarna som befann sig i den farliga åldern. Det var för få religionslärare, 

andra ämneslärare kom och undervisade inom religion och jag tänkte att jag som imam ville 

undervisa religionen på ett rättfärdigt sätt och inte ge fel information . (respondent 4) 

 

 

 

3.1.1 Vikten av en religionsundervisning 
Samtliga respondenter ansåg att religionsundervisning var det viktigaste i skolan, detta på grund 

av att de ansåg att religionen lugnade och vägledde eleverna genom livet men även eftersom att 

religion besvarar frågor som elever har allmänt. Respondent 1 menade att religion tar störst 

plats i livet och att religionen är knuten till allt som händer i ens liv, han argumenterar till och 

med att det är därför religion bör ges störst plats i skolan för att det tar även störst plats i livet.  

Respondent 1 förklarar även att han uppmanar sina ungdomar till att ha ett kritisk öga till det 

som sägs på sociala medier, och att de även ska vara försiktiga med vem de pratar med på nätet. 

Han säger att det finns elever som pratat med människor från andra länder som försökt rekrytera 

dem till grupper som exempelvis ISIS och att han, genom islam, förklarat för dem att de inte 

ska lyssna på dessa människor.  

 

… På samma sätt som kroppen behöver mat så behöver även själen mat, ibland behöver 

människan lösa sina problem… komma ur jobbiga situationer, från all hat, man behöver någon 

som kan vägleda en, och inget är viktigare än när man är bunden till Gud. Människan  har kommit 

ner från himlen, ju närmare Gud han är desto bättre kommer han att må. Själen har kommit från 

himlen därför vill man vara bunden till himlen… det är väldigt vikt igt speciellt under denna ålder 

_ _ _ mina elever har exempelvis försökt ta livet av sig, försök att stjäla har skett bland ungdomar_ 

_ _  En elev har kommit, må gud förlåta, och sagt att han utför fula gärningar.53En elev har, 

genom nätet, pratat med någon som uppmanat denna att åka till Syrien, då har jag genom 

religionen försökt förklara att det inte bör ske men även att ungdomarna ska vara kritiska till det 

som sägs på moskêer och att de inte ska lyssna på någon som uppmanar dem till att ta till våld…  

En elev har sagt att han är respektlös mot sina föräldrar. _ _ _  Vi vill våra elevers bästa. _ _ _ 

                                                 
53 Respondenten menar sex 
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Tro aldrig att läraren vill förstöra för eleven, och då finns det typ vissa lärare som inte har tid att  

prata med eleverna om ämnen såsom tro, vi har mer tid till att göra det, samtidigt förstår vi bättre 

också. (respondent 1) 

 

Respondent 3 menade även att inget samhälle kan fungera korrekt utan en religion, han menar 

att det inte finns en enda stat som går framåt utan att ha någon som helst religiöst inblandat, han 

resonerar även att om människor inte är religiösa läggs det fortfarande stor vikt på religionen 

inom alla samhällen. 

 

Vid Gud, själv fäster jag  stor vikt vid religionsundervisningen för att inget samhälle kan utvecklas 

utan religion, inte bara islam, utan statsreligionen som dominerar. Ett samhälle tar sig inte vidare 

utan religion._ _ _ Och i det kurdiska samhället har religionen fått en ändring på grund av alla 

dessa terroristgrupper som uppkommit, och jag vill översätta dessa suror på ett rättfärdigt sätt, 

genom utbildningen till ungdomarna så att de inte far illa ut… Jag menar inte bara islam utan 

vilken religion som helst. Om ett samhälle hade kunnat fungera utan religion hade man inte haft 

religionsundervisning, tro är något själslig och jag tvivlar på att det finns ett samhälle som 

fungerar utan tro… jag säger inte en specifik religion, utan de religioner som finns inom ett 

samhälle. (respondent 3) 

 

 

Islam är det som dominerar religionsundervisningen. Den religion som lärarna utgick ifrån var 

alltid islam, även inom moral- och etiklektionerna som de ofta hade, präglades undervisningen 

av den islamiska tanken om rätt eller fel, gott och ont. När frågan ställdes om varför skolorna 

valde att lägga ner större delen av ens religionsundervisning på islam svarade samtliga 

respondenter att det är på grund av att en större andel av kurderna i norra Irak är muslimer och 

att det då är självklart att störst plats ska ges till islam undervisning.  

 

Ämnet islam var det som dominerade och alla de fem lärare som jag intervjuade höll med om 

att det är så det skall vara eftersom att islam är den dominerande religionen i staten.  

 

För att man ska följa majoriteten och majoriteten av Kurdistan är 95 procent är muslimer, på 

grund av detta ska man självklart en större del av undervisningen ges till islam, just 

därför.(respondent 2) 

 

… för att vi är muslimer, och vi vet att islam är den rätta religionen på jorden, den rätta och 

sanna. Man fokuserar på ungdomen, att följa den rätta vägen, hans hjärna hans tankar, att han 

har ett rent hjärta. Och att han menar väl… du frågar om islam, men i Sverige följer man säkert 
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det man anser är rätt, undervisar om vad de anser är rätt om dessa tankar utifrån deras religion. 

Varje person predikar om vad de anser är rätt eller deras tro till folket.(respondent 1) 

 

 

I de kurdiska skolorna fokuserade lärarna mest på islam under religionsundervisningen, men i 

Kurdistan kallades det fortfarande för ”derset dini” religionsundervisning och inte ”derset 

islamatiye” islam undervisning. Detta var för att under årskurs elva och tolv, alltså andra och 

tredje året på gymnasiet, sade respondenterna att de undervisades eleverna även inom 

kristendom, judendom och yazidism. Dessa religioner tog inte stor plats alls och det var endast 

ett fåtal lektioner som var dedikerade till dessa religioner.  

 

 

3.1.2 Konsekvenser med att endast fokusera på Islam 

Informanterna höll med om att det både finns positiva respektive negativa aspekter med att 

endast inom religionskunskapen undervisa inom islam. Vad de ansåg vara positiv respektive 

negativ såg olika ut mellan lärarna. Alla höll med om att en negativ aspekt med att inte lära sig 

om andra religioner var att, med förståelse kommer respekt och om du inte skapat en förståelse 

gentemot andras sätt att tänka och resonera växer inte respekten fram. De menar att vi 

respekterar det vi vet, det vi förstår. En respondent menar även att, risken för att det kan bli fel 

har med personen som säger sig förstå religionen att göra. Har en lärare en fundamentalist isk 

syn på religionen och denne i sin tur undervisar sitt synsätt ja då kan medföra negativa 

konsekvenser 

 

Det beror på honom som förmedlar det, den som förstår islam, den som följer den religionen hur 

den är, vad det är, har personen trångsynta fundamentalistiska tankar eller är hans tankar öppna 

och sanna mot människolivet? Om jag undervisar utifrån mitt sätt ser jag inget problem med 

undervisningen men om något med fundamentalistiska tankar undervisar, självklart medför det 

då problem… problemet ligger i hur du uppfattar religionen, om du förstår religionen på rätt sätt 

så ser jag inget problem med religionsundervisning.(respondent 3)  

 

En av respondenterna förklarade att ibland är det lärare som håller i religionsundervis ningen 

men som inte har kvalifikationerna eftersom det har varit en brist på kompententa 

religionsläraren. Han menar att eftersom dessa lärare inte fått korrekt utbildning vilket medför 

problem därför att informationen de har inte är tillförlitliga. Han menar att när det kommer till 

religion måste läraren undervisa med en stor försiktighet och se till att det som sägs till eleverna 

verkligen stämmer och att det inte endast är lärarens privata uppfattning som han förmedlar. 
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Han resonerar att det är ytterst viktigt att endast en utbildad religionslärare undervisar eleverna 

så att det inte blir en negativ effekt av undervisningen på grund av fel information som getts ut 

till ungdomarna.  

 

Det negativa är att om det inte undervisas på ett rätt sätt, om läraren inte ger dom korrekt 

information eller om läraren inte är utbildad inom det ämnet men ändå väljer att undervisa ja 

självklart blir det då negativt, eftersom förstår han inte en hadith, då översätter han den som han 

förstår den, och översätter han den som han förstår den, ja då förstör han eleverna… (respondent 

1) 

 

En positiv aspekt med att endast undervisa inom islam är för att de anser att islam täcker allting. 

De menar att islam lär ut vad som är gott och ont, och om du har lärt dig hur du ska bete dig 

mot andra, och hur du ska vara som person så lär du dig att respektera andras människors 

förståelse och perspektiv på livet. Alltså menar de att islam hjälper eleverna att skapa förståelse 

gentemot andra människor som tillhör andra religioner. Oftast när respondenterna pratar om 

andra religiösa grupper så menar de kristna, judar och yazdier. 

 

Vi läser om yazdier, judar och kristna. Vi lär oss till och med om zoroastrismen54, den gamla 

religionen. Varje år klagar elever och deras familjer._ _ _  Jag har inte bestämt läroplanen utan 

jag följer endast den, de säger men vad bryr vi oss om yazdier varför ska det undervisas i dina 

lektioner? Före lektionerna måste jag förklara för mina elever, varför det är viktigt att även läsa 

om andra religioner… det handlar då om hur de förklarar sin religion och inte hur vi ser deras 

religion… Till exempel varför ska vi kunna yazdiernas och kristnas religion? Jag förklarar för 

eleverna att visst är det så att innan man umgås med någon måste man förstå hur personen är 

som människa, man måste känna sin vän. Jag bör veta vad du gillar och inte gillar, vad som du 

anser är bra och inte bra, vad som enligt dig är heligt och inte heligt. Detta är för att när vi väl jer 

att börja en resa tillsammans så måste vi känna varandra först, kunna leva med varandra så att 

jag vet hur jag ska bete mig mot dig för att inte göra dig orätt. (respondent 4) 

 

Samtidigt förklarar respondent 4 att det som är positivt med att lära sig om andra religioner inte 

endast är för att du ska känna denna person, utan något annat han anser är viktigt med att 

                                                 
54 ” även kallad för mazdaism är den äldsta kända religionsformen hos de iransktalande folken_ _ _  

Zoroastrismen har en dualistisk prägel, som genomsyrar världsbild och människosyn och som kommer till 

uttryck i skapelsemyten. Det goda och det onda står redan från världens begynnelse mot varandra som två 

kosmiska makter _ _ _Världen blev till den blandning av gott och ont”. 

Landguiden, Irak - Religion, Utrikespolitiska Institutet, 2015, tillgänglig: 

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Irak/Religion, (hämtad 2016-05-13) 

 

 

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Irak/Religion
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undervisas inom andra religioner är att för att kunna konvertera någon men även kunna 

argumentera med dessa personer  

 

Alltså du vill konvertera någon, visa någon den islamiska vägen, måste inte du då veta hur 

personens religion är? Så att du skulle kunna argumentera mot denna person. (respondent 4)  

 

Han fortsätter med att förklara att det inte var västvärlden som började med att undervisa inom 

andra religioner än statsreligionen, han menar att för mer än flera hundra år sen var det vanligt 

i muslimska länder att undervisningen inte endast skedde inom statsreligionen utan att lärarna 

undervisade inom andra religioner också. 

 

De europeiska länderna tror att det är dom som börjat, med att studerar andra religioner också  

men detta är inget nytt. För flera hundra år sen fanns detta inom de muslimska länderna, de som 

ville bli imamer var tvungna att studera andra religionerna också. Innan jämförde man 

religionerna för att se vad den ena religionen respektive den andra religionen sa.( Respondent 4) 

 

 

 

3.1.3 Undervisning om andra religioner 
 

Även om respondenterna anser att en större del av religionskunskapen bör handla om islam 

förklarade de att det inte betyder att lärarna inte bör undervisa inom andra religioner. De 

argumenterade om att eftersom störst andel befolkning i Kurdistan i norra Irak är muslimer är 

det en självklarhet att mest tid ska ges till islamundervisning. Men detta i sin tur betydde inte 

att yazdismen, kristendomen och judendomen bör förkastas, de menar att även dessa religioner 

bör finnas med i undervisningen, detta för att skapa förståelse bland den kurdiska befolkningen 

men även på grund av att de ansåg att kunskap om andra religioner gynnar dessa studenter. 

 

Det viktigaste är att först lära känna din granne, de som finns här är kristna, yazdier och juda r 

därför är det viktigt att vi undervisar inom dessa religioner och inte andra. Först bör jag lära 

känna dig, när vi fortsätter vår resa kommer vi träffa någon annan som är bra om jag också lär 

känna, men din kusin är inte med oss så varför ska jag lära känna honom? Alltså det är inte viktigt 

om jag känner honom eller inte. Alltså yazdisimen är det viktigaste vi bör lära oss sen 

kristendomen, men inte om hinduismen. Varför? Det är bra om jag lär mig om hinduismen, men 

ska jag fokusera på den eller kristendomen? kristendomen är viktigare. I Europa kan det vara 

skillnad eftersom det finns olika religioner där och alla lever bland varandra. (Respondent 4) 
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 Flera informanter förklarade även att de inte har nog med tid för att gå igenom dessa religioner 

lika mycket som de hade önskat, de menar att läroplanen är fastställd på ett sådant sätt där 40 

minuter ges till varje lektion och eleverna har endast ett till två lektioner per vecka beroende på 

vilken skola de går på. Den lilla tiden du får går inte ihop med alla de ämnen du måste täcka 

innan slutproven som eleverna har. Därför kan det bli så ibland att islam tar störst fokus, men 

informanterna menar att det är på grund av mycket av moral och etik ämnena som du måste gå 

igenom är knuten till islam vilket leder till att islam då tar störst plats. Hade mer tid funnits 

hade de hunnit gå igenom andra religioner lite mer.  

 

Problemet är att religionskunskapen har vi endast en gång per vecka, hade vi haft mer tid, typ en 

lektion varje dag eller 6 lektioner per vecka då hade vi kunnat ge två lektioner åt de andra 

religionerna (respondent 5) 

 

 

 

3.1.4  Lärarnas resonemang av vad de anser är en passande läroplan till religionsundervisningen 
 

En fråga ställdes till respondenterna om utformandet av en egen läroplan. Alltså om de fick 

chansen att forma sin egen läroplan som fokuserades på religionskunskapen. De skulle utforma 

en läroplan som de personligen tyckte var bättre än den läroplan som existerar nu i skolvärlden. 

Denna fråga var lättare för vissa och svårare för andra att svara på. En informant sade att en 

sådan fråga är en drömfråga, han menar att i alla scenarion finns det riktlinjer som måste följas 

och att den politiska makten som styr har även en viktig roll i skapandet av en läroplan. 

 

Detta är en drömfråga, att kunna skapa en läroplan exakt som du vill för att för oss är religion 

viktigt och jag skulle då säga att man borde ha en religionslektion per dag, de som har andra 

ämnen kommer säga samma sak, att detta ämne är viktigt för mig därför ska vi ha den en gång 

per dag. Om jag nu säger att jag vill ha religionskunskap varje dag, kommer vi ha nog med 

material till att täcka den tiden vi har?.. Antingen sk a man ha religionsundervisning varje dag 

eller alla dagar förutom en.(Respondent 4) 

 

Något alla informanter instämde med var att om de fick bestämma hur religionskunskapen såg 

ut skulle de först och främst ge mer tid till undervisningen, inte längre tider på lektionerna utan 

fler dagar. Tre av fem informanter förklarade att om de skulle få bestämma innehållet i 

religionskunskapen skulle mer tid ges åt frågor som rör människan och som är knuten till 

människan. Samma tre informanter fokuserade mer på ämnena som skulle dominera 
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undervisningen och inte religionerna som skulle dominera. Även om de inte nämnde vilka 

religioner de skulle utgå ifrån var det givet att de menade islam med tanke på att det de 

refererade till oftast var den muslimska tron. Medan de flesta informanterna ansåg att även om 

mer tid till andra religioner bör ges ansåg de att islam ändå borde ges störst plats i 

religionskunskapen, respondenterna uttryckte att även när lärarna utgår från olika religiösa och 

moraliska frågor, men även andra religioner så borde ens undervisning fortfarande utgå ifrån 

den islamiska synen på världen.  

 

Men respondent 3 uttryckte att hans undervisning skulle inte endast vara knuten till en religion 

och dess världssyn utan även de andra religionerna syn på verkligheten. Men det som skulle ta 

störst andel plats i undervisning vad människorna och de mänskliga rättigheterna. han menar 

att elever bör undervisar på ett sådant sätt att förståelse skapas genom undervisning om alla 

religioner. 

 

Jag skulle införa en människofokuserad läroplan. Inte ett ämne som endast är knuten till islam 

för att de andra religionerna har som våran profet sa även sina rättigheter så man bör ge tid till 

dom också. På samma sätt som staden Medina gav andra religionerna deras rättigheter under 

islams vingar, så ska jag också komma fram med en läroplan som är allmänt och knuten till 

människan, för om man är mänsklig och är moralisk så är det viktigast… respekt för varandra 

och till andra… sådana ämnen så att alla blir nöjda och inte endast en läroplan som är knuten 

till islam. Om detta finns så finns det inga problem, men om man inte har någon moral och inte 

tänker på människa, och respek t för människor inte finns kommer det att uppstå problem… till 

exempel hade Daesh55 även accepterat andra människor och inte endast sig själva så skulle det 

som har hänt inte hända. I Duhok  finns det en gemenskap, detta är mänskligt. Därför ska man 

forma en sådan läroplan så att personen framför mig inser att den personen med en annan religion 

som sitter bredvid mig även han är min bror. (respondent 3)  

 

Respondent 5 uttryckte mer att han ville förhindra den fundamentalistiska bilden av religion 

som dominerar bland vissa människor och detta var även något de resterande respondenterna 

ansåg, alltså kampen om att sudda ut terrorist stämpeln som muslimer har. Respondent 5 menar 

att det är viktigt att informera eleverna om att terrorism inte står skriven i någon religion utan 

att det istället sker i religionens namn. Fortsättningsvis ville han att lärarna bör informera och 

undervisa eleverna om att alla människor är lika värda och att religion inte handlar om att du 

                                                 
55 Isis 
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ska hata andra som inte tillhör samma religiösa tro som dig utan att religioner handlar om kärlek 

till din nästa. 

 

Något annat som är viktigt är att det sker många lögner i religioners namn, alltså exempelvis så 

säger dom en muslim måste döda denna person eller hata denna person… det är många gånger 

som man i religionens namn utför dåliga gärningar som exempelvis terrorism , men detta existerar 

inte endast inom islam. Jag måste få eleven att förstå att religion inte är att hata andra människor, 

utan religion handlar om att älska människor _ _ _ Bara för att någon inte har samma tro som 

dig så betyder det inte att du ska hata personen. Vi måste få eleverna att förstå dessa saker, att 

det inte finns en enda religion som säger att du ska döda någon annan, men det finns vissa som 

gör det i religionens namn och jag måste då visa för eleverna att  detta inte har något med religion 

att göra _ _ _ sen kan man undervisa om andra religioner också, om vad islam säger om Gud, _ 

_ _ och vad andra religioner säger om Gud. Men hur jag än sätter en läroplan kommer det alltid 

finnas människor som kommer att vilja ändra den, de kommer säga ta bort detta från läroplanen, 

undervisa om detta och inte om det andra, det kommer alltid vara någon som vill ändra på den. 

(respondent 5) 

 

3.1.5  Analys av respondenternas svar i förhållande till läroplanskoderna 
 

Alla informanter ansåg att det man bör lägga ner mest tid på i religionsundervisningen var etiska 

och moraliska frågor. Större delen av svaren som respondenterna diskuterade var frågor om hur 

människor skall vara gentemot andra och hur eleverna skall vara för att bli bättre människo r. 

Svar som handlade om religionsfakta och hur en religion är uppbyggd framförde dom sällan i 

sina svar.  

 

Läroplanskoderna som dominerade informanternas svar var den moraliska och klassiska 

läroplanskoden56. Respondenternas svar och tankar kretsar runt undervisning som handlar om 

de moraliska dilemman som eleverna kan möta, alltså den moraliska läroplanskoden. Ett 

samband kan ses mellan respondenternas svar då majoriteten av dem argumenterar på samma 

sätt. Alltså såsom religionsundervisningen ser ut nu så handlar det om att undervisa eleverna 

till att bli bättre människor för sig själva, familjen men även samhälle t. 

Religionsundervisningen domineras alltså av beteendet hos människor och inte själva 

religionen i sig, utan religionsundervisningen präglas av de moraliska frågor som uppstår i 

samband med livet och som utgår från den islamiska religionen.  

 

                                                 
56 Se teori 
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Den klassiska läroplanskoden visas i respondenternas resonemang kring att det är viktigt att 

eleverna får lära sig vad som är rätt och sant. majoriteten av respondenterna uttryckte faran med 

att obehöriga lärare undervisar inom religionsundervisningen. De menar att dessa lärare lär ut 

vad de tycker istället för vad som faktiskt är sant angående religionen. Respondenterna 

diskuterade även om att undervisa inom islam är viktigt så att eleverna ska förstå hur religionen 

är uppbyggd men även hur de ska uppföra sig som människor för bli en bra muslim. Profeten 

Mohammed anses vara en exemplarisk människa inom islam och han är idealet man försöker 

eftersträva. Koranen tar störst plats i undervisningen eftersom att det anses vara de sanna 

oföränderliga orden vilket är typiskt inom en klassisk läroplanskod. 

 

När respondenterna fick diskutera huruvida de ville ändra läroplanen och deras val av 

undervisning skiftades det inte till en annan läroplanskod utan det var fortfarande den moraliska 

läroplanskoden som skulle dominera undervisningen. En tydlig bild av hur samhället är 

uppbyggt och vad lärarna anser är de viktigaste frågorna inom religionskunskapen i just de 

kurdiska skolorna framkommer: ämnet domineras av moralen. 

 

Samtidigt som en tydlig läroplanskod syns i valet av undervisning visar det sig att även 

”collection code”  dominerade informatörernas tankar kring deras egen lärarroll. Alltså fokus 

låg inte på hur de undervisar och hur de använder klassrummen eller eleverna i sin undervisning. 

Utan fokus var på informationen som gavs ut till eleverna genom undervisningen. När 

informanterna förklarade hur de samlade in sin information till undervisningen sågs det direkt 

att detta inte förekom i samråd med kollegor utan det var endast lärarens uppgift till att samla 

in informationen till sin undervisning. Även tillvägagångsättet med bedömningen av eleverna 

utgick från ”collection code” de bedömdes utifrån sina kunskaper om ämnet och det som hade 

gåtts igenom i skolan snarare än deras förmågor såsom konsten att diskutera, att argumente ra 

för sina åsikter eller att analysera stoffen som tagits upp under lektionstid. De lärare som 

intervjuades lade större vikt på faktakunskaperna än elevernas analytiska förmåga.  

 

Vid en närmare granskning av lärarnas resonemang kring eleverna syns två koder som 

dominerar sättet att bedöma eleverna på. Competence code används i bedömningen men inte 

helt och hållet. Även fast lärarnas bedömer elevers kunskaper och inte utveckling så bedömer 

samtidigt lärarna elevernas beteende i skolan och hur de är i klassrummen. Det andra lärarna 

bedömer är elevernas prestationer i klassrummen, alltså om eleven är aktiv under lektionen 

genom att svara på frågorna men även hur eleven presterar på slutproven. 
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En tydlig likhet kan ses mellan informatörernas val av undervisning men även sättet att 

undervisa på, en tydlig likhet kan ses gällande valet av läroplanskoder. Collection code, 

compentence code och performance code dominerar deras undervisning. Skolorna i Kurdistan 

använder inte bara en läroplanskod utan det är fler än en läroplanskod som dominerar  

klassrumsundervisningen och lärarens sätt att bedöma. Oftast är det mer än en sak som bedöms 

men flera gånger är det även att skolorna inte helt och hållet använder sig av en och samma 

läroplanskod, på samma sätt vi använder oss av flera källor för att välja undervisnings stoffet 

använder lärarna även olika källor till bedömningen av elevernas hantering av stoffet som 

presenteras. 

 

 

3.2  Vad läroplanen säger om religionsundervisningen 
 

Den kurdiska57 läroplanen som presenteras är från 2015-201658 det styrdokument jag valt att 

använda i denna studie är andel tid det står att skolorna ska ge till religionsundervisningen men 

även vilket innehåll som ska finnas i  undervisningen. Värt att nämna är att styrdokumentet inte 

hade något fylligt innehåll vilket innebär att lärarna i hög utsträckning själva får välja hur de 

vill undervisa inom sitt ämne. I läroplanen heter ämnet islamundervisning och 

religionskunskap. Årskurserna jag undersökt är gymnasieskolan alltså första till och med tredje 

gymnasiet. I gymnasiet finns det två inriktningar samhällsvetenskapliga linjen och 

naturvetenskapliga linjen. I läroplanen ges det två lektioner per vecka till islam och 

religionsundervisningen.   

 

3.2.1 Tidsplan 
Styrdokumenten som beslutar om antal lektioner per vecka, har olika dokument beroende på 

vilken skola eller språk du läser.  

 På kurdisktalande gymnasieskolor, vilket är de allmänna kommunala skolorna, ges två 

lektioner per vecka till religionskunskapen på båda inriktningarna.  

 På arabisktalande och engelsktalande skolorna har man samma andel lektioner till sitt 

förfogande.  

                                                 
57 Regionen Kurdistan i norra Irak 
58 Kurdiska religionsundervisnings Tidsplan (är i författarens ägo) 
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 Men i den turkomanska59 skolan har de en religionslektion per vecka inom 

naturvetenskapliga linjen och två lektioner inom den samhällsvetenskapliga.  

 

Alla dessa skolor som tagits upp undervisas eleverna inom islam och religionskunskap.  

 Den syrianska skolan är den enda skolan där kristendomsundervisning och 

religionskunskap står specifikt angivet i läroplanen . Antalet lektioner per vecka ser ut 

på så sätt att inom den samhällsvetenskapliga inriktningen har två lektioner per vecka 

och samma sak för de som läser naturvetenskap förutom första gymnasiet som har en 

lektion per vecka.  

 

3.2.2 Lärobok 
Religions läroböckerna som har tillhandahållits är för de allmänna utbildningarna, alltså de 

kommunala skolor som följer de generella tidsplanen. Dessa är de skolor som erbjuder 

islamundervisning och religionskunskap. Till denna kategori tillhör då inte de syrianska 

skolorna, där huvuddelen av undervisningen läggs på kristendomen istället.  

Läroplanen tar inte upp hur mycket tid som bör lägga ner på olika ämnen eller vad som skall 

inkluderas i undervisningen utan detta tas upp i läroböckerna som ses som en officiell handling.  

 

 I årskurs ett på gymnasiet60 handlar ämnena endast om moraliska och etiska frågor som är 

anknyta till islam. Dessa är bland annat hur eleverna ska bete sig, vad som är förbjudet 

respektive tillåtet och hur eleven ska komma till paradiset61. Ingen annan religion än islam lyfts 

fram första året av gymnasiet. 

Under andra året på gymnasiet62 finns det liknande ämnen som årskurs ett men de har även två 

kapitel i boken som är sammanlagt nio sidor av hela läroboken som är 48 sidor. Kapitlen handlar 

om förståelsen av judendomen men även judendomen som religion. Inget om kristendomen 

lyfts fram. 

                                                 
59  Ett folk av blandat turkiskt och mongoliskt ursprung. Landguiden, Turkmenistan – Befolkning & språk, 

Utrikespolitiska Institutet, 2015, tillgänglig: 

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Turkmenistan/Befolkning-Sprak (hämtad 2016-05-13) 

 
 
60 Alberznji, Ahmad, Sayid, Jamal, Mahsen. Terbia islami, pola 10, uppl: 3, hewler, 2016. 

61 Livet efter döden, himlen, paradiset är där människan hamnar när de handlat rätt i livet(enligt den muslimska 

tron) 
62 Alberznji, Ahmad, Sayid, Jamal, Mahsen. Terbia islami, pola 11, hewler, 2016. 

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Turkmenistan/Befolkning-Sprak
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Under tredje året på gymnasiet63 lyfts yazdismen fram i läroboken. Där är det tolfte kapitlet 

tillägnat till yazdismen varav det är endast tre sidor av totalt de 68 sidor som finns i läroboken 

Med detta kan man se att majoriteten av religionsundervisningen handlar om islam och endast 

en liten del av undervisningsinnehållet behandlar yazdiernas religion. Även här ser man att 

kristendomen inte tas upp i läroboken.  

 

3.3 Religionsundervisningen i skolorna 
 

Alla respondenter som intervjuades hade även haft lektioner före intervjun. Dessa lektioner var 

jag med på för att observera. Jag ville undersöka lärarens roll i klassrummet, elevernas 

delaktighet men även titta på klassrumsmiljön och om den har en påverkan på lärarens 

undervisning men även elevernas lärande. Alltså vill jag undersöka hur religionsundervisningen 

ser ut i praktiken på kurdiska gymnasieskolor 

 

Vad som var gemensamt för alla informanter var maktstrukturen i klassrummen, det visade sig 

direkt att läraren hade en auktoritär roll. Jämförs lektionsinnehållet med lärarnas sätt att bedriva 

sin undervisning syns både Stensmos och Lindes resonemang.64 Stensmo menar att det är den 

politiska styret som bestämmer vad skolorna väljer att undervisa om. På samma sätt resonerade 

Linde att det är den rådande makten i samhället som bestämmer stoffet som är viktigast att ta 

upp under lektionerna. Eftersom den politiska makten som styr landet och majoriteten av 

invånarna är muslimer syns en direkt koppling till det i undervisningen där även islam tar störst 

plats i läroplanen, skolböckerna, lärarnas undervisning men även lärarnas resonemang av vilka 

ämnen de anser vara mest viktiga att lyfta fram. 

 

3.3.1 Skolornas struktur 

  
Lektionslängden på religionsundervisningen som observerades var 40 minuter. Det var ingen 

stor skillnad från skola till skola utan strukturen var detsamma inom alla fem skolorna.  

Det var ett stort antal elever närvarande inom klasserna som observerades. 

 

 Respondent 5 hade 29 elever i tredje året gymnasiet, han jobbade på en flickskola. 

                                                 
63 Saleh, Mohammad, Shaker, Mohammad. Terbia islami, pola 12, hewler, 2015. 

 
64 Se teori. 
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 Respondent 4 hade 34 elever i andra året gymnasiet, han jobbade på en flickskola. 

  Respondent 3 har 39 elever i första året gymnasiet, han jobbade på en pojkskola. 

 Respondent 2 har 36 elever i första året gymnasiet, han jobbade på en pojkskola. 

 Respondent 1 har 37 elever i första året gymnasiet, han jobbade på en flickskola 

 

Med tanke på gruppstorleken var det fortfarande tyst i klassrummen och eleverna kunde 

fokusera sig på undervisningen. En av orsakerna till detta kan vara maktstrukturen som råder i 

klassrummen. Läraren har den auktoritära rollen, de föreläser och eleverna sitter tysta, lyssnar, 

och säger inget  förrän läraren ställt en fråga och de fått tillåtelse till att svara. Maktstrukturen 

syns genomgående under alla informatörernas undervisning. 

 

En av skillnaderna mellan pojk- och flickskolorna i strukturen var klassrumsmiljön. Flickorna 

fick sitta två och två på samma bänk medan pojkarna satt en och en på sina bänkar. Den andra 

skillnaden mellan undervisningsformerna i de olika skolorna var skillnaden mellan pojk- och 

flickskolorna. När det kom till etik och moralfrågor skilde informationen sig åt. Man märker att 

när läraren undervisar om hur ungdomarna bör bete sig i samhället så märks det direkt att på 

flickskolorna är undervisningen mer inriktad mot kvinnofrågor, ämnen som rör kvinnor och 

även hur de bör bete sig utifrån sin kvinnoroll. Samma sak med pojkarna där undervisning 

behandlade frågor som var knutna till deras roll i samhället. På samma sätt som det tas upp 

inom den dolda läroplanen65 om att elever inte enbart lär sig om det som tas upp i läroplanen 

och läroböckerna utan det finns även en dold läroplan i klassrumsmiljön.  

 

Vad som även visar på en dold läroplan är som var gemensamt för skolorna var att läraren har 

den ledande rollen och eleverna uttalar inte deras namn utan eleverna kallar dem för lärare (eller 

lärarinna). Samma sätt även att när en lärare kommer in i klassrummet det behöver inte vara 

läraren som skall undervisa, ställer sig eleverna upp och väntar tills läraren ber eleverna att sätta 

sig ner. Eleverna svarar inte på frågor tills läraren ber dem att göra det. De talar inte förutom 

när de vill ställa en fråga och då räcker de upp handen och läraren ger dem tillåtelse att fråga. 

Alltså har eleverna inte endast lärt som om det som står i läroplanen utan även hur de ska 

uppföra sig på skolan, och gentemot lärarna, när de får tala och inte tala och vad som är anpassad 

till en skolmiljö. Allt detta är utanför det som egentligen står skrivet i läroplanen, allt detta har 

de tagit till sig utifrån den dolda läroplanen. Den dolda läroplanen omfattar även en inskolning 

                                                 
65 Se Teori 
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i mer traditionella mans- och kvinnoroller. Detta visade sig i undervisningsinnehållet där 

innehållet skiljer sig beroende på om det är en skola med endast pojkar eller en flicksko la. 

Flickorna blev undervisade om ämnen såsom hur de skall klä sig, hur de ska uppföra sig etc, 

samma sak för pojkarna men riktlinjerna skilde sig. Respondent 1 föreläste exempelvis om att  

kvinnor inte ska utföra jobb med tunga lyft för det var männens jobb, männen ska inte uppfostra 

barnen utan det är kvinnornas jobb, detta var typiskt för en dold läroplan som speglar 

samhällsstrukturen och inte själva läroplanen eller religionen. Även deras uppförande i 

klassrummen betygsätts, alltså får eleverna poäng för hur de uppför sig i klassrummen men 

även på Skolgården. Eleverna betygsätts inte endast utifrån sina prestationer i klassrummet 

(Performance code), men även utifrån hur de är i skolan och hur de beter sig (Competence 

code). 

 

3.3.2 Lektionernas innehåll 
 

Respondent 5 börjar med ett citat från koranen för att inleda lektionen och fortsätter med att 

repetera från förra lektionen vilket handlade om moraliska historier som är anknuten till islam.  

Han fortsätter med att kortfattat gå igenom de abrahamitiska religionerna i form av namnen på 

profeterna och deras heliga böcker. Han pratar även om den dyrkan av statyer som han menar 

sker i Kina och syftar med största sannolikhet  på Buddhastatyerna. Sedan pratar han om 

yazdiernas religion och ger en väldigt lärorik bild av deras tro. Han går igenom vem de dyrkar, 

vilken helig bok de har, deras högtider, tidräkning, hur de väljer ledare och även kastsystemet 

inom denna religion. Undervisningen börjar med att läraren är objektiv inom sin undervisning 

om yazidism till att sedan bli mer etnocentrisk66 i förhållande till islam där han utgår ifrån att 

islam är den enda sanna religionen och använder muslimska termer när han undervisar om 

yazdismen. Han börjar diskutera huruvida religionen verkligen funnits längre än islam såsom 

yazdierna påpekar, han finner även argument till varför denna fakta inte skulle stämma och 

börjar sedan argumentera huruvida deras heliga bok verkligen existerar eller inte. Oftast jämför 

läraren yazdiernas religion med, som han uttrycker ”oss” muslimer.  

 

                                                 
66 ”benägenhet eller tendens att se sin egen kultur som central samt att bedöma eller tolka andra kulturer med 

utgångspunkt i premisser och värdesystem formade i det egna kultursystemet.”  

Nationalencyklopedin, etnocentrism, Nationecyklopedin AB, 2016, tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/etnocentrism(hämtad: 2016-05-26, kl. 10 

 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/etnocentrism
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En elev räcker upp handen och frågar ”varför läser vi om yazidism” läraren svarar ”för att vi 

ska tacka Gud för att vi är muslimer” han fortsätter med att säga att islam är den sanna vägen 

mot paradiset. Läraren fortsätter under sin undervisning med att säga att yazdier gör varandra 

lyckliga så att ingen ska ifrågasätta religionen och att ingen konverterar från deras religion för 

att yazidierna inte vågar. Under undervisningen gång märks humorn i hans ton. På slutet av 

lektionen när han diskuterar religionen börjar klassen att skratta och läraren fortsätter med att 

säga ”passar man inte in i islam som passar man heller inte in i någon annan religion” 

Elever börjar prata utan att ha fått lov vilket leder till att läraren dunkar med ena handen på 

bänken och ber klassen att vara tysta. I slutet av lektionen går han väldigt kort igenom 

kristendomen bland annat Jesus moder Maria och säger bland annat att Maria var en änka.  

 

Respondent 4 börjar med att skriva på tavlan. Utifrån frågorna på tavlan ställer han frågor till 

eleverna som är ivriga med att räcka upp handen och svara.  

Lektionen präglas av moral och etik, om hur människan bör vara och uppföra sig, detta då 

utifrån islam. Han fortsätter med att undervisa om islam, koranens ord och dess innebörd. 

Läraren reciterar koranen och eleverna repeterar det han sa. 

 

Sedan går han igenom abrahamitiska religioner och dess heliga böcker. Lektionen fortsätter 

med att läraren undervisar om konsten att diskutera och prata med andra människor och hur 

människor ska uppföra sig. Han fortsätter med att berätta moralhistorier, alltså kan man säga 

att läraren genom sagor ingjuter sin religiösa tro till eleverna. Exempel på dessa är historier på 

hur profeten Mohammed uppförde sig och hur han betedde sig mot andra.  

 

Såsom andra lektioner som observerats syns det att moral och etik är det som genomsyra r 

respondent 3 lektion. Det är samma ämnen men läraren väljer att lyfta fram olika punkter. 

Läroboken följs till punkt och pricka i dessa skolor. Ämnet i denna undervisning handlar om 

kärlek och som i majoriteten av fallen är även denna lektion knuten till islam. Eleverna är ivriga 

till att få svara på frågor och att läsa ur läroboken om läraren ber om det, som observatör läggs 

det märkte till hur eleverna i skolorna vill visa sina kunskaper. Känslan som uppstår under 

lektionerna är att det är mer predikan än föreläsning. Läraren använder sig av tavlan, eleverna 

och rör sig även fritt i klassrummen och står inte endast där framme som vissa av de andra 

lärarna gjorde. Han ger beröm till eleverna under lektionens gång. Under lektionen kommer en 

annan lärare in i klassrummet och eleverna ställer sig direkt upp, detta visar på respekten 

eleverna har till lärarna men även den dolda läroplanen som kommer till anspråk. Det syns även 
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hur mycket kunskap som läraren besitter, pålästa är dom och beredda att förklara vilken fråga 

som än ställs. De berättar historier om profeten nästan som sagoberättelser vilket gör att 

eleverna dras med in i historien.  

 

Man ser ett gemensamt mål bland läraren i deras undervisning och detta är att sudda ut det Isis 

har fått allmänheten att tro om islam. De talar om tolerans och kärlek inom islam. Hittills har 

alla i klassen varit muslimer. Respondent 3 säger  ”viktigaste kärleken är till gud, har du inte 

den har du inte kärlek till någon.” Respondent 3 uppmanar till oliktänkande och vill inte att 

eleverna ska tycka och tänka som honom utan vill att de har eget tänkande och argumentera för 

det, han använder inte endast läroböckerna.  

 

Respondent 2 började med att gå igenom föregående lektion till att lektionen sedan handlar om 

provet som skall komma nästa vecka. Allt handlar om att memorera innehållet. Läraren visar 

eleverna vilka frågor som kan ställas och vilka svar som krävs till vilka frågor. Eleverna får 

veta exakt vilka svar som ska komma till vilken fråga. Lektionen slutade tidigt eftersom att allt 

relevant som har med proven att göra har sagts och han har inget mer att tillägga. 

 

Respondent 1 börjar med att ställa frågor till klassen som dom sedan ska svara på. Lektionen 

handlar om när pojkar och flickor når puberteten. Han undervisar om vad som händer när pojkar 

mognar och han pratar om vad som händer med pojkar när dom når puberteten. Han menar att 

när människor uppnår en viss ålder ändras de kroppsligt vilket leder, som respondent 1 menar, 

att pojkarna handlar fel. Läraren diskuterar om att pojkarna ska ha kontroll över sig själva. 67 

Han fortsätter med att säga att tjejer ska klä sig konservativt och att de ska ha slöja. Läraren går 

sedan vidare till att berätta moralhistorier, skämtar i klassrummet vilket får eleverna att skratta. 

Han pratar om att människor inte ska tjäla, respektera sin mamma, och att de inte skall ljuga, 

han pratar även om vikten med bönen och att eleverna bör vara försiktig med hur de surfar på 

internet. Respondent 1 säger till sin klass att ”Gud har gett oss teknologin, vi bör endast använda 

dem till bra saker”  Han fortsätter med att säga att filmer och tv spel kan få dig att utföra syndiga 

handlingar. Läraren har en bestämd min under hela lektionen. 

 

                                                 
67 Jag tror att informanten indirekt syftar på sex. 
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3.3.3 Läroplanskoder 
 

Känslan man får av undervisningen var att det kändes mer som predikan än en 

skolundervisning, religionslektionerna handlar mestadels om människan i förhållande till 

samhället och i förhållande till Gud. Hur ska en bra människa vara? Hur ska du bete dig mot 

andra människor? Hur ska du vara mot samhället etc. Dessa frågor är sådana frågor jag skulle 

kunna säga att majoriteten av lärarna utgår från dessa frågor när de undervisar och ämnena de 

undervisar i. Men eftersom att detta är ämnen som är förutbestämd utifrån läroboken, som ses 

som ett styrdokument förstår man varför undervisningen är uppbyggd på det sättet. 

 

Endast respondent 3 var den som tog upp att eget tänkande och att eleverna ska lära sig att 

argumentera är något som är viktigt, detta sågs även i hans lektion då han frågade eleverna vad 

deras tankar var kring innehållet. Hans sätt att undervisa och även innehållet visade på hur  

pedagogisk han kunde vara i sin undervisning och hur han som lärare ville hjälpa sina elever 

att utvecklas till att kunna resonera och argumentera för något de tror på men även kunna 

kritisera eller ifrågasätta saker som dem inte förstod eller inte höll med om. Integrative code är 

den koden som tar plats inom hans undervisning eftersom läraren inte endast vill representera 

ett ämne men även utveckla eleverna till att tänka snäppet längre en det som står svart på vitt. 

Men även eftersom att stor del av materialet han använde sig av inte endast var från läroboken.  

 

Resterande respondenternas undervisning handlade om att undervisa inom de 

kunskapsområden de hade givits och som fanns med i läroböckerna. Man kunde direkt förstå 

att det var collection code som dominerade undervisningen. Detta uttrycktes mer inom 

respondent 1 och 2, undervisning när de gick igenom provets utformad. Svaren skulle nästan 

vara ordagrant från läroboken alltså frågor skulle ställas som kräver exakta faktakunskaper, 

inga svar där egna tankar framkom utan som endast innehållet från läroboken. 

 

 

Genomgående visas det att majoriteten av undervisningen utgår ifrån den moraliska 

läroplanskoden. Större delen av lektionerna går till att predika eleverna om hur de ska vara som 

människor. Granskas läroplanen och läroboken ytterligare ser man även den klassiska 
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läroplanskoden.68  Och det ser man genom att det som är gemensamt för läroplanen, läroboken, 

lärarnas undervisning men även lärarnas resonemang kring religionsundervisningen är att alla 

utgår ifrån islam. Koranen är islams heliga bok och alla citat läraren använder i sin undervisning 

men även alla citat läraren använder när de resonerar eller argumenterar för sitt tänkande utgår 

ifrån koranen. Koranen är densamma idag som det var igår och även om det sker nya tolkningar 

varje dag utifrån den moderna tiden är det fortfarande vissa tolkningar som består. Med den 

klassiska läroplanen menas det att skolorna försöker nå tillbaka till ett ideal som fanns förut. 

dessa ideal kan utifrån skolorna vara hur en människa bör bete sig i förhållande till samhälle t. 

Dessa ideal har inte ändrats genom tiderna, idealet moderniseras inte ofta med tanke på att det 

är ett beteendemönster bland människor, alltså är det ett ideal som består. Och på så sätt synd 

även den klassiska läroplanskoden och hur den kommer fram i den kurdiska undervisningen. 

  

                                                 
68 se teori 
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4. Diskussion 

Med utgångspunkt från studiens resultat kan man se vad den kurdiska läroplanen säger om 

religionsundervisningen, även lärarnas tankar kring  religionsundervisning och deras 

resonemang kring ämnet har lyfts fram. Hur religionsundervisningen utförs i kurdiska 

gymnasieskolor har framkommit i studiens resultat. Frågor såsom religionskunskapens 

utveckling inom de kurdiska skolorna, lärarnas tankar kring undervisningen och hur 

undervisningen ser ut i praktiken har lyfts fram och besvarats. 

Utgår man ifrån Lindes och Stensmos resonemang om att det är den styrande makten som 

bestämmer undervisningen syns en direkt koppling mellan regionen Kurdistan och den rådande 

makten som styr det kurdiska samhället. Om exempelvis Sveriges skolpolitiker influerats av 

den kristna tron och om det var kristendomen som hade genomsyrat samhället hade eventuellt 

de svenska skolorna dominerats av den kristna tron och levnadssättet. Studiens resultat visar att 

eftersom majoriteten av befolkningen är muslimer och makten som styr har en islamisk 

bakgrund kan man se en tydlig relation mellan statsreligionen och val av undervisningsinnehå ll 

inom religionskunskapen. Detta är förklarligt med tanke på att samhällen är strukturerade och 

uppbyggda på olika vis. Religionsundervisningens innehåll är uppbyggd utifrån den rådande 

statsreligionen och val av innehåll väljs utifrån statens intresse till att säkerställa religionens 

fortsatta inflytande över kommande generationer.  

 

4.1 Relationen mellan styrdokumenten, undervisningspraktik och lärarnas resonemang 

kring kristendomen 
Utifrån de styrdokument som jag fått tag på under insamlingen av materialet, verkar det saknas 

viss information om religionsundervisningen, särskilt beträffande kristendomsundervisningen. 

Alla informanter som intervjuades argumenterade om varför bland annat kristendomen var 

viktigare att undervisa inom än exempelvis judendomen. De argumenterade att det var viktiga re 

med kristendom eftersom att det finns kristna kurder och man ger mer tid till den religion som 

finns inom samhället. Allt detta bygger på respondent 4 resonemang om att det viktigaste är att 

känna din granne, sedan din grannes granne än någon som du inte kommer träffa 

överhuvudtaget. Men hur går allt detta ihop när läroböckerna i gymnasiet inte berör 

kristendomen överhuvudtaget? Läroböckerna i gymnasieskolan nämner judendomen och 

yazdismen men ingenting om kristendomen.  
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Min första tanke var att kristendomen måste finnas bland moral och etik kapitlen men efter en 

noggrann genomgång av dessa kapitel hittar man ingenting som är knutet till kristendomen. 

Tittar man på observationerna som gjordes ser man även där att läraren nämner kristendomen 

fastän läroboken inte gör det. Vad är det som får lärarna att diskutera om vikten av att undervisa 

inom en viss religion fastän läroböckerna inte tar upp det? En tanke är att det är starkt kopplad 

med samhällssynen och samhällsstrukturen. Men det kan även vara kopplad till den dolda 

läroplanen. Lärarna kanske ser att det det finns ett behov av att undervisa om kristendomen 

eftersom att det finns kristna kurder. Samtidigt undrar man hur kan det då komma sig att alla 

lärarna satte stor vikt på kristendomsundervisningen, hur kan alla informanter resonera på 

samma sätt? Det måste finnas en koppling som går utöver den dolda läroplanen och ett behov 

som man försöker uppfylla. En rimlig orsak kan vara att det i Kurdistan finns kyrkor och kristna 

skolor. En förklaring till varför läromedlen inte väljer att lyfta fram kristendomen i 

undervisningen kan vara eftersom kyrkorna och kristna skolor fyller behovet om en 

kristendomsundervisning.  

 

Kristna elever går antingen på en kristen skola eller så undervisas elever med en kristen 

bakgrund av prästerna i kyrkan. En annan teori kan vara att kristendomen fanns som ett kapitel 

i de äldre läroböckerna men när de uppdaterades så har de tagits bort på grund av att man 

exempelvis lämnar över kristendomsundervisningen till kristna skolor eller kyrkan. 

Informanterna följer då möjligtvis den gamla styrdokumentet för att de upplever att 

kristendomen är en religion som även elever med en annan religiös bakgrund bör förstå sig på 

för att på bättre sätt förstå sin granne eller grannens granne. 

 

4.2 Den dolda läroplanen 
Elevers beteende var något som var gemensamt inom alla skolor. Deras beteende deras 

bemötande och deras sätt att förhålla sig till läraren med även resterade elever. Detta måste vara 

något de lärt sig under skolgången, från lågstadiet till och med gymnasiet, men även ett 

beteendemönster som måste finnas i hemmet. Den dolda läroplanen har tagit väldigt stort plats 

i de kurdiska skolorna. Du vet hur du ska bete dig och det behöver inte stå skrivet någonstans 

utan det är en oskriven regel som du bör förhålla dig till annars kan betygen bli sämre eftersom 

i Kurdistan är det inte endast elevens akademiska prestationer som bedöms men även deras 

beteende och hur de uppför sig i klassrummet. Compentence code tar stor plats i kurdiska skolor 

och detta är något som skett från tidigt ålder till och med gymnasiet. Dålig beteende i skolan 

medför mindre poäng därför är man försiktig med hur man är i klassrummen.  
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Jag tror att beteendemönstret som finns i de klassrummen som observerades inte skiljer sig från 

resterande skolor, dels för att alla skolor hade samma mönster på hur de uppförde sig i klasserna, 

men även på grund av att informanternas sätt att redovisa var väldigt likt varandra. Jag tror att 

det som är en dold läroplan nu inte alltid har varit det. Jag menar att  det beteendemönster som 

råder måste ha funnits i de äldre styrdokumenten som hållits fast och används även idag. Jag 

tror att den äldre generationen, föräldrar, lärare och de som utformar läroplanen är vana med 

att elever ska vara disciplinerade eftersom att de själva var det under sin skolgång, detta har då 

gått vidare till nästkommande generationer av elever och har blivit normen för elevers beteende 

i skolan. Resultatet har då blivit att denna norm har följts med under åren och även om de förut 

fanns med i styrdokumenten är det något som uteslutits nu men ändå följt med eftersom att 

tydligen har det varit ett beteende som fungerat både för elevers lärande men även gynnat 

lärarens undervisning, därför är det något som funnits kvar i skolvärlden trots att det uteslut its 

i läroplanen.   

 

4.3 Etnocentrism i undervisningen 
Något annat som jag la märkte till var att respondenterna utgick från islam när de resonerade 

kring hur viktigt religionsämnet är men även hur de resonerar kring sin religionsundervisning. 

Under intervjuerna refererade alla informanter till koranen när de diskuterade om 

religionsämnet, deras argument baserades även på islam och även deras tankar och resonemang 

var religionsbaserad. Huruvida deras undervisning var etnocentrisk eller objektiv är värt att 

diskutera. När exempelvis respondent 5 diskuterade inom sin undervisning om att kristna säger 

att Jesus är Guds son, men vi muslimer säger att han endast är en profet. ”Vi”, var ordet som 

alla respondenterna ofta använde i sin undervisning, ”vi muslimer” tycker på detta sätt, ”vi 

muslimer” säger på detta vis. Lärarna utgick alltid från sin egen tro och även tog för givet att 

alla i klassen var muslimer. Frågan kom fram angående om det fanns elever i klassen med andra 

religiösa bakgrund, svaret var att de klassrum som jag observerade var alla elever muslimer, 

det fanns ingen med en annan religiösåskådning. Det får en att fundera om alla läraren alltid 

refererar till sig själv och de muslimska eleverna och på sådant sätt utesluter elever med en 

annan religiös tro i klassrummen, eller om de väljer andra ord som att exempelvis ta bort ordet 

”vi” från sin formulering till att säga ”muslimer”.  

 

Frågan är också hur saklig är undervisningenen om man refererar till ordet ”vi muslimer” 

ganska ofta i sin undervisning, även fast att jag under observationerna inte la märke till någon 
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som sades som skulle vara faktamässigt inkorrekt så skulle man kunna säga att undervisningen 

var etnocentrisk även fast den var saklig. Det jag menar är att eftersom att undervisningen 

präglades av en klassisk läroplanskod där lärarna under sin undervisning hänvisade till koranen, 

utgick de från koranen även då de pratade om andra religiösa åskådningar. Även lärarnas 

resonemang kring ett ämne byggdes på koranen, exempelvis hänvisade dem till koranen när de 

förklarade varför de tyckte som de gjorde vilket visar på en typisk klassisk läroplanskod. Ett 

exempel på detta är när flera av respondenterna förklarade att anledningen till varför det är 

viktigt att lära sig om andra religioner är för att det i koranen står det att Gud har skapat nationer 

och språk så att människor ska gå över gränserna och lära känna varandra.  

Kommentarer som ”det står i koranen” eller ”vi muslimer” kom ofta upp både under 

intervjuerna men även under observationerna. Även läroböckerna hade citat som var 

ursprungligen från koranen.  

 

4.4 Religionens inflytande på skolorna 
Kurdistan har en övervägande muslimsk befolkning. Resultatet visar även i vilken stor 

utsträckning den islamiska tron genomsyrar religionsundervisningen. Utifrån detta är det inte 

ovanligt att hänvisningar till koranen sker. Islam är enligt majoriteten av kurderna den sanna 

vägen, den religion som världen är skapat ifrån och den religion som de anser, på rätt väg, leder 

människan till paradiset. Utifrån dessa resultat är det inte ovanligt att religionsundervisningen 

präglas av en religiös tro som är islamdominerat. Detta är inget ovanligt fenomen, alltså att 

undervisa utifrån det dominerade tron inom samhället. Exempelvis i Sverige undervisar vi 

utifrån den vetenskapliga tron,69 religionsvetenskapen handlar om vad det vetenskapliga säger. 

Medan i regionen Kurdistan är det religion som är vetenskapen, det är religionen som säger allt 

som människan behöver veta. Vad som gör en bra människa, hur människan ska bemöta andra 

religioner och vilken väg som leder till paradiset var viktiga ämnen som lärarna ofta tog upp i 

undervisningen. Resultatet av studien visar även hur den moraliska läroplanskoden dominerar 

undervisningen. I slutändan är muslimernas mål att komma till himlen, därav dominansen av 

den moraliska och klassiska läroplanskoden. Inom den moraliska läroplanksoden behandlades 

ämnen såsom etik, moral, beteende och uppförande. Den klassiska läroplanskoden lyfter fram 

                                                 
69Skolverket,Ämne-Relig ionskunskap,Skolverket,t illgänglig : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=REL&lang=sv (hämtad 2016-05-28) 
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ämnen som vikten av att följa islam, vad som är sant och falskt inom islam, koranen som de 

sanna oföränderliga orden och vägledningen. 

 

4.5 Läroplanskoder och undervisning. 
De kurdiska skolorna som observerades präglades av den klassisk läroplanskod inom sin 

undervisning, detta eftersom att undervisningen använder sig av en sant eller falsk perspektiv. 

Endast det som är sant undervisas och vad som är sant beror på sanningen som råder i samhälle t. 

I Kurdistans fall är det Islam som är sanningen, alltså utgår undervisningen från detta 

perspektiv. När lärarna resonerar kring religionsundervisningen finns det en tydlig klassisk 

läroplanskod.  Gemensamt för alla respondenter var att få bort terrorstämpeln muslimer har mot 

sig, speciellt efter att terrorgrupper såsom ISIS etablerats. Genomgående genom intervjue rna 

och observationerna kunde man se hur lärarna försökte undervisa eleverna inom religion på 

sådant sätt som uppmanar tolerans, respekt, förståelse och gemenskap. Man kunde se ett 

gemensamt mål mellan alla respondenter och det var att ges möjligheten till att visa världen att 

islam inte är en religion baserad på våld. Men de ville även undervisa sina ungdomar till att inte 

hjärntvättas av den fundamentalistiska synsättet som både lärare och föräldrar är oroliga över.  

 

Respondent 1 uppmanar ungdomar till att vara kritiska mot allt som sägs i moskéer och även 

att de inte ska lyssna på någon som uppmanar ungdomarna till att ta till våld mot andra religiö sa 

grupper eller människor. Han berättade att han sade till eleverna att de ska vara försiktiga med 

människor de lär känna på sociala medier. Han menar att det kommit fram ungdomar som har 

sagt att de ska iväg till Syrien för att någon som de pratat med över nätet har lyckats övertala 

dem med att de enligt islam bör kriga för sin religion. Detta har respondenten sett som något 

som bör lyftas fram och som kan förhindras. Det är religionslärarens plikt att genom sin 

religionsundervisning  visa eleverna att islam inte accepterar våld mot andra människor baserat 

på något basalt såsom religion. Det syns tydligt hur läraren utifrån den klassiska läroplanskoden 

förklarar hur den sanna islam ser ut och inte att islam är en hotfull religion som vissa människo r 

kan tro. Men även att läraren använder sig av den moraliska läroplanskoden för att förklara för 

eleverna hur en sann muslim bör bete sig. Respondent 1 menade då att detta är en viktig 

anledning till varför inte vem som helst bör undervisa inom islam, det vill säga att eleverna inte 

ska få information som är feltolkad eller lärarens personliga åsikter.  

 

Ämnet terrorism tyckte alla respondenter var en fråga som bör tas upp inom undervisningen 

även fast det inte står skrivet någonstans att de bör göra det. Detta ville dom upplysa inom 
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eftersom att det såg att det var en problematik som de behöver prata om med eleverna för att 

förhindra dem till att ansluta sig till dessa organisationer. Lösningen till detta visade på ett starkt 

klassisk läroplanskod, alltså att undervisa eleverna om sanna islam, att islam handlade om 

kärlek och inte våld.  

 

4.6 Lärarnas kamp mot terrorism 
Respondent 3 förklarade att skulle han få bestämma över religionsundervisningen så skulle 

undervisningen präglas av människorätt och frågor rörande människan utifrån alla religioner. 

Ingen religion skulle ha en central roll inom utbildningen utan alla religioner skulle ges lika 

mycket plats. Han menade att skapa respekt och förståelse för varandra är något som bör vara 

essentiellt inom religionskunskapen. Han fortsatte med att argumentera att det är förståelse för 

varandra och respekten till alla människor som minskar problemen människor har gentemot 

varandra. När vi förstår att på samma sätt som människor inte ser ut som varandra så och 

resonerar dem på olika sätt, när människor skapar förståelse och acceptans för varandras 

olikheter så skapas det även respekt. Med denna respekt i bagaget blir det mindre människo r 

som ansluter sig till organisationer som bygger på våld och vi kan lättare bekämpa dessa 

människor som inte kan se någon annan än sig själv. Han och resten av respondenterna menar 

att islam uppmanar till kärlek till alla människor och att det är synd att islam idag blivit stämplad 

som en våldsam religion. Men istället för att se sig själva som offer så ger detta dem krut till att 

visa omvärlden hur illa muslimer, på samma sätt som människor med andra religiö sa 

bakgrunder, ser på våld och hur starkt de fördömer det ISIS gör. Gemensamt för alla 

respondenter är att, religionsundervisningen är ett väldigt viktigt ämne eftersom att det är inom 

religionskunskapen som elever förstår att människors tänkande är olika men att alla människo r 

ändå är lika mycket värda vars dom än kommer ifrån och vem dom än tror på. 

 

 Avslutningsvis vill jag visa vilken stor plats den dolda läroplanen, moraliska läroplanskoden 

och den klassiska läroplanskoden tar  i undervisningen och även visa hur beroende dessa tre är 

av varandra i den kurdiska skolvärlden. Den dolda läroplanen i undervisningen visas i 

förhållande till val av innehåll som i sin tur bestäms av den klassiska läroplanen, exempelvis 

hur lärarna genomgående refererar tillbaka till koranen eller profeten Mohammed. Den 

moraliska läroplanskoden uttrycks i exempelvis i undervisningen när lärarna uppmanar 

eleverna att respektera de äldre eftersom respekten för de äldre är viktigt och en god muslim 

uppför sig på samma sätt som profeten, som i sin tur respekterade de som var äldre än honom 

oberoende av religion.  Den moraliska läroplanskoden går ihop med den dolda läroplanen på 



 44 

ett sådant vis att eleverna inte uttalar lärarnas förnamn som ett bevis på respekt. Den moraliska 

läroplanskoden är även starkt knuten till den klassiska läroplanskoden till en sådan utsträckning 

att hur eleverna bör uppföra sig och hur en muslim ska uppföra sig är knuten till haditherna och 

koranen vilket bearbetas av den klassiska läroplanskoden men som även framhävs i 

klassrummen exempelvis att kvinnor har en roll och mannen en annan roll trots att det inte tas 

upp i undervisningsinnehållet så visas detta i klassrummet genom den dolda läroplanen.  
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4.7 Framtida forskning 
 
Under insamlingen av materialet kunde jag se en skillnad mellan undervisningen i pojk och 

flickskolor. När undervisningen behandlade frågor såsom moral och etik, vilket skedde ofta, 

kunde man se en skillnad mellan frågorna som berördes i flickskolor respektive pojkskolor. 

En idé på en framtida forskning kan vara att undersöka mer ingående skillnaden mellan 

undervisningen i flick/pojkskolor. En observationsstudie skulle kunna utföras där forskaren 

studerar skillnaderna mellan bemötandet av flickor respektive pojkar i skolorna, 

ämnesinnehållet när man undervisar inom moral och etik, men även att man observerar de 

skolor som har både flickor och pojkar i samma klassrum för att senare intervjua både läraren 

samt elever gällande genus skillnad. 

 

En annan idé kan vara att göra en studie om etnocentrismen i religionsundervisningen. 

Genomgående i intervjuerna samt observationerna i denna studie ser man hur läraren 

resonerar kring de frågor som ställs utifrån den egna trosuppfattningen. Det skulle vara 

väldigt intressant att utföra en forskning som fokuserar på etnocentrismen inom 

undervisningen utifrån en  konfessionell religionsundervisning. Men även här utföra 

observationer i olika klassrum, fortsättningsvis finner jag det av intresse att även intervjua 

elever med en annan religiös bakgrund och ta reda på vad de anser om 

religionsundervisningen och hur de ställer sig till lärarens etnocentrism. 
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5.2 Bilaga 

 

1. Intervjufrågor. 

2. berätta lite om dig själv, vad heter du? Vad jobbar du som?  

3. När tog du examen? Och vad har du studerat till?  

4. vad är positivt/negativt med att bara undervisa om Islam? 

5.  Kan det finnas andra anledningar till varför man väljer att bara undervisa inom islam? 

6.  Hur planerar du din undervisning? Hur använder du läroplanen, läroböckerna,   

internet? 

7.  Hur anpassar du din undervisning utifrån läroplanen? 

8.  Kan du tänka dig att undervisa även inom andra religioner? Varför? Varför inte? 

9. vad anser du om att undervisa inom fler religioner än bara Islam? 

10.  Om du fick skapa en egen läroplan som behandlar religionsundervisning, vad skulle 

du inkludera/exkludera? Varför? 

11. Vad tycker du om den icke konfessionella religionsundervisningen? 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


