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Abstrakt 
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Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet”,  

15 högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

Titel: Jag vill inte jobba med någon efterbliven religion. En studie 

om fördomar och generaliseringar i religionsundervisningen.  

Engelsk titel: I don’t want to work with some retarded religion. A study on 

the prejudices and generalizations in religious teaching 

Nyckelord: De Andra, Diskurs, Fördomar, Generaliseringar, 

Religionsundervisning. 

Författare:  Tomas Olsson, Mattias Petersson 

Handledare:  Ylva Odenbring 

Examinator:  Birgitta Davidsson 

Datum:  16 Januari 2009 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Bakgrund: Allport (2000, s.20-22) anser att en fördomsfull person 

bygger sina antaganden på fragmentariska kunskaper och 
möten med olika folkgrupper och utifrån dem skapas en 
generaliserad bild av hur den folkgruppen är. Kan dagens 
religionsundervisning vara en del av skapandet av dessa 
antaganden? 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall 

vilka fördomar och generaliseringar som kan framträda i två 
lärares religionsundervisning i grundskolans år 7-9. 

 
Metod:  Studien genomfördes genom en kvalitativ undersökning där 

två stycken pedagoger observerades under fyra tillfällen i 
grundskolan år 7-9. Vi har i studien utgått från en 
etnografisk forskningsansats.  

 
Resultat: Resultatet visar på att religionsundervisningen som vi har 

observerat innehåller såväl generaliseringar som fördomar. 
Likheterna som vi fann pedagogerna emellan var att båda 
generaliserar, främst på grund av tidsbrist. Tidsbristen gör att 
pedagogerna sällan hinner gå på djupet i sin undervisning 
vilket i sin tur leder till att den mångfald som finns inom 
ämnet kommer i skymundan. 
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1 Inledning  
Religion påverkar oss hela tiden, i allt från vår vardag till grundläggande värdegrund 
samt lagar och förordningar i vårt samhälle. I ett historiskt perspektiv saknar religionens 
inflytande över människans vardag motstycke. Detta gäller inte bara det västerländska 
samhället, utan är något gemensamt för alla samhällen, vart man än i världen vänder sig. 
I religionens många olika namn har människor tytt sig till varandra i en gemensam tro. 
Detta har i sin tur givit upphov till många konflikter, där olika anspråk på ”sanningen” 
gått i clinch. Religionen har också i alla dess former varit ett redskap för att dela in 
människor, de som tror och de som inte tror. Det går inte att förbi se religionens 
inverkan på vårt samhälle, varken i historien eller i nutiden. Dagligen hör vi människor 
kategoriseras efter sin religiösa uppfattning. Man talar i nyhetsmedia i termer så som 
”muslimer”, ”hinduer” och ”kristna”. Dessa sammanfattningar reducerar tusentals 
nyanser inom varje religion till en och samma. Denna typ av generalisering är inget 
ovanligt, vi använder oss i dagligt tal även inom andra områden för att sammanfatta en 
större grupp människor med en gemensam nämnare.  
 
I dessa tider av mångkulturarallitet har religionen blivit ett sätt att identifiera människor. 
”Vi mot dem” har blivit förknippat med skillnaderna i olika trosuppfattningar. Detta 
negativa tankesätt har ofta sin grund i ren okunskap och en oförmåga att kunna nyansera 
de vidare begreppen. 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94, 1998) står att läsa under rubriken Förståelse och medmänsklighet:  
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet 
om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå 
och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och 
kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att 
stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Lpo 94, 1998) 

 
Grundskolans roll som förmedlare av en objektiv och balanserad världsbild innebär ett 
stort ansvar i att hantera mångfaldsbegreppets många aspekter, en av dessa torde vara 
religion. Det är inte bara upp till lärarens goda vilja att förmedla ett nyanserat och 
objektivt grundat budskap. Här förefaller religionsundervisningen särskilja sig gentemot 
övriga traditionella ämnen, så som: svenska, matematik, engelska, historia och 
naturvetenskap. Inget annat ämne behöver så grundläggande konkretisera olika 
kulturella likheter och skillnader som religionskunskapsundervisningen.  
 
Kunskap kring religionsämnet är viktigt för att kunna skapa respekt och förståelse för 
människors olika tänkande. Det är även viktigt att låta eleverna i dagens skola ta del av 
så mycket information som möjligt kring de olika religionerna. Kimball (2004, s.28) 
skriver: 

 
En sund utgångspunkt för en bättre förståelse av de stora världsreligionerna 
är en saklig och nyanserad beskrivning. Att samla in relevanta data 
beträffande en viss religion och sedan ställa samman dessa fakta på ett 
överskådligt sätt är en god grund för vidare diskussion. (Kimball, 2004, s.28) 
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I urvalet av tidigare forskning har vi valt att fokusera på dels forskning som rör 
fördomar och generaliseringar som fenomen och dels studier med skolmiljön och då 
framför allt religionsundervisningen som utgångspunkt. Genom läst litteratur har vi 
gjort en begreppsdefinition av orden fördom, fördomar samt ”de Andra”, som landat i 
en dels psykologisk forskningsteori som syftar till att utröna fördomars essens och 
bildande genom sociopsykologiska, kognitiva och personlighetsbaserade sammanhang. 
Vad beträffar detta tvärvetenskapliga element i studien med att ha med psykologisk 
forskning i denna pedagogiska studie har sin grund i att vi inte funnit någon pedagogisk 
forskning som berör begreppen enskilt. Trots den psykologiska forskning och de 
postkoloniala teorier som vi har studerat har en olik uppfattning om hur fördomar 
uppkommer och varför människor har dem, har vi funnit att det även finns likheter och 
gemensamma nämnare. Skapandet av ”de Andra” och i skapandet av fördomar har båda 
sin grund i okunskap och en oförmåga att hantera mångfald. Vi har funnit det svårt att 
bortse från någon av teorierna, då ett begrepp så omfattande som; fördom, inte kan 
hanteras enbart utifrån ett perspektiv. 
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall vilka fördomar och 
generaliseringar som kan framträda i två lärares religionsundervisning i grundskolans år 
7-9. 
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3 Bakgrund 
I vår bakgrund definieras de begrpp som är relevanta för studien. De begrepp som 
definineras är: fördomar, kultur, normer, värderingar och vad Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet samt kursplanen för 
religionskunskap innefattar i ämnet religion. Kulturbegreppet är inget som har  använts i 
analysen av vårt material. Det är dock viktigt att definiera det då undersökningen är 
gjord i en skolkultur.  

3.1 Sökord och databaser 
De sökord som använts vid litteratur och artikelslagningar i databaserna Eric och Bada 
har innefattat: religionsundervisning, fördomar, diskurs, värdegrund och 
generaliseringar, de Andra, postkolonialism samt religionsdidaktik. 
 
Den litteratur som återfinns i studien kommer framförallt ifrån Högskolan i Borås 
bibliotek. Det har också förekommit en betydande del av inhämtat material från Uppsala 
Universitet, Göteborgs Universitet och Karlstad Universitet, då i form av avhandlingar. 
Nationalencyklopedins hemsida har fungerat som en referens och tydliggörande av 
allmänna oklarheter såsom begreppsdefinitioner. Vetenskapsrådets och Skolverkets 
hemsidor är de två hemsidor som använts som referens. 

3.2 Centrala begrepp 

3.2.1 Fördomar 
Nationalencyklopedins (nerladdad 081208) definition av begreppet fördom: 

 
Fördom, negativ attityd mot individer och företeelser vilken bygger på vissa 
lätt identifierbara egenskaper hos dessa utan att annan tillgänglig information 
blir beaktad. Ofta är fördomar antipatier som bygger på felaktiga och nästan 
orubbliga generaliseringar, vilka hindrar rättelse även om starka 
motargument skulle uppbringas. Liksom attityder i allmänhet anses inom 
socialpsykologin fördomar bestå av s.k. kognitiva, affektiva och intentionella 
komponenter. Jfr diskriminering. (081208) 

 
Akrami (2003, s.5-11) berör i sin avhandling fördomars uppkomst och förankring i det 
mänskliga beteendet. Akrami (2003, s.5-11) använder sig av begreppen implicit och 
explicit för att förklara hur fördomar kan vara både utsagda och/eller outsagda. Denna 
uppdelning har varit behjälplig i förståelsen av begreppet fördom och vad som kan 
innefattas i det. 
 
I sin studie delar Akrami upp fördomar i olika skalor för att sortera dem efter typ och 
kategori. De kategorier som i huvudsak används benämner han som:  

• Generella fördomar – i regel explicita fördomar som används för att 
generalisera om fenomen i omvärlden, till exempel: religiösa och politiska 
uppfattningar. 

• Etniska fördomar – explicita fördomar som grundar sig i ett ”vi och dom” tänk. 
Bygger ofta på en uppfattning om en övertro på sina egna kulturella 
värderingar. 
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• Sexistiska fördomar – implicita fördomar som bygger på en uppdelning mellan 
könen i för och nackdelar. 

• Fördomar mot fysiskt och psykiskt handikappade – i regel implicita fördomar 
som grundar sig i en värdering av en individs förmåga att tillföra ”gruppen” 
eller samhället i stort. 

• Homofobiska fördomar – ofta implicita fördomar som riktas mot en specifik 
sexuell läggning. Grundas i en värdering av den heterosexuella normen. 

3.2.2 Kultur 
Fördomar och kultur är två begrepp som påverkas av varandra. Kulturen och dess 
värderingar hjälper till att skapa fördomar om andra kulturer.  
 
Lahdenperä (2001, s.117) skriver att kultur är en del av vår sociala värld och utgör som 
sådan den självklara men samtidigt omedvetna bakgrunden till våra värderingar. Detta 
innebär att i processen hur vi tolkar, skapar och ordnar vår sociala verklighet har 
värdegrunden med dess meningssystem som bygger på föreställningar, etniska fördomar 
och etnocentrism en självskriven del. Etniska fördomar är en känslomässig stark 
stereotypiserad förhandsinställning till andra folkgrupper och etniska kulturer. Etniska 
fördomar, som är en allmänmänsklig företeelse, stärker självkänslan och hjälper oss att 
förenkla och organisera den komplexa sociala verklighet som omger oss. 
 
Fördomar är identitetsformande och jagförsvarande. Genom dem kan man särskilja sig 
från den Andre och tillsammans med andra skapa ett vi mot dom tänkande.  Lahdenperä 
(2001, s.117) skriver: 
 

Vår egen historia är fylld av identitetsskapande fördomar mot andra. Vi har 
byggt upp en nationell gemenskap och tillhörighet genom att svartmåla 
religioner och folkgrupper som katoliker, judar, muslimer, samer och romer. 
Efter andra världskriget har det varit fullt tillåtet att förakta och förlöjliga 
tyskar. Judar däremot görs osynliga i rädsla för att säga något som kan 
uppfattas som fientligt. Likaså kan man inte debattera staten Israels politik 
utan risk för att bli betraktad som ”judehatare”. (Lahdenperä, 2001, s.117)  

 
Fördomar övervinns ständigt men under varje tidsepok skapas det nya. Detta gör att vi, 
samtidigt som vi blir mer delaktiga i kulturarvet och också tryggare, även blir mer 
fördomsfulla. Människor som ingår i ett och samma system, en nation eller en etnisk 
kultur, uppfattar företeelser på liknande sätt. Vad som kan ses som utmärkande för 
personer med samma kultur är att ta något för givet eller att uppfatta någonting som 
normalt. Därför kan alla uppfattningar, föreställningar och värderingar betraktas som 
mer eller mindre etnocentriska. Individer som delar dessa föreställningar och 
värderingar uppfattar dem vanligen inte som etnocentriska utan som självklara.  
 
Giddens (2003, s.37) anser att kultur är de aspekter av samhället som är inlärda, inte 
nedärvda: 
 

Dessa kulturelement är gemensamma för medlemmarna av ett samhälle och 
möjliggör samarbete och kommunikation. De utgör den delade kontext i 
vilken individerna i ett samhälle lever sina liv. Ett samhälles kultur omfattar 
både abstrakta eller ogripbara aspekter – de uppfattningar, idéer och 
värderingar som bildar innehållet i kulturen – och konkreta eller påtagliga 
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aspekter (de objekt, de symboler och den teknologi som representerar de 
innehållet). (Giddens, 2003, s.37)   

 
Vad som kan ses som grundläggande och som definierar begreppet kultur ytterligare är 
de idéer och uppfattningar som upplevs som viktiga och värdefulla inom en kultur. 
Monogami är exempel på en värdering som är viktig i många västerländska kulturer 
och som definierar delvis den västerländska kulturen. Dahlin (1989, s.190-191) delar in 
kulturen i två olika begrepp, ideal respektive real verklighet. Ideal verklighet innebär 
grundläggande och intersubjektivt delade föreställningar, normer, värderingar mm; det 
senare handlar om konkreta fenomen i form av olika materiella produkter eller sociala 
praktiker och institutioner. Mellan det ideala och det reala råder ett samband som 
beskrivs olika utifrån olika teoretiska perspektiv.  

3.2.3 Normer och värderingar 
Enligt Nationalencyklopedin (nedladdad 081208) är en norm ett rättesnöre och en regel 
eller det godtagna beteendet i en social grupp. Ett normsystem anger det normala 
mönster som individers handlingar bör överensstämma med. Vidare är de i allmänhet 
intimt förbundna med sociala värden, och de utgör medel för att förverkliga tillstånd 
som värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar dem. De formella lagarna 
uttrycker en del av samhällets normsystem, andra finns nedlagda i traditioner, seder och 
bruk.  
 
Giddens (2003, s.37-38) menar att normer och värderingar samverkar för att forma hur 
medlemmarna av en kultur beter sig i sina respektive miljöer. Normer och värderingar 
varierar stort mellan olika kulturer. En del kulturer värderar individualism högt medan 
andra ser till de gemensamma behoven. Enligt Giddens (2003, s.38) kan många 
studenter ha starka invändningar mot att deras inlämningsuppgifter kopieras i en 
individualiserad kultur. Ryska studenter däremot sätter värde i att hjälpa varandra med 
att få godkänt på en uppgift. I Ryssland sätts ett stort värde på jämlikhet och kollektiv 
problemlösning. Den ryska kulturen ser till de gemensamma behoven. Giddens (2003, 
s.38-42) menar dock att det bör påpekas att inom alla kulturer och samhällen så delar 
inte alla individer samma värderingar. Vissa individer eller grupper tillämpar och lever 
efter religiösa värderingar och uppfattningar medan andra tillämpar vetenskapliga 
uppfattningar och värderingar. Skillnader kan också märkas i politiska värderingar då en 
del förespråkar till exempel kapitalism medan andra förespråkar socialism. Eftersom 
världen är i ständig förändring sker också stora förändringar inom kulturernas 
värderingar som då motsäger varandra. 

3.3 LpO94 och kursplanen i religionskunskap 
I kursplanerna står det mer utförligt om vad ämnet religionskunskap skall innehålla. I 
LpO 94 (1998) och kursplanen för ämnet religionskunskap behandlas vad ämnet skall 
innehålla och bör behandla. Följaktligen blir dessa dokument centrala i definitionen av 
begreppet religionskunskap. 
 
I Lpo94 (1998) lägger man tyngdpunkten på ett etiskt och moraliskt tänkande i ett 
vidare sammanhang. Underförstått betyder detta att skolan skall verka för att vara en 
fördomsfri verksamhet där alla människor skall behandlas med respekt och tolerans, vad 
de än kan tänkas har för kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller religiös 
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uppfattning. Kursplanen för religionskunskap specificerar begreppen något i sin 
beskrivning av ämnets innehåll. I Lpo94 (1998) kan man läsa: 
 

Ämnet bidrar också till att fördjupa kunskaperna om och problematisera 
grundläggande demokratiska värden som människans egenvärde, människors 
lika värde och omsorg om de svaga. Ett syfte med ämnet är att öka elevers 
etiska medvetenhet och därmed skapa en handlingsberedskap inför 
exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor. 
Religionskunskapen syftar också till en ökad förståelse av sambandet mellan 
samhälle och religion i olika tider och på olika platser. En förståelse av det 
svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de 
kristna traditioner som dominerat i Sverige. Sådan kunskap ger också 
möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur. (Kursplan 
för Religionskunskap, 1998) 

 
Det som framställs i ämnesbeskrivningen är i princip samma sak som står i den mer 
övergripande läroplanen, dock kan man här uttyda att man skall nu relatera detta till det 
aktuella ämnet samt få en djupare förståelse för hur detta kan implementeras i rena 
undervisningssituationer. 
 
Både LpO94 (1998) och kursplanen tar dock tydligt ställning i frågan om vad det är som 
skall framhävas i undervisningen. Det är västerländsk finkultur, västerländsk humanism 
och kristen tradition samt svenska värderingar som skall vara tongivande i budskapet. 
Religionsundervisningen blir därmed som det uttryckligen står i LpO94 (1998) ett 
redskap för fostran i den västerländska och svenska samhälls- och värderingsnormen. 

3.4 Tidigare forskning 
I vår tidigare forskning presentas relevant forskning för studien. Forskningen är 
tvärvetenskaplig då den innefattar både psykologisk samt pedagogisk forskning.  

3.4.1 Skapandet av fördomar 
Akrami menar utifrån sina psykologiska studier att en fördom kan uppkomma som en 
barriär mot företeelser som vi inte förstår. Hjärnan väljer att dra en enklare slutsats då 
den inte har tillräcklig information för att skaffa sig en helhetsbild. Detta är dock inget 
fel eller något som går att förhindra, utan det är en helt naturlig del i en 
förståelseprocess. Denna typ av anledning till en fördoms uppkomst räknas som de 
implicita fördomarnas grund. Fördomar som i regel inte är utsagda utan bygger på en 
förenklad bild av vekligheten. Detta gör att alla de intryck vi tar in blir för mycket att 
bearbeta. Dock menar Akrami att det alltid går att bearbeta tankemönster och förenklade 
bilder av ett fenomen. 
 
Akrami (2005, s.21-24) förklarar sin uppdelning av vilken kategori som är implicit 
respektive explicit genom en jämförelse i vilka sammanhang fördomarna oftast 
förekommer, om det är  socialt accepterade i dagligt tal, massmedia och politik eller om 
det är områden som är tabubelagda av de rådande samhällsdiskurserna. Som 
utgångspunkt bör det tilläggas att det är de svenska samhällets diskurser som ligger till 
grund för uppdelningen. Generella fördomar förekommer ofta i dagligt tal. Det är socialt 
accepterat att dra en större folkgrupp över en kant. Man generaliserar och använder ett 
samlingsbegrepp som till exempel: ”muslimer”, oavsett hur många förgreningar det 
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finns inom denna grupp. Man kan hänvisa till ”moderater” utan att ta hänsyn till hur 
många olika uppfattningar som ryms inom det politiska partiet.  
 
I Sverige råder, menar Akrami (2005, s.20-27), ett visst tabu vid att peka ut en etnisk 
tillhörighet. Man använder i stället en mer generell fördom och buntar ihop alla olika 
etniska tillhörigheter i ett samlingsord: invandrare. Detta gör att man går runt problemet 
med att peka ut en liten och eventuellt utsatt grupp i samhället. Samma sak gäller 
sexism och fördomar mot handikappade, då detta är fördomar som är tabubelagda att ta 
ställning för. Det är helt enkelt inte socialt eller politiskt korrekt att dela upp könen i ett 
svagare och ett starkare, eller att ha en utsagd uppfattning att handikappade har ett 
mindre värde i samhället. Dock betyder inte detta att inte människor gör dessa 
uppdelningar för sig själva och/eller i mindre offentliga sammanhang.  
 
Homofobi och fördomar mot diverse sexuella läggningar är också de implicita då det 
inte är politiskt korrekt att ta fullt avstånd ifrån denna grupp. Dock kan man avläsa en 
viss tolerans mot avvikelser i denna uppfattning om man tittar på till exempel debatten 
om homoäktenskap. 
 
Akrami (2005, s.27) gör vidare en reservation för att dessa klassificeringar inte på något 
sätt är fasta utan att fördomar som i vissa sammanhang är implicita kan bli explicita, 
och tvärtom. Som exempel är det som tidigare nämnts inte accepterat att i den rådande 
samhällsdiskursen föra en mindre folkgrupp i dålig dager. Dock finns det extremister 
som offentligt och tvärtemot den rådande diskursen gör just detta. 

3.4.2 Förutsättningar för en feltolkning 
Cöster (1992, s.33) skriver att vi kan få en felaktig bild av olika religioner och att det 
många gånger beror på att någon, medvetet eller omedvetet, skapar förutsättningar för 
den felaktiga bilden. En fördom kan uppstå både medvetet och omedvetet genom brist 
på kunskap eller att man medvetet försöker skapa en felaktig bild av de olika 
religionerna. Cöster (1992, s.5) skriver att man ofta ser på andra människors religioner 
och att man ibland pratar om ”de religiösa”, vilket innebär de aktiva utövarna av 
kyrkliga ordningar. Ibland pratar vi även om betydelsen religionen har för ett samhälle. 
Exempel som man då främst använder är från andra länder eller andra religioner, sällan 
från vår egen. Detta är en del av skapandet av vi och dom. Vad som också är en del av 
skapandet av vi och dom är vad Cöster (1992, s.5) kallar för traditionella 
framställningar av så kallade ”främmande religioner”. I första hand ser man till de 
mönster som är mest avvikande från vårt egna dagliga liv, man ser till olikheterna 
snarare än till likheterna. Många gånger framställs till exempel afrikanska och indianska 
religioner som ett förstadium till ett mera utvecklat sätt att förhålla sig på. För att 
exemplifiera de mer utvecklade förhållningssätten eller religioner använder man ofta 
buddhism och hinduism. Dock beskrivs även hinduism och buddhism som något 
avvikande och exotisk, då när de ställs i förhållande till den judisk-kristna traditionen. 
Jämförs denna religion med de tidigare nämnda anses bara den judisk-kristna 
traditionen vara den som ger exempel på en rimlig attityd och utveckling till världen. 
Cöster (1992, s.5) skriver dock att vi beskriver kristendomen som något passerat och 
ålderdomligt, exempel på det är uttalanden som: …förr i tiden var människor mer 
religiösa. (Cöster, 1992, s.6) eller: …i tidigare perioder så hade kyrkan ett starkare 
grepp om folk. (Cöster, 1992, s.6). 
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Allport (2000, s.20) tar upp flera exempel på fördomar som grundar sig i en felaktig bild 
av såväl religion som människor med en annan religiös bakgrund. Den felaktiga bilden 
skapas tidigt i livet och är svår att ändra på. En fördomsfull person bygger sina 
antaganden på fragmentariska kunskaper och möten med olika folkgrupper och utifrån 
dem skapas en generaliserad bild av hur den folkgruppen är. Allport (2000) skriver: 
 

A prejudiced peron will almost certainly claim that he has sufficient warrant 
for his views. He will tell of bitter experiences, he has had with refugees, 
Catholics, or Orientals. But, in most cases, it is evident that his facts are 
scanty and strained. He resorts to a selective sorting of his own few 
memories, mixes them up with hearsay, and overgeneralizes. No one can 
possibly know all refugees, Catholics, or Orientals. Hence any negative 
judgement of these groups as a whole is, strictly speaking, an instance of 
thinking ill without sufficient warrant. (Allport, 2000, s.22)  

 
Gemensamt för Cöster och Allport är att de menar att en felaktig bild av religionen 
många gånger skapas omedvetet som sedan blir till en modifierad sanning som slutligen 
accepteras. Efter det ligger det på individens ansvar om den skapade sanningen kommer 
att föras vidare eller inte. 

3.4.3 Vi och de Andra 
Osbecks avhandling är den som ligger närmast denna undersökning, dels för att hon har 
bedrivit sin pedagogiska forskning inom skolverksamheten samt för att hon tillämpar 
Foucaults tankar om diskurser. Osbeck (2006, s.202) kopplar i studien ihop 
religionsundervisningen och elevers livsförståelse, och hur den skapas genom olika 
mönster i tillvaron. Osbeck (2006, s.280-285) tar också upp fördomar som en del av 
religionsundervisningens inverkan på skapandet av ”vi och de Andra”. Osbeck (2006, 
s.271) menar att en människa som avviker från specifika normer förväntas ha 
annorlunda mönster och beteende som i sin tur skapar ett vi mot dom tänkande hos de 
människor som anses falla inom normen. 
 
Skapandet av begreppet ”vi och dom” kan ses som en jämförelse mellan ideal och 
andras ideal. Fördomar har en stor del i skapandet av ”vi och dom”. Enligt Hedin (2001, 
s.55) har fördomar i alla kulturer en social funktion. De stärker självkänslan och 
gemenskapen så att de icke önskvärda stängs ute. Sådana fördomar försvinner inte bara 
genom upplysning, utan blir snarare en hållpunkt som man skyddar. 
 
När en grupp flyttar på grund av olika anledningar, är det ytterst vanligt att den tar med 
sig sina seder till det nya landet för att på så sätt kunna hålla samman gruppen. Sederna 
kan vara hämtade från deras tidigare omkringliggande kultur men på grund av okunskap 
i det nya landet uppfattas sederna som religiösa. Hedin (2001, s.60) anser att i det nya 
hemlandet kan sederna eller buden ifrågasättas. Det kan finnas en befolkning som blir 
provocerade av att nya medborgare i landet bryter mot deras gamla seder och beter sig 
på ett avvikande sätt. Bägge grupperna försvarar sina egna seder och på så sätt skapas 
ett ”vi mot dom” tänkande på bägge sidor. 
 
Skapandet av ”vi och dom” har pågått under mycket lång tid. Lahdenperä (2001, s.117) 
anser att kollektiva fördomar och föreställningar används i skapandet av vi och dom. 
Denna process är emellertid omedveten och bilden av de Andra, exempelvis 
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”orientalen”, ”zigenaren” eller ”finnen” och så vidare, har formats under en lång tid och 
är en del av kulturarvet. Blackledge (2003, s.73) skriver att språkideologier ofta är en 
grundläggande orsak till skapandet av vi och de Andra, att det är en av orsakerna till att 
vi distanseras från varandra.  
 
von Brömssen, som innehar en professur i religionsvetenskap vid Göteborgs 
Universitet, skriver: 
 

För en del elever är begreppet religion snarast ”tömt” på sitt traditionella 
innehåll, och samtalet om religion tenderar då i stället att fyllas av ett innehåll 
om de Andra och de Andras religion. Samtalet tar således en övergripande 
form och vändning inom en konstruktion av ”vi” och ”dom”, där en tudelning 
sker mellan de som talar om att de ”har” en religion, i motsats till de som talar 
om att de ”inte har” en religion. Denna tudelning sker främst genom det tal 
som de etniskt svenska eleverna gestaltar. ”Dom” har religion, men inte ”vi”. 
”Dom” byts i många sammanhang ut mot ”invandrare”, ”invandrargrupper”, 
”invandrarbarn” eller mot termen ”utländska”. 

 
Redan tidigt konstruerades begreppet Orienten som blir motsvarande de Andra medan 
Europa motsvarar vi. von Brömssen (2003, s.32) skriver att det kanske bästa exemplet 
på postkolonial teori är Edward Saids arbete Orientalism (2000). Said (2000, s.64) 
skriver att begreppet Orienten bidrar till att definiera Europa genom att vara den direkta 
motsatsen. Orienten har en annan personlighet, och är en motidé och motbild. För att vi 
ska kunna definiera oss själva, krävs det att vi har något att jämföra oss mot, att vi har 
något som är tvärt emot. Vi behöver den Andre för att själva kunna veta vem vi är. Har 
vi inte tillräckligt med kunskaper om den Andre, skapar vi den kunskapen själva. Detta 
leder till fördomar och generaliseringar mot andra. 
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4 Teoretisk ram 
Vår studie som syftar till att undersöka om och i så fall vilka fördomar och 
generaliseringar som återfinns i religionsundervisningen har en stark koppling till de 
diskurser som styr skolan, då dessa torde ligga till grund för det som sägs i 
klassrummet. Michel Foucault (1926-1984) var en fransk filosof och idéhistoriker vars 
studier om diskurser lagt grunden för många efterkommande teorier, bland annat de 
postkoloniala som omnämns i vårt kapitel Bakgrund. Det bör påpekas att i studien 
används uteslutande Foucaults definition av diskurs. Något centralt i Foucaults teori är 
just utbildningsväsendet, eftersom det är inom denna samhällsinstitution vi formas av 
och matas med de diskurser som genomsyrar vårt samhälle.  

4.1 Foucaults diskursteori 
Foucault (1970, s.31-35) menar att en diskurs är skapad utifrån ett ”sannings” -anspråk 
som legitimerar en tanke eller idés tillhörighet till en kultur. ”Sanningen” i sig är ofta en 
värdering av en viss aspekt av kulturen, inte nödvändigtvis positiv. Oavsett om 
diskursen behandlar kulturen i positiva eller negativa former är den alltid en skapad 
konstruktion, vilket innebär att diskursen inte är objektiv till sin natur. 
 
En diskurs är, enligt Foucault (1970, s.30-36), en sammanfattning av en rad argument, 
tankar och idéer om ett subjekt som tolkas och används som ”sanning”. Subjektet kan 
vara i princip vad som helst, en folkgrupp, en politisk inriktning eller ett agerande, till 
och med en person. Argumenten, tankarna och idéerna används av de individer som rör 
sig i en specifik kontext. Kontexten symboliserar en kultur i stor eller liten skala. 
Omfattningen kan variera ifrån en familj till en hel världsdel. Individerna i kontexten 
kan med hjälp av diskursen bilda sig en normativ uppfattning av subjektet. 
 
Ett exempel som Foucault (1970, s.28-34) ger är Västeuropas användning av begreppet 
demokrati. Foucault menar att det finns en diskurs som säger att demokrati (subjekt) är 
det i dagsläget enligt européer (kontext) enda alternativet till statsskick. Demokratin kan 
variera i olika former, men begreppen folkstyre och regelrätta val är något som överlag 
hyllas. Diskursen om demokratins överlägsenhet gentemot andra styrelseskick vårdas 
ömt i form av lagar och förordningar. Demokratin ifrågasätts och debatteras men i 
princip går det inte att aktivt arbeta mot den, då demokratin skyddas av lagar. Diskursen 
om demokratins överlägsenhet har alltså blivit till en ”sanning”, en norm i den 
europeiska kontexten. 
 
Foucault (1970, s.30) påpekar dock att diskurser i alla fall inte till en början har ett eget 
liv, utan är ett fenomen som är beroende av individer som har ett intresse av att vårda 
”sanningens” innehåll. Detta intresse torde ofta grunda sig i politiska och ekonomiska 
vinstintressen. Vidare menar Foucault (1970, s.30) att en framgångsrik diskurs (t.ex. 
demokrati) kan få ett sådant genomslag att den blir närmast oantastbar. 
 
”Sanningen” eller normen i en diskurs kan vara fördomsfull eller generaliserande, så till 
vida att den alltid utgår ifrån ett specifikt kulturellt perspektiv. Foucault (1970, s.31) 
skriver vidare: 
 

En lära förbinder individerna med vissa typer av yttranden och förbjuder 
därmed alla andra. Men å andra sidan använder den sig av en viss typ av 
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yttranden för att förbinda individerna sinsemellan och därigenom särskilja 
dem från alla andra. (Foucault, 1970, s.31) 

 
En diskurs som förefaller vara tydlig enligt Foucault (1970, s.38-42) är Europas 
överlägsenhet gentemot övriga världen. Ett typiskt europeiskt sätt att betrakta andra 
delar av världen är något som kan tolkas som sympati. Det europeiska kolonialarvet har 
enligt Foucault vårdats i form av olika typer av civiliseringsprojekt, där kloka och 
rättfärdiga européer skall förbarma sig över och upplysa mer ociviliserade delar av 
världen, vars invånare tycks vara oförmögna att skapa ett eget fungerande samhälle. 
Den övertro på de egna samhällsdiskurserna som européerna enligt Foucault håller sig 
med, kräver att de ständigt prövas och legitimeras. Forskare och författare ifrågasätter 
diskurserna med hjälp av andra idéer och tankar, vilket antingen leder till att diskursen 
revideras, alternativt är diskursen så starkt rotad att de ifrågasättande elementen 
försvinner. 
 
Foucault (1970, s.35) skriver också att vår civilisation (Västeuropa) har haft och har en 
respekt för diskurser på så sätt att samhället och de rådande hegemonierna är beroende 
av att bekräfta dem för att de inte skall falla i glömska. Ett effektivt sätt för samhället att 
implementera och aktualisera diskurser är skolan: 
 

…utbildningen förgäves, men med rätta, försöker vara det instrument, som i 
ett samhälle som vårt, gör det möjligt för varje individ att få tillgång till 
vilken typ av diskurs som helst. Fördelningen av utbildning, liksom vad 
utbildningen tillåter och förhindrar, följer de linjer som dragits upp genom 
distansering, motsättningar och sociala strider. Varje utbildningssystem är ett 
politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen av diskurser och 
därmed också de kunskaper och den makt de bär med sig. (Foucault, 1970, 
s.31)  

 
Det Foucault beskriver som ”utbildningssystem” innefattar i en svensk kontext läro- och 
kursplaner då dessa två politiska dokument är fundamentala för den svenska skolans 
uppbyggnad. Skolorna kan därmed ses som en återspegling av politiska diskurser. 
 
Det intressanta är att en diskurs aldrig innehåller hela sanningen om ett subjekt, 
eftersom den är skapad utifrån specifika idéer inom en specifik kultur. Eller som 
Foucault själv beskriver det: Diskursen är föga mer än en glimt av en sanning i färd 
med att födas inför sina egna ögon. (Foucault, 1970, s.35). Diskursen är alltså bara en 
”sanning” inom sin egen kultur. Detta är också fallet med de diskurser som ligger till 
grund för vår skola. De värderingar som är tongivande i den svenska skolan är inte 
nödvändigtvis de samma i andra delar av världen. 
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5 Metod 
Observation är den metod som använts i studien. Det som har observeras är dels 
lärarens presentation av ämnet, hur undervisningen läggs upp samt vad som valts att ta 
upp. Observation föll sig naturligt pga. att undersökningen riktar sig mot de eventuella 
fördomar och generaliseringar som finns i undervisningen. Undersökningen är av 
kvalitativ sort då den kommer att lägga fokus på vad det är som sägs eller om fördomar 
och generaliseringar används i undervisningen, samt hur ämnet framställs i 
undervisningen, inte räkna hur ofta fördomar och generaliseringar används. 

5.1 Urvalsgrupp 
Vi tog kontakt med sex olika skolor genom en förfrågan via e-mail till rektorerna på 
respektive skola. Rektorerna tog i sin tur kontakt med lärare som undervisade i ämnet 
religion. Till de lärare som svarade på vår förfrågan, skickade vi ett antal frågor om hur 
deras religionsundervisning bedrevs, samt om de skulle arbeta med ämnet hösten 2008. 
De två lärare som svarade kallas med fiktiva namn i studien för Alva och Odd. Både 
Alva och Odd undervisade i årskurserna 7-9. Båda var utbildade lärare i ämnet religion, 
och är verksamma på två olika skolor, som i studien benämns med de fiktiva namnen 
Bockskäggsskolan och Skepparkransskolan.   
 
Eftersom det bara var Alva på Skepparkransskolan och Odd på Bockskäggsskolan som 
svarade på vår förfrågan, samt skulle arbeta med ämnet under hösten 2008, blev det en 
begränsning i vår urvalsgrupp som passade studiens omfattning väl.    
 
Både Alva och Odds beskrev sin undervisning som traditionell i meningen att de 
föreläste för eleverna, samt att de jobbade med ämnet religion som ett enskilt ämne. 
  
Observationerna har genomförts under två dagar hos respektive lärare. Alva har 
observerats under tre olika lektionspass, två stycken på 1,5 timmar samt ett på 1 timma. 
Odd observerades under två lektionspass på vardera 1,5 timma. Totalt omfattar 
observationerna 7 timmar, varav 4 timmar hos Alva på Skepparkransskolan och 3 
timmar hos Odd på Bockskäggsskolan.  

5.1.1 Bockskäggsskolan 
Bockskäggsskolan är en skola för grundskolans alla åldrar. Skolan ligger i ett litet 
samhälle i Västsverige. Skolan har cirka 1000 elever fördelat på grundskolans alla 
åldrar. I årskurs 7-9 ryms ca 520 elever fördelat på 19 klasser. Skolan har få elever med 
invandrarbakgrund. 
 
De klasser som Odd har undervisat i under båda de tillfällena vi observerat, är en 
årskurs 9. I klassen går 10 pojkar och 10 flickor. 

5.1.2 Skepparkransskolan  
Skepparkransskolan är en skola för årskurs 7-9. Skolan ligger i ett samhälle i sydvästra 
Sverige. Det går cirka 310 elever fördelat på 13 klasser på skolan. Skolan har ett flertal 
elever med invandrarbakgrund. 
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De klasser som Alva har varit verksam i när vi observerat, är två stycken årskurs 8. I 
den ena klassen går det 10 flickor och 10 pojkar och i den andra går det 13 flickor och 8 
pojkar. 

5.2 Observation som metod 
Kullberg (1996, s.65-69) ger två exempel på observationsmetoder, en deltagande och en 
icke-deltagande variant. Den deltagande är en metod där man går in i den grupp eller 
den miljö som man skall observera och blir en del av den, man blir alltså en aktör som 
aktivt påverkar det som händer runt omkring en. Kullberg framhåller att denna metod 
kan med fördel användas i förskolan just för att barnen ofta försätts i situationer där en 
vuxens ingripande är nödvändigt. I den icke-deltagande metoden är observatören inte 
själv en del av miljön eller gruppen som granskas, utan är en person som håller sig i 
bakgrunden och studerar utan att ingripa. Denna variant har sin fördel i att man håller 
distans och får på så vis en bild av verkligheten utan att störa och aktivt intrigera, det 
vill säga man går inte in och påverkar situationen. I den deltagande observationen görs 
vanligtvis dokumentationen vid sidan av eller efter själva observationen. I en icke 
deltagande observation sker oftast dokumentationen som ett löpande protokoll som 
fortgår under hela studien. Kullberg beskriver det som att efter bara någon timma så blir 
man osynlig i klassrummet, barnen accepterar att man är personen som sitter lite vid 
sidan av och skriver. 
 
Patel & Davidson, (2003, s.98-106) menar att båda dessa metoder går att göra ut ifrån 
ett kvantitativt respektive kvalitativt perspektiv. Detta beror dock helt på vad man väljer 
att observera. En kvantitativ observation går mer ut på att finna ett mönster över tid, hur 
många gånger suckar Pelle under en minut? Under en kvalitativ observation letar man 
efter incidenter som leder till något, man ser ett helt händelseförlopp eller en specifik 
företeelse. 
 
Våra observationer var av en kvalitativ natur, och fokuserade på händelser som 
förknippas med den utgångspunkt studien har. För att strukturera upp våra observationer 
har vi med utgångspunkt från Kihlström (2007, s.32-33) upprättat ett 
observationsschema. Kihlström lägger fram ett antal rubriker som konkretiserar 
observationens mål. Detta för att observatören skall ha riktlinjer för vad som skall 
iakttas samt för att underlätta analysfasen av studien. Våra rubriker var: rum, tid, 
tillfälle, aktörer, händelse och mål. Rummet är enligt Kihlström (2007, s.32) av vikt 
därför att här berättas hur den fysiska miljön ser ut. Detta är till stor hjälp vid 
analysfasen, då man i efterhand lättare kan sätta sig in i den situationen som tidigare 
observerats. Tiden är i detta avseende också relevant eftersom det kan vara svårt att i 
efterhand komma ihåg i vilken ordning observationerna gjordes. Under rubrikerna 
tillfälle och aktörer beskriver vi vilka som är medverkande under observationen. Att 
hålla ordning på vem som är vem i observationen är grundläggande för att analysera 
den. Tillfället ger också en bild av i vilket sammanhang man observerat, till exempel 
lektionstillfälle. Händelser är den rubrik där vi beskrev vad som inträffat under 
observationen. Rubriken mål är fungerar som en förklaring till vad i vårt fall är det 
grundläggande budskapet i det vi observerat. Eftersom vårt syfte var att undersöka om 
och i så fall vilka fördomar och generaliseringar som framträdde i lektionsinnehållet är 
målet med budskapet viktigt att pointera. 
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5.3Analys 
Eftersom observationerna genomfördes med hjälp av fasta rubriker i ett 
observationsschema, gav det oss en fördel i analysarbetet då anteckningarna var rent 
strukturellt lika i sitt utförande. Rubrikerna i observationsschemat bestod av: rum, tid, 
tillfälle, aktörer och händelse. Rubrikerna har fungerat som ett stöd då vi har utläst det 
vi har observerat. Anteckningarna togs under pågående observationer, och de har 
renskrivits direkt efter den genomförda observationen. Både anteckningar och 
renskrivna protokoll har förvarats oåtkomliga för obehöriga. 
 
Analysen av våra observationer har utgått ifrån våra på förhand givna definitioner av 
begreppen, fördom, kultur, normer och värderingar samt av LpO94 (1998) och 
kursplanen för religionskunskap. Dessa definitioner har sin utgångspunkt i dels 
akademiska tolkningar av begreppen i Nationalencyklopedin och dels i den tidigare 
forskning som använts i studien. Dessa tolkningar har vi sedan begränsat till en 
greppbar omfattning i förhållande till vårt syfte. Malmqvist (2007, s.124-125) skriver att 
oavsett på vilket sätt man påbörjar sin bearbetning av sitt insamlade material, är det av 
yttersta vikt att gå systematiskt tillväga och att man inte ska utesluta att pröva olika 
angreppssätt. Man bör försöka se både övergripande, för att få en överblick, och studera 
i detalj. Till en början tittade vi tillsammans över våra anteckningar för att skaffa en 
överblick av vad vårt insamlade material bestod av. Därefter studerade vi materialet mer 
i detalj för att se om och i så fall hur våra anteckningar skilde sig åt. Anteckningarna 
skiljde sig inte åt nämnvärt, förutom i att vi använt oss av olika ord. Dock var innehållet 
detsamma.  
 
Under detaljgenomgången av vårt material kom tre teman att framträda tydligt, hur 
lärarna generaliserar i sin undervisning, hur ”vi och dom Andra” framträder samt hur 
lärarna använder kristendomen som utgångspunkt. Under dessa tre teman kunde vi 
sedan sortera in olika delar av våra observationsanteckningar, och börja analysarbetet 
genom Foucaults diskursteori.  

5.4 Etik  
I Vetenskapsrådets (nerladdad 081125) etiska regelverk finns fyra grundregler som 
efterföljts i vår studie. Dessa krav har i vår studie fungerat som grund för den 
forskningsetik vi eftersträvat.  
 
Nyttjandekravet har tillgodosett genom att det bara är vi som observatörer som har läst 
och analyserat det som observerats. Inga utomstående har varit i kontakt med de 
protokoll som skrivits. Dessa protokoll har också förstörts efter den slutliga analysen för 
att försäkra att eventuella spår av de inblandade förblir dolda. Alla personer som 
återfinns i resultatet är anonyma och deras personuppgifter förvarades hos oss som 
observatörer för att förhindra eventuell spridning. 
 
Samtyckeskravet och informationskravet har tillgodosetts dels genom ett missivbrev till 
elevernas vårdnadshavare samt ett muntligt medgivande av de berörda lärarna. 
Missivbrevet var en nödvändighet då vi inte på förhand kunde utesluta att någon elev 
skulle komma att vara en del av en beskriven händelse. Brevet1 förklarade i stora drag 
                                                           
1 Se Bilaga 1 
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studiens syfte och hur observationerna skulle genomföras. Till missivbrevet medföljde 
en svarsblankett2 där vårdnadshavarna gav sitt samtycke eller nekande till elevens 
delaktighet. Eleverna blev också på plats i klassrummet informerade om att de när som 
helst kunde neka till sitt deltagande. Läraren informerades om studiens syfte muntligt. 
Vi var tydliga med att pointera att studiens syfte inte är att leta efter fel och brister i 
dennes undervisning, utan analysera lektionsinnehållet utan värderingar. 

5.5 Validitet och reliabilitet 
För att förankra validiteten och reliabiliteten i våra observationer har vi fört protokoll 
utifrån fasta rubriker: tid, rum, tillfälle, handling och aktörer. Detta för att vi under 
observationstillfällena skulle kunna föra strukturerade och lätt utlästa anteckningar samt 
för att få en klarhet i vad det var vi skulle observera. 
 
Eftersom vår urvalsbegränsning bestod av två lärare på två olika skolor fick vi en 
urvalsgrupp som var hanterbar. Hanterbarheten har varit viktig då vi sett det som 
grundläggande i förhållande till studiens tänkta omfattning.  
 
Det mest primära i studien var vårt förhållande till de lärare som kom att ingå i studien. 
Vi ansåg att det fanns en risk i att studiens syfte skulle ses som ett sätt för oss att leta fel 
i undervisningen. Detta innebar att vi behövde vara extra tydliga då vi förklarade 
studiens syfte samt hur det insamlade materialet skulle komma att hanteras. 
 
Vi som observatörer behövde också rannsaka oss själva för att hitta ett neutralt 
perspektiv att utgå ifrån. Som stöd i detta har vi lutat oss mot våra begreppsdefinitioner. 
Dessa definitioner har spelat en central roll då det är utifrån dessa vi gjort begränsningar 
inom forskningsområdet. Begrepp som fördom, generalisering och diskurs är vida 
begrepp som dels kan tolkas på en rad olika sätt men också kan uppfattas som 
provocerande. 
 
Definitionerna medförde att vi hade ett mer objektivt förhållningssätt till begreppen, och 
på så sätt har vi skyddat oss själva och de lärare som observerats från våra egna 
fördomar och löst tyckande. De etiska konsekvenser som pga. undersökningens natur 
varit kritiska för studiens genomförande var att de observerade lärarna kunde känna sig 
kränkta om det visade sig att de hade ett fördomsfullt förhållningssätt. Detta har 
förebyggts genom öppenhet om hur studien skulle komma att genomföras, samt att det 
råder fullständig konfidentialitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Se Bilaga 2 
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6 Resultat 
Resultatet är en analys, av lärarna Alva (Skepparkransskolan) och Odds 
(Bockskäggsskolan) religionsundervisning, utifrån Foucaults diskursteori. Övriga som 
nämns i resultatet är de elever som medverkat under lektionerna. Dessa kommer att 
hänvisas till som eleven eller eleverna. 
 
I bearbetningen av vårt material kunde vi se tre teman som innefattar olika typer av 
fördomar och generaliseringar. Dessa tre teman är: Generaliseringar i undervisningen, vi 
och de Andra och Kristendomen som utgångspunkt. Dessa tre teman sammanfattar 
resultatet av studien. 
 
Under rubriken generaliseringar i undervisningen presenteras hur de observerade lärarna 
använder sig av generaliseringar för att förklara och förenkla vida begrepp. Rubriken vi 
och de Andra förklarar hur lärarna genom olika begrepp och perspektiv särskiljer folk 
och trosuppfattningar ifrån varandra. Kristendomen som utgångspunkt behandlar 
undervisningens förhållningssätt, det vill säga hur lärarna utgår ifrån ett Västeuropeiskt, 
kristet perspektiv. 

6.1 Generaliseringar i undervisningen 
I inledningen till en religionslektion, med syftet att klargöra kristendomens och kyrkans 
inflytande under medeltiden, på Skepparkransskolan ställer Alva frågan: Vad tror 
kristna på? (Fältanteckningar, Skepparkransskolan. Lektionstillfälle 2, 081120). 
Eleverna diskuterar kortfattat med varandra och ger därefter flera svar på frågan: tro, 
Jesus, Gud, evigt liv, Jesu återkomst, helig ande. Alva intygar att de olika svaren är rätt 
och ber sedan eleverna att skriva ner svaren i sina anteckningsblock. Alva fortsätter 
sedan redogörelsen genom att förklara kristendomens och kyrkans uppdelning.  
 
Detta är en tydlig skildring av hur en generalisering kan komma att underbygga ett 
fördomsfullt förhållningssätt, på så vis att man reducerar något stort och komplext till 
ett antal begrepp, såsom elevernas svar, som man dessutom lämnar oförklarade. 
Eftersom Alva inte går in och utvecklar elevernas svar och dess innebörd, blir budskapet 
svårttolkat. Alla kristna tror inte på detta, till exempel Jehovas vittnen och Jesu Kristi 
kyrka av de sista dagars heliga (mormonkyrkan) samt unitarismen. Den sistnämnda är 
ett exempel på en sträng monoteistisk rörelse. Naturligtvis går det inte att dissekera alla 
begrepp, men om inte någon reflektion görs eller ett exempel ges på en motsats, faller 
dynamiska aspekter i ämnet bort, och kvar blir en fragmentarisk illustration av 
oförklarade begrepp.  
 
Under en av Alvas lektioner, som syftade till att beskriva och förklara kyrkans delning i 
katolicism och protestantism under 1500-talet, ritar Alva upp en trädliknande 
illustration som visar kyrkans olika riktningar. Alva: På 1500-talet började folk att 
ifrågasätta påven, sen kom man på att man inte höll med honom och då bildade man en 
sin egen kyrka. (Fältanteckningar, Skepparkransskolan. Lektionstillfälle 2, 081120).  
 
Här blir generaliseringen ett medel för att förenkla ett skeende. Alva tar inte upp de 
centrala mekanismer som i grunden var upptakten till splittringen, utan gör en mer 
skissartad förklaring till att det skedde. En bidragande orsak till detta torde vara den 
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knappa tid som står till lärarens förfogande. Det finns inte tillräckligt med lektionstid 
för att gå in djupare i sakfrågor. 
 
Eleverna undrar vidare varför folket inte höll med påven varvid Alva förklarar med att 
säga: Människorna hade olika sätt att leva och olika intressen. (Fältanteckningar, 
Skepparkransskolan. Lektionstillfälle 2, 081120). Eleverna fortsätter med att ställa 
frågor kring skillnaderna mellan kyrkorna och vill att Alva ger exempel: Vill man gå till 
en kyrka där det är tyst och lugnt och det står någon som säger när man ska stå upp, i 
en vacker kyrka och en präst i vackra kläder står och pratar, då kan man gå till Svenska 
kyrkan. (Fältanteckningar, Skepparkransskolan. Lektionstillfälle 2, 081120).  
 
Här använder sig läraren av en generell fördom utan att beakta någon annan tillgänglig 
information. Detta är även ett exempel på hur man tar egna upplevda erfarenheter och 
förutfattade meningar för att skapa en enkel bild av något mer komplext. 
 
Under en lektion där Alva undervisar om Kristendomen under medeltiden berättar hon 
för eleverna att Jesus var jude. Vidare i sin föreläsning om Jesus, förklarar hon att 
judarna under en lång tid har varit beskyllda för att ha mördat Jesus, eftersom de lät 
Barabbas gå fri istället för Jesus. Alva: Då trodde man att det var judarna som mördade 
Jesus, men nu vet vi att det var romarna. (Fältanteckningar, Skepparkransskolan. 
Lektionstillfälle 1, 081120). Alva fortsätter lektionen med att gå in på Jerusalems 
betydelse för kristna, muslimer och judar. 
 
Dessa uttalanden är generaliseringar om mer komplexa händelser i kristendomens 
historia. I den teoretiska ramen nämns att vissa diskurser har större makt än andra och 
kan i kraft av detta kräva större anspråk på ”sanningen” samt att en lärares diskurs har 
större makt än elevernas. Det kan innebära att de tillämpar lärarens diskurs, eleverna ser 
den som en sanning. I dessa fall blir resultatet av den framställda ”sanningen” som 
Foucault (1970, s.35) beskriver bara en del av verkligheten. 
 
Said (2000, s.64) hävdar att vårt västerländska sätt att tolka omvärlden är grundat i en 
övertro på den egna kulturens värderingar och struktur. Denna övertro återspeglas i 
Västeuropas strävan efter att ”undervisa” och ”befria” människor ifrån mindre 
civiliserade regioner. Det förefaller tydligt att det finns en underton av vi och de Andra i 
sättet hur man hanterar begreppen i undervisningen. Även om lärarna talar om islam så 
gör man ingen nyansering i begreppet utan lämnar det vid stora och generaliserande 
begrepp. Detta mönster visas med ytterligare tydlighet då Alva talar om ”judarna”. 
Judar är ett tvetydigt begrepp som lika gärna kan inkludera en folkgrupp, och då inte i 
meningen att de nödvändigtvis behöver bekänna sig till judiska trosläran. Ytterligare ett 
exempel på det är när Alva framlägger det faktum att Jesus var jude utan att förklara om 
han tillhörde den judiska folkgruppen eller den judiska religionen eller båda två. 
 
Utifrån Foucaults teori blir det tydligt att en tongivande diskurs i undervisningen vi 
observerat legitimerar generaliseringar. Man använder generaliseringar för att lättare 
kunna ställa subjektet (religionen, folkgruppen eller tidsepoken) mot den nu rådande 
kontexten. Man kan ytterligare dra paralleller med Foucaults meningar om 
utbildningsväsendet som förmedlare av diskurser. Generaliseringarna i sig har inte 
nödvändigtvis något med ”sanningen” att göra, utan är en vinklad bild av olika subjekt 
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utifrån läraren och styrdokumentens definition av ämnet religion i förhållande till just 
subjektet. 
 
Eftersom vårt resultat visar på att generaliseringar är något som återkommer i 
undervisningen, tyder detta på att det också finns en diskurs som tillåter skolan genom 
läraren att skapa ett förhållningssätt legitimerar ”vi och de Andra”. I likhet med hur 
Foucault (1970) beskriver skolväsendet som diskursförmedlare, ser vi att dessa 
generaliseringar i undervisningen en del av både skolverksamheten och lärarens 
diskurser. 

6.2 Vi och dom Andra 
Det som Akrami (2005) kallar för etniska fördomar, som grundar sig i ett ”vi mot dom” 
tänkande, har framkommit i studien. Dessa grundar sig ofta i en uppfattning om en 
övertro på sina egna kulturella värderingar. I likhet med generella fördomar, kan även 
etniska fördomar vara både explicita och implicita. Ett exempel på en etnisk fördom va 
när Alva under en lektion som syftade till förklara kristendomen under medeltiden 
börjar hon att prata om de konflikter som har uppstått på grund av Jerusalem. Alva 
berättar om de olika folkgrupper som har styrt Jerusalem, till exempel muslimer, kristna 
och araber. En elev börjar då prata om brottslighet och om de brott som tas upp i TV-
programmet Efterlyst. Eleven frågar om invandrare är mer kriminella än svenskar 
varvid Alva säger: Svenskar sitter hemma och fifflar med pengar. På Efterlyst tar de 
upp brott som invandrare begår. (Fältanteckningar, Skepparkransskolan. 
Lektionstillfälle 1, 081120).  

 
Även om diskussionen i sig inte handlade om religion, var detta något som kom upp 
under en diskussion som faller under begreppet vi och de Andra. Denna generalisering 
blir en tydlig uppdelning mellan, i detta fall, svenskar och invandrare. 
 
En information som Alva presenterar under lektionstillfälle 2, i samband när hon 
berättar om kyrkans olika riktningar var: Vi i Sverige tillhör den protestantiska kyrkan, 
det är vår statsreligion. (Fältanteckningar, Skepparkransskolan. Lektionstillfälle 2, 
081120). Ingen elev ifrågasätter detta utan Alva fortsätter lektionen.  
 
Uttalandet kan tolkas som att alla i Sverige tillhör den protestantiska kyrkan, och på så 
sätt separeras Sverige från övriga världen. Vi är protestanter och ”dom Andra” är något 
annat. Uttalandet, som inte behandlas vidare under lektionen, kan ses som en 
identifiering av Sverige och svenskarna. Vi (svenskar) blir normen och ”dom Andra” 
blir de som faller utanför normen.   
 
Under rubriken tidigare forskning nämner vi Osbeck, som skriver om fördomar som en 
del av religionsundervisningens inverkan på skapandet av ”vi och de Andra”. Osbeck 
(2006, s.271) menar att en människa som avviker från specifika normer förväntas ha 
annorlunda mönster och beteende som i sin tur skapar ett vi mot dom tänkande hos de 
människor som anses falla inom normen. Exemplen ovan ger en indikation på hur lätt 
det är att generalisera och därmed också bli fördomsfull i ett försök att förklara hur olika 
folkgrupper agerar. Allport (2000, s.22) säger att det är helt omöjligt att känna alla 
människor från en viss folkgrupp, utan man väver samman sina egna erfarenheter med 
sina förutfattade meningar, något som kan härledas i citaten ovan. Med de sagda citaten 
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ovan gör, som Foucault (1970) uttrycker det, lärarens diskurs anspråk på sanningen, 
vilket kan leda till att lärarens sanning blir elevernas sanning. Detta kan i förlängningen 
medföra att, om lärarens sanning är fördomsfull, eleverna blir fördomsfulla. 
 
Under en lektion med Odd som handlade om de olika världsreligionerna uppstod en 
intressant situation som är talande för hur ett ”vi och de Andra” tänk kan se ut, var då en 
elev skulle övertyga sin bänkgranne om att de skulle jobba med taoismen ihop. 
Bänkgrannen svarar: Jag vill inte jobba med någon efterbliven religion. 
(Fältanteckningar, Bockskäggskolan, lektionstillfälle 2, 081204). Efter deras diskussion 
fortsatte Odd sin lektion. Detta är ett bra exempel på både Foucault (1970) och Akramis 
(2003) teorier om diskurser och varför vi har fördomar. Eleven identifierar sig själv 
genom att identifiera taoismen. Man kan tolka det som att eleven utgår ifrån sig själv 
som normal, medan taoisterna är ”efterblivna”. Även om han inte menar att de 
ordagrant är efterblivna så uttrycker han sig på ett sätt som särskiljer dem får hans egen 
kultur och hans egna värderingar. På grund av en stark diskursgrundad kultur som 
symboliserar ”vi” tar eleven i detta fall ställning mot ”de Andra” som man inte betraktar 
som riktiga eller normala. Eftersom eleven inte har någon djupare kunskap om taoism 
(klassen har inte läst om den) så gör eleven en fördomsfull bedömning om hur taoister 
är, i det här fallet efterblivna, och kan därför inte jobba med taoismen. Detta stämmer 
väl överens med det Akrami (2003, s.5-11) skriver i sin avhandling, att man väljer att 
dra en enklare slutsats då man inte har tillräckligt med information för att kunna skapa 
en helhetsbild. 

6.3 Kristendomen som utgångspunkt 
Ett genomgående tema i den undervisning som observerats är dess utgångspunkt i 
Kristendomen. Detta tema är helt i linje med vad LpO94 (1998) säger att skolan skall 
grunda sig på. Observationerna visar att det kristna perspektivet har en direkt påverkan 
på hur och vad lärarna väljer att behandla inom ämnet religion. I samband med Alvas 
lektion om Kristendomens inflytande under medeltiden föreläser hon om korstågen mot 
Jerusalem. Hon berättar om konflikter och att staden hade ett stort värde för kristna 
såväl som för judar och muslimer. Alva fortsätter med att säga: Fast det är inte bara 
nackdelar med krig. Några fördelar var att handeln ökade och att kristna återigen fick 
besöka Jesu grav. (Fältanteckningar, Skepparkransskolan, Lektionstillfälle 1, 081120).  
 
Detta sätt att utgå ifrån den egna kulturen (Västeuropeisk kristen) har kopplingar till en 
identifiering med subjekt, som man tar ställning för eller emot. Alva tar under sin 
redovisning av korstågen upp positiva aspekter som gynnade den Västeuropeiska 
ockupationsmakten. Foucault (1970) menar att detta sätt att i skolverksamheten inta en 
positiv ställning till något som gynnat den egna kulturen och de diskurser den bygger på 
blir en del av skolans funktion som diskursförmedlare. 
 
Under en religionslektion med Odd på Bockskäggsskolan, som syftade till att förklara 
det kristna julfirandet, går Odd igenom olika fakta om Jesu födelse enligt bibeln. Odd: 
Den kristna versionen av Jesu födelse bygger på att han föddes den 25 december år 0 i 
ett stall i staden Betlehem. (Fältanteckningar, Bockskäggsskolan, Lektionstillfälle 1, 
081203). Odd fortsätter med att säga: Detta inte är bevisat, det finns många luckor i 
dessa fakta. En kung vid namn Herodes, som sägs ha varit ute efter att förekomma Jesus 
genom att döda alla förstfödda söner, dog redan år 4 f.Kr. (Fältanteckningar, 
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Bockskäggsskolan, Lektionstillfälle 1, 081203). Vidare berättar Odd: Skattskrivningen, 
som skulle ha varit skälet att den höggravida Maria och Josef begav sig till Betlehem 
borde inte ha genomförts på vinterhalvåret eftersom människorna hade för lite mat och 
vädret var för dåligt för längre resor. (Fältanteckningar, Bockskäggsskolan, 
Lektionstillfälle 1, 081203). Odd går vidare med att säga: Det skulle ha varit mer troligt 
om den hade genomförts mellan april och oktober månad, då den skulle sammanfalla 
med vallsäsongen. (Fältanteckningar, Bockskäggsskolan, Lektionstillfälle 1, 081203). 
 
Detta kritiska förhållningssätt som Odd intar i sin argumentation utgår ifrån den kristna 
diskursen men går samtidigt emot den. Odd ställer inget mot sina egna argument utan 
utgår ifrån att bibeln har fel. Foucault (1970) menar att diskurser ständigt måste 
utmanas för att bekräftas. Odds argumentation ställer onekligen en djupt förankrad 
kristen diskurs på prov. Dock förefaller det bara vara två sidor som kommer fram i detta 
resonemang. Den kristna felaktiga bilden, och den mer vetenskapliga som inte är 
bevisad, men som i Odds ögon tycks vara mer korrekt. Odd hänvisar inte till några 
källor i sin argumentation, vilket kan förefalla vara något fördomsfullt då han utgår ifrån 
att bibelns version är felaktig. 
 
Något som illustrerar hur mycket plats kristendomen och det kristna perspektivet tar i 
undervisningen är då Odd, under lektionstillfälle 2, introducerar ett nytt arbete för sin 
klass. Odd: Under terminens sista två veckor skall ni genomföra ett arbete om en av 
världsreligionerna, alla utom kristendomen. De religionerna ni har att välja på är: 
hinduism, judendom, islam och buddhism. (Fältanteckningar, Bockskäggsskolan, 
Lektionstillfälle 2, 081204). Urvalet justeras något då en elev ställer en fråga om en för 
honom okänd religion från Asien med en svartvit, rund symbol. Odd: Taoism. Vi kan 
diskutera om den ska vara med som ett alternativ. (Fältanteckningar, 
Bockskäggsskolan. Lektionstillfälle 2, 081204). 
 
Det framgår att undervisningen i huvudsak belyser kristendomen såväl på 
Skepparkransskolan som på Bockskäggsskolan. Både Odd och Alva undervisar mer 
kring kristendomen än de övriga världsreligionerna, detta är något som lärarna påpekar 
när vi samtalar med dem efter alla lektioner. Undervisningen är snedfördelad till förmån 
för den religionen som är i majoritet i Sverige och Västeuropa. I LpO94 (1998) står att 
skolan ska verka i kristen, västerländsk humanism. Dessa diskurser får mycket utrymme 
i den undervisningen vi har observerat, både den kristna såväl som den västerländska 
diskursen. Eftersom undervisningen tar avstamp i kristendomen blir det även den 
diskursen som får mest utrymme. Foucault (1970, s.31) anser att undervisning är ett sätt 
att implementera diskurser som styrker den rådande hegemonin. Odd och Alva styrker, 
genom sin undervisning, den rådande hegemonin, vilket i detta fall torde vara 
kristendomen. Detta medger de också när vi samtalar med dom.  

6.4 Sammanfattning av resultat 
Det resultat som har framkommit genom vår undersökning är vad Akrami (2005, s.5-
11) kallar för generella fördomar. Detta innebär implicita eller explicita fördomar som 
används för att generalisera om fenomen i omvärlden, exempelvis religiösa och 
politiska uppfattningar. Vidare under observationerna har det framgått, utifrån våra 
begreppsdefinitioner, att undervisningen innehåller diskurser som är eller kan uppfattas 
som fördomsfulla och generaliserande. Dock har framförallt generaliseringar yttrat sig i 
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form av förenklingar av större kontexter och sammanhang. Både Alva och Odd intar på 
sitt eget vis ett kritiskt förhållningssätt, och för resonemang med eleverna. Men som de 
själva utrycker det i våra samtal med dem är att det inte finns tidsmässigt utrymme att 
göra mer än generaliseringar då religionsämnet delar lektionstid med samhällskunskap, 
historia och geografi.  
 
Vad det beträffar den fördomsfulla aspekten av undervisningen så är den i huvudsak 
inte uttryckt genom lärarna, utan av ämnets uppbyggnad och de styrdokument som 
ligger till grund. Dock finns det undantag då Alva och Odd tar ställning för eller emot. 
Ett ställningstagande av en lärare som är förmedlare av diskurser blir då också 
fördomsfulla då de per automatik utesluter motsatsen och allt där i mellan för eleverna. 
Lärarna skapar på så sätt ingen nyans i de fakta som framställs. 
 
Vi och de Andra är något genomgående i den observerade undervisningen, då man utgår 
i från kristendomens värderingar för att titta på omvärlden. Kristendomen representerar 
”Vi” i undervisningen och de övriga religionerna är ”de Andra”. Både Alva och Odd 
sätter fokus på kristendomen, på så sätt att de övriga religionerna tidsmässigt inte får 
lika mycket lektionstid. Man går heller inte in och diskuterar de andra religionerna lika 
djupgående som kristendomen, detta är något som både Alva och Odd bekräftar i våra 
samtal med dem.  
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7 Diskussion 
Diskussionskapitlet är indelat i en resultatdiskussion, en metoddiskussion och 
didaktiska konsekvenser samt underlag för fortsatt forskning. I resultatdiskussionen 
diskuterar vi det resultat vi har fått genom vår observationsstudie. Under nästa del av 
diskussionen går vi in på metodens för- och nackdelar och även hur lämplig den var för 
studien. Vi har här även diskuterat urvalet.  
 
I avsnittet didaktiska konsekvenser ger vi förslag på hur man kan vidga begreppen i 
religionsundervisningen och hur man på ett mer effektivt sätt kan arbeta 
ämnesintegrerat. Slutligen tar vi, under rubriken underlag till fortsatt forskning, upp ett 
par tänkbara alternativ till fortsatt forskning om fördomar och generaliseringar i skol- 
och klassrumsmiljö.    

7.1 Resultatdiskussion 
Vårt resultat visar på att Foucaults (1970) teori om skolväsendet som diskursförmedlare 
existerar inom religionsundervisningen, eftersom undervisningen sker på lärarens 
villkor, alltså lärarens diskurs. Vidare bygger undervisning på styrdokument och 
kursplaner som bygger på en specifik politisk grund. 
 
Det förefaller finnas generaliseringar i den undervisning vi observerat. Varför detta till 
och med kan betraktas som ett vanligt förekommande fenomen har förmodligen olika 
orsaker. Elevernas förkunskaper i förhållande till den tidsbegränsning som 
undervisningen har, torde vara två av de mest tongivande. Då vi frågar Alva och Odd 
om hur de själva ser på sitt lektionsinnehåll ger de båda ett liktydigt svar om att det inte 
finns utrymme rent tidsmässigt att göra några fördjupningar, även om den goda viljan 
finns. Efter att ha observerat dessa två lärare kan vi inte annat än att hålla med dem om 
att tiden är en avgörande faktor för hur djupgående lärarna kan gå. Foucault (1970, s.30) 
påpekar att diskurser i alla fall inte till en början har ett eget liv, utan är ett fenomen som 
är beroende av individer som har ett intresse av att vårda ”sanningens” innehåll. Finns 
inte detta intresse, blir den generaliserade sanningen till en absolut sanning. 
 
Odd har tankar om att elevernas förkunskaper är en bidragande orsak till det han 
beskriver som: den låga kunskapsnivån. (Fältanteckningar, Bockskäggsskolan, 
Lektionstillfälle 2, 081204). Vi delar hans uppfattning i den mån att vi genom 
observationerna fick lyssna till en elev som i årskurs 8 missat att katolicismen innefattas 
av det vidare begreppet kristendom. Här kan man skönja en tendens till att 
generaliseringarna har blivit så stora att det blir svårt att hålla ihop begreppen. Akrami 
(2005, s.21-24) skriver att det är socialt accepterat att generalisera och att använda 
samlingsbegrepp, som till exempel ”muslimer”, oavsett hur många förgreningar det 
finns inom denna grupp. 
 
Vidare befinner sig religionsundervisningen i en situation där den delar schematid med 
de andra SO-ämnena: historia, samhällskunskap och geografi. Detta medför att man rent 
naturligt slår ihop ämnena, speciellt religion och historia. Då dessa ämnen har naturliga 
gemensamma nämnare. Även om vår studie inte ger någon helhetsbild av hur 
religionsundervisningen ser ur i ett större perspektiv, finner vi det anmärkningsvärt att 
man drar så få paralleller till religionens funktion och ställning i dagens samhälle. 
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Cöster (1992, s.33) anser att vi kan få en felaktig bild av religioner som skapas 
omedvetet eller medvetet genom influenser från någon eller några andra, till exempel 
genom de olika mediala kanaler som finns idag. 
 
Ytterligare en anledning till religionsundervisningens situation kan vara, det som vi 
upplever, en avsaknad av en samhällsdebatt kring ämnet i stort. Det är sällan man läser 
nyanserade krönikor om religiösa frågor i svenska tidningar till exempel. Och då det väl 
händer är det tyvärr ofta i negativa ordalag. Någon har intervjuat någon från före detta 
sektmedlem eller skriver om ”muslimer” som utför terrordåd.  
 
Vi upplever det som om samhällsklimatet inte ger utrymme för en debatt om religionens 
ställning. Denna diskurs kan mycket väl avspegla sig på skolans syn på ämnet och vilket 
innehåll man väljer att fylla tiden med. Eleverna som i sin tur utgår ifrån sina 
förkunskaper i skolarbetet kan därför också ha skapat en negativ bild av begreppet 
religion, som dels påverkar deras intresse men också de förutfattade meningar de ställer 
mot det fakta som tas upp i skolan. Detta torde bidraga till en snöbollseffekt i den 
mening att den information eleverna tar in är i regel negativa generaliseringar som ställs 
mot andra negativa generaliseringar. Det blir lätt att skaffa sig en skev bild, som inte 
fokuserar på religionen i sig utan som snarare är grundad på mediala vinklingar, där 
religiösa människor beter sig på ett sätt som strider mot den rådande samhällsdiskursen. 
Allport (2000, s.20) skriver att en felaktig bild eller fördom skapas tidigt i livet och är 
svår att ändra på och bygger på bristande kunskaper och information. Detta underbyggs 
av vad de observerade lärarna beskriver som tidsbrist och därigenom skapar en 
generaliserande undervisning. Luckorna i undervisningen kan fyllas med en 
knapphändig och vinklad medial bild. 

7.2 Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka om och i så fall vilka fördomar och generaliseringar 
som kan framträda i två lärares religionsundervisning i grundskolans år 7-9. Studien är 
kvalitativ där kvalitativa observationer har varit metoden för insamlande av data. Valet 
av metod grundar sig i att vi ville se hur läraren framställde religionsundervisningen. 
Någon annan metod ansåg vi inte lämplig för denna typ av studie, vilket i sin tur gör 
valet av observation som metod ytterst relevant för studien. Under datainsamlingen har 
vi båda suttit med på sammanlagt 5 lektionstillfällen med två olika lärare på två olika 
skolor. 
 
Vad beträffar studiens validitet och realabilitet, har vi funnit att det finns vissa luckor i 
urvalet. Studien skulle behöva genomföras med fler observationer av lärare för att 
säkrare kunna fastställa resultatet. Dock har vi med vårt något begränsade urval vidtagit 
åtgärder för att säkerställa studiens trovärdighet. Som exempel använde vi oss av fasta 
rubriker i våra observationsscheman, där tid/tillfälle, rum, handling, händelse och 
aktörer var de rubriker vi utgick ifrån. Kihlström (2007, s.32-33) skriver om detta och 
hur dessa rubriker konkretiserar observationens mål, och vi har funnit att det har varit 
till en stor hjälp i arbetet. Vidare har vi under samtliga observationer skrivit löpande 
protokoll för att underlätta den rent tidsmässiga ordningen i observationerna. 
 
Vissa svårigheter med att genomföra observationerna har vi haft, då de flesta av 
skolorna vi har varit i kontakt med läser religion på våren. De skolor vi har varit på har 
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dock varit vänligt sinnade och har hjälpt oss med att distribuera missivbrev (se bilaga 1) 
till eleverna. Även om det var något problematiskt att finna undervisning att observera, 
har de lärare som ställt upp visat intresse för studiens syfte. Även eleverna har på ett 
föredömligt sätt hanterat oss som observatörer. De har inte brytt sig om att vi funnits 
med under lektionerna, vilket har underlättat vårt arbete. 
 
Observation ser vi mer eller mindre som det enda alternativet och det mest tillförlitliga 
sättet att svara på vårt syfte. Intervju kan lätt bli personligt, då vi ser en svårighet i att 
fråga folk om deras fördomar. Dock ser vi ett alternativ i att komplettera 
observationerna med intervjuer, där både lärare och elever får förklara hur det tänkte i 
specifika situationer. Enkät ansåg vi inte kunna använda oss av eftersom man kan ha 
svårt att se sig själv som fördomsfull. 

7.3 Didaktiska konsekvenser 
Resultatet vi har fått genom vår studie, har gett oss en annan syn på 
religionsundervisning. Det är lätt att generalisera och genom det också bli fördomsfull. 
Vi upplever att tidsfaktorn är avgörande för en mer djupgående religionsundervisning. 
Religionsämnet innehåller många och komplexa begrepp som kräver sin förklaring. 
Under de lektioner vi har observerat är det främst religionshistoria som främst tagits 
upp, alltså hur de olika religionerna har växt fram och vilken betydelse de har haft för 
historien. 
 
Vi anser att det är viktigare att lägga mer tid på hur religionen ser ut idag och hur den 
framställs, till exempel i media. Som ett moment i undervisningen kan man se på 
nyhetsinslag både från såväl svensk som utländsk tv och sedan se om nyheterna 
innehåller fördomar eller stereotyper. 
 
Det är också viktigt att mer fokusera på de olika religionernas livsåskådning istället för 
att undervisa om till exempel religioners olika symboler och ritualer. Undervisningen 
bör svara på frågor om vad som är det centrala i varje religion. 
 
Vi anser även att som lärare bör man titta mer på likheterna religionerna emellan, 
snarare än skillnaderna. Allt detta bör man göra för att eleverna ska få en ökad förståelse 
och för hur religioner och kulturer fungerar samt för att skapa en ökad tolerans gentemot 
alla religioner. När man till exempel jobbar med de Abrahamitiska religionerna 
(judendom, kristendom och islam) bör man jämföra de olika religionerna och se vilka 
sätt de är besläktade med varandra. 
 
Som ett ytterligare moment i undervisningen kan man som lärare ge exempel på i vilka 
situationer som religionen används och i vilket syfte. Det finns flera exempel där 
religionen används för att få gehör för sina politiska ställningstaganden samt att ge stöd 
för sina genomdrivanden av politiska beslut. Kimball (2004) skriver att när USA 
beslutade sig för att skicka trupper till Gulfregionen avslutade George Bush ett tal till 
nationen med att säga: 
 

Och jag ber slutligen kyrkor landet runt att förena sig i förbön för alla dem 
som åtagit sig uppgiften att försvara amerikanska intressen. Att stå upp för 
våra grundläggande principer – det är en del av den amerikanska traditionen.  
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… Tack allesammans, och Gud välsigne Amerikas Förenta Stater. (Kimball, 
2004, s.207)  

7.4 Underlag för fortsatt forskning 
Studien har varit tämligen begränsad, endast fem lektionstillfällen har observerats. 
Skälet till detta är att de skolor vi har kontaktat utom två, läser religion på vårterminen 
samt väljer att integrera ämnet med samhällskunskap, historia och geografi. Det bör 
även påpekas att de skolor vi har varit på, var i slutdelen av sin period av 
religionsundervisning. Trots detta anser vi att det finns underlag för fortsatt forskning då 
det finns få gjorda undersökningar om fördomar och generaliseringar i klassrumsmiljö. 
 
Det vore intressant att följa de observerade lärarna en längre tid, till exempel en termin, 
alternativt göra en studie med fler verksamma lärare, på fler skolor för att få ett större 
och bredare urval som bättrar på trovärdigheten och för att se om det som har 
framkommit av studien är tillfälligheter eller inte. Att göra kompletterande intervjuer 
med läraren och de elever som har deltagit under lektionerna vore ett sätt att ta reda på 
vilka ämneskunskaper eleverna tar med sig från religionsundervisningen. 
 
Vad som också vore intressant, är att göra en utredning av en specifik skola och deras 
religionsundervisning. Detta för att jämföra olika lärares förhållningssätt till ämnet. En 
faktor som man kan ta hänsyn till eller försöka undersöka närmare, är vilken typ av 
skolkultur som råder och se vilken inverkan den har på undervisningen. 
 
Vi ser en vinning i att göra en större studie ännu mer tvärvetenskaplig, då vi funnit att 
mycket av den forskning som sker inom olika områden i grunden syftar på samma sak. 
Det finns många likheter i Akramis psykologiska klassificering av fördomar och 
Foucaults diskursteori. Visst finns det motsägelser mellan de olika disciplinerna, men 
det tycks i sammanhanget vara obetydliga. 
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Slutord och tack 
Det har varit en lång och stundtals krokig väg, men arbetet med denna studie inte bara 
tagit oss på irrfärder i den akademiska snårskogen. Arbetet har lett fram till nya insikter 
och ett fördjupat intresse både för ämnet religion samt diskurser som styr vår omvärld. 
Vad som har förvånat oss är inte att det förekommer generaliseringar och ett visst mått 
av fördomar i undervisningen utan snarare de villkor som undervisningen bedrivs 
utifrån. Vi syftar då dels på tidsbristen men även vad LpO94 (1998) och kursplanen för 
religionskunskap säger om vad ämnet ska innehålla. Detta är insikter som vi kommer att 
bära med oss i vårt framtida yrkesutövande. 
 
Det är inte utan en viss stolthet vi tagit oss an dessa stora och i många fall 
svårbegripliga teorier. Den vetenskapliga metodiken har utan tvivel ställt oss på prov.  
 
Först och främst vill vi tacka de lärare som medverkat och ställt sina klassrum till 
förfogande. Det har för oss varit intressant och inspirerande att observera er. Tack för att 
ni tog er tid och visade intresse, utan er hade det inte blivit någon studie. Vi vill också 
tacka alla de elever som har varit med under våra observationer, ni har varit mycket 
trevliga och tillmötesgående och har bjudit på en hel del skratt.  
 
Ett extra stort tack vill vi ämna vår handledare Ylva Odenbring. Tack för all din hjälp 
och ditt tålamod. Vi vill även tacka Lill Langelotz, Lolo Lebedinski och Peter Sigrén för 
respons och uppmuntran. Ett särskilt omnämnande bör Kerstin von Brömssen, Nazar 
Akrami och Christina Osbeck få. Tack för både svar på våra frågor och för er 
inspirerande forskning. 
 
Slutligen vill vi tacka våra studiekollegor, som i nödens stunder stått för både respons 
och uppmuntran. 
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Bilaga.1 

 
 
 
Information till vårdnadshavare till elever i klass … på ...skolan 
angående observationer utförda av lärarstuderande vid Högskolan i 
Borås.   
 
 
Vi är två lärarstudenter som går sjunde och sista terminen vid Högskolan i Borås. Vår 
inriktning heter Kultur, Kommunikation och Media vilket innebär att vi har SO-
ämnena: historia, religion, samhällskunskap och geografi samt svenska som 
ämnesinriktningar. Som ett led i vår utbildning skall vi skriva ett examensarbete och 
som bygger på att vi ska utföra observationer av religionsundervisningen.  
 
Vi är intresserade av att studera religionsundervisningens uppbyggd och hur innehållet 
läggs fram av läraren. Observationstillfällena, som kommer att ske under att antal 
lektioner, vilket innebär att vi för anteckningar över lektionsinnehållet och vad som sägs 
och görs i klassrummet. Eleverna kommer därför att finnas med som en del av 
observationerna och vi behöver därför ditt skriftliga medgivande för ditt barns 
medverkan. Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. 
 
Uppgifter om såväl elever som verksamhet kommer att behandlas enligt regler om 
konfidentialitet och sekretess. Elevers namn samt namn på skolan kommer inte att 
framgå i examensarbetet.  
 
 
Föräldramedgivande medföljer denna information. Vänligen skriv under talongen och 
returnera den till skolan. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Tomas Olsson tel: 070X- XX XX XX 
Mattias Petersson tel: 070X XX XX XX 
 
Högskolan i Borås 
Institutionen för pedagogik  
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Bilaga.2 

 
 
 
 
 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 
 
 
 

 
 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 
 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
(Barnets namn) 
blir observerat av lärarstudenter. 

 
……………… 
Datum 
 
…………………………………………………………………Tel: ……………………… 
(Målsmans underskrift) 

 
 


