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Forskare menar att mediers alltmer 

betydelsefulla roll i ungdomars liv kan 

bidra till att stärka och sprida fördomar om 

olika religioner. Det finns dock begränsad 

forskning om hur mediers skildringar av 

religioner och dess utövare kan hanteras i 

religionsundervisningen. Studien syftar 

således till att undersöka på vilket sätt  

mediers skildringar av olika religioner och 

dess utövare hanteras i 

religionsundervisningen i årskurs 4-6. 

Studien är inspirerad av en 

fenomenologisk ansats och utgörs av 

semistrukturerade intervjuer med fem 

religionskunskapslärare i årskurs 4–6. 

Intervjuerna har spelats in, transkriberats 

och sedan analyserats med inspiration från 

en fenomenologisk analysmodell. Ur 

resultatet framkommer att alla lärare enbart 

diskuterar religiösa företeelser i medier 

som kopplas till islam, exempelvis IS 

terrordåd och den pågående flyktingkrisen. 

Studien visar också att lärarna inte 

använder sig av specifika tillvägagångssätt 

för att analysera mediers skildringar av 

religioner utan behandlas främst genom 

diskussioner med eleverna, där  

The media's increasingly important role in 

young people's lives can according to 

scientists help to strengthen and spread 

prejudices about different religions. 

However, there is limited research on how 

media portrayals of religions and its 

practitioners can be handled in religious 

education.  The study thus seeks to 

examine how media portrayals of 

different religions and its practitioners are 

handled in religious education in grades 4-

6. The study is inspired by a 

phenomenological approach and consists 

of semi-structured interviews with five 

religious teachers in grades 4–6. The 

interviews have been recorded, 

transcribed and then analyzed with 

inspiration from a phenomenological 

analysis model. The result shows that all 

teachers only discusses religious media 

phenomena linked to Islam, such as the IS 

terrorist attacks and the ongoing refugee 

crisis. The study also shows that the 

teachers do not use specific approaches 

for analyzing media depictions of 

religions, but is treated primarily through 

discussions with the pupils, where the 
 

Sökord: religious education, teaching strategies, media, media portrayals, islam 



   

 

 

diskussionerna inte enbart sker i 

religionsundervisningen. Lärarna är eniga 

om vikten av att diskutera mediers 

skildringar av religioner eftersom det 

annars finns risk för att eleverna 

generaliserar och relaterar alla muslimer 

till de våldsamma konflikter som skildras i 

medier idag. 

 

discussions do not solely take place in 

religious education. Teachers agree on the 

importance of discussing the media´s 

portrayals of religion as otherwise there is 

a risk that students generalize and relate 

all Muslims for the violent conflicts 

depicted in the media today. 
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Medier har blivit en alltmer betydelsefull källa för formandet och förmedlandet av 

värderingar och kunskap om religion i dagens samhälle. Medier har i allt större 

utsträckning tagit över den funktion de religiösa institutionerna förr hade i att förmedla 

kunskap om olika religioner (Lövheim, 2012a). I Emerys (2015) studie, som undersöker 

hur individer upplever att deras religion framställs i medier, framkommer det att medier 

för många är den enda källan ur varifrån många skapar sig uppfattningar om olika 

religioner . Detta är i sig problematiskt då Bachner (2006) hävdar att mediers stereotypa 

skildringar av minoriteter sprider och stärker fördomar. Med detta som bakgrund ställs det 

stora krav på lärare att lära eleverna hantera medier och utveckla en medvetenhet hos 

eleverna för hur medier kan påverka dem. 

 

Det finns begränsad forskning både internationellt och i Sverige om hur lärare hanterar 

mediers skildringar av religioner i religionsundervisningen. Studien syftar således till att 

genom intervjuer med lärare i Sverige undersöka på vilket sätt mediers skildringar av olika 

religioner och dess utövare hanteras i religionsundervisningen i årskurs 4–6. Jag upplever 

att detta område är relativt outforskat i Sverige och det är enligt mig ett oerhört viktigt 

sådant. I kursplanen för religionskunskap (2011a) står det att kunskaper om religion är 

viktigt för att förstå andra människor och särskilt idag då samhället präglas av mångfald. 

Med tanke på mediers ökade roll i ungdomars liv och dess förmedlande av kunskap och 

värderingar, kan mediers framställningar av olika religioner bli en didaktisk utmaning att 

förhålla mig till som blivande religionskunskapslärare. Detta med förhoppningen att skapa 

en mer nyanserad bild av olika religioner och dess utövare än den som presenteras i medier 

idag.   

 

 

 

 

 

 

1. Inledning 
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För att skapa större förståelse för tidigare forskning, resultat och diskussion redogörs det 

nedan för begreppet medier samt vad jag i denna undersökning menar med medier. Vidare 

presenteras delar ur kursplanen för religionskunskap och dess kommentarmaterial som är 

av relevans för min undersökning.  

2.1 Medier 

 

Medier är teknologier som kommunicerar information till en publik. Radio, tidningar, TV 

och datormedier är exempel på massmedier som förmedlar information till en större publik. 

Massmedier står i centrum för förmedlandet av information (Drotner, Bruhn Jensen, 

Poulsen & Schröder, 1996) men i denna studie kommer begreppet medier användas som 

inkluderar både massmedier och andra bärare av kommunikation. Även sociala medier 

som Facebook och Youtube innefattas här i begreppet medier.  

 

I föreliggande studie tolkas även populärkultur som en del av medier. Populärkultur är den 

kultur många kan ta del av genom bland annat böcker, tv-program, datorspel, film och 

musik. Populärkulturen är lättillgänglig, vardaglig och ofta kommersialiserad och spelar 

en central roll i ungdomars liv och identitetsskapande idag då många spenderar flera 

timmar åt att konsumera populärkultur (Skolverket, 2011b).  

2.2 Religionskunskap i förhållande till styrdokumenten 

 

Religioner och andra livsåskådningar är […] centrala inslag i den 

mänskliga kulturen.     I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är 

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa 

ömsesidig förståelse mellan människor (Skolverket, 2011a, s. 186).  

 

Ovanstående citat är en del av syftestexten för religionskunskap i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, [Lgr 11]. I Kommentarmaterial till 

kursplanen i religionskunskap betonas vikten av att eleverna utvecklar förståelse för den 

mångfald som finns inom olika religiösa traditioner för att motverka stereotypa bilder hos 

eleverna. Utvecklade kunskaper om den mångfald av religioner som finns i samhället kan 

2. Bakgrund  
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leda till en minskad främlingsfientlighet och ökat samförstånd hos eleverna (Skolverket, 

2011b). Eftersom medier idag för många är den källan varifrån de får kunskap om olika 

religioner utöver religionsundervisningen, är det av yttersta vikt att 

religionsundervisningen utvecklar elevernas förståelse för de olika religionerna och den 

mångfald som finns. Detta för att som nämnts ovan motverka stereotypa bilder, som kan 

ha uppstått ur mediers framställningar. Vidare nämns det i kommentarmaterialet att 

religionsundervisningen ska behandla de fem världsreligionerna kristendom, judendom, 

islam, buddhism och hinduism. Det beskrivs även att det i religionskunskapen är lärarens 

didaktiska överväganden, elevernas livsvärld och förändringar i omvärlden som ligger till 

grund för val av fokus, ordningsföljd och urval inom de olika religionerna. Genom att 

förstå den historik som finns bakom religionerna kan eleverna utveckla större förståelse 

för religiösa konflikter i dagens samhälle (Skolverket, 2011b).   

 

Religionsundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att 

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället 

och med detta menas att eleverna bland annat ska undersöka vilken påverkan religion och 

samhälle har på varandra (Skolverket, 2011b). Eftersom medier är en stor del av vårt 

samhälle idag, kan detta vara en relevant förmåga att lyfta i förhållande till föreliggande 

studie. I slutet av årskurs 6 förväntas eleverna kunna ”…söka information om religioner 

och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett fungerande sätt samt 

för resonemang om informationens och källornas användbarhet (Skolverket, 2011a, s. 

196). Eleverna behöver inta en källkritisk infallsvinkel för att värdera källors användbarhet 

(Skolverket, 2011b), vilket jag med föreliggande studie bland annat har för avsikt att 

undersöka om lärarna gör i samband med hanteringen av mediers skildringar av religion. 

Kritisk granskning på grundskolenivå innebär bland annat att kritiskt granska källor som 

berättar om olika religioner, t.ex. webbplatser, läroböcker och andra medier. Kritisk 

granskning innebär att inta ett ifrågasättande och undersökande förhållningssätt till 

materialet som ska granskas och analyseras. Då det är elevernas erfarenheter och 

livsvärldar som ska vara utgångspunkten för undervisningen är det även viktigt att 

religionsundervisningen arbetar med populärkulturella källor där religiösa referenser finns 

(Skolverket, 2011b).  
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Inledningsvis presenteras mediers skildringar av religioner och dess utövare och några 

uppfattningar av religion som uppstått på grund av dem. Detta är av relevans att beskriva 

för att lättare förstå och ha en bakgrund till lärarnas hantering och erfarenheter av mediers 

skildringar av religioner som presenteras i resultatet. Det är också av relevans för att ha en 

bakgrund till den tidigare forskning kring undervisningsstrategier för att hantera mediers 

skildringar av olika religioner som vidare kommer att beskrivas. De 

undervisningsstrategier som presenteras nedan är relevanta att beskriva för att kunna göra 

en jämförelse i förhållande till informanternas svar i studien. Värt att notera är att det finns 

begränsad forskning kring hur andra religioner än islam skildras i medier och existerande 

uppfattningar om andra religioner än islam som framkommit utifrån mediers skildringar. 

Det finns än mindre forskning kring hur mediers skildringar av andra religioner än islam 

kan hanteras i undervisningen, vilket är varför större delen innefattar hur islam kan 

hanteras.  

3.1 Mediers bild av religioner och uppfattningar kring dem 

 

Arber (2015) har undersökt hur det pratas om de religiösa minoritetsgrupperna buddhister, 

hinduer och judar i två nyhetstidningar i Melbourne, Australien. Nyhetstidningar ger enligt 

Arber insikt i hur samhällsmedborgarna tänker och lärare måste hjälpa eleverna förstå hur 

tidningar kan bidra till hur identiteter kan förstås. I studien framkommer det att alla artiklar 

med termen ”buddhist” relaterade till händelser och kulturer utomlands. I asiatiska 

kontexter presenteras den buddhistiska praktiken som exotisk, gammal, drömlik och 

förknippas med glädje. Hinduism nämndes endast i förbifarten i tidningarna, förutom i två 

artiklar som skrevs av hinduer själva.  I en av artiklarna skrevs det om hinduiska kvinnors 

liv, vilket moderna australiensare enligt Arber uppfattar som mödosamt och framhåller 

kvinnors olika ställning i familjen jämfört med männens. Kvinnan som skrev artikeln 

menar att förståelsen av hinduiska kvinnor fortsätter att vara att kvinnorna är undergivna 

männen. Vad gäller judar framställs de på vitt skilda sätt i nyhetstidningarna. Å ena sidan 

finns det skildringar av judar som en pittoresk, etnisk familj med exotisk mat och 

talangfulla kändisar, vilket är i motsats till de skildringar av judar som innefattar en 

3. Tidigare forskning 
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överrensstämmelse mellan någon som överlevt förintelsen eller förknippas med den 

israeliska kolonialismen. De analyserade artiklarna delade ett outtalat antagande att 

individer inom olika religiösa grupper tillhör en och samma homogena grupp som delar 

samma kultur och värderingar (Arber, 2015).   

 

Emery (2015) har genom fokusgrupper undersökt hur kristna och muslimer upplever att 

deras religion skildras i medier och till vilken grad de upplever att mediers skildringar har 

en påverkan på de stereotypa bilder som finns av religionen. Fokusgrupperna bestod av en 

manlig och en kvinnlig individ från varje religion. De flesta deltagarna hävdade att mediers 

framställningar av båda religionerna, men främst islam, medförde falska eller stereotypa 

bilder av religionen. I diskussionerna framkom det att de båda religiösa grupperna ansåg 

att deras religion förknippades med extremister i medier. När de muslimska individerna 

fick frågan hur de uppfattade kristna, beskrevs de kristna som okunniga om islam, galna, 

extremister och förknippades med sekter. När de kristna skulle beskriva muslimer, 

förekom beskrivningar som erövrande, kontrollerande, terrorister, radikala och extremister 

(Emery, 2015).  

 

Elbih (2015) presenterar i sin artikel ett antal strategier att använda i undervisningen för 

att utmana den bild av islam och muslimer som finns i medier. Nutida, globala händelser 

som terrordåd och kriget mot IS1 presenteras på ett endimensionellt sätt i medier vilket i 

sin tur leder till uppkomst och förstärkande av falska och ofullständiga uppfattningar om 

islam. Muslimer presenteras ofta som en homogen grupp människor med våldsamma 

tendenser i tv, filmer, spel och nyhetsmedier. Det finns få nyanserade eller positiva 

framställningar av muslimer i medier.  Muslimer avbildas ofta som ohyfsade eller 

överdrivna och det finns ofta i samband med mediers framställning spår av ondska, 

fanatism och våld förknippat med muslimer (Elbih, 2015). Den typiska associationen 

mellan muslimer och terrorism i medier avslöjar en omfattande uppfattning hos 

medieproducenterna att kopplingen är normal, acceptabel och rimlig vilket sedan de unga 

lär sig av och tar efter (Jackson, 2010). Detta är i sin tur problematiskt då mediers 

                                                           
1 IS (Islamiska staten) är namnet på en sunniislamistisk rörelse och en av FN stämplat 

terroristorganisation, som bland annat tagit på sig ansvaret för terrorattentaten i Paris 2015 och 

Bryssel 2016. Rörelsens anhängare betraktar sig själva som ett kalifat vilket innebär att de ser sig 

som en sorts muslimsk världsregering. Ett annat namn för rörelsen är Daish, för att inte ge rörelsen 

legitimitet som stat (NE.se, u.å.a).  
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framställning av muslimer kan utveckla missförstånd, okunnighet och hat hos ungdomar 

(Elbih, 2015).   

 

Revell (2010) har genom sin studie undersökt brittiska elevers uppfattningar om islam och 

muslimer genom diskussioner av hur islam framställs i medier. I diskussionerna framkom 

det att två tredjedelar av eleverna relaterade islam och muslimer till krig. 11 % relaterade 

Islam och muslimer till terrorism men de flesta negativa kommentarerna handlade om 

muslimska kvinnors klädsel (24 %) eftersom de ansåg att kvinnor som bar exempelvis 

niqab eller hijab tvingades att bära klädseln (Revell, 2010). Von der Lippe (2011) har med 

sin studie undersökt hur norska ungdomar pratar om religion och religiös mångfald i ett 

mångkulturellt samhälle och vilka konsekvenser det kan ha för religionsundervisningen. 

Ur resultatet framkommer att ungdomarna främst relaterar religiös mångfald till muslimer 

och islam. Christian, en 15-årig kille i studien, förklarar att han i stort sett varje dag läser 

tidningen eller tittar på tv-nyheterna. Han menar att medier inte alltid ger den rätta bilden 

av verkligheten, alla muslimer är till exempel inte terrorister. Enligt Christian är det 

skillnad mellan fakta och representationer i medier vilket är problematiskt då medier är en 

viktig källa för information. Aisha, en muslimsk flicka, kritiserar mediers kontinuerliga 

användning av ordet muslim då hon menar att om någon som är muslim har begått ett brott 

står ofta religionstillhörigheten med i artikeln, vilket det inte gör om det skulle vara en 

kristen som begått ett brott. Hon upplever att fördomar som tidigare varit riktade mot 

hudfärg nu har ersatts med fördomar mot religion och är väldigt upprörd över hur både 

människor och medier uppfattar muslimer. En av slutsatserna i studien är att ungdomarnas 

utlåtanden om islam och muslimer är relaterade till den kultur ungdomarna har tillgång till 

och ingår i. I Norge är medier en viktig del av kulturen och tenderar ofta att utlösa processer 

där fördomar förstärks istället för att analyseras, vilket är en trend som även syns i norsk 

politik och samhällsdebatt. När det kommer till islam är fördomarna riktade mot terrorism 

och fundamentalism, vilket i sin tur relateras till religionen (Von der Lippe, 2011).  

 

Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis går det att urskilja vissa likheter och skillnader i den tidigare 

forskningen. Arber (2015) presenterar hur buddhister, hinduer och judar framställs i medier 

vilket främst utgörs av stereotypa beskrivningar. Vidare presenteras ofta religiösa grupper 



   

7 

 

tillhöra samma homogena grupper där alla delar samma värderingar (Arber, 2015; Elbih, 

2015). Den tidigare forskningen består främst av hur islam och muslimer framställs i 

medier vilka det finns få positiva framställningar av. Mediers framställningar av islam 

tenderar att medföra falska och stereotypa bilder av religionen. Detta på grund av mediers 

ensidiga framställning av muslimer som exempelvis terrorister, fundamentalister eller 

extremister. Detta leder i sin tur till felaktiga eller ofullständiga uppfattningar om islam 

och muslimer (Emery, 2015; Elbih, 2015; Von del Lippe, 2011). I Revells (2010) studie 

framkommer det dock att trots att det fanns de som relaterade muslimer till terrorism 

handlade de flesta negativa kommentarerna om muslimska kvinnors klädsel. Med detta 

som bakgrund presenteras det nedan undervisningsstrategier för att behandla skildringar 

av religioner och dess utövare liknande dessa i undervisningen.  

 

3.2 Undervisningsstrategier för att behandla mediers skildringar av 

religioner och dess utövare 

 

Merryfield (2012), professor i samhällskunskap och global utbildning, har observerat hur 

lärare skapar förståelse för omvärlden i en interkulturell värld. Vidare hävdar Merryfield 

att elever över hela världen kommer till skolan med fördomar om andra religioner vilka de 

kan ha införskaffat genom medier. Merryfield hävdar dock att lärare ofta låter bli att 

problematisera elevernas stereotypa uppfattningar och fördomar av människor eller 

behandla dem i undervisningen. Lärare inte ska vara rädda för att behandla eventuella 

fördomar i undervisningen utan snarare försöka identifiera dessa fördomar om andra 

människor och religioner och direkt ställa dem i relation till mediers framställningar. 

Undervisningen bör utveckla elevernas förmåga att analysera varifrån de fått information 

om människors värderingar och tro för att värdera om informationen kommer från en 

trovärdig källa (Merryfield, 2012). 

 

Watt (2012) presenterar i sin studie olika strategier för att behandla mediers skildringar av 

religioner i klassrummet. Det viktigt att i undervisningen kritiskt granska mediala texter 

som delar upp världen och det egna samhället i grupper om ”vi och dem” kopplat till 

minoritetsreligioner i samhället. Vi borde även börja tänka över varifrån vi fått våra egna 

antaganden istället för att skapa uppfattningen kring ”vi och dem” och därför ta avstånd 

från människor som uppfattas annorlunda. Gällande islam belyser Watt vikten av att 

eleverna utvecklar förståelse för religionen ur en muslimsk synvinkel snarare än ur mediers 
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framställningar av religionen. Detta eftersom förståelsen för verkligheten tenderar att bli 

ytterst begränsad om vi litar blint på mediers framställningar av islam. Bilder används 

ibland för att förstärka ett budskap eller locka till sig läsare och det är inte alltid säkert att 

bilden har något att göra med innehållet i en text. Watts elever fick under en lektion granska 

en bild av en ledsen muslimsk flicka iklädd burka som fanns i en artikel. Men det visade 

sig att bilden inte hade någon koppling till artikeln i tidningen utan endast användes med 

syftet att locka till sig läsare. Aktiviteten fick eleverna att reflektera över hur de tidigare 

påverkats av bilder i artiklar. För att få en uppfattning om i vilket sammanhang bilder 

egentligen tas kan det därför vara fördelaktigt att leta upp de ursprungliga bilderna som 

visas i exempelvis tidningar (Watt, 2012). 

 

I Jacksons (2010) artikel ges förslag på hur mediers negativa, stereotypa skildringar av 

islam och muslimer kan behandlas i klassrummet. Analys av medier som omfattar en 

mängd olika åsikter och perspektiv kan hjälpa eleverna att utveckla färdigheter i att kritiska 

resonera kring framställningen av islam. Genom att undersöka hur muslimer framställs 

genom olika former av medier som film, tv, musik och radio kan eleverna ur olika 

perspektiv få syn på en bredd av existerande uppfattningar som finns om religionen, och 

på så sätt utveckla ett kritiskt förhållningssätt till mediers skildringar. Det räcker inte att 

enbart använda läroboken utan undervisningen om islam måste kompletteras med kritiska 

lektioner i media literacy för att utveckla elevernas förmåga att kritiskt reflektera över vad 

medier presenteras som normalt för muslimer (Jackson, 2010) . Media literacy 

karaktäriseras som förmågan att ta till sig, utvärdera och analysera information från medier 

(Lövheim, 2012b). Det finns ett antal kriterier för media literacy i undervisningen varav 

ett är att undervisningen bör behandla olika slags medier och att det inte är tillräckligt att 

bara analysera tryckta medier i form av papperstidningar eller datormedier som många 

elever får göra idag. Eftersom TV, film och dator- eller tv-spel är medier eleverna använder 

dagligen kan även de vara värda att analysera. Eftersom medier speglar samhällets normer 

och värderingar är det av stor vikt att eleverna förstår hur medier agerar och fungerar i 

samhället. Det är viktigt att eleverna på ett kritiskt sätt kan urskilja mediernas budskap och 

förstår hur budskapen kan påverka dem (Von Feilitzen & Bucht, 2001). Genom att 

inkludera media literacy som en strategi i undervisningen menar Jackson (2010) att 

eleverna kan utveckla förmågan att upptäcka att många av mediers skildringar av islam 

och muslimer egentligen är fördomsfulla skildringar av en religion.  
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Något som många elever har frågor kring inom islam är enligt Jackson (2010) muslimska 

kvinnors klädsel eftersom det ofta blir förknippat med ojämställdhet och kvinnoförtryck 

och tenderar ur ett västerländskt perspektiv ses som främmande. För att behandla elevernas 

frågor och uppfattningar använde en lärare i Jacksons studie både positiva och negativa 

artiklar och bilder som förekom i medier om kvinnor i islam för att belysa dem ur olika 

perspektiv. Hon lät till exempel eleverna analysera en artikel som belyser en muslimsk 

kvinnas åsikter kring varför hon använde hijab samt en annan artikel som kritiserade 

användandet av hijab. Genom att arbeta på detta sätt fick eleverna möjlighet att utveckla 

förståelse för hur skildringen kring hijab beror på ur vems perspektiv det presenteras i 

medier. I detta fall kunde hijab uppfattas som antingen en symbol för kvinnoförtryck eller 

ett uttryck för tro vilket berodde på vem som skildrade fenomenet och dennes 

referensramar (Kivani refererad i Jackson, 2010).  

 

För att eleverna ska förstå muslimer på ett mer fullständigt och nyanserat sätt menar Elbih 

(2015) att lärare behöver avslöja några av de myter som finns om islam. För det första 

behöver eleverna utveckla en förståelse för att alla muslimer och muslimska samhällen inte 

är en enhetlig och homogen grupp som det ofta presenteras som i medier. Islam kan se 

väldigt olika ut beroende på i vilken kontext den utövas och vilka som utövar den. Elbih 

menar vidare att västerländska samhällen ofta förknippar det som genomförs i muslimska 

samhällen med själva religionen islam. Detta för oss in på att avslöja den andra myten, 

närmare bestämt att islam lär ut terrorism och att alla muslimer således är terrorister. Vi 

kan till exempel inte hålla alla muslimer skyldiga för vad som hände 11 september med 

World Trade Center. Lärare kan förslagsvis visa på den mångfald som finns inom islam 

rörande olika trosinriktningar, kulturer, språk och traditioner. De kan även bjuda in 

muslimska elever, föräldrar eller andra lärare att prata om religionen och klargöra vissa 

missförstånd som kan ha uppkommit, vilket är en strategi som har visat sig vara hjälpsam 

för elever att förstå och avdramatisera sina tankar om muslimer. Lärare kan också med 

fördel utveckla elevernas förståelse för hur historiska händelser har påverkat pågående 

uppfattningar av muslimer och islam. Till exempel kan klassen kritiskt analysera vilken 

påverkan 11 september haft för ökningen av intolerans och diskriminering av muslimer 

och islam (Elbih, 2015).  

 

Smalley (2005) argumenterar i sin artikel för hur undervisningen kring islam bör gå till. 

Smalley hävdar att det kan vara svårare att undervisa om islam än andra religioner på grund 
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av den dagliga skildringen av konflikter och terrorism i nyheter och tidningar idag och att 

negativa uppfattningar som människor kan ha om islam förstärks av mediers 

framställningar. För att bekämpa stereotypa uppfattningar om islam behöver 

undervisningen fokusera på människan bakom religionen så eleverna får upptäcka 

religionen ur en muslimsk synvinkel och upptäcka den variation som finns i olika 

muslimers liv. Undervisningen måste ge ett alternativ till mediers framställningar av 

muslimer som självmordsbombare, terrorister och förtyckande och auktoritära fäder 

eftersom dessa står för en mycket liten minoritet av religionen (Smalley, 2005).  

 

I Von der Lippes (2011) studie framkommer att ungdomarna främst relaterar religiös 

mångfald till islam och muslimer, vilket kan bero på mediers frekventa skildringar av 

religionen. Resultatet visar att religionsundervisningen bör lägga fokus på hur religion 

presenteras i medier. Om denna kunskap används för att göra eleverna medvetna om hur 

de talar om andra och varför de talar som de gör, är det också möjligt att göra dem 

medvetna om vilka konsekvenser detta kan få för de som utsätts för fördomar, som i detta 

fall muslimer. Om inte elevernas negativa stereotyper utmanas och ifrågasätts i skolan, 

finns det risk för att dominerande bilder av ”de andra” lätt kan reproduceras (Von der 

Lippe, 2011).  

 

Sammanfattning 

 

För att sammanfatta den tidigare forskningen lyfter samtliga forskare vikten av att i 

undervisningen kritiskt analysera hur religion men främst islam framställs i medier. Att 

analysera olika slags medier med religiösa inslag eleverna tar del av som tv, film och musik 

är att föredra för att utveckla en källkritisk kompetens eller media literacy (Jackson, 2010; 

Von Feilitzen & Bucht, 2001), vilket kan hjälpa eleverna att kritiskt resonera kring 

framställningen av islam och de stereotypa bilder som kan uppstå (Jackson, 2010). För att 

utmana den negativa bild av muslimer som finns i medier har det ovan presenterats ett 

antal strategier där medier analyseras, som till exempel att analysera bilder av muslimer 

som enbart har syftet att förstärka ett budskap eller locka till sig läsare i texter (Watt, 2012) 

eller använda artiklar för att belysa muslimska kvinnors klädsel ur olika perspektiv (Kivani 

refererad i Jackson, 2010). Eleverna behöver utveckla förståelse för islam ur en muslimsk 

synvinkel snarare än ur mediers framställningar och utveckla förståelse för den variation 
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som finns inom religionen (Watt, 2012; Smalley, 2005; Elbih, 2015) vilket kan göras 

genom att låta muslimska individer berätta om sin religion (Elbih, 2015). Framför allt 

syftar de presenterade strategierna till att ge alternativ till mediers negativa skildringar av 

muslimer och utveckla elevernas förmåga att hantera dem. Ovan beskrivna strategier är av 

relevans för studien för att kunna göra en jämförelse med informanternas sätt att hantera 

mediers skildringar av religioner och dess utövare. 

 

3.3 Studien i förhållande till tidigare forskning 
 

Då det finns begränsad forskning kring hur lärare hanterar mediers skildringar av olika 

religioner och dess utövare i religionsundervisningen kan följande studie fylla en 

kunskapslucka inom området. Den befintliga forskningen består nästintill övervägande av 

strategier för att behandla mediers skildringar av islam, vilket är varför studien  syftar till 

att undersöka sätt att hantera mediers skildringar av olika religioner och dess utövare i 

religionsundervisningen. Genom att undersöka lärares erfarenheter av och hur mediers 

skildringar av religioner hanteras i undervisningen kan den befintliga forskningen 

kompletteras ur ett svenskt perspektiv, då ovan presenterade studier utgår från ett 

internationellt perspektiv.  
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Mot bakgrund av mediers stora roll i ungdomars liv och dess förmedlande av kunskap och 

värderingar om olika religioner, är studiens syfte att undersöka på vilket sätt mediers 

skildringar av olika religioner och dess utövare hanteras i religionsundervisningen i årskurs 

4-6. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

 Hur beskriver lärarna att de hanterar mediers skildringar av religioner och dess 

utövare i religionsundervisningen?  

 Vilka erfarenheter beskriver lärarna av mediers skildringar av religioner och dess 

utövare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Syfte och frågeställningar 
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Nedan presenteras valet av en fenomenologisk ansats som teori och en kvalitativ 

forskningsmetod. Vidare följer urvalet för studien samt hur materialhantering och 

materialanalys har gått till. Slutligen presenteras de forskningsetiska principer  studien 

utgår från.  

 

5.1 Teori 
 

Studien är inspirerad av en fenomenologisk ansats då fenomenologi är passande om 

forskaren vill utgå från det empiriska materialet istället för en teori, det vill säga inta ett 

induktivt förhållningssätt (Szklarski, 2009). Den filosofiska fenomenologin är relevant 

både som teori och metod, och fenomenologin försöker svara på hur människor skapar 

mening i den värld de lever i och hur forskaren ska sätta sina egna uppfattningar i parantes 

när det gäller att förstå den världen. Forskaren ska försöka tolka människans sociala värld 

och handlingar utifrån dennes perspektiv (Bryman, 2011). Eftersom lärares hantering av 

mediers skildringar av religion är ett relativt outforskat område i Sverige passar ett 

induktivt förhållningssätt utan en förutbestämd teori väl där syftet är att se bortom 

förutbestämda uppfattningar och erfarenheter. Med inspiration från fenomenologin sker 

tolkningarna av materialet utifrån de svar och de perspektiv lärarna ger, och lärarnas 

tillvägagångssätt för att hantera mediers skildringar av religion har troligtvis sin grund i 

hur informanterna upplever den sociala värld de lever i och hur de skapar mening i den.  

 

5.2 Kvalitativ metod 

 

Detta är en kvalitativ studie vilket innebär att forskaren försöker beskriva verkligheten 

genom språkliga utsagor som inspelningar av intervjuer eller fältanteckningar av 

observerade händelser. Syftet med att använda en kvalitativ metod är att förstå det som 

analyseras. Inom kvalitativ forskning bejakar forskaren ett tolkande arbetssätt och ett 

intresse för att gå in på djupet (Fejes & Thornberg, 2009) och metoden är således lämplig 

för studiens strävan att mer djupgående undersöka hur lärare hanterar mediers skildringar 

5. Teori och metod 
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av religioner och dess utövare. Kvalitativa intervjuer kan röra sig i olika riktningar då 

informantens svar ger information om vad den upplever som viktigt och relevant att lyfta. 

Studien utgörs av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att en intervjuguide används 

där specifika frågor som ämnas beröras under intervjun står med (se bilaga 1). Fördelen 

med semistrukturerade intervjuer är att dessa frågor inte nödvändigtvis behöver beröras i 

ordning och att följdfrågor kan ställas för att knyta an till något informanten yttrat. 

Intervjuer av semistrukturerad karaktär kan bidra till att intervjuerna blir mer flexibla och 

följsamma i förhållande till informanternas svar. En pilotstudie har genomförts vilket kan 

vara fördelaktigt att genomföra innan den egentliga intervjuundersökningen. Detta för att 

pilotstudien kan klargöra om det finns några problem rörande frågornas utformning vilka 

sedan kan åtgärdas inför nästa intervju (Bryman, 2011).  

 

5.3 Urval 

 

Studien utgörs av ett målinriktat urval vilket innebär att deltagarna inte valts på ett 

slumpmässigt sätt. Syftet med ett målinriktat urval är att välja ut deltagare som är relevanta 

för de forskningsfrågor studien utgår från (Bryman, 2011). Urvalet består således av fem 

lärare från olika skolor som undervisar i religionskunskap i årskurserna 4-6 och som på 

något sätt hanterat mediers skildringar av religion i undervisningen. Två av lärarna arbetar 

inom samma kommun och de resterande tre arbetar i olika kommuner. Att två lärare arbetar 

inom samma kommun ansåg inte jag ha någon större påverkan på studiens resultat då det 

är lärarnas individuella förhållningssätt till och hantering av mediers skildringar av religion 

studiens syftar till att undersöka. Nedan presenteras lärarnas fingerande namn för att 

behålla deras anonymitet, följt av i vilken klass de undervisar:  

 

Anna (årkurs fyra) 

Karin (årskurserna fem och sex) 

Göran (årskurs sex) 

Ellen (årskurs sex) 

Anders (årskurs sex)   

 

5.4 Materialhantering och analysmetod 
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Analysen av den empiriska datan är inspirerad av en fenomenologisk analysmodell som 

presenteras i Szklarski (2009). Intervjuerna har spelats in och sedan noga transkriberats. 

Efter transkriberingen lästes och bearbetades materialet för att få en översiktlig uppfattning 

av materialet och det huvudsakliga innehållet. Därefter lästes intervjuerna mer ingående 

för att hitta meningsbärande enheter, till exempel citat eller meningar, som kategoriserats 

och sammanfattats. I den sammanfattande beskrivningen av en viss aspekt som ska 

redogöras är det viktigt att allt meningsinnehåll finns med. Syftet är att komprimera texten 

för att underlätta analysarbetet vilket således har gjorts. I detta steg har därför irrelevanta 

uttalanden eller upprepningar sållats bort och meningsenheter som har haft liknande 

innehåll fogats samman. I sammanfattningarna har jag valt att kategorisera resultatet under 

två olika rubriker med utgångspunkt i frågeställningarna, varav den ena består av hur lärare 

hanterar mediers religionsskildringar och den andra består av lärarnas motiveringar till 

vikten av att hantera dem. Slutligen har resultatet analyserats vilket presenteras i 

resultatdiskussionen där resultatet diskuteras och ställs i relation eller kontrast till tidigare 

forskning. Då studien inspireras av en fenomenologisk forskningsansats har analysen låtit 

materialet tala, istället för att utgå från en specifik teori. Mina egna uppfattningar och 

erfarenheter har därav sats i parantes vis analysen.   

 

5.5 Forskningsetiska principer 
 

Materialinsamlingen och materialhanteringen har utgått från ett antal forskningsetiska 

principer, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de medverkande har blivit informerade om 

studiens syfte och att deras deltagande är frivilligt. I enlighet med samtyckeskravet har 

informanterna blivit informerade om att de själva har rätten att bestämma om de vill vara 

med i studien eller inte och de har gett ett muntligt samtycke till att medverka i studien. I 

enlighet med konfidentialitetskravet har uppgifter om informanterna och deras uttalanden 

behandlats med största aktsamhet för att inte obehöriga ska få tillgång till dem. 

Informanternas namn är fingerade för att materialet inte ska kunna kopplas till de 

medverkande i studien. Medverkande i denna studie har även informerats om att de 

uppgifter som samlats in enbart kommer att användas till denna studie, vilket är i enlighet 

med nyttjandekravet (Bryman, 2011).  
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Nedan redovisas resultatet av intervjuerna med Karin, Göran, Anna, Ellen och Anders. 

Inledningsvis redovisas det för vilka och hur skildringar av religioner och dess utövare i 

medier hanteras i undervisningen. Vidare följer informanternas motiveringar till vikten av 

att hantera mediers skildringar av religioner och dess utövare i undervisningen.  

 

6.1 Lärares hantering av mediers skildringar av religioner  

 

På frågan om informanten hanterar händelser som förekommer i nyheter och andra medier 

om olika religioner i religionsundervisningen svarade samtliga informanter jakande. 

Framför allt gällde detta islam och händelser som IS:s terrorattentat i Paris och Belgien 

samt den pågående flyktingkrisen, varav en av lärarna uttrycker att ”det har ju varit enormt 

mycket. Det har dominerat media under en väldigt lång tid då med Daish/IS och med 

flyktingkrisen” (Anders). Karin, som varje fredag tittar på Lilla Aktuellt med sin klass, 

hävdar att det egentligen inte varit ett enda avsnitt det här läsåret där flyktingströmmarna 

inte aktualiserats. Lärarna nämner inga andra händelser de hanterat i undervisningen som 

kan härledas till någon annan religion.  

 

Två av dessa fem lärare uttrycker att diskussionerna kring bland annat terrorattentat och IS 

inte alltid har sin utgångspunkt i religionen utan mer att förklara händelserna. 

 

Det kanske inte är så mycket runt religion egentligen utan det är mer varför 

saker och ting sker som är problemet där nere. Men det är klart att man 

pratar om detta med fanatism och IS (Karin).  

 

Sen kan jag inte säga att det alltid varit utifrån religion vi har diskuterat det 

men ibland så, och just när det gäller Daish/ IS så har de haft mycket frågor 

om ’vad är det de vill?’ och då har vi diskuterat det (Anders).  

 

Båda lärarna uttrycker att religion inte alltid varit huvudämnet i diskussionerna kring IS i 

klassrummet utan mer att lyfta eller förklara något som eleverna hört eller sett, men både 

6. Resultat  
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Karin och Anders uttrycker vidare att de i diskussionerna kommit in på religion ändå. 

Samtliga informanter hävdar att händelser som har anknytning till religion rör hela 

samhället. Göran hävdar att religionens roll i samhället är överordnad i religionsämnet i 

sig. Anders uttrycker att religion är en stor del av samhället och påverkar det således på 

olika sätt. Dessa lärare ser därför inte att religiösa företeelser i medier tas upp explicit i 

religionsundervisningen utan behandlas när händelsen är aktuell och behöver diskuteras, 

oberoende av vilket ämne som står på schemat.  

 

I Anders klass förs det diskussioner kring islam och om religionen är någon form av 

våldsbejakande religion om man tittar ur ett svenskt medie-perspektiv.  

 

Det är också något vi diskuterar ganska mycket utifrån islam då, om islam 

är någon typ av våldsbejakande religion om man tittar från ett svenskt 

medie-perspektiv. Många känner väl en oro för islam när det kommer 

flyktingar till Sverige [...] när man läser många ledare i många tidningar så 

finns det ju en oro bland dem också (Anders).  

 

Han uttrycker att det märks att många känner en oro för islam och de flyktingar som 

kommer till Sverige idag och att denna oro speglas i ledare i många tidningar. I detta fall 

hävdar Anders att det är viktigt att eleverna förstår att det i olika ledare är skildringar av 

vad någon tycker och inte presentation av fakta.  

 

Enligt Göran kan man se på en aspekt från medier ur antingen en eller flera synvinklar och 

för att kunna se på en aspekt eller händelse ur flera synvinklar behövs mer djupgående 

kunskap om de olika religionerna. Innehas inte kunskap om de olika religionerna tror 

Göran att det är väldigt lätt att få en enkelriktad syn, där en vi- och dem sida utvecklas där 

människor med en annan religion kan uppfattas som konstiga. 

 

Antingen ser man från ett håll eller så ser man från flera håll, och vad 

behöver man för kunskap för att kunna se det från flera håll? Jo, du behöver 

veta mer om de här olika religionerna […] och har man inte kunskap är det 

väldigt lätt att man hamnar på ’vi-och-dem-sidan’, dem är så konstiga. Men 

om man har en ordentlig religionsundervisning så finns det större chans att 

man kan vara mer objektiv när man presenterar någonting i media (Göran) 
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Ellen och Anders anser att förutom kunskaper om de olika religionerna behöver eleverna 

utveckla kunskaper kring de olika inriktningar som finns inom religionerna. Detta för att 

skapa förståelse för att alla människor tolkar de religiösa texterna på olika sätt och således 

utövar religionen på olika sätt.  

 

Göran, Anna och Ellen uttrycker att de i undervisningen tydliggjort att IS handlingar inte 

representerar den muslimska tron. 

 

Jag tror inte att de i den här klassen längre sätter likhetstecken mellan alla 

muslimer och det som IS utför utan att där är det nog ganska tydligt för 

dem att det är extremister, visserligen, en del av dem starkt troende, men 

har fått en väldigt sned bild av vad det där jihad egentligen är, medans andra 

som har anslutit sig till IS inte ens är religiösa (Göran).  

 

Jo men det är ju de här terrordåden som varit nu […] och det tycker jag är 

en viktig sak att man förstår att terrorism har inte med någon religion att 

göra egentligen utan att det råkar vara så nu att de påstår sig vara muslimer 

(Anna). 

 

Det här attentatet i Belgien är ju inte gjorda av muslimer. Och samma sak 

har jag ju sagt att IS, de står ju inte för hela den muslimska världen så att 

de vill ju inte jämföra sig med IS (Ellen).  

 

Anna har vidare diskuterat med sin klass att det inte är ”vanliga muslimer” och inte heller 

ett visst land som utfört de här terrordåden utan att det just är terrorister. Ellen redogör för 

att hon inför klassen dragit en koppling till Anders Behring Breivik och uttrycker att: 

   

Bara för att Anders Behring Breivik […] sköt ihjäl massor med 

socialdemokratiska ungdomar på Utöya så vill inte vi att alla Norden-bor 

ska jämföras med honom […] man måste kunna skilja på- för om alla skulle 

säga att alla kristna människor i Norden de skjuter ihjäl ungdomar, det vill 

ju inte vi förknippas med” (Ellen).  
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Hon klargör här problematiken i att associera en persons handlingar till en religion. Ellen 

hävdar dock att när klassen pratar om IS är det mest frågor som uppkommer och det 

framkommer inte att eleverna kunnat analysera mediers sätt att se på det. Hon menar att 

det är svårt att i sexan gå in och studera mediers roll när det gäller religion och att eleverna 

är för små för att göra det. Ellen menar att hon vid diskussioner om IS försöker lägga dem 

på en väldigt grundläggande nivå och börja med att förklara vad rörelsen är och vad de 

vill.  

 

Anders hävdar att många elever redan har en bestämd bild av att ”så här är det” i vissa 

sammanhang och att det ibland kan vara svårt att visa de eleverna att det kan finnas flera 

orsaker som ligger bakom till exempel en viss konflikt. Han uttrycker att det kanske inte 

alltid är svart på vitt som det presenteras i medier, utan ser ett stort ansvar i att ge en mer 

övergripande bild av att det oftast är flera orsaker till en konflikt. Han uttrycker att klassen 

tillsammans måste diskutera bland annat vad en konflikt beror på, varför det blivit som det 

blivit och i många fall ge en historisk tillbakablick kring händelsen. Vad gäller 

flyktingsituationen menar Anders att det skapats diskussion kring varför vissa länder inte 

vill ta in flyktingar på grund av att de är muslimer. I dessa fall har han fått ge historiska 

bakgrunder till situationerna, till exempel att vissa länder har ett förhållande till islam som 

skiljer sig från Sveriges.  

 

Vissa länder i Europa vill ju inte ta in flyktingar på grund av att de är 

muslimer och varför är det så? Och då blir det diskussioner så kanske man 

får förklara någon kort historisk bakgrund till exempel att vissa länder har 

förhållande till islam jämfört med Sverige då som ligger väldigt mycket 

längre norrut än vad Ungern gör, så jag tycker det är viktigt att ge tid till de 

frågorna (Anders).  

 

Vidare nämner Anders att elever och föräldrar kanske inte alltid håller med om det han 

säger men att det lärarens uppdrag att ge olika bilder av olika saker. Han anser även att det 

är viktigt att känna sig trygg i sin roll som lärare vid diskussioner kring händelser som 

dessa och inte svara på något man inte är säker på för att inte riskera att eleverna får felaktig 

information.  
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Källkritik 
 

Det mesta av den information de får är ju utanför skolan när de sitter på 

nätet och många föräldrar kanske inte riktigt har någon inblick i vad deras 

barn gör. Då har vi ju ett viktigt uppdrag i skolan att ge dem verktyg. Jag 

tror att en svårighet för eleverna är att de får så mycket information hela 

tiden (Anders).  

 

I ovanstående citat  uttrycker Anders att skolan har ett stort ansvar i att ge eleverna verktyg 

för att utveckla en källkritisk förmåga, vilket även resterande lärare lyfter. Detta för att 

eleverna ska utveckla en vana kring hur de ska tänka när de befinner sig på nätet. Eleverna 

är utsatta för ett enormt informationsflöde på många olika sätt och den mesta informationen 

får de utanför skoltid vilket Anders hävdar även ställer stora krav på föräldrarna att hantera 

och utveckla en källkritisk kompetens. Anders och Ellen påpekar att det ibland märks 

tydligt att eleverna tagit efter föräldrarnas åsikter i vissa frågor. Ellen hävdar att eleverna 

ofta har åsikter men kan inte motivera varför de tycker så eller varifrån de fått 

informationen.  

 

Anders upplever stora svårigheter för eleverna eftersom de får så mycket information hela 

tiden och förutom Facebook, som främst presenterar åsikter vilka kan ge en ensidig bild 

av någonting, tittar många elever på Youtube-klipp. Enligt Anders har elever berättat om 

klipp från inbördeskriget i Syrien med våldsamt innehåll och han menar att det är svårt att 

avgöra om filmerna är sanna eller inte eftersom det inte är alltför svårt för en annan att 

redigera filmklipp idag. Han uttrycker dock att det kan vara komplext att analysera hur 

medier skildrar olika händelser och han påpekar att det finns en stor skillnad i hur olika 

medier skildrar dem. Till exempelvis presenterar ledar- och debattsidor oftast åsikter till 

skillnad från nyhetssidor som ska skildra något som händer, vilket det är viktigt att eleverna 

utvecklar förståelse för. 

 

På frågan hur informanterna lägger upp undervisningen för att utveckla elevernas förmåga 

att söka information om religioner och värdera källornas relevans och trovärdighet delger 

alla exempel på hur de arbetat med källkritik överlag men inga exempel på hur de arbetat 

med just denna förmåga inom religionskunskap. Anna påpekar att det ofta är läroböckerna 

som används som underlag för detta. Enligt Göran brukar han inte ta in några medier för 
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att lära eleverna hur religioner är uppbyggda, bortsett från någon film från UR där han har 

koll på att det är ett objektivt program. Han anser att källkritik ingår i kombinationen av 

samhällskunskap, historia och religion där det fungerar bättre. Även Ellen påstår att 

källkritik behandlats i samhällskunskapen och att de i hennes klasser inte värderat källor 

inom religionskunskapen. Detta motiveras med att det i Lpo94 låg fokus på att läsa 

exempelvis Bibeln och inte innefattade lika mycket att söka information om olika 

religioner. Hon menar vidare att religionsundervisningen är väldigt begränsad då hon 

arbetar på högstadiet och bara undervisar hennes årskurs sexor i ett år innan det är dags för 

betygssättning. Detta innebär religionsundervisning i ca 5 veckor á 2,5 timmar i veckan, 

vilket inte räcker till för att värdera källor. Anna påstår att källkritiken kanske inte blir så 

styrd men att det i den dagliga verksamheten kommer in med automatik om man jobbat 

länge i skolan. Hon menar att ”…sen gör man det här hela tiden tycker jag i 

undervisningen, hur vet du att det här är sant?”.  

 

6.2 Vikten av att hantera mediers skildringar av religioner 

 

Alla lärare i studien är eniga om att de tror att eleverna påverkas av det de ser i medier.  

 

Som det är nu så upplever jag att det blir väldigt svart på vitt hela tiden och 

att det leder till […] att man får olika uppfattningar om saker man läst och 

det finns ju medier idag som har politiska åsikter som kanske inte syns […] 

Alltså media i alla dess former påverkar enormt mycket (Anders). 

 

Anders hävdar att medier har en tendens att presentera saker svart på vitt och att påpekar 

vidare att det i samband med flyktingkrisen skapats en tendens att relatera muslimer till 

flyktingar, vilket kan bero på mediers framställning. På frågan hur informanterna tror att 

eleverna påverkas av medier svarar Göran följande: 

 

De kan få en ganska enkelriktad syn på ”vi och dem” för det är en fara i att 

barnen generaliserar, eller inte bara barnen tyvärr, i till exempel IS-frågan 

(Göran). 
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Göran ser en fara i att barnen, men även vuxna, generaliserar i exempelvis IS-frågan. Att 

medier kan ge en ganska ensidig bild av händelser som har med religion att göra delas även 

av Anders som anser att man blir påverkad av medier på olika sätt vilket bland annat beror 

på vilken bakgrund du har och hur din familj och släkt diskuterar saker och ting.  

 

På frågan varför informanten väljer att hantera händelser som förekommer i nyheter och 

annan medier om olika religioner i undervisningen, svarade Anders att han märkt att 

eleverna har ett stort intresse och många frågor kring exempelvis flyktingkrisen och krigen 

i Syrien och Irak vilka det finns religiösa inslag. Många av hans elever har någon typ av 

anknytning till regioner i Syrien och Irak där det sker konflikter idag som påverkar 

flyktingströmmarna till Europa. Han spekulerar kring att han tar upp de här händelserna i 

högre grad än vad han hade gjort om han undervisat på en skola där det inte hade gått lika 

många elever med invandrarbakgrund. Detta eftersom eleverna då kanske inte hade haft 

lika stor benägenhet att diskutera dessa frågor. Han anser vidare att det är elevernas tankar 

som utgör utgångspunkten i undervisningen. Han upplevde att några få elever till en början 

hade utvecklat en förskönande bild av terrorgruppen IS och han kände att det var enormt 

viktigt att utifrån ett människo-perspektiv hantera elevernas frågor och uppfattningar. Han 

tycker att det är viktigt att diskutera elevernas frågor för att både besvara dem samt få 

eleverna att tänka till kring dessa händelser eftersom det ibland saknas en del kunskap hos 

eleverna för att förstå konflikterna i ett större sammanhang.  

 

Karin menar att det är jätteviktigt att läraren i klassen vågar diskutera saker och ting om 

det är ”tokigheter” man ser i medier eftersom det är för allas bästa och att skolan är en 

neutral mark för att diskutera detta. Både Ellen och Anna delar liknande anledningar till 

att behandla religiösa händelser som skildras i medier, nämligen att det är viktigt med 

omvärldskunskap för att kunna fungera i samhället. Vidare hävdar Ellen att många i hennes 

klasser inte ens tittar på nyheter och att hennes elever nog är för små för att tolka medier, 

vilket ökar behovet att diskutera dessa händelser i klassrummet ännu mer.   

 

Ingen av informanterna kan se några nackdelar, endast fördelar, med att analysera mediers 

skildringar av olika religioner i undervisningen. 

 

Ja det är väl bara fördelar om man tar upp det för att man måste tänka själv 

om hur man ställer sig till saker och ting. Man kan ju lätt få bilden av att 
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muslimer bara är fanatiker och vi har muslimer och vi upplever dem inte 

som fanatiker (Karin).  

 

Karin hävdar att det är ytterst viktigt att eleverna tänker till själva om hur de ställer sig till 

saker och ting. Hon hävdar att det i medier finns en tendens att relatera muslimer till 

fanatiker men påstår att ingen i hennes klass upplever de muslimska eleverna som 

fanatiker, utan som ”vanliga ungar”. Vidare menar hon att det är många elever som varit 

upprörda över Donald Trumps uttalande om att förbjuda muslimer i USA. Eleverna drog 

då paralleller till två av sina egna muslimska klasskompisar och kunde inte alls förstå 

varför någon skulle vilja förbjuda dem eftersom deras klasskompisar är ”jättemysiga” och 

uppfattas av klassen som ”helt vanliga människor”. 

 

Göran ser tydliga fördelar med att analysera mediers skildringar av olika religioner i 

undervisningen varav några anledningar till att göra det motiveras av att informera eleverna 

om men även avdramatisera vissa händelser. Anders uttrycker att han skulle se en stor 

problematik om man som lärare valde att inte analysera mediers skildringar av olika 

religioner i undervisningen eftersom eleverna då skulle riskera att få en ganska ensidig bild 

av religionen i fråga. Han uttrycker följande om islam: 

 

Om en elev skulle säga att IS/Daish syn på islam, det är den enda som finns 

och det är den enda rätta, och om jag inte skulle ta upp det, då hade det ju 

varit väldigt märkligt skulle jag säga […] Jag tycker det ligger inom vårt 

uppdrag att diskutera de här frågorna (Anders).  
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I resultatdiskussionen diskuteras lärarnas erfarenheter av och sätt att hantera mediers 

skildringar av religioner och dess utövare samt relateras till tidigare forskning och 

styrdokument. I metoddiskussionen diskuteras studiens metodval och tillförlitlighet.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

I likhet med tidigare forskning angående hantering av mediers skildringar av olika 

religioner, har det även här utifrån informanternas svar enbart presenterats erfarenheter 

kring och förhållningssätt till mediers skildringar av islam. Ur resultatet framkommer det 

att alla lärare i studien behandlar religiösa företeelser som i hög grad skildras i medier idag 

som kan relateras med islam. Det framkommer även att de företeelser som skildras i medier 

främst och som lärarna således diskuterar med eleverna mest är terrorattentaten gjorda av 

IS samt den pågående flyktingkrisen. I kommentarmaterialet för religionskunskap (2011b) 

står det att det är elevernas livsvärld och förändringar i omvärlden som bör ligga till grund 

för vilket val av fokus läraren lägger i religionsundervisningen. Studien visar att alla lärare 

diskuterat händelser med religiös anknytning som skildras i medier, exempelvis IS 

terrordåd, som är mycket aktuella i världen idag och i stor grad påverkar den värld och 

samhälle eleverna lever i. Anledningen till varför lärarna inte nämner några andra 

religioner är troligtvis ett resultat av att det är händelser runt islam som det är störst fokus 

på idag och som eleverna möter mest frekvent i medier eller på annat sätt i sin vardag.   

 

Det är dock inte alltid som diskussionerna kring IS eller flyktingkrisen har haft 

utgångspunkt i religionen utan mer att förklara händelserna, men lärarna menar att de i 

diskussionerna kommit in på religion ändå. Lärarna hävdar också att det inte alltid 

nödvändigtvis är på lektionerna i religionskunskap som dessa händelser diskuteras även 

om de har religiösa anknytningar. Tre av lärarna menar att de behandlas när de är aktuella 

oberoende av vilken lektion som står på schemat, vilket låter klokt då det enligt min 

uppfattning är vanligast att behandla SO-undervisningen blockvis och 

religionsundervisningen då endast utgör en fjärdedel av läsåret. Om lärarna skulle vänta 

ända tills det är dags för religionskunskap att infalla sig på schemat skulle det finnas risk 

för att eleverna skulle missförstå händelserna eller gå miste om de händelser som sker. 

7. Diskussion 
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Lärarnas erfarenheter av mediers skildringar av religion är bland annat att medier har en 

tendens att presentera ensidiga bilder av händelser överlag och att det i sig kan riskera 

generaliserade uppfattningar av människor från olika religioner. Ett exempel på detta är 

lärarnas frekventa diskussioner kring IS terrordåd då lärarna upplever att medier ger en 

ensidig bild av händelserna, vilket kan leda till att eleverna börjar generalisera och relatera 

IS dåd till alla muslimer. Denna uppfattning stärks även av Elbih (2015) som hävdar att 

kriget mot IS presenteras på ett enkelriktat sätt i medier vilket kan leda till ofullständiga 

och felaktiga uppfattningar om islam. Lärarnas erfarenheter stämmer väl överens med 

tidigare forskning som belyser mediers ensidiga framställning av islam och muslimer som 

till exempel terrorister, extremister eller fanatiker vilka kan leda till felaktiga eller 

ofullständiga uppfattningar om religionen  (Emery, 2015; Elbih, 2015; Von del Lippe, 

2011). 

 

Mitt resultat står i kontrast till Merryfields (2012) ställningstagande att lärare ofta låter bli 

att behandla elevernas stereotypa uppfattningar om människor från olika religioner i 

undervisningen, i detta fall islam. I enlighet med Jacksons (2010) uppmaning upplever jag 

att lärarna i denna studie vill få eleverna att upptäcka det faktum att många av mediers 

framställningar av islam och muslimer egentligen är fördomsfulla bilder av religionen, 

vilket görs genom att inkludera ett kritiskt förhållningssätt till medier (Jackson, 2010). I 

vilken grad lärarna diskuterar religiösa händelser kring islam som återfinns i medier sker 

dock enligt mig i olika stor grad. Jag upplever att Anders diskuterar dessa händelser i högre 

grad än de andra lärarna, vilket han själv spekulerar kring kan bero på att flertalet elever 

på skolan har invandrarbakgrund och att många av hans elever har släktingar i 

krigsdrabbade områden som Syrien och Irak.  

 

Ellen tror att hennes elever är för små för att tolka medier och hon upplever att det är svårt 

att gå in och tolka mediers roll när det gäller religion i sexan. Jag kan förstå att det upplevs 

som svårt men om eleverna har svårt med att tolka medier ställs det enligt mig ännu högre 

krav på att lära eleverna att hantera medier. Enligt Jackson (2010) kan analys av medier 

som omfattar olika åsikter och perspektiv vara till hjälp för eleverna för att utveckla 

förmågan att kritiskt resonera kring framställningen av islam. Eleverna kan få syn på en 

bredd av existerande uppfattningar om muslimer om de får undersöka hur muslimer 

framställs genom olika former av medier som till exempel tv, radio eller film. Kriterierna 

som Von Feilitzen & Bucht (2001) presenterar för en god undervisning i media literacy 
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innefattar även dem att tv, film, och datorspel, vilka är medier eleverna använder dagligen, 

kan vara värda att analysera i undervisningen. Lärarnas erfarenheter av att utifrån specifika 

tillvägagångssätt analysera mediers skildringar av religioner är dock enligt mig begränsad. 

Det framkommer inga exempel på hur eller om lärarna analyserat varierade former av 

medier och dess framställning av islam förutom genom diskussioner av mediers 

framställningar. Jag tror att eleverna skulle få större förståelse för hur islam framställs i 

medier om de i undervisningen mer konkret fick analysera exempel på hur dessa 

skildringar kan se ut i medier och hur skildringen av islam kan variera beroende på vem 

som skildrar den.  

 

Ingen av lärarna i undersökningen kunde ge några exempel på hur de arbetat med förmågan 

att söka information om religioner och värdera källornas relevans och trovärdighet, vilket 

enligt mig är en förmåga som skulle kunna kopplas till analys av mediers skildringar av 

religion. Det verkar som att lärarna arbetar med källkritik mer övergripande i alla ämnen 

och inte specifikt i religionskunskapen. Eftersom källkritik idag genomsyrar läroplanen 

och ska beröras i alla ämnen, samt lärarnas upplevelse av tidsbrist, förstår jag att man som 

lärare försöker behandla källkritiken övergripande. I denna undersökning undervisar 

flertalet lärare i årskurs 6 och endast en av lärarna, Anna, undervisar i årskurs 4. Anna kan 

inte ge exempel på hur hon arbetat med ovanstående förmåga eftersom hon ännu inte 

hunnit så långt i sin religionsundervisning med sina elever. Jag ser emellertid en 

problematik i att ingen av lärarna som undervisar i årskurs 6 kan delge några exempel på 

hur de utvecklar elevernas förmåga att värdera källornas relevans och trovärdighet när 

eleverna söker information om religioner. Detta dels för att ett av kunskapskraven i slutet 

av årskurs sex i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är 

att eleverna ska kunna söka information om religioner och använda olika typer av källor 

samt föra resonemang om källornas och informationens användbarhet (Skolverket, 2011a). 

Detta är alltså ett krav som det inte verkar finnas tid för att uppnå förutom att behandla 

källkritik mer generellt i alla ämnen. Med grund i vad forskningen visar om hur islam och 

muslimer presenteras i medier kan källkritik eller strategin media literacy vara av extra 

stor vikt att behandla just i religionsundervisningen för att minska risken för generalisering 

och missvisad information i medier (Jackson, 2010). Jag anser att lärare borde göra en 

djupdykning i att tillsammans med eleverna analysera hur olika religioner och dess utövare 

framställs på de forum eleverna inhämtar information om religionen ifrån, vilket kan vara 

alltifrån nyheter på tv och i tidningar eller i filmer och spel. Enligt kommentarmaterialet 
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till religionskunskap innebär kritisk granskning på grundskolenivå att kritiskt granska 

källor, exempelvis läroböcker, webbplatser men även andra medier, som berättar om 

religion (Skolverket, 2011b). Anna menade på att det främst är boken som används när 

eleverna ska inhämta information om olika religioner, vilket kanske även de andra gör 

eftersom de inte kunde delge några andra exempel. Enligt Jackson (2010) räcker det inte 

med att bara använda läroboken för att söka kunskap om islam eftersom läroboken oftast 

inte för en diskussion om exempelvis associationen mellan muslimer och terrorism. 

Undervisningen om islam måste enligt Jackson kompletteras med kritiska lektioner i media 

literacy för att utveckla elevernas förmåga att kritiskt reflektera över hur medier framställer 

muslimer.  

 

Det är emellertid inte bara eleverna som behöver utveckla en källkritisk kompetens. Något 

jag finner intressant att notera är att två av lärarna yttrat att föräldrarnas åsikter är tydliga i 

några av elevernas åsikter i vissa frågor. Detta är ytterst problematiskt om den information 

föräldrarna fått inte är sann vilket sedan överförs till eleverna utan förmågan att kunna 

motivera sina ställningstaganden. Det är just detta som kan leda till uppkomsten av och 

förstärkande av stereotypa bilder av olika religioner och dess utövare, när man tar ett 

antagande för sanning och litar på vad en annan person eller medier talar om. Anders påstår 

att eleverna får den mesta informationen utanför skoltid och att det genom det enorma 

informationsflöde eleverna är utsatta för dagligen även ställs stora krav på föräldrarna att 

kunna hantera medier. Utifrån egna erfarenheter kan skolan ge eleverna verktyg för att 

hantera medier och avgöra vilken information som verkar trovärdig eller inte, men dessa 

verktyg kommer framför allt till användning utanför skoltid och i avsaknad av lärare när 

eleverna utsätts för information från olika medier. Således har även föräldrarna en viktig 

roll i att lära deras barn att kunna hantera medier och utvecklas till självständiga, kritiska 

tänkare. Då elever i årskurs 4 – 6 fortfarande har stor tilltro till sina föräldrars kunskaper 

är det enligt mig av yttersta vikt att de utvecklar en källkritisk kompetens för att inte riskera 

att deras eventuella stereotypa uppfattningar baserade på mediers framställningar överförs 

från förälder till barn.  

 

För att kunna se på en aspekt eller händelse i medier ur flera synvinklar menar Göran att 

det krävs mer djupgående kunskap om de olika religionerna för att minska risken för en 

enkelriktad syn på människor från olika religioner. Jag tror att det är en viktig aspekt att 

förhålla sig till i undervisningen om man har för avsikt att förhindra de stereotypa bilder 
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som eleverna kan forma utifrån mediers framställningar. Utan djupa kunskaper om 

religionerna är det svårt att reflektera över vad som presenteras i medier och avgöra vad 

som verkar trovärdigt eller inte. Som Watt (2012) och Smalley (2005) påstår tror även jag 

att det är viktigt för eleverna att utveckla förståelse för islam ur en muslimsk synvinkel 

snarare än ur mediers framställning. Detta eftersom förståelsen för religionen tenderar att 

bli mycket begränsad om vi enbart litar på mediers framställning. Genom att i 

undervisningen betrakta religionen ur ett inifrån-perspektiv, till exempel låta en muslim 

berätta hur personen uppfattar religionen som enligt Elbih (2015) varit en hjälpsam strategi 

för elever i deras förmåga att förstå islam bättre, tror jag att eleverna kan utveckla större 

förståelse för religionen. Jag tror att enbart fakta-baserad undervisning ger en snäv bild av 

religionen och inte ger något utrymme för eleverna att utveckla mer djupgående förståelse 

och en mer nyanserad bild av muslimer.  

 

Många av lärarnas tillvägagångssätt när de i undervisningen behandlar mediers skildringar 

av islam stämmer överens med Elbihs (2015) strategier kring att avslöja några av de myter 

som finns om islam. Enligt Elbih (2015) är det viktigt att klargöra att mediers framställning 

av att alla muslimer eller muslimska samhällen tillhör en homogen grupp är felaktig. Alla 

lärare i undersökningen har i undervisningen varit tydliga med att förklara det faktum att 

IS handlingar inte bör förknippas med alla muslimer. Ett exempel på detta är Ellen som 

framför att IS inte står för hela den muslimska världen och att många muslimer inte vill 

jämföra sig med deras handlingar.  Detta går att kopplas till Elbih (2015) som hävdar att 

det ofta finns stora skillnader inom varje religion där utövarna har delade trosuppfattning. 

Ellen och Anders påpekar också detta och menar att eleverna behöver förstå att olika 

människor tolkar och utövar religionen på olika sätt. Även om till exempel både Sunni och 

Shia-muslimer tillhör religionen islam har de olika sätt att betrakta religionen. En annan 

myt som finns om islam är att religionen lär ut terrorism och att alla muslimer är terrorister 

(Elbih, 2015). Även här har många av lärarna varit tydliga med att klargöra att så inte är 

fallet. Till exempel har Anna med sin klass diskuterat att det inte är ”vanliga muslimer” 

och inte heller ett visst land som utfört dessa terrordåd utan påpekat att det just är terrorister 

eller som Göran påstår ”extremister”.  

 

Anders uttrycker att han ger historiska bakgrunder till varför konflikter som den i Syrien 

startar. Detta är i enlighet med kommentarmaterialet för religionskunskap (Skolverket, 

2011b) som delger att eleverna genom att förstå den historik som finns bakom religionerna 
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kan utveckla större förståelse för religiösa konflikter idag. Han har även gett historiska 

bakgrunder till varför vissa länder inte velat ta in flyktingar på grund av att de är muslimer 

då många länder har ett förhållande till islam som skiljer sig från Sveriges. Som Elbih 

(2015) presenterar kan läraren med fördel utveckla elevernas förståelse för hur historiska 

händelser har påverkat uppfattningen av islam och muslimer.  

 

Slutligen vill jag relatera till Anders uppmaning att man som lärare bör känna sig trygg i 

sin roll som lärare vid diskussioner kring religiösa konflikter som skildras i medier idag. 

Att hantera mediers skildringar av olika religioner verkar vara ett komplext och svårt 

arbete, men jag upplever det som ett oerhört viktigt sådant med tanke på den tid vi lever i. 

Anders nämnde att många känner en oro över de flyktingar som kommer till Sverige idag 

eftersom många förknippar flyktingar med muslimer. Han menar även att denna oro 

speglas i ledare i många tidningar vilket i sin tur kan påverka människors uppfattningar om 

muslimer. Precis som lärarna i denna undersökning poängterar upplever jag att det är 

oerhört viktigt att skolan ger eleverna verktyg för att utveckla en källkritisk förmåga och 

värdera den information de får om olika religioner från medier. Sverige är och kommer 

troligtvis fortsätta utvecklas till ett mer mångkulturellt samhälle och jag ser en stor 

problematik i om oron för och fördomar av muslimer och även andra religiösa grupper 

fortsätter att utvecklas och förstärkas, vilket det finns risk för om inte lärare behandlar 

elevernas eventuella fördomar i religionsundervisningen.  

 

Förslag till vidare forskning 

 

Då det kan vara svårt att genom intervjuer förstå hur lärarna egentligen arbetar med 

mediers skildringar av islam i klassrummet skulle jag tycka det vore intressant att 

genomföra observationer av lärarens arbete. Vidare vore det intressant att observera om 

lärarnas arbete i att hantera mediers skildringar av islam såväl som andra religioner gör 

någon påverkan på elevernas uppfattningar av muslimer eller andra religiösa utövare. I 

dessa fall tror jag att det krävs längre observationer där forskaren genom sin närvaro blir 

en del av det sammanhang den studerar så eleverna vågar vara sig själva och uttrycka sig 

som de i vanliga fall brukar. Det behövs enligt min uppfattning ytterligare forskning kring 

hur ungdomar påverkas av mediers skildringar av olika religioner och dess utövare samt 

hur dessa skildringar kan hanteras och problematiseras i undervisningen. Detta är ett 
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forskningsområde jag tror kommer bli ännu mer aktuellt med tanke på det digitaliserade 

och mångkulturella samhälle vi lever i idag.  

7.2 Metoddiskussion  

 

      Jag anser att studiens syfte är uppnått och frågeställningarna besvarade eftersom lärares 

hantering och erfarenheter av mediers skildringar av religioner beskrivits. Att använda en 

kvalitativ metod och genomföra semistrukturerade intervjuer passade enligt mig väl för att 

uppnå mitt syfte. Enligt Fejes & Thornberg (2009) intar forskaren inom kvalitativ metod 

ett tolkande arbetssätt och har ett intresse att gå in på djupet vilket jag i denna undersökning 

gjort genom att analysera lärarnas förhållningssätt till och deras val att hantera mediers 

religionsskildringar. De semistrukturerade intervjuerna fungerade bra för studien då jag 

inte tror att jag hade kunnat få lika utvecklade svar av lärarna om jag inte hade haft 

möjlighet att ställa följdfrågor för att förtydliga lärarnas svar. Innan den egentliga 

intervjuundersökningen genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien hade enligt mig 

fungerande frågor och gav ett givande resultat vilket är varför jag valde att inkludera den i 

min undersökning.  

 

Studiens tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet är ett begrepp som används för att bedöma kvaliteten i kvalitativa studier. 

Begreppet tillförlitlighet består av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering. Trovärdighet motsvarar hur sannolika eller trovärdiga resultaten är. 

Överförbarhet motsvarar huruvida resultatet kan tillämpas även i andra kontexter, vilket är 

varför frågan om urval av personer som ska medverka i undersökningen blir avgörande. 

Pålitlighet syftar till om man får liknande resultat vid ett annat tillfälle. Med konfirmering 

menas att forskaren varit objektiv och inte medvetet låtit personliga värderingar påverka 

undersökningen och slutsatserna av den (Lincoln & Guba, 1985; Guba & Lincoln, 1994).  

Vad gäller studiens överförbarhet och pålitlighet utgör en svaghet i kvalitativ forskning 

enligt Patton (2002) att forskningen är så starkt beroende av forskarens utbildning, 

färdigheter och intellekt och att resultatets kvalitet är beroende av forskaren som människa 

när det kommer till analysarbetet. Resultatet är beroende av vilka erfarenheter och 

bakgrunder informanterna erhåller samt min egen bakgrund och erfarenheter vid 

analysarbetet, vilket är varför jag inte kan garantera att alla lärare delar de uppfattningar 
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som framkommit genom denna undersökning eller att de slutsatser jag dragit stämmer 

överens med kommande undersökningar. Gällande konfirmeringskriteriet har min avsikt 

varit att genomföra undersökningen och analysen så objektivt som möjligt och inte låtit 

personliga värderingar påverka mina slutsatser, men återigen är detta inget jag kan 

garantera eftersom min analys enligt Patton är beroende av vad jag har för intellekt och 

erfarenheter. Syftet med studien var att förklara på vilket sätt lärare hanterar mediers 

religionsskildringar, vilket har genererat individuella svar från lärare till lärare vilket beror 

på hur lärarna upplever saker och ting. Jag anser dock att min undersökning är tillförlitlig 

då jag med inspiration från fenomenologin försökt tolka informanternas handlingar utifrån 

deras perspektiv och lagt mina egna erfarenheter och uppfattningar åt sidan.  

 

Studiens generaliserbarhet 

 

Under rubriken tidigare forskning presenterades ett antal strategier för att behandla 

fördomar om muslimer genom att använda och granska mediers skildringar, exempelvis i 

form av analys av artiklar eller bilder i medier. Trots många andra tillvägagångssätt att 

hantera mediers bild av islam, främst genom diskussioner kring mediers framställningar, 

kunde ingen av lärarna i denna studie ge några exempel på strategier eller källkritiska 

övningar de använder sig av för att analysera mediers religionsskildringar. För att kunna 

presentera ett resultat där lärarna i högre grad arbetar på det sätt som presenterats i 

forskningen kan det ifrågasättas varför jag inte i mitt urval valde ut lärare som arbetade på 

ovanstående sätt. Resultatets generaliserbarhet kan även ifrågasättas eftersom jag endast 

intervjuat fem lärare. På grund av tidsbrist och svårigheter i att få tag i medverkande lärare 

fanns det dock ingen möjlighet för ett bredare urval av lärare och de lärare som presenterats 

i undersökningen är de lärare jag förmåtts få kontakt med.  

 

Lärarna i denna undersökning lyfte själva fram vilken relation till religion de har, varav 

några var kristna och några inte hade någon religiös anknytning alls. Detta går att spekulera 

kring om det haft någon påverkan på resultatet. Resultatet hade kanske visat på skillnader 

om några av lärarna istället hade haft en muslimsk bakgrund och deras 

religionsundervisning hade kanske hanterat elevernas stereotypa uppfattningar av islam i 

högre grad än lärarna i denna undersökning visat. Urvalet består även av lärare som har 

längre erfarenhet i skolan och som genom åren arbetat med tidigare läroplaner än Lgr11. 
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Detta kan ha haft en påverkan på lärarnas sätt att ge eleverna möjlighet att utveckla 

förmågan att söka information om religioner och värdera källornas relevans och 

trovärdighet (Skolverket, 2011a), då ingen av lärarna gav exempel på hur de arbetade med 

förmågan specifikt i religionsundervisningen. En av lärarna framför att det i tidigare 

läroplaner inte legat tonvikt på källkritik i religionskunskapen vilket kan vara en av 

anledningarna till att dessa lärare arbetar med källkritiken mer övergripande. Det hade 

därför varit intressant att jämföra erfarna lärares arbetssätt med nyexaminerade lärares som 

genom sin utbildning arbetat mycket med Lgr11.  

 

Slutligen vill jag påpeka att det finns begränsad forskning om hur lärare kan hantera 

mediers skildringar av islam men även andra religioner i religionsundervisningen både 

internationellt men främst i Sverige. Allt som framkommit genom intervjuerna har således 

inte kunnat jämföras eller liknats med tidigare forskning. Detta ser jag dock som en styrka 

med min undersökning då den kan bidra med ny forskning som är av relevans för både min 

egen del som blivande religionskunskapslärare och andra lärares.   
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 Hur tycker du att det är att vara religionskunskapslärare?  

 Anser du att förändringar i omvärlden speglas i din religionsundervisning?  

 Tror du att dina elever påverkas av det de ser i medier?  

 Hur lägger du upp undervisningen för att eleverna ska utveckla förmågan att söka 

information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas 

relevans och trovärdighet?  

- Följdfråga om de använder medier i undervisningen: Vilka medier använder du 

i religionsundervisningen? (Tidningar? Reklam? Internet? Filmer? Dataspel?) 

Vilka didaktiska metoder använder du dig av när ni granskar medier?  

 Hanterar du händelser som förekommer i nyheter och annan medier om olika 

religioner i religionsundervisningen.  

- Följdfrågor: Varför/varför inte gör du det? Hur gör du det? 

 Ser du några för/ nackdelar med att analysera mediers skildringar av olika 

religioner i religionsundervisningen? 

 

 

 

9. Bilaga 1 - Intervjufrågor 


