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Abstract 

The purpose of this essay has been to examine how teachers, in Banaras, India, in the history 

subject describe their own teaching about different religions as part of the history subject.  

In order to fulfill the purpose of this essay the following question has been asked. How do active 

teachers in the history subject describe their own teaching about Hinduism, Buddhism, Jainism, 

Islam and Christianity as part of the history subject? a) What do they bring up? b) How do they 

bring it up? c) When do they bring it up? d) Why do they bring it up? 

In order to fulfill the purpose of this essay and to answer the question that is asked in the essay, 

five teachers in two different schools have been interviewed. The essay is built on normative didactic 

theory and the four terms what, when, how and why have been used as instruments to analyze the 

interviews. The result of the examination shows that the teachers gives similar descriptions of their 

teaching about the ”core” of the different religions, but also that the teachers describe their 

teaching about religions very differently from each other concerning what they bring up about the 

different religions but also how they bring it up in the classroom. In the end the five teachers’ 

describes the teaching about different religions as something positive and they all want to bring up 

the best sides of every religion. Banaras and India is a multi religious society built on religious 

pluralism and they are all trying to teach this to the students.  

 

Keywords: What, when, how, why, religious pluralism, Hinduism, Buddhism, Jainism, Islam, 

Christianity, Banaras, India, interviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 

Syftet för uppsatsen har varit att genom intervjuer med verksamma lärare i ämnet historia i 

Banaras, Indien, undersöka hur dessa lärare beskriver sin undervisning om religioner inom ramen 

för historieämnet. För att möta syftet så har följande frågeställning ställts mot det undersökta 

materialet. Hur beskriver verksamma lärare i ämnet historia i Banaras sin framställning av 

religionerna hinduism, buddhism, jainism, islam och kristendom i sin undervisning i historia?      

a) Vad tas upp? b) Hur tas det upp? c) När tas det upp? d) Varför tas det upp? 

 

För att möta syftet och besvara frågeställningen har kvalitativa intervjuer med fem lärare på två 

olika skolor genomförts. Uppsatsen har byggts på normativ didaktisk teori och som verktyg för 

analysen har begreppen vad, när, hur och varför används. Resultatet av undersökningen visar att 

de olika lärarna ger liknande beskrivningar av deras undervisning kring de olika religionernas 

”kärna” men också att det beskriver sin undervisning om religionerna på ett mycket varierande sätt 

både gällande vad som tas upp rent stoffmässigt och hur det sedan praktiskt undervisas kring dem. 

I grund och botten beskriver samtliga lärare sin undervisning om de olika religionerna som 

någonting positivt och att det är det positiva som de vill lyfta fram i undervisningen. Banaras och 

Indien är ett mångreligiöst samhälle, genomsyrat av religiös pluralism som de intervjuade lärarna 

är stolta över och vill bevara samt utveckla genom sin undervisning om de olika religionerna i 

Indien.  

 

Nyckelbegrepp: Vad, när, hur, varför, religiös pluralism, hinduism, buddhism, jainism, islam, kristendom, 

Banaras, Indien, intervjuer. 
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1. Inledningskapitel 

1.1 Problemformulering 

I den indiska konstitutionen slås det fast att Indien är en suverän, socialistisk, sekulär, demokratisk 

republik som värnar om alla indiska medborgares rätt till frihet, jämlikhet och rättvisa.
1
 Begreppet 

sekulär är ett för många värdeladdat uttryck som kan tolkas på många olika sätt. 

Nationalencyklopedin beskriver termen sekulär som ”världslig, i motsats till andlig eller kyrklig.”
2
 

I praktiken innebär detta att Indien i likhet med Sverige har separerat de religiösa institutionerna 

från staten. Indien är på många sätt ett andligt land, men staten är sekulär. Denna sekularisering har 

kommit att påverka den indiska skolundervisningen i allmänhet och undervisning i religion i 

synnerhet. Till skillnad från Sverige som 1969 övergav ämnet kristendomskunskap för det mer 

objektiva ämnet religionskunskap som skulle behandla, förutom kristendom, de övriga 

världsreligionerna och livsfrågor, så valde Indien att helt ta bort religion som skolämne.
3
  Istället 

har de införlivat religionen som en del av historieundervisningen vars struktur och upplägg kan 

variera men generellt så är upplägget att historia läses i årskurs 6-8 inom paraplykursen ”Social 

Science”. Från årskurs 9 till årskurs 12 läses ämnet historia som ett separat ämne, även här med 

inslag av religion.
4
 Att inte ha ett separat religionsämne, utan istället införliva det i historieämnet 

vilket torde innebära att religioner enbart belyses ur ett historiskt perspektiv kan anses vara ett 

anmärkningsvärt beslut då Indien är ett mångreligiöst land vars många olika religiösa samfund 

med jämna mellanrum hamnar i konflikt med varandra.
5
  

 

År 2001 sammanställde den indiska staten en översikt över den religiösa mångfalden i Indien. 

Denna sammanställning är nu 13 år gammal och att över huvud taget göra sammanställningar av 

religiös tillhörighet kan vara både problematiskt och ibland missvisande, men i det här fallet kan 

det trots allt fungera som en fingervisning kring den religiösa mångfalden som finns i Indien.  

827 578 868 personer, motsvarande ca 80 % av Indiens befolkning ansågs vara hinduer 

(Vaisnavism, Saivism m.fl. inräknade), 138 188 240 personer, ca 13 % av befolkningen räknades 

som muslimer, 24 080 016 personer, ca 2,5 % ansåg sig vara kristna, ytterliggare 19 215 730 

                                                           
1
 Sing Mahendra P V.N. Shukla´s Constitution of India (1997). 

2
 http://www.ne.se/sekul%C3%A4r/303074  2014-09-22. 

3
 Löfstedt Malin (red) Religionsdidaktik - mångfald livsfrågor och etik i skolan. Studentlitteratur, Lund 2011. Sid 30.   

4
 För detaljer kring vad som tas upp kring de olika religionerna mellan klass 6-8: NCERT Syllabus for Classes at the 

Elementary Level sid 162 och framåt. Finns i elektroniskt format. 

http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol1/Preliams.pdf 2014-11-17. För detaljer kring vad som tas upp kring 

de olika religionerna mellan klass 9-12: NCERT Syllabus For Secondary and Higher Secondary Classes sid. 77-81 samt 93-

101. finns i elektroniskt format http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol2/Preliams.pdf 2014-11-17. 

5
 Organisationen Human rights Watch belyser i denna artikel situationen i Indien. 

http://www.hrw.org/news/2014/04/04/plight-religious-minorities-india 2014-11-17 .  

http://www.ne.se/sekul%C3%A4r/303074
http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol1/Preliams.pdf
http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol2/Preliams.pdf
http://www.hrw.org/news/2014/04/04/plight-religious-minorities-india


 5 
 
 

personer, ca 2 % tillhörde sikhismen, följt av 7 955 207, ca 1 % buddhister, och 4 225 053, 0,5 % 

jainister.
6
 Denna häpnadsväckande religiösa mångfald gör avsaknaden av ett religionsämne i 

skolan än mer förbryllande. Hur skall elever kunna få förståelse för 138 miljoner muslimer eller 24 

miljoner kristna om de inte får någon kunskap om dess tro, idéer och traditioner? Men än viktigare, 

hur får elever kunskap om sin egen religion, det indiska samhällets religiösa prägel och sin egen 

identitet i förhållande till andra religioner? Eller är det så att dessa aspekter tas upp inom ramen för 

religionernas framställning inom historieundervisningen trots allt? Vad tas egentligen upp inom de 

olika religionerna och hur framställs de? Belyser man bara religionerna ur ett historiskt perspektiv?  

Genom intervjuer med verksamma lärare i historia i Banaras, Indiens mest religiösa och heliga stad 

skall jag försöka finna svar på dessa frågor.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet för uppsatsen är att genom intervjuer med verksamma lärare i ämnet historia i Banaras 

undersöka hur dessa lärare beskriver sin undervisning om religioner inom ramen för historieämnet.  

För att möta syftet så kommer följande frågeställning att ställas mot det undersökta materialet. 

 

1. Hur beskriver verksamma lärare i ämnet historia i Banaras sin framställning 

av religionerna Hinduism, Buddhism, Jainism, Islam och Kristendom i sin 

undervisning i historia? 

 a) Vad tas upp?  

 b) Hur tas det upp?  

 c) När tas det upp?  

 d) Varför tas det upp? 

 

Detta syfte har valts för att belysa hur undervisning om religioner kan se ut i andra länder, i det här 

fallet Indien och jämföra dess undervisningssätt med det svenska. Denna uppsats är skriven av en 

blivande religionslärare och är ämnad att läsas för framför allt blivande religionslärare. Det är min 

förhoppning att genom denna uppsats skapa en vidare förståelse kring religionsundervisningens 

komplexitet och mångfacetterade uttryckssätt. 

 

                                                           
6
 Office of The Registrar General & Census Commissioner, India, New Delhi, Ministry of Home Affairs, Government of 

India. Religious Composition. Url. 

http://www.censusindia.gov.in/(S(acpulw45a4nnicrfgp4mh43p))/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx 2014-10-

01. 

http://www.censusindia.gov.in/(S(acpulw45a4nnicrfgp4mh43p))/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx
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1.3 Tidigare forskning och litteratur 

Nedan följer vad som kan betecknas som en inringning av relevant forskning som har anknytning 

till min uppsats samt relevant litteratur i anknytning till den. Min uppsats är i första hand av 

didaktisk karaktär därför kommer störst fokus att ligga på just didaktisk forskning, framför allt 

inom religionsämnet. 

 

Bengt Schüllerqvist och Christina Osbeck, redaktörer tillika medförfattare till boken 

Ämnesdidaktiska insikter och strategier berättelser från gymnasielärare i 

samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap har i 15 intervjuer diskuterat 

ämnesdidaktik med verksamma lärare i samhällskunskap, religionskunskap, historia och geografi.
7
 

Det är Osbecks egna intervjuer med lärare i religionskunskap som har anknytning till min uppsats. 

Osbeck har intervjuat fyra lärare om deras syn på religionsämnet, dels under deras egen skolgång 

men även hur de som religionslärare uppfattar ämnet idag. Det handlar alltså om berättelser kring 

religionsämnet i skolan som sträcker sig mellan åren 1948-2007.8 Osbeck söker finna de fyra 

intervjuade lärarnas religionsdidaktiska intentioner och insikter samt se hur dessa kan ha tagit 

form.
9
 Osbecks intervjuer ligger nära min egen forskning som syftar till att, i den mån det är 

möjligt finna de intervjuade lärarnas religionsdidaktiska intentioner inom ramen för deras 

undervisning om religion i historieämnet genom de didaktiska frågorna vad, hur, när och varför.  

 

David Lifmarks Doktorsavhandling Emotioner och värdegrundsarbete 

om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola har i syfte att ”beskriva och analysera 

dilemman som kan uppstå vid tolkningar av och arbete med det värdegrundsuppdrag som staten 

genom läroplanen ålägger den svenska skolan.”
10

 Lifmark använder sig av en så kallad forsknings 

cirkel som metod där olika aspekter av värdegrundsarbetet diskuteras. I kapitel 4 i Lifmarks 

avhandling studeras hur verksamma lärare talar om religiositet i skolan genom diskussion kring 

bl.a. föreställningar om hur heliga texter kan tolkas, konflikter mellan lärarna om vad 

värdegrundsuppdraget ålägger dem, när elever manifesterar sin religiositet med sitt klädval, idéer 

om motsättningar med religiösa förtecken i skolan och omvärlden m.m.
11

 Lifmark belyser genom 

                                                           
7
 Schüllerqvist Bengt, Osbeck Christina (Redaktörer) Ämnesdidaktiska insikter och strategier berättelser från gymnasielärare 

i samhällskunskap, geografi, historia och Religionskunskap (2009) sid 7 finns i elektroniskt format. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:438879/FULLTEXT01.pdf 2014-11-05.    

8
 Schüllerqvist och Osbeck sid 157. 

9
 Schüllerqvist och Osbeck sid 200-201. 

10
 Lifmark David Emotioner och värdegrundsarbete om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola (2010) sid 67. 

Finns i elektroniskt format. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:371922/FULLTEXT01.pdf 2014-11-05. 

11
 Lifmark sid 198. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:438879/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:371922/FULLTEXT01.pdf
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sin forskning lärares olika syn på bl.a. religioners roll och plats i skolan, något som även mina 

intervjuer ämnar belysa. 

 

Utöver den religionsdidaktiska aspekten som genomsyrar denna uppsats kommer den även att 

behandla indisk historia och indiskt historiebruk, detta då det är religion inom historieämnet som 

skall undersökas. Klas-Göran Karlsson är tillsammans med Ulf Zander redaktör till boken 

Historien är nu, en introduktion till historiedidaktik. I kapitel ett diskuterar Karlsson kring 

historiebruk och hur olika individer brukar historia på olika sätt. Karlsson hävdar att historielärare, 

just sådana lärare som jag ämnar intervjua i min uppsats, brukar historia på ett vetenskapligt sätt, 

som ett verktyg för att verifiera och tolka sin omvärld.
12

 I kapitel 3 kommer jag att diskutera kring 

huruvida mina slutsatser om lärares historiebruk är detsamma som Karlssons.    

 

Min forskning kommer även att komma i kontakt med religiös pluralism i Indien i allmänhet och i 

Banaras i synnerhet. Något kort om forskning som bedrivits kring religiös pluralism i Indien bör 

därför också belysas. Jamal Malik och Helmut Reifeld är redaktörer tillika medförfattare till boken 

Religious pluralism in South Asia and Europe. I kapitel 4 belyser T.N. Madan den religiösa 

pluralismen i Indien genom att ge en kort men tydlig genomgång av de ”indiska religionerna” 

hinduism, buddhism, jainism och sikhism samt de ”importerade religionerna” kristendom, 

judendom, islam och zoroastrism.
13

 Madan för en diskussion kring den religiösa pluralismens 

många olika skepnader i Indien som sträcker sig från ett ”hinduismen är bäst men vi respekterar 

andra religioner också perspektiv”, till ett ”alla religioner är lika viktiga och fyller samma 

funktioner men de är alla bristfälliga på grund av människans bristfällighets perspektiv”.
14

 Idag 

skönjer Madan två sorters pluralism. Den ena typen grundar sig i den moderna intelligentians 

sekulariseringsideologi som med sin negativa syn på religion anser att var och en kan sköta sin 

religion i den privata sfären, d.v.s. i hemmet. Den andra grundar sig i en folklig positiv inställning 

till religion och bottnar i en slags gemenskap oavsett religiositet.
15

 Jamal och Helmuts bok belyser 

pluralism och dess olika skepnader. I min uppsats kommer också religiös pluralism att diskuteras 

framför allt kring frågan varför lärarna anser det vara viktigt att undervisa kring olika religioner. 

Här kan säkerligen olika typer av religiös pluralism skönjas.  

 

Harold G. Coward har tillsammans med en rad forskare komponerat boken Modern indian 

responses to religious pluralism, vars syfte är att belysa Indiens långvariga historia av religiös 

                                                           
12

 Karlsson Klas-Göran och Zander Ulf (redaktörer). Historien är nu en introduktion till historiedidaktiken (2009) sid 59.   

13
 Malik Jamal och Reifeld Helmut (redaktörer) Religious pluralism in South Asia and Europé (2005) sid 42.  

14
 Jamal och Helmut sid 66-71. 

15
 Jamal och Helmut sid 72. 
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pluralism samt dess olika tillvägagångssätt att bemöta religiös pluralism i moderna tider, både 

inom hinduismen som sådan, men även genom religiös pluralism jämte andra religioner.
16

  

 

Ett par andra litterära verk som kan vara värda att nämna och som har hjälpt mig till en djupare 

förståelse till den religiösa pluralismen och den indiska synen på religion är Y Masihs bok A 

comparative study of religions. Masih tar sig an uppgiften att studera, presentera och jämföra olika 

religioner med varandra. De religioner som faller under hans lupp är zoroastrism, judendom, 

kristendom, islam, hinduism, buddhism, jainism och sikhism. Alla dessa religioner jämförs på 

olika religiösa plan. Allt detta görs i syfte att få en större förståelse för andra religioner samt att 

komma till insikt om alla religioners gemensamma budskap.
17

 En annan bok av samma kaliber är 

Arvind Sharmas One religion too many the religiously comparative reflections of a comparatively 

religious hindu behandlar Sharmas egna spirituella resa genom möten, deltagande och jämförelser 

med olika religioner. Sharma ger en inblick i österländsk syn på västerländsk religiositet, vilket har 

hjälp mig i mina intervjuer om västerländska religioner i en indisk kontext. Sharmas bok bottnar i 

slutsatsen om religioner universalism och människans medfödda mänsklighet som kan bidra till en 

större förståelse mellan religioner istället för att bygga murar kring sin egen religion.
18

   

 

1.3 Bakgrund – Indien – religion – skola  

Den geografiska plats som vi idag kallar Indien tros har varit befolkad redan 500 000 år före dags dato. 

Den asiatiska nationalstat som vi idag förknippar med termen Indien har dock endast existerat sedan 

1947. 
19

 Indiens historia är fylld av krig och konflikter, men även av långvarig fred och harmoni. Den är 

födelseplats åt några av världens största religioner och många därutöver, kända och okända. Indien är, 

och har alltid varit ett mångkulturellt samhälle som genom århundraderna influerats av olika kulturer, 

där allt från Buddhistiska stupor, till muslimsk konst och västerländsk teknologi anammats och gjort till 

sin egen. Indien är idag ett land präglat av influenser från alla världens hörn, samtidigt som de har 

bevarat sin egen unika särart.
20

 

Den religiösa mångfalden har redan tagits upp i kapitel 1.1. men det kan vara fruktsamt att nämna något 

ytterligare om den här då det är en central del av denna uppsats innehåll. En mycket stor majoritet av 

Indiens befolkning benämner sig själva som hinduer vilket för dem innebär att de följer Dharma, en 

                                                           
16

 Coward Harold G. Modern indian responses to religious pluralism (1991) sid. IX-X. 

17
 Masih Y. A comparative study of religions (1990) sid 11-13.  

18
 Sharma Arvind One religion too many the religiously comparative reflections of a comparatively religious hindu (2014) sid 

149-155. 

19
 Stein Burton A History of India (1998) sid 45 och 366. 

20
 Wolpert Stanley India (1999) sid 23 – 25. 
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term som innefattar allt från tro och religiöst görande, till lagar, plikter och skyldigheter, kort sagt saker 

som skall genomsyra hela livet. Hinduismen är något som genomsyrar hela det indiska samhället och att 

separera det religiösa livet från resten av det indiska samhället är en i stort sett omöjlig uppgift.
21

 Utöver 

hinduismen har islam, trots Indiens delning till ett ”muslimskt land” i form av Pakistan 1947, en given 

plats i det Indiska samhället. Andra religioner som har sitt ursprung i Indien och som fortfarande 

praktiseras är buddhism, jainism och sikhism som samtliga har miljontals anhängare runt om i Indien. 

Även kristna och judar har församlingar i Indien.
22

 Indien är ett mångreligiöst land i dess rätta mening, 

där religioner, när de väl fått fäste, har en tendens att bli kvar och införlivas i det indiska samhället. 

 

Det indiska skolsystemet bygger på den indiska konstitutionen som deklarerar att det är obligatoriskt för 

alla barn att gå i skolan upp till 14 års ålder. Alla barn skall ha tillgång till gratis skolgång. Många barn i 

Indien går dock inte i skolan och skillnaderna är stora mellan städer och landsbygd. Skillnader mellan 

skolorna är också stora. Många ”allmänna” skolor där undervisningen är gratis är eftersatta och saknar 

såväl lärare med kompetens som material till undervisning, medan ”privata” skolor med höga 

terminsavgifter erbjuder alla tänkbara verktyg för god undervisning.
23

 Det indiska skolsystemet kan i sin 

struktur liknas vid det svenska. Man börjar skolan vid 5 års ålder då man börjar i årskurs 1, sedan är det 

obligatoriskt att läsa upp till årskurs 9 då barnen är 14 år. Därefter kan man även läsa årskurs 10-12 som 

motsvara det svenska gymnasiet.
24

            

       

 

1.4 Begrepp och Teoretiska utgångspunkter 

Syftet för uppsatsen är att undersöka undervisning i skola genom intervjuer med verksamma lärare.  

Uppsatsen kommer därför ha en tydlig didaktisk karaktär och bygga på didaktisk teori.  

Didaktisk teori är en forskningsinriktning med långa anor, inte minst i Sverige. Thomas 

Kroksmark hänvisar till den svenske filosofen Mathias Fremling som på 1800-talet beskriver 

didaktisk verksamhet som att ”undervisningsläran, är en vetenskap om de regler, som skall iakttas 

vid undervisning i en viss kunskap”.
25

 En något vid beskrivning kan tyckas, men den fångar trots 

allt den didaktiska essensen. Den definitionen av didaktik som jag kommer att använda mig av i 

                                                           
21

 Wolpert sid 71-72 

22
 Wolpert sid 72. 

23
 Wolpert sid 146 – 147. 

24
 NCERT National policy of education (1992) sid 5. finns i elektroniskt format. www.ncert.nic.in/oth_anoun/npe86.pdf 

2014-01-20 

25
 Kroksmark Thomas(red.) den tidlösa pedagogiken (2003) sid 244. 

www.ncert.nic.in/oth_anoun/npe86.pdf
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denna uppsats är hämtad ur Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik författad 

av de båda professorerna i pedagogik vid Umeå universitet, Gunnar Lindström och Lars Åke 

Pennlert. De definierar didaktik som ”läran om undervisning eller undervisningsvetenskap”.
26

  

Jan Bengtsson, professor vid Göteborgs universitet i didaktik och pedagogik ger genom sin artikel i 

tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige möjlighet till ytterliggare precisering genom att uppdela 

didaktik i tre delområden som Bengtsson kallar (1) normativ didaktik, (2) deskriptiv didaktik och (3) 

metadidaktik.
27

 Denna uppsats kommer att byggas kring normativ didaktik och genom den belysa lärares 

didaktiska spörsmål. Bengtsson har följande att säga om den normativa didaktikens mening och mål. 

 

Den normativa didaktikens uppgift är bland annat att uppställa och kritiskt pröva 

normativa system för undervisning. Att fatta beslut om och verkställa dem är i vissa fall 

en politisk respektive administrativ uppgift. I den normativa didaktikens uppgift ingår 

bland annat att diskutera mål, kunskapsurval och metoder för undervisningen samt att 

berättiga de val som träffas. Denna problematik uppträder på både en övergripande 

läroplansnivå och en konkret lektionsförberedande nivå. Den normativa didaktiken 

innesluter även föreskrifter för hur undervisning bör genomföras och deras berättigande.
28

 

 

Den normativa didaktiken blir högst relevant för min uppsats då jag ämnar undersöka 

lärares kunskapsurval, mål, metoder för undervisning m.m. Det är framför allt det faktiska 

undervisningstillfällena och lärarnas beskrivning av dessa som kommer att undersökas 

utifrån normativ didaktik.  

 

Det är utifrån detta teoretiska ramverk som uppsatsen kommer att byggas. Som verktyg till detta 

byggande kommer fyra didaktiska begrepp att användas. Dessa begrepp är hämtade från den 

tjeckiske pedagogen Amos Comenius (f.1592) som har skrivit en av de viktigaste böckerna inom 

ämnet, Didactica magna: på svenska kallad Stora undervisningsläran.
29 Comenius största bidrag 

till didaktikens utveckling är de fyra didaktiska frågor som varje pedagog bör ställa både till sig 

själv och till sina elever, ”Vad? Hur? När? Varigenom?”.
30

 Den något föråldrade termen 

varigenom har man i dag bytt ut mot det mer vardagliga begreppet varför.  

I boken Didaktik redigerad av Michael Uljens har de båda tyska didaktikerna Werner Jank och 

Hilbert Meyer utvecklat Comenius didaktiska frågor. De menar att i ett klassrum så förvandlas 

didaktisk teori till en praktisk verksamhet. Med hjälp av frågorna vad, hur, när och varför, kan den 

didaktiska teorin upptäcka vad de sociala ramarna och normerna kräver av eleverna. Didaktiken 

                                                           
26

 Lindström Gunnar & Pennlert Lars Åke Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik.  (2006) sid 18. 

27
 Artikel i tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige 1997 årg 2 nr 4. Bengtsson Jan Didaktiska dimensioner Möjligheter 

och gränser för en integrerad didaktik (1997) sid 247. 

28
 Bengtsson sid 247. 

29
 Comenius Johan Amos Didactica Magna - Stora undervisningsläran (1989) sid 36. 

30
 Comenius sid 31. 
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blir på så sätt ett system som lärs ut till eleven och där man tillmötesgår elevens förmåga att ta till 

sig kunskap. Jank och Meyer konstaterar att ”Didaktiska teorier bör inte endast förklara, utan 

också handleda läraren och dennes tio, tjugo eller trettio elever i deras pedagogiska handlande”.
31

 

Teorin ska, enligt Jank och Meyer, hjälpa en lärare att förstå sin egen teoretiska kompetens, dvs. 

”förmågan att inordna didaktiska problem”.
32

 Didaktisk metod ska hjälpa lärare att planera 

lektioner och mitt syfte är att undersöka hur verksamma lärare planerar sina lektioner, när de skall 

undervisa kring de fem ovan nämnda religionerna med hjälp av begreppen vad, när, hur och varför.   

 

 

 

1.5 Urval och avgränsningar 

På grund av uppsatsens ringa omfång samt för att på ett tillfredställande sätt möta uppsatsens syfte 

har följaktligen avgränsningarna blivit därefter. Antalet intervjupersoner har begränsats till fem 

stycken. Att det blev fem intervjupersoner bottnar i en rad olika anledningar. Den första och enligt 

min mening viktigaste anledningen till att det blev fem intervjupersoner är att jag anser att dessa 

fem intervjupersoner har gett mig tillräckligt med data för att göra en fullgod analys, samt dra 

slutsatser och föra en diskussion kring det insamlade materialet. På frågan hur många 

intervjupersoner behöver jag? svara Steinar Kvale att ”intervjua så många personer som behövs för 

att ta reda på vad du vill veta”.
33

 Detta har följaktligen gjorts. Naturligtvis hade fler intervjuer 

kunnat ge ett större material vilket hade kunna leda till en bredare analys och större möjligheter till 

generaliseringar och allmänna slutsatser. Detta har dock inte varit möjligt på grund av en rad 

anledningar. Svårigheter att få tillträde till skolor, svårigheter att få lärare att ställa upp på en 

intervju, antingen på grund av tidsbrist eller också brist på intresse var samtliga faktorer som 

tvingade mig att avgränsa antalet intervjupersoner till fem stycken. Ytterliggare en aspekt som 

påverkade antalet intervjupersoner var min egen tidsbrist. Att ta kontakt med en skola, träffa och 

skapa kontakt med lärare samt lyckas boka in en lämplig tid för en intervju är angelägenheter som i 

Sverige hade tagit betydligt mindre tid än i Banaras. Att därtill transkribera fem intervjuer på ett 

språk som varken är mitt eller intervjupersonernas modersmål förlängde ytterliggare processen. 

Ytterliggare en faktor som fungerat som motivation till valet av fem intervjupersoner fann jag i 

tidigare forskning som också använt sig av kvalitativa intervjuer med ett liknande antal 

                                                           
31

 Uljens Michael (red) Didaktik (1997) sid 22. 

32
 Uljens (red) sid 23. 

33
 Kvale Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) sid 97. 
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intervjupersoner. Exempelvis Osbecks studie kring religionskunskapslärares ämnesdidaktiska 

insikter och strategier där fyra lärare intervjuades och gav ett fullgott analysmaterial.
34

  

 

Utöver antalet intervjupersoner så har ytterligare avgränsningar gjorts. Antalet religioner som 

undersöks har begränsats till fem stycken nämligen hinduism, buddhism, jainism, islam och 

kristendom. Att just dessa fem religioner valdes grundar sig i en mängd olika anledningar. 

Hinduism valdes då det är den största religiösa rörelsen i Indien och den tredje största i världen.
35

 

Då denna uppsats genomförs och författas i Banaras, hinduismens heligaste stad blev valet av 

hinduismen som undersökningsobjekt än mer självklart.
36

 Det faktum att samtliga av de 

intervjuade lärarna ansåg sig vara hinduer gjorde valet av hinduism som undersökningsobjekt än 

mer intressant då jag fick möjlighet att diskutera hur de undervisade kring sin egen och majoriteten 

av dess elevers religion. Förutom detta så är hinduismen en central del av historieämnet och tas 

upp vid flera tillfällen i flera årskurser.
37

 

 

Buddhism och Jainism valdes, dels för att de båda haft betydande inflytande och spelat centrala 

roller i indisk historia, dels för att de båda är indiska religioner som har sitt ursprung inom 

hinduismen. Buddhism och Jainism valdes även på grund av deras nära anknytning till varandra i 

form av uppkomst, religiösa ledare etc.
 38

 Buddhism valdes också på grund av dess stora 

anhängarantal och kulturella inflytande, framför allt i Östasien.
39

 Jainismen kan inte stoltsera med 

lika många anhängare, men dess inflytande i Indien har varit mycket stort och dess centrala tanke 

om Ahimsa, icke-våld har fått en given plats i det indiska samhället och inspirerat personer som 

Mahatma Gandhi till att verka för fredliga konfliktlösningar.
40

 Ur ett didaktiskt perspektiv fann jag 

det intressant att få möjlighet att diskutera med lärarna om hur de förhöll sig och såg på de tre 

indiska religionerna, hinduism, buddhism och jainism och hur de undervisade kring dem i relation 

till varandra. Buddhism och jainism är även två religioner som tas upp och är en viktig del i det 

indiska historieämnet.
41

  

                                                           
34

 Schüllerqvist och Osbeck sid 157. 

35
 Statistik över religiös tillhörighet https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html 2014-11-09 

samt statistik över religiös tillhörighet i Indien https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html 

2014-11-09. 

36
 Alexander Pat (red.) A Lion handbook the world’s religions (1996) sid 171.  

37
 För detaljer kring vad som tas upp kring hinduism: NCERT Syllabus for Classes at the Elementary Level sid 165. Finns i 

elektroniskt format http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol1/Preliams.pdf 2014-11-09 samt NCERT Syllabus 

For Secondary and Higher Secondary Classes sid 97. finns i elektroniskt format 

http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol2/Preliams.pdf 2014-11-09. 

38
 Pat (red.) sid 176-179. 

39
 Pat (red.) sid 228. 

40
 Pat (red.) sid 207. 

41
 För detaljer kring vad som tas upp kring buddhism och jainism: NCERT Syllabus For Secondary and Higher Secondary 

Classes sid 97. Finns i elektroniskt format http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol2/Preliams.pdf 2014-11-09.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol1/Preliams.pdf
http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol2/Preliams.pdf
http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol2/Preliams.pdf
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Islam valdes då det är världens, tillika Indiens näst största religion vars inflytande idag såväl som i 

indisk historia har varit mycket stort.
42

 Relationerna mellan hinduer och muslimer har och är 

fortfarande på vissa håll i Indien mycket frostiga, därför är det intressant att undersöka hur de 

undervisar kring just islam.
43

 Utöver dessa skäl så innehar islam i kontexten av Mogulimperiet en 

central roll inom indisk historieundervisning. Islam diskuteras även ur ett världshistorisk 

perspektiv.
44

  

 

Kristendom valdes eftersom det är världens största religiösa rörelse med en relativt stor skara 

anhängare i Indien (ca 24 miljoner).
45

 Kristendomen har även spelat en central roll i modern indisk 

historia framför allt i samband med den brittiska kolonisationen av Indien, detta väckte mitt 

intresse att undersöka hur kristendom framställs i den kontexten. Annars nämns kristendom inom 

indisk historieundervisning främst som en del av världshistorien, då som en del av romarrikets 

utveckling och under 1500-talets reformationer.
46

 Det är även intressant att få möjlighet att 

undersöka hur den religion som genomsyrat min uppväxt och det samhälle jag lever i framställs i 

en annan kontext, d.v.s. ett österländskt perspektiv på en västerländsk religion. Ytterliggare en 

anledning till valet av kristendom som undersökningsobjekt bottnar i att en av de skolorna som två 

av de intervjuade lärarna arbetade vid grundades av kristna och har fortfarande en tydlig kristen 

profil. Det blev därför intressant att undersöka om deras syn på kristendom och sätt att undervisa 

om kristendom skilde sig från de lärarna som arbetade på en skola utan kristen profil.  

Hade mer tid och utrymme funnits till hands, hade ytterligare religioner diskuterats, exempelvis 

sikhism, confucianism, parsism, judendom eller Baha´i, detta får dock bli ämnesområden för en 

annan uppsats.   

 

Övriga avgränsningar som kan nämnas är längden på intervjuerna som, med ett undantag aldrig 

översteg en timme, intervjuernas innehåll vars övergripande frågor finns tydligt redovisade i 

intervjuguiden, att uppsatsens insamlade data enbart består av intervjuer, analysens kvantitet och 

                                                           
42

 Statistik över religiös tillhörighet https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html 2014-11-09 

samt statistik över religiös tillhörighet i Indien https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html 

2014-11-09. 

43
 För en fördjupning kring relationerna mellan hinduism och islam rekommenderas följa artikel. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/266312/Hinduism/261548/Hinduism-and-Islam 2014-11-09. 

44
 För detaljer kring vad som tas upp kring Islam: NCERT Syllabus For Secondary and Higher Secondary Classes sid 95 och 

168. Finns i elektroniskt format http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol2/Preliams.pdf 2014-11-09. 

45
 Statistik över religiös tillhörighet https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html 2014-11-09  

Antalet kristna anhängare i Indien. 

http://www.censusindia.gov.in/(S(acpulw45a4nnicrfgp4mh43p))/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx 2014-11-

09. 

46
 För detaljer kring vad som tas upp kring Kristendom: NCERT Syllabus For Secondary and Higher Secondary Classes sid 

94-95. Finns i elektroniskt format http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol2/Preliams.pdf 2014-11-09. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/266312/Hinduism/261548/Hinduism-and-Islam
http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol2/Preliams.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
http://www.censusindia.gov.in/(S(acpulw45a4nnicrfgp4mh43p))/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx
http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/syllabus/vol2/Preliams.pdf
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djup samt uppsatsens resultat, diskussion och slutsatser. Allt ovannämnt har avgränsats och 

anpassats för att överensstämma med uppsatsens förutbestämda omfång samtidigt som det på ett 

tillfredställande sätt har möjliggjort att uppsatsens syfte möts.  

1.6 Metod   

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning har kvalitativa intervjuer använts som metod, 

eller något mer preciserat, halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Steinar Kvale beskriver denna 

intervjuform som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 

avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”.
47

I praktiken innebär detta ett samtal mellan två 

(eller fler) individer. Ett samtal där jag som intervjuare på förhand har konstruerat en struktur för 

samtalet, samt har ett tydligt syfte med det. Som intervjuare är det såväl min skyldighet som 

möjlighet att kontrollera samtalet, bestämma hur länge det ska pågå, när det är dags att byta ämne, 

ställa följdfrågor etc.
48

   

 

Intervjuerna har varit fem till antalet och har ägt rum på den skola där de intervjuade lärarna är 

verksamma eller i hemmet hos den intervjuade så att intervjupersonerna har fått besvara frågorna i 

en miljö som hen har känt sig trygg i. Intervjuerna har varit omkring 40 - 60 minuter långa, med ett 

undantag, en intervju blev strax över två timmar lång vilket först och främst berodde på den 

intervjuades svårigheter eller ovilja att förstå mina frågor vilket gjorde att en stor del av intervjun 

kom att behandla indisk religion som sådan och inte hur läraren ifråga undervisade om detta i 

historieämnet, intervjun var även tvungen att avbrytas två gånger vilket gjorde att tid fick läggas på 

att repetera saker som tidigare hade diskuterats. Den data som jag fick ut av denna intervju som är 

av relevans för min uppsats är lika stor som de övriga intervjuerna som varade mellan 40 och 60 

minuter. Samtliga intervjuer har på förhand varit identiskt strukturerade men har kommit att få 

väldigt olika utformning beroende på de intervjuades varierande sätt att besvara de ställda frågorna 

samt diskutera olika sidospår. Intervjuerna har varit uppdelade i fem huvudområden, nämligen 

hinduism, buddhism, jainism, islam och kristendom. Jag fann det lämpligt att börja med 

hinduismen eftersom de intervjuade i fråga är hinduer som lever i en hinduisk kontext, detta för att 

göra intervjupersonerna trygga och bekväma. Dessa huvudområden har sedan kretsat 

huvudsakligen kring de didaktiska frågorna vad, när, hur och varför. Frågorna som kretsar kring 

begreppet vad har syftat till att ta reda på vad man undervisar om inom de olika religionerna. Tas 

exempelvis islams fem pelare, kristendomens treenighet eller buddhismens åttafaldiga väg upp. Jag 

har även ämnat finna svar på vad de anser vara viktigast att ta upp om de olika religionerna. 

Frågorna som kretsar kring begreppet när har ämnat besvara frågan när d.v.s. i vilken årskurs 

                                                           
47

 Kvale Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun 2007 sid 117. 

48
 Kvale sid 13. 
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undervisar man om vilken religion, samt när som i samband med vilken historisk epok undervisar 

man om de respektive religionerna. Begreppet hur och de frågor som är anknutna till det begreppet 

har använts för att finna svar på exempelvis hur man beskriver buddhismens uppkomst i Indien 

eller hur man talar om profeten Muhammed i undervisningen. Hur innefattar också hur lärarna rent 

praktisk undervisar kring de olika religionerna. Används läroböckerna mycket, är grupparbeten 

aktuellt etc. De frågor som hänger samman med begreppet varför har haft i syfte att finna svar på 

varför de intervjuade lärarna anser det viktigt att undervisa om respektive religion i historieämnet.  

 

Då dessa intervjuer har varit halvstrukturerade till sin natur har vissa tydliga ramar funnits men det 

har även gjorts förändringar i form av formulering av frågorna, dess ordningsföljd, följdfrågor 

m.m. Detta för att få ut så mycket som möjligt från varje intervjuperson.
49

. Samtliga intervjuer har 

efter samtycke från intervjupersonerna spelats in med hjälp av lämplig ljudupptagningsapparatur.  

I likhet med andra forskningsmetoder innehåller intervjustudier ett antal fallgropar som det är lätt 

att halka ner i om inte intervjuerna är noga strukturerade och planerade. Som intervjuare är det av 

vikt att så långt det är möjligt undvika ledande frågor, svårformulerade frågor som kan förvilla 

intervjupersonen, detta har varit särskilt viktigt i min uppsats då intervjuerna har genomförts på 

engelska, ett språk som jag såväl som mina intervjupersoner behärskar, men som ingen utav oss 

har som modersmål. Språkliga missförstånd har fler gånger uppstått under intervjuerna dels genom 

att de intervjuade inte uppfattat den ställda frågan på det sätt som jag hade förutsatt, dels genom att 

jag inte förstått det svar som intervjupersonen gett mig. De intervjuade kunde mycket väl ha 

besvarat frågorna på ett annat sätt om frågorna hade formulerats på ett annorlunda sätt. Mycken tid 

och planering har därför lagts på att förbereda de frågor som har ställts under intervjuerna så att de 

har överensstämt med ovan ställda syfte och frågeställning samt har varit språkligt väl utformade 

och tydliga. På grund av bl.a. de språkbarriärer som funnits mellan mig och mina intervjupersoner 

har jag i vissa fall varit tvungen att använda mig av ledande frågor för att förtydliga och bekräfta 

de svar som jag tror mig ha fått. Kvale påpekar att ledande frågor kan vara nödvändiga för att 

besvara en undersöknings syfte.
50

 Detta har varit fallet i mina intervjuer och i min uppsats.  

 

Språkproblematiken har redan nämnts i förbigående men bör utredas ytterliggare då det inte bara 

är i intervjusituationerna som språket blivit ett hinder utan också i analysdelen av denna studie. 

Efter att intervjuerna utförts och spelats in på engelska har de följaktligen transkriberas på 

engelska, ett projekt i sig som har ställt till med en hel del bekymmer i form av dålig 

ljudupptagning, osammanhängande eller obegripliga avsnitt av inspelningen, en inspelningsapp på 

mobilen vars förmåga att överföra inspelningarna till en dator varit mycket bristfällig. Detta 
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 Kvale sid 13. 

50
 Kvale sid 145. 
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material har sedan analyserats och inlemmas i uppsatsens resultatdel på svenska. Här har det varit 

upp till mig och en pålitlig ordbok att göra en så autentisk översättning som möjligt och se till så 

att essensen i intervjusvaren återfinns även i den svenska analysen.   

 

Samtliga intervjuer har spelats in med en inspelningsapparatur, vilket följaktligen transkriberats 

därefter. Transkriberingarna har skett så tätt efter intervjuernas avslutning som det varit möjligt för 

att på så sätt ha kvar mycket av intervjun i minnet vilket har hjälpt vid ställen av intervjun där 

ljudet varit av dålig kvalité eller när meningar har varit osammanhängande. Transkriberingarna har 

utförts av mig personligen, detta har gjorts dels i brist på andra transkriberare, dels i brist på 

finansiella medel för att anlita en transkriberare men framför allt eftersom jag anser att jag själv 

har bäst kännedom om intervjuerna då det är jag som genomfört dem och kan då lättare förstå 

stycken av intervjun som en person som ej varit närvarande under själva intervjusituationen kan ha 

svårt att förstå. Eftersom intervjuerna genomförts på engelska har även transkriberingen 

genomförts på engelska. Mina transkriberingar är så kallade selektiva transkriberingar där jag valt 

att ta bort ord som öh, um, ah, eh, samt upprepningar och oavslutade meningar. Jag valde även att 

komprimera vissa delar av intervjuerna vars innehåll var ovidkommande för uppsatsens syfte.
51

 

Även delar av intervjun som p.g.a. dålig ljudupptagning eller språkförbistring blivit för svårtolkade 

har tagits bort. I övrigt har transkriberingarna i möjligaste mån ämnat fånga essensen i intervjuerna 

så långt det varit möjliga.  

 

När transkriberingarna slutförts har en analys av de transkriberade intervjuerna skett. 

Analysen har skett på följande sätt. Först har transkriberingar analyserats enskilt. Då har 

transkriberingarnas innehåll först delats upp efter de fem undersökta religionerna. Därefter 

har innehållet kring var och en av de undersökta religionerna ställts mot de didaktiska 

frågorna vad, när, hur och varför. På så sätt har jag fått fram de olika intervjupersonernas 

svar på vad de undervisar om kring de olika religionerna, det så kallade stoffet i 

undervisningen, hur de undervisar om de olika religionerna, vilka pedagogiska 

tillvägagångssätt och metoder de använder sig av i sin undervisning, när de undervisar om 

de olika religionerna, syftar till i vilken årskurs och i vilken ordning i relation till de andra 

religionerna som de undervisar om de olika religionerna och slutligen varför de undervisar 

kring de olika religionerna och varför det gör det på just det sättet. Först efter denna analys 

har en jämförelse mellan de olika lärarnas svar gjorts vilket också blivit en del av uppsatsens 

resultat.  

  

Slutligen bör något kort sägas om subjektiviteten kontra objektiviteten i denna intervjustudie. 

Kvale anser att ordet objektivitet är ett mångfacetterat begrepp som besitter en mängd olika 
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innebörder och egenskaper. En definition är att ”upprepade observationer av samma fenomen 

gjorda av olika observatörer bör ge samma data”
52

. I ljuset av denna definition av objektivitet så 

anser jag att min studie besitter en relativ objektivism. Det innebär att om en annan person skulle 

ställa identiska frågor till samma intervjupersoner som jag intervjuat så bör resultatet bli av en 

liknande karaktär. Personen i fråga skulle troligtvis inte få samma svar ordagrant men essensen i 

svaren skulle vara densamma. På så vis anser jag denna studie vara relativt objektiv. Det finns 

dock många utomstående faktorer som förhöjer halten av subjektivitet i denna intervjustudie. Det 

faktum att intervjuerna genomförs i ett för mig främmande land på ett språk som varken är mitt 

eller mina intervjupersoners modersmål förändrar naturligtvis förutsättningarna. 

Intervjupersonernas förutsättningar kan också se väldigt olika ut vilket kan påverka de svar som 

intervjuerna ger. Kvale påpekar att det ofta har hävdats att den kvalitativa forskningsintervjun 

saknar objektivitet och att det starkaste argumentet för detta påstående är att intervjuer till stor del 

består av mänskligt samspel i en unik situation.
53

 Faktum är ju att dessa intervjuer är unika 

tillfällen i såväl mitt som mina intervjupersoners liv. Fler intervjuer kan självklart utföras, men 

samma intervju kan aldrig utföras två gånger.          

 

1.7 Etiska överväganden 

Forskningsrådets etiska riktlinjer är principer som har ”till syfte att ge normer och förhållanden mellan 

forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en god avvägning kan ske 

mellan forskningskravet och individskyddskravet.” Dessa riktlinjer består av fyra allmänna huvudkrav 

kallade informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
 54

 Dessa krav 

och riktlinjer belyser Steinar Kvale på ett tillfredställande sätt i sin bok den kvalitativa 

forskningsintervjun, där han dessutom diskuterar den specifika etiska problematiken med just 

intervjustudier. Det är med forskningsrådets etiska riktlinjer som kompass samt Steinar Kvales expertis 

på området som vägledare som jag har tagit mig an mina egna etiska överväganden i just denna 

intervjustudie.    

 

Kvale påpekar mycket riktigt att etiska överväganden inte är något som bara gäller intervjuerna 

som sådana, utan att etiska överväganden genomsyrar hela forskningsarbetet, från dess inledande 

tematisering, till dess avslutande rapportering. Kvale delar in ett forskningsarbete i sju delar 

(tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering).
55

 En kort 

redovisning kring mina etiska överväganden inom var och en av dessa sju delar redovisas nedan. 
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Beträffande tematiseringen av mitt arbete så är det min förhoppning att mitt arbete inte enbart har 

bidragit till ny forskning inom valt område utan även att de intervjuer som genomförts på ett 

positivt sätt har bidragit till de intervjuade lärarnas förståelse för sin egen undervisning och stärkt 

deras yrkesroll. Tanken tillika förhoppningen är att dessa intervjuer ska ha gynnat de intervjuade 

lika mycket som de har gynnat mig.   

Vad gäller planering inför intervjuerna så har det krävts att jag har fått ett informerat samtycke från 

mina intervjupersoner innan en intervju kan genomföras, något som jag också fått. Detta innebär 

att jag har informerat de som skall intervjuas om syftet med mina intervjuer samt syftet med min 

studie, hur studien är upplagd, hur intervjuerna är upplagda och vad de kommer att innehålla, vilka 

eventuella fördelar/risker det kan innebära att deltaga, att deltagandet är helt frivilligt, garanterat 

konfidentialitet, förklarat vad intervjumaterialet kommer att användas till samt att det är tillåtet att 

dra sig ur intervjustudien när som helst.
56

 När intervjupersonerna gått med på dessa villkor har 

studien gått vidare till själva intervjuerna. 

I en intervjusituation är det viktigt att behålla konfidentialiteten samt att alltid försöka bejaka 

konsekvenserna av intervjun för den intervjuade. I inledningen till intervjun så nämner jag förvisso 

namnet på den person som skall intervjuas men detta är bara för eget bruk. I transkriberingen så är 

alla namn borttagna och om inspelningen skulle efterfrågas kan namnen alltid redigeras bort. 

Intervjuerna har i mitt fall alltid haft intervjupersonens bästa för ögonen. Frågorna i intervjuerna 

har aldrig varit av en sort att de krävt ett tydligt ställningstagande av läraren som på något vis 

skulle kunna utsätta intervjupersonen för några risker. Intervjufrågorna har endast berört saker som 

kan anses ligga innanför ramen för en lärares profession. Konsekvenserna för de intervjuade torde 

således vara ringa och om några konsekvenser skulle medföras genom intervjun så torde dessa 

enbart vara av det positiva slaget.
57

  

När så intervjuerna är genomförda så är det dags att skriva ut intervjuerna. Här är det återigen 

viktigt att konfidentialiteten bevaras samt att jag som utskrivare gör en så korrekt utskrift som 

möjligt av de muntliga intervjuerna.
58

 Under min transkribering gavs samtliga intervjupersoner ett 

alias, på så sätt kunde jag hålla isär de olika intervjuerna, samtidigt som konfidentialiteten säkras. 

Som nämnt i ovanstående metodkapitel så har transkriberingen utförts på ett så korrekt sätt som 

möjligt.  

 

I arbetets analysdel så har det varit upp till mig att avgöra hur djupt och hur kritiskt, samt med 

vilka glasögon som jag kommer att analysera de svar som intervjuerna har gett mig. Ytterliggare 

ett etiskt övervägande handlar om huruvida de intervjuade ska ha möjlighet att påverka 
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tolkningarna av deras uttalande. Det vill säga, ska de intervjuade få tillgång till intervjumaterialet i 

efterhand.
59

 I min analys av intervjuerna har jag utgått ifrån min normativa didaktiska teori och 

med hjälp av mina begrepp sonderat vilken data i intervjuerna som varit väsentlig för att möta 

uppsatsens syfte. Intervjupersonernas olika svar på de ställda frågorna har ställts mot varandra för 

att söka finna mönster, skillnader och likheter i deras svar och resonemang. Jag har i min uppsats 

använt mig av meningskoncentrering i min analys av intervjuerna för att finna kärnan i de 

intervjuades svar samt för att göra resultaten mer koncisa och lättare att jämföra med varandra.
60

          

Vad beträffar de intervjuades möjlighet till tolkning av materialet så har jag inför varje intervju 

informerat intervjupersonen om att intervjun kommer att genomföras på engelska, att den kommer 

att spelas in för att sedan transkriberas på engelska. Om intervjupersonen behagar ta del av 

transkriberingen i efterhand har denna möjlighet funnits. Jag har även förklarat att intervjuerna 

kommer att analyseras på svenska, ett språk de själva inte behärskar vilket gör det svårt för dem att 

ta del av analysen. På grund av min tillfälliga vistelse i Banaras där samtliga av de intervjuade har 

sitt uppehälle har ingen tid funnits att tillsammans med de intervjuade i efterhand gå igenom 

intervjuerna för att komplettera dem om de så önskat.    

Som forskare har jag ett etiskt ansvar att på ett så utförligt och korrekt sätt som möjligt verifiera 

den kunskap som jag förmedlar i denna rapport. Detta sker i den rapportering som slutligen görs då 

allt är färdigställt. Här gäller det återigen att problematisera kring konfidentialiteten hos de 

intervjuade och resonera kring konsekvenserna av intervjustudiens publicering för de deltagande.
61

    

Eftersom de deltagande intervjupersonernas konfidentialitet har säkerställts genom hela uppsatsen 

bör konsekvenserna av en publicering av uppsatsen att bli ringa. 
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2. Resultat 

I denna del av uppsatsen redogörs lärarnas svar på de frågor som ställdes under intervjuerna. Om 

det råder samstämmighet mellan lärarna beträffande någon av frågorna kommer detta att belysas, 

detsamma gäller frågor där lärarnas svar är vitt skilda. I detta kapitel redovisas sålunda endast 

resultatet som sådant. Det är först i kapitel 3 som slutsatser och diskussion kring resultatet förs.  

 

2.1 Disposition och beteckningar  

Resultatskapitlet är disponerat på följande sätt. Kapitlet är uppdelat i sex stycken underrubriker. 

Den första underrubriken betecknad 2.1 ger en kort översikt över resultatkapitlets disposition. 

Följande fem underrubriker representerar var och en av de undersökta religionerna. Här ges en kort 

introduktion till var och en av de fem berörda religionerna. Under punkt 2.2 Hinduism, ges således 

en kort förklaring till hinduismen och vilka värderingar jag lagt i ordet hinduism samt vilka som 

införlivas under benämningen hinduism. Detsamma görs under samtliga fem underrubriker. Dessa 

fem underrubriker är sedan uppdelade i ytterliggare fem underkategorier, vilket består av de fyra 

didaktiska frågorna vad, när, hur och varför följt utav en summering som är den sista 

underkategorin. Dispositionen har gjorts för att på ett så smidigt sätt som möjligt kunna orientera 

sig genom uppsatsens resultat samt att tydligt ringa in frågeställningens olika delmoment.  

 

Resultatet i denna uppsats bygger på fem intervjuade lärare, som är verksamma på två olika skolor. 

För att bevara lärarnas anonymitet har de fått nya beteckningar, de kommer således att gå under 

namnen Kumal, Ganesh, Singh, Lakshmi och Rajev. Lärarna Kumal och Ganesh är verksamma vid 

Skola en så kallad kristen minoritetsskola startad av kristna med en tydlig kristen profil.
62

 Singh, 

Lakshmi och Rajev är verksamma på en skola som har en mer holistisk profil.
63

  Skolorna som de 

intervjuade lärarna är verksamma vid har jag gett beteckningarna skolan med kristen profil och 

skolan med en holistisk profil, detta för att göra det lätt för läsaren att skilja skolorna åt samtidigt 

som deras anonymitet bevaras.  

        

2.2 Hinduism 

Begreppet hinduism är ett begrepp som innefattar många paradoxer och motsättningar. Det finns 

många motsägande värderingar som kan tillskrivas hinduismen. Som hindu är det exempelvis 

                                                           
62

  Intervju med Kumal 2014-10-20 Intervju med Ganesh 2014-10-20  

63
 Intervju med Rajev 2014-11-21  



 21 
 
 

möjligt att bekänna sig till en gud, flera gudar eller ingen gud, något som vore omöjligt i de flesta 

av världens större religiösa samfund.
64

  

Begreppet hinduism används här i dess bredaste mening och fungerar som ett paraplybegrepp för 

att införliva alla dess religiösa former och uttryck.  

 

2.2.1 När tas det upp 

Det råder samstämmighet mellan lärarna om när de undervisar kring hinduism i historieämnet. 

Kumal förklarar att de börjar prata om hinduism i historieämnet i årskurs 6 då de diskuterar tidig 

indisk historia. I årskurs 9 och 10 fördjupar de sig i bl.a. tidig indisk historia och hinduismen som 

en del av detta.
65

 Ganesh utvecklar och förklarar att de även i årskurs 11 och 12 läser historia på 

djupare nivå.
66

 Rajev, Lakshmi och Singh instämmer men poängterar att man även undervisar om 

hinduism i årskurs 7 och 8 då man belyser hinduismen under indisk medeltid och modern tid.
67

 I 

ämnet historia undervisar lärarna sålunda om hinduism i årskurs 6 - 8 på en grundläggande nivå för 

att därefter undervisa djupare om det i årskurs 9 - 12.     

 

2.2.2 Vad tas upp 

Av intervjuerna har det framgått att samtliga lärare i sin undervisning om hinduism i årskurs 6 tar 

avstamp i så kallad för-vedisk tid, d.v.s. före de religiösa vedaskrifterna nedtecknades och dess 

innehåll blev allmängiltig inom hinduismen. Det är framför allt naturen som står i fokus under 

denna period.
68

 Kumal, Ganesh och Singh beskriver i deras undervisning att människor under 

denna period tillbad olika naturgudar. De tillbad moder jord som en gudinna, de tillbad en solgud, 

de tillbad åskguden Indra,
 
luftguden Baju m.fl.

 69
 Ganesh och Singh beskriver dock Shiva som den 

gudom som tillbetts längst i Indien eftersom fynd av stenskulpturer från Harappa föreställande 

Shiva ska ha hittats.
70

Ganesh beskriver den för-vediska perioden som en tid då folk bad och 

offrade till gudarna för god skörd och regn, inte för att nå upplysning.
71

  Efter den för-vediska 

perioden följer den vediska perioden som är en del av tidig indisk historia. Kumal går i sin 
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undervisning igenom de olika vedaskrifterna, förklarar att de innehåller riktlinjer som folk förhöll 

sig till angående tillbedjan, politik, ekonomi, krigsföring, administration, samhällsfrågor, 

levnadsregler m.m. Kumal förklarar att det är under denna period som människor på allvar börjar 

dyrka avgudabilder, de börjar sträva efter att nå moksha genom meditation och att dö i den heliga 

staden Banaras. Han förklarar också att folk under denna period börjar tillbe Brahma som 

skaparguden, Vishnu som guden som ger liv och Shiva som guden som förstör. Lakshmi tar i sin 

undervisning upp de fyra centrala begreppen Dharma, Artha, Kama och Moksha, förklarar dess 

innebörd och stora inflytande under den vediska perioden. Rajev fokuserar framför allt på 

hinduismens utveckling och förändring från dyrkan av naturen till avgudadyrkan, ritualer och 

offergåvor. Ganesh beskriver hur vedaskrifterna blir grundvalarna i det hinduiska samhället samt 

de nya gudarnas intåg till hinduismens panteon. Singh nämner vedaskrifterna som hastigast i sin 

undervisning men lägger istället stor vikt vid de episka verken Mahabharata och Ramayana. Dessa 

hävdar han har haft mycket större påverkan på det indiska samhället och hinduismen än 

vedaskrifterna.
 72

 Något som samtliga lärare fokuserar på i sin undervisning kring den vediska 

perioden är indelningen av det indiska samhället i fyra klasser, det så kallade kastsystemet. Lärarna 

förklarar dess funktion och dess positiva aspekter när alla kasten behandlas och ses som jämlika, 

men att det blir fel när folk börjar värdera de olika kasten olika högt och se ner på vissa kast.  

Samtliga lärare går även i sin undervisning igenom de religiösa skrifterna Manu smrti och Puranas 

samt berättar om olika mytologiska berättelser likt Mahabharata och Ramayana som nedtecknades 

under tidig indisk historia.
73

 

 

Angående hinduismen under indisk medeltid i årskurs 7 är det framför allt bhaktirörelsen som 

behandlas. Ganesh beskriver detta i korta ordalag i sin undervisning där sociala reformer står i 

fokus. Han talar också om relationerna mellan hinduer och muslimer under mogulimperiet. Kumal 

tar upp bhaktirörelsen på ett liknande sätt då han pratar om olika ”helgon” inom bhaktirörelsen 

såsom Kabir, Guru Nanak och Ravidas och deras kamp för att förändra samhället och hinduismen. 

Rajev pratar om bhaktirörelsens uppkomst i relation till sufismen, hur dessa båda rörelser 

förändrade det indiska samhället och berikade samhället kulturellt. Singh tar i sin undervisning om 

bhaktirörelsen upp dess religiösa aspekter, hur den förändrade människors syn på religion och 

tillbedjan samt dess sociala aspekter och hur bhakti ”helgon” som Kabir försökte bygga broar 

mellan hinduer och muslimer. Lakshmi beskriver i sin undervisning hur bhaktirörelsen uppstår, 

varför den uppstår samt dess centrala innehåll och utformning.
74

 Beträffande hinduismen under 
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modern indisk historia så diskuterar Ganesh i sin undervisning relationen mellan kristna och 

hinduer under det brittiska styret av Indien. Även Kumal, Rajev och Singh diskuterar detta och de 

belyser också hur det under det brittiska styret skedde reformer inom delar av hinduismen, 

exempelvis förbjudandet av sati, änkebränning samt hur reformatorer som Raja Ram Mohan Roy 

och Vivekananda försöker förändra hinduismen inifrån. Lakshmi fokuserar på hinduismens 

kulturella, religiösa och politiska nedgång under den brittiska kolonisationen.
75

     

 

På frågan om vad de anser är det viktigaste att ta upp i undervisningen om hinduism går svaren 

något isär. Ganesh anser att det viktigaste att ta upp i undervisningen om hinduism är dess liberala 

aspekter, att hinduismen är en religion som accepterar andra religioners normer och värderingar 

och ser hela världen som en enda stor familj. Kumal menar att det viktigaste att ta upp i 

undervisningen om hinduism är respekt. Respekt mot äldre, respekt mot lärare, respekt mot 

föräldrar och syskon samt att hjälpa folk som har det svårt och visa kärlek mot dem. Lakshmi anser 

att de fyra begreppen Dharma (”samhällsplikt”), Artha (”försörjning”), Kama (”fortplantning”) och 

Moksha (”frälsning”) är det viktigaste att ta upp och diskutera i undervisningen.  Rajev anser att 

hinduismen i dess historiska kontext är det viktigaste att undervisa om, hur hinduismen har 

utvecklats parallellt med människans historia. Singh fokuserar på hinduismens mångfald i form av 

dess varierande uttryckssätt och trosåskådningar.
76

              

 

2.2.3 Hur tas det upp 

Samtliga lärare beskriver hinduismens uppkomst och tidiga utveckling på ett liknande sätt. De tar 

avstamp i den för-vediska perioden där de beskriver hinduismen som dyrkan av olika naturgudar. 

De beskriver detta som en väldigt enkel period utan större problem och Ganesh i synnerhet 

beskriver detta som en mycket bra period i indisk historia.
77

 Därefter går samtliga igenom hur de 

fyra kasten förändrar samhället. De beskriver att kasten uppkom genom arbetsfördelning och att 

det var yrket som avgjorde vilket kast en person skulle tillhöra och att det var först senare, när 

kasttillhörigheten blev ärftlig och kodifierad samt fick religiös status som problemen uppstod inom 

hinduismen. Samtliga lärare beskriver uppkomsten av de fyra kasten som något positivt där alla 

fick sin givna plats i samhället, där alla bidrog till ett bra samhälle, att de fyra kasten till en början 

värderades lika högt och samtliga kasts funktioner ansågs vara lika viktiga. Det är först senare, när 
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olika individer (speciellt braminerna) började värdera de olika kasten olika högt och de börjar se 

ner på de andra kasten. Framför allt shudra får en lägre stående position än de övriga, som 

kastsystemet blev ett problem.
78

 Den tidiga vediska perioden beskrivs som en guldålder inom 

hinduismen som sakta men säkert förfaller, vilket leder fram till buddhismens och jainismens 

grundande.
79

 Hinduismen under indisk medeltid med bhaktirörelsen och ”helgonens” uppkomst 

förklaras av Kumal, Singh, Lakshmi och Rajev på ett liknande sätt. Hinduismen är på villovägar 

framför allt på grund av kastsystemets makthierarkier och ”helgonen” dyker upp för att ställa allt 

till rätta genom olika reformer.
80

 När Singh, Rajev och Kumal tar upp hinduism i modern indisk 

historia är det återigen kastsystemets orättvisor som är centralt och kristendomen och dess 

missionärer fungerar som en väckarklocka för hinduismen som bejakar vissa doktriner från väst 

som blir ett led i den hinduiska reformationen under 1800-talet.
81

  Ganesh och Lakshmi beskriver 

istället hur kristendomen gör intrång på hinduismen vilket gör att den tappar såväl politiskt som 

kulturellt inflytande och beskriver konflikter som blossade upp mellan kristna och hinduer.
82

 

 

Vad beträffar hur de olika lärarna rent praktiskt undervisar kring hinduism så skiljer det sig mellan 

lärarna på skolan med en kristen profil och de på skolan med en holistisk profil. Kumal berättar att 

han använder sig mycket av läroboken för att genom den förklara hinduismens utveckling genom 

historien. Han föreläser en hel del på sina lektioner och berättar gärna livsberättelser från den 

hinduiska mytologin men blandar även med frågor till eleverna och jämför hinduismen med andra 

religioner.
83

   

Ganesh brukar använda sig av olika hinduiska heliga skrifter och mytologiska berättelser, han 

använder sig av exempel från nutid för att förklara hinduiska traditioner, seder och bruk. Ganesh 

använder inte läroboken i sin undervisning.
84

 På skolan med en holistisk profil betonar Singh, 

Lakshmi och Rajev att en viktig del av undervisningen om hinduism och även andra religioner är 

att åka på skolresor och göra studiebesök på olika historiska tillika religiösa platser. Singh och 

Lakshmi berättar att de brukar spela upp olika pjäser för att gestalta religiösa berättelser, som en 

                                                           
78

 Intervju med Ganesh 2014-10-20. Intervju med Kumal 2014-10-20. Intervju med Lakshmi 2014-11-21. Intervju med Rajev 

2014-11-21. Intervju med Singh 2014-11-21.  

79
 Intervju med Ganesh 2014-10-20. Intervju med Kumal 2014-10-20. Intervju med Lakshmi 2014-11-21. Intervju med Rajev 

2014-11-21. Intervju med Singh 2014-11-21. 

80
 Intervju med Kumal 2014-10-20. Intervju med Lakshmi 2014-11-21. Intervju med Rajev 2014-11-21. Intervju med Singh 

2014-11-21.  

81
 Intervju med Kumal 2014-10-20. Intervju med Rajev 2014-11-21. Intervju med Singh 2014-11-21.  

82
 Intervju med Ganesh 2014-10-20. Intervju med Lakshmi 2014-11-21. 

83
 Intervju med Kumal 2014-10-20. 

84
 Intervju med Ganesh 2014-10-20. 



 25 
 
 

del av undervisningen, medan Rajev använder sig mycket av olika visuella hjälpmedel och bjuder 

in gästföreläsare.
85

               

2.2.4 Varför tas det upp   

När det kommer till att motivera varför man skall undervisa om hinduism i historieundervisningen 

går svaren isär. Ganesh pekar på hinduismens otroligt stora påverkan på det indiska samhället i 

såväl dåtid som nutid vilket gör det omöjligt att utesluta från historieämnet. Han pekar på vikten av 

att som hindu känna till sitt förflutna och sin religions ursprung, samt påvisa hur hinduismen sett ut 

genom historien och hur den utvecklats till vad den är idag så att eleverna ska kunna besluta hur 

man vill att hinduismen skall se ut i framtiden. Kumal, Singh och Rajev anser att hinduismen 

tillsammans med alla andra religioner har vissa universella normer som icke-våld, att älska alla 

levande varelser, att visa respekt, att alltid göra gott, inte ljuga och hjälpa de i nöd etc. Detta anser 

de anser är viktigt att lära ut till eleverna. Lakshmi anser att det är viktigt att beskriva hur 

hinduismen en gång sett ut för att kunna jämföra och diskutera hur den ser ut idag och varför den 

gör det.
86

           

2.2.5 Summering  

Undervisningen kring hinduism sker i varierade former i årskurserna 6 - 12 med mer fördjupning 

högre upp i årskurserna. Undervisningen kretsar främst kring tidig indisk historia där de tidiga 

naturgudarna, vedaskrifternas författande och dess samhällsförändrande konsekvenser står i 

centrum. Stort fokus läggs vid kastsystemets fördelar och nackdelar. Tidig indisk historia beskrivs 

som en guldålder som sakta men säkert förfaller vilket leder till buddhismens och jainismen 

grundande. Detsamma gäller bhaktirörelsens uppkomst under indisk medeltid som också beskrivs 

som något som uppstått på grund av det hinduiska samhällets förfall. Undervisningen skiljer sig 

markant mellan skolorna där lärarna på skolan med en kristen profil främst använder sig av 

katederundervisning medan lärarna på skolan med en holistisk profil använder sig mer av 

upplevelser och visualisering i deras undervisning. Att man undervisar om hinduism i 

historieämnet ser samtliga lärare som en självklarhet då det ger eleverna en förståelse för varför 

samhället ser ut som det gör idag, lär dem viktiga normer och värderingar samt ger dem en insikt i 

hinduismens ursprung.       
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2.3 Buddhism 

Buddhismen är, till skillnad från hinduismen, en religiös rörelse som är lättare att ringa in, dels på 

grund av att den till skillnad från hinduismen har en specifik grundare och ett tydligare ursprung, 

men även för att den, trots sitt stora spridningsområde och stora variation, kan anses vara en mer 

homogen religion än hinduismen. Trots detta så har begreppet buddhism i intervjuerna 

representerat all form av buddhism, från den ursprungliga läran undervisad av Siddharta Gautama 

under 500 f.v.t till dess delning och olika variationer inom theravada, mahayana, vayrajana, zen 

m.fl.
87

 Det är framför allt buddhism i en historisk indisk kontext som har diskuterats under 

intervjuerna.   

2.3.1 När tas det upp 

Det råder samstämmighet mellan de olika lärarna om att de introducerar buddhismen i 

undervisningen i årskurs 6, som en del av tidig indisk historia. Buddhismen tas upp efter att de har 

beskrivit Vedaskrifternas uppkomst, den tidiga hinduismens struktur och innehåll. Därefter görs 

fördjupningar om buddhism i olika årskurser till exempel i årskurs 12 där ett helt kapitel behandlar 

Buddhism.
88

   

2.3.2 Vad tas upp 

Samtliga lärare inleder med att diskutera varför buddhismen uppstod. Därefter tar undervisningen 

om buddhism sin utgångspunkt i Siddharta Gautama d.v.s. ”Buddha”. Hans livshistoria berättas av 

alla och det är utifrån hans lära och gärningar som buddhismen beskrivs. De fem lärarna tar också 

upp buddhismens relation till hinduismen i deras undervisning. Sarnath beskrivs av samtliga lärare 

som en viktig plats för buddhister.
89

 Utöver detta varierar undervisningen om buddhism något 

mellan lärarna. Ganesh beskriver i sin undervisning hur buddhismen blev populär och spred sig 

runt om i Indien och Asien, samt tar upp centrala begrepp som icke-våld, tolerans och karma. 

Vidare tar han upp likheter och skillnader mellan hinduism, buddhism och jainism där 

kastsystemet och icke-våld är centralt. I undervisningen pratar han även om buddhismens heliga 

texter, Tripitaka. 

Rajev fokuserar på buddhismens enkelhet i form av språk och lära samt dess påverkan på det 

indiska samhället, dess medborgare och tar i sin undervisning upp buddhistisk litteratur, arkitektur 

och ekonomi. Kumal undervisar mycket om Buddhas liv, men talar också om att buddhismen efter 

Buddhas död delas upp i två grenar, theravada och mahayana samt skillnaden mellan dem. Kumal 
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beskriver även buddhismens blomstring under Ashoka och hur den kunde spridas genom honom. 

Lakshmi lägger stor vikt vid den buddhistiska läran som sådan och går i sin undervisning igenom 

den åttafaldiga vägen och de fyra ädla sanningarna. I årskurs 6 går han igenom dem grundligt och i 

årskurs 12 mer djupgående. Singh tar i sin undervisning upp buddhismen ur ett kulturellt 

perspektiv där konst och arkitektur spelar en central roll. Han visar upp likheter och skillnader 

mellan annan konst och arkitektur från samma tidsperiod.
90

       

 

På frågan om vad de anser är viktigast att ta upp inom buddhismen svarar Kumal att det handlar 

om värderingar. Respekt mot sina medmänniskor, visa kärlek och medkänsla för de som har det 

svårt, arbeta hårt, göra gott m.m. Ganesh anser att det viktigaste att ta upp är varför buddhismen 

blev populär, varför folk konverterade från hinduismen. Han anser också att det är viktigt att lyfta 

fram buddhismens liberala aspekter. Rajev anser att det är viktigt att lyfta fram de sociala 

förändringar som buddhismen innehöll och vad dessa faktiskt förändrade i samhället. Singh tycker 

att det är viktigt att visa spår av buddhismen i Indien idag och anser att det är viktigt att eleverna 

får uppleva buddhismen genom att exempelvis besöka Sarnath. Lakshmi anser att det viktigaste är 

att belysa själva läran så att eleverna förstår att buddhismen är en egen religion med egna normer 

värderingar.
91

     

2.3.3 Hur tas det upp 

Buddhismen beskrivs av samtliga lärare som en religion som uppstår på grund av hinduismens 

brister, framför allt beträffande sociala orättvisor som har uppstått i det hinduiska samhället. 

Buddhismen beskrivs inte alls som ett hot mot det hinduiska samhället, eller som en inkräktare, 

tvärtom beskrivs uppkomsten av buddhismen och Buddha som en reformator som någonting 

nödvändigt, det gav människor nya valmöjligheter som omkullkastade föråldrade normer och 

värderingar i samhället. Buddhismens avstånd från det hinduiska kastsystemet beskrivs av samtliga 

lärare som en av de centrala aspekterna för dess spridning och popularitet. Buddhismen beskrivs av 

alla lärare som en rörelse som uppstår inom hinduismen och i en hinduistisk kontext. Buddhismens 

lära beskrivs som lättförståelig med icke-våld som dess kärna i reaktion mot hinduismens djuroffer 

som var centrala inslag av de hinduiska ritualerna under den perioden.
92

  

    

Beträffande hur de olika lärarna rent praktiskt undervisar om buddhism är metoderna vitt skilda. 

Kumal använder sig mycket av föreläsningar där berättelsen om Buddhas livshistoria är central. 
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Han ställer också mycket frågor till eleverna för att se om de hänger med i undervisningen samt 

jämför religionerna hinduism, buddhism och jainism med varandra.
93

 Ganesh föreläser också 

mycket i sin undervisning, framför allt berättar han små anekdoter för eleverna om olika episoder i 

Buddhas liv. Han använder sig inte av läroboken men införlivar religiösa texter i undervisningen.
94

 

Rajev, Lakshmi och Singh tar alla med sig sina elever på skolresor till Sarnath och ibland också till 

Bodh Gaya.
95

 Rajev använder sig av läroboken, men ger också ut extra material, ibland bjuds 

gästföreläsare in och ibland får eleverna jobba i grupp eller individuellt med olika projekt.
96

 Singh 

och Lakshmi låter i sin undervisning eleverna spela upp pjäser som behandlar stycken ur Buddhas 

liv, annars består undervisningen främst av föreläsningar.
97

 

2.3.4 Varför tas det upp? 

Beträffande frågan om varför buddhismen tas upp i indisk historieundervisning hänvisar Ganesh 

till buddhismens mycket stora inflytande i tidig indisk historia. Han tillägger att han som lärare vill 

ge eleverna kunskaper och insikter om olika religioner vilket kan hjälpa dem att förstå och 

acceptera andra religioner och deras traditioner. Kumal lyfter upp buddhismens stora betydelse för 

Indien då hinduismen blivit fördärvad av ett korrupt kastsystem samt dess universella budskap om 

respekt, kärlek, hårt arbete m.m. som orsaker till varför man ska tala om buddhismen i 

historieämnet. Singhs motivering handlar om att Indien är ett multikulturellt tillika multireligiöst 

land och det är viktigt att eleverna får kunskap om sina medmänniskors normer och värderingar. 

Lakshmi anser att det är viktigt att lära ut buddhismens budskap om icke-våld, speciellt idag då 

världen är full av terrorism. Rajev motiverar undervisningen av buddhisms genom att beskriva det 

som en central del av den mänskliga historien och människans utveckling som är på tok för viktig 

för att nonchalera.
98

    

2.3.5 Summering  

Buddhism undervisas det om främst i årskurs 6 som en del av tidig indisk historia. Fokus ligger på 

buddhismens uppkomst och Buddhas liv och lära. Buddhismen beskrivs i positiva ordalag och 

föreläsningar kring Buddhas liv är en central del av undervisningen om buddhismen, på skola 2 är 

även skolresor viktigt. Buddhismens betydelse för Indien, dess universella budskap och nyttan för 
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eleverna att lära sig om andra religioner är motiveringar för att undervisa om buddhism i 

historieämnet.    

2.4 Jainism 

Jainism kan ses som en religion vars moder är hinduismen och dess broder är buddhismen, 

eftersom den i likhet med buddhismen uppkom ur hinduismen, i en hinduisk kontext, som en 

motpol mot den rådande hinduiska religionen och det hinduiska samhället. Broder på så sätt att 

Mahavira är en lika central gestalt för jainismen som Buddha är för buddhismen och deras uppväxt 

och livsberättelser gestaltas på ett liknande sätt inom deras respektive samfund.
99

 Jainismen är en 

förhållandevis liten religiös rörelse, det har därför fallit sig naturligt att använda sig av begreppet 

jainism som ett paraplybegrepp för både digambaras och svetambaras jainism.
100

     

2.4.1 När tas det upp 

Eftersom jainismen är en mindre religion än de övriga som analyseras i denna uppsats då den har 

färre anhängare, mindre spridning och haft mindre inflytande så behandlas den endast i årskurs 6 

av samtliga lärare som en del av tidig indisk historia, under den vediska perioden i samband med 

att man undervisar om buddhismens uppkomst.
101

   

2.4.2 Vad tas upp 

Alla de fem lärarna har en gemensam kärna som de undervisar om. De talar om anledningarna till 

jainismens uppkomst och spridning med Mahavira som centralgestalt. De undervisar om 

Mahaviras uppväxt, uppbrytning med hemmet och hans strävan efter upplysning. Jainismens 

(hårda) regler och föreskrifter med dess fem löften (icke-våld, tala sanning, inte stjäla, avstånd från 

materiella ting samt att leva i celibat) tar samtliga lärare också upp i undervisningen.
102

 Därefter 

har lärarna valt att ta upp olika aspekter av jainismen i sin undervisning. 

Kumal, Lakshmi och Rajev jämför likheter och skillnader mellan jainism och buddhism i sin 

undervisning och tar upp varför jainismen inte blev en lika populär och lika spridd religion som 

buddhismen.
103

 

Kumal och Ganesh lägger extra fokus på jainismens strikta syn på icke-våld och ger olika exempel på 

vad detta kunde ge för komplikationer i livet.
104

 Kumal och Singh nämner även avsaknaden av 

tillbedjan till en gud eller gudomar i sin undervisning.
105

 Lakshmi och Kumal belyser jainismens  
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uppdelning i två olika grenar (dhigambar och switambar) och förklarar deras olikheter.
106

Kumal 

beskriver hur jainismen har influerat tänkare som Gandhi till att proklamera icke-våldsmetoder 

samt belyser jainismens
 
tankar om karma och återfödelse. Lakshmi beskriver munkväsendet och 

klosterlivet inom jainismen medan Singh talar extra om konst och arkitektur samt besöker viktiga 

platser inom jainismen.
107

 

 

Det som Kumal anser vara den viktigaste aspekten i undervisningen om jainism är just dess stränga 

icke-våldsprinciper och hur dessa fortfarande är relevanta i dagens samhälle. Ganesh anser också 

att icke-våldsprincipen är det viktigaste att belysa eftersom det fortfarande finns jainister i Indien 

är det viktigt att förklara denna centrala princip för eleverna. Lakshmi och Singh anser att det 

viktigaste är att belysa jainismen som en reformrörelse som tillsammans med buddhismen var först 

i sitt slag med att försöka reformera hinduismen. Rajev menar att det är viktigast att belysa 

jainismens likheter med andra religioner och finna deras gemensamma kärna.
108

  

           

2.4.3 Hur tas det upp 

Samtliga lärare beskriver i sin undervisning hur jainismen uppstod i kontrast till hinduismens 

djuroffer och makthierarkier och istället propagerade för absolut icke-våld mot alla levande 

varelser samt ett kastlöst samhälle. Samtidigt beskrivs jainismen som en mycket problematisk 

religion för gemene man att utöva.
109

 

Ganesh, Kumal och Lakshmi brukar använda sig av exempel i sin undervisning för att visa på 

jainismens kompromisslöshet beträffande icke-våld. Det första exemplet handlar om att jainister är 

förbjudna att syssla med jordbruk då denna sysselsättning leder till att maskar och småkryp i 

jorden dör när de skall så och skörda. Detta är mycket problematiskt då majoriteten av Indiens 

befolkning, nu som då, livnär sig på just jordbruk. Det andra exemplet handlar om att jainister inte 

får klippa håret med sax då de riskerar att döda smådjur som bor i håret. Istället är de tvungna att 

plocka hårstrån med händerna, ett hårstrå i taget, en syssla som både är tidskrävande och 

smärtsam. Det är genom dessa exempel som Ganesh, Kumal och Lakshmi förklarar jainismens, i 

kontrast till buddhismens mycket begränsade popularitet och spridning.
110
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Lakshmi förklarar hur klosterlivet möjliggjorde för jainister att följa den strikta icke-

våldsprincipen. Kumal och Singh beskriver i sin undervisning jainismens avsaknad av gudsdyrkan. 

Kumal beskriver hur jainister anser att allt är gudomligt och att det gudomliga är inom oss och 

eftersom det inte spelar någon roll vad som dyrkas så finns det heller ingen anledning att dyrka 

något specifik då allt är gudomligt.
111

  

 

På skolan med en kristen profil använder Ganesh och Kumal olika praktiska exempel för att 

beskriva jainismens problematik. De jämför religionerna buddhism och jainism med varandra samt 

sätter in dem i en tydlig hinduisk kontext. De använder sig båda framför allt av föreläsningar.
112

 På 

skolan med en holistisk profil berättar Singh, Rajev och Lakshmi att deras undervisning är väldigt 

varierad. Ibland åker de på skolresa till viktiga jainismiska platser, ibland spelar de upp skådespel, 

diskussioner förekommer också, likaså grupparbeten och projektarbeten. Läroboken och annat 

material används också. Utöver detta har det hänt att man bjuder in gästföreläsare till skolan.
113

    

2.4.4 Varför tas det upp 

Ganesh anser att man absolut ska undervisa om jainism inom historieämnet då det är en viktig del 

av indisk historia samt att om man undervisar om såväl hinduism som buddhism så måste man 

även undervisa om jainism, annars blir inte historien komplett. Kumal, Lakshmi och Singh anser att 

det är viktigt att beskriva jainismen i historieämnet då många av dess tankar fortfarande är aktuella 

idag samt att även jainismen har ett universellt budskap om icke-våld, kärlek, medmänsklighet, att 

inte ljuga, inte stjäla m.m. Rajev tycker att det är viktigt att belysa mänsklighetens många olika 

tankesätt som blommat upp genom åren. Jainismen är ett av dessa och bör därför diskuteras i 

historieämnet anser hon.
114

    

2.4.5 Summering 

Jainism undervisas av samtliga lärare i årskurs 6. Icke-våldprincipen är det mest centrala, men 

även jämförelser med buddhismen görs. I undervisningen beskrivs jainismens uppkomst ur 

hinduismen och dess strikta regler som ett hinder för dess spridning och popularitet. Svårigheten 

att utöva icke-våld och jainismens svåra kravbild exemplifieras i undervisningen. 

Undervisningsmetoderna skiljer sig markant mellan de båda skolorna. Lärarna motiverar 

undervisandet av jainism i historieämnet med att det är av relevans för eleverna att känna till 

jainismen idag samt att dess icke-våldsprincip fortfarande är viktig i det indiska samhället. 
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2.5 Islam 

Detta begrepp har i intervjuerna använts som ett paraplybegrepp över islams olika grenar när det 

diskuterats generellt kring islam. När diskussionerna kretsat kring någon specifik muslimsk 

inriktning har dess rätta namn använts och kommer även att nämnas i resultatet. Det är framför allt 

islam under mogulimperiet (1556 - 1707) som har diskuterats under intervjun, men islam i Indien 

idag har också diskuterats.
115

 

2.5.1 När tas det upp 

Såväl Ganesh som Kumal delger att man vid skolan med en kristen profil undervisar om islam i 

årskurs 7 som en del av indisk medeltid när Indien under mogulimperiet styrdes av muslimska 

kejsare.
116

 Man undervisar alltså om islam under dess blomstringstid i Indien då dess inflytande 

var som störst. Vid skolan med en holistisk profil undervisar man också om islam i årskurs 7 som 

en del av indisk medeltid. Man diskuterar även islam i årskurs 11 som en del av 

”världshistorien”.
117

    

2.5.2 Vad tas upp 

Samtliga lärare tar i undervisningen om islam upp profeten Muhammed, hans liv och 

uppenbarelser samt hans budskap och lära. Koranens centrala plats inom islam beskrivs också. 

Vidare går de igenom mogulimperiets uppkomst, utbredning, dess inverkan på det indiska 

samhället, samt olika muslimska kejsare under mogulimperiet, hur de levde och vad de lärde ut. 

Alla lärarna diskuterar såväl relationer som svåra konflikter som uppstod mellan muslimer och 

hinduer under mogulimperiet.
118

 Utöver dessa punkter har de olika lärarna valt att gå igenom olika 

delar av islam.  

 

Kumal och Lakshmi undervisar om islam på ett liknande sätt. De beskriver islams två stora 

inriktningar, shiia och sunni och beskriver vad som skiljer dem åt. Vidare tar de upp     

muslimsk kultur och arkitektur där bland annat Taj Mahal i Agra och röda fortet i Delhi nämns 

som kulturarv från mogulimperiet. De belyser även islams universella budskap om respekt mot 

andra samt att visa kärlek och givmildhet.
119

 Kumal undervisar även om olika festivaler som firas 

inom olika muslimska församlingar.
120
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Lärarna Rajev, Singh och Lakshmi behandlar samtliga sufismen, dess lära, normer och regler, som en del 

av deras undervisning om islam. De beskriver den i samband med bhaktirörelsen och påvisar likheter 

mellan de båda rörelserna.
121

 Singh tar i sin undervisning om islam upp dess långa historia i Indien. Han 

berättar att islam funnits som religiös rörelse i Indien sedan 700-talet då muslimska handelsmän bosatte 

sig längs med Indiens västkust.
122

 Rajev pratar även om islam idag, framför allt att det finns 

terroristorganisation runt om i världen som påstår sig tillhöra islam men som egentligen bara utnyttjar 

islam för sina egna syften.
123

 

 

På frågan vad de anser vara det viktigaste att ta upp i undervisningen om islam svarade Ganesh att 

det viktigaste att belysa i undervisningen är islams budskap om fred, framför allt nu när så många 

terroristorganisationer genom våld vanhelgar islam. Han anser även att koranen är en mycket 

viktig aspekt att ta upp eftersom den är själva själen i islam.
124

 

Kumal anser att det viktigaste att ta upp i undervisningen om islam är dess universella budskap om 

kärlek, respekt, att tala sanning, göra goda gärningar m.m.
125

 Lakshmi menar att det viktigaste att 

undervisa om är hur Indien under mogulimperiet utvecklades, socialt, ekonomiskt och kulturellt, 

samt visa upp islams goda sidor för att ge eleverna en positiv bild av islam.
126

 Rajev och Singh vill 

framför allt lyfta fram de religionsöverskridande aktörerna inom bhaktirörelsen och sufismen som 

arbetade för att hinduer och muslimer skulle kunna leva i samförstånd och respektera varandra.
127

     

2.5.3 Hur tas det upp 

Ganesh beskriver islam som en fredlig religion och undervisar om den på ett positivt och öppet 

sätt. Han förklarar för mig att islam är ett väldigt känsligt ämne att undervisa om som historielärare 

i Indien och att eleverna kan reagera väldigt olika när man undervisar om islam. Han talar om för 

mig att han i sin undervisning, när han exempelvis ska undervisa om hur muslimer under 

mogulimperiet förstörde hinduiska tempel, alltid ger en förvarning om vad de ska prata om och 

påminner eleverna om att det som har hänt, det har hänt och det finns inget man kan göra åt det 

och det är ingen idé att följa deras exempel eller ta med sig gamla konflikter in i vår tid.
128

 När 

Ganesh pratar om relationerna mellan hinduer och muslimer i sin undervisning brukar han ta 
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Banaras som exempel på hur goda relationerna kan vara mellan de både religiösa samfunden och 

dess anhängare. Kumal beskriver Babur, den förste muslimska kejsaren under mogulimperiet som 

en riktig kämpe och krigare som såg vilket rikt land Indien var och beslöt sig för att erövra det. 

Babur beskrivs som en stark härskare och beskrivs i positiva ordalag. De övriga moguliska 

kejsarna beskrivs väldigt varierat. Akbar och Shah Jahan beskrivs som goda ledare som åstadkom 

mycket medan Aurangzeb beskrivs som en grym och elak härskare.
129

 Kumal gör en tydlig 

åtskillnad mellan shiia och sunniislam. Han beskriver shiia som en ödmjuk och liberal inriktning 

medan sunni beskrivs som en mycket strikt och mycket ortodox inriktning. Det är bara Aurangzeb 

som beskrivs som sunnimuslim i intervjun.
130

  

När Rajev undervisar om islam så beskriver hon islam, inte som en ny religion utan som en 

fortsättning på kristendomen och Jesus lära. Rajev lägger stort fokus på islams kulturella bidrag till 

det indiska samhället. Överlag fokuserar hon mer på hur islam, framför allt genom sufismen, 

influerade det indiska samhället i sin helhet än att ta upp olika krig och slag som utspelades under 

mogulimperiet. Rajev har aldrig upplevt några svårigheter att undervisa om islam, det gäller bara 

att vara väl förberedd, objektiv och vara tydlig med att förklara att onda element som terrorism inte 

har något med islam att göra.
131

 Lakshmi ger en grundlig redogörelse för profeten Muhammeds liv 

och lära där de fem pelarna är centrala inslag samt att Mecka och Medina beskrivs som viktiga 

platser inom islam. Lakshmi beskriver sufismen som en mycket inkluderande och bra rörelse som 

influerade många människor under mogulimperiet. Shiiaislam förklaras som den riktning som 

ansåg att muslimer skulle följa Ali efter Muhammeds död, medan sunni beskrivs som de som 

ansåg att muslimer skulle följa en annan kalif som hade valts. Mogulkejsaren Aurangzeb beskrivs 

som den störste kämpen för sunniislams spridning under mogulimperiet och beskrivs av Lakshmi 

som något av en religiös fanatiker. Lakshmi försöker i sin undervisning att fokusera på islams 

kulturella bidrag till det indiska samhället i form av musik, arkitektur och konst samt hur Indien 

utvecklades under Mogulimperiets styre.
132

       

Singh beskriver i sin undervisning om hur islam uppstår i ”Arabien” och hur Muhammed lyckas 

sprida islam och dess lära innan den kommer till Indien från Centralasien. Störst fokus lägger dock 

Singh på sufismen som han beskriver som en rörelse om inte är lika strikt som resten av islam. 

Sufismen och dess företrädare jämförs ständigt med ”bhaktihelgonen” och beskrivs som 

brobyggare mellan islam och hinduismen. Speciellt Kabir beskrivs som en symbol för 

religionsöverskridande samarbete under denna period. Överlag diskuterar Singh mycket om den 

religiösa pluralismen under mogulimperiet och beskriver det som en period med mycket konflikter 
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och oroligheter, men även som en tid då mycket arbete gjordes för att stärka banden mellan de 

religiösa rörelserna.
133

  

 

På skolan med en kristen profil använder sig både Kumal och Ganesh av berättelser i sin 

undervisning dels kring Muhammed och hans liv, men även för att beskriva de olika kejsarna 

under mogulimperiet. Föreläsningar är den vanligaste undervisningsformen när de undervisar om 

Islam.
134

 På skolan med en holistisk profil är det återigen en salig blandning. Föreläsningar, 

skolresor, gästföreläsare och diskussioner blandas med grupparbeten och projektarbeten. 

Läroboken och annat material används likaså.
135

       

2.5.4 Varför tas det upp 

Kumal menar att de viktigaste anledningarna till varför lärare skall undervisa om islam i 

historieundervisningen är dels dess stora historiska inflytande i Indien, framför allt under 

mogulimperiet, och dess universella budskap om kärlek, respekt, godhet etc.   

Ganesh anser att det är viktigt att undervisa om islam eftersom det är ett känsligt och samtidigt 

aktuellt ämne och att i undervisningen om islam peka på islams goda sidor och fredliga budskap, 

samt dess möjlighet att leva i samklang med hinduismen i Indien. Rajev anser att lärare bör 

undervisa kring islam eftersom det är viktigt att eleverna lär sig att respektera andra religioner samt 

får kunskap om hur olika religioner, i det här fallet islam, uppstått som ett led i den mänskliga 

historien. Singh ser Indien som ett multireligiöst land och menar att det är viktigt att undervisa 

eleverna kring de religioner och den religiösa mångfald som finns i deras eget land och islam är en 

av dessa religioner. Lakshmi menar att det är mycket viktigt att förklara för eleverna att islam är en 

religion som har en historia i Indien och att den har en given plats i det indiska samhället samt att 

visa hur mycket islam har berikat det indiska samhället.
136

   

2.5.5 Summering  

Islam undervisas det om framför allt i årskurs 7 med störst fokus på islam under mogulimperiet, 

men även islams ursprung, lära och grundare tas upp. Indien under muslimskt styre beskrivs inte 

som något problem att undervisa om, men sunniislam beskrivs som väldigt strikt i motsats till 

sufismen som beskrivs som en brobyggarorganisation mellan islam och hinduismen. Relationerna 

mellan muslimer och hinduer tas upp i undervisningen och är en viktig del av undervisningen om 

islam tillsammans med islams universella budskap och plats i det indiska samhället. 
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2.6 Kristendom 

Begreppet kristendom har i likhet med ovan nämnda religioner använts som ett paraplybegrepp för 

samtliga kristna samfund. Kristendom har diskuterats som religiös rörelse i allmänhet och dess roll 

i en indisk kontext i synnerhet, speciellt i relation till den brittiska kolonisationen av Indien.  

2.6.1. När tas det upp 

På skolan med en kristen profil är Kumal och Ganesh överens om att undervisningen om 

kristendom äger rum i årskurs 8 som en del i modern indisk historia. Det är i och med européernas 

ankomst till Indien som man börjar prata om kristendom.
137

 På skolan med en holistisk profil är 

upplägget något annorlunda och lärarnas åsikter går isär om när man undervisar om kristendom. 

Singh menar att det redan i årskurs 6 undervisas om hur kristendomen kom till Indien år 52 e.v.t. 

för att i årskurs 7 beskriva hur Vasco Da Gama seglade till Indien och i hans släptåg kom kristna 

missionärer och bosatte sig i Indien, för att i årskurs 8 ta upp kristendomen i samband med 

britternas kolonisation av Indien. Rajev undervisar om kristendomen i årskurs 7, när även 

judendomen och islam tas upp, samt i årskurs 8 som en del av modern indisk historia. Lakshmi tar 

endast upp kristendomen i årskurs 8.
138

 Det varierar mellan lärarna om huruvida man tar upp 

kristendomen i sin undervisning före årskurs 8 eller inte, samtliga lärare undervisar dock om 

kristendomen i årskurs 8 som en del av modern indisk historia.      

2.6.2 Vad tas upp 

Samtliga lärare undervisar om Jesus som kristendomens centralgestalt. De beskriver hur han 

föddes, vad han gjorde, vad hans budskap var, den sista måltiden, hur han korsfästs och sedan dör 

och återuppstår. De beskriver alla kristendomens spridning i världen och dess ankomst till 

Indien.
139

 Ganesh och Singh belyser särskilt kristendomens tidiga spridning till Indien genom sankt 

Thomas. De beskriver honom som den av Jesus apostlar som spred kristendomen till Indien år 52 

e.v.t.
140

 

 

Ganesh, Rajev, Lakshmi och Singh beskriver samtliga kristendomen ur ett europeiskt perspektiv 

där de belyser kristendomens förändring under renässansen och dess kris under reformationen med 

Martin Luther som protestantismens förkämpe. De pratar även om kristna missionärers arbete i 

Indien och beskriver hur de hjälpte till att sprida sjukvård och utbildning samtidigt som de också 

försökte få människor att konvertera till kristendomen. Lakshmi och Ganesh tar även upp de 
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konflikter som blossade upp mellan missionärer och indier och Lakshmi pratar om missionärernas 

syn på indier som lägre stående varelser.
141

 

 

Kumal och Singh undervisar om olika kristna rörelser som katolska kyrkan, metodistkyrkan, 

protestantiskakyrkan m.fl. De beskriver bibeln som kristendomens heliga tillika centrala text.
142

 

Kumal och Ganesh beskriver att kristendomen sprids genom det brittiska ostindiska kompaniets 

närvaro i Indien. Varje morgon före lektionerna startar så sjunger de tillsammans med eleverna en 

psalm och vid jul spelar de upp ett julspel.  Kumal går även igenom hur man som kristen dyrkar 

gud, vilken roll prästerskapet spelar i kristendomen, samt vilka normer, regler och universella 

tankar som finns inom kristendomen.
143

 

    

Rajev menar att det är viktigt att beskriva de kristna missionärernas positiva arbete genom att starta 

skolor och sjukhus, men också deras negativa aspekter som att försök konvertera människor.
144

 

Ganesh anser att det viktigaste att ta upp i undervisningen om kristendom är just dess roll under 

det brittiska styret av Indien, förklara den ilska som fanns mot kristendomen hos den indiska 

befolkningen och vari den bestod.
145

 Singh är av den uppfattningen att det viktigaste att prata om 

med eleverna är att det indiska folket inte hatade och kände avsky mot britterna som folk eller 

kristendomen som religion utan att det var den brittiska imperialismen man hatade.
146

 Kumal anser 

att det viktigaste är att (i likhet med de andra religionerna) undervisa om kristendomens universella 

budskap om att inte döda, visa kärlek och respekt samt vara en god människa etc.
147

 Lakshmi å sin 

sida anser att det viktigaste att ta upp är på vilket sätt britternas kolonisation av Indien förändrade 

Indien.
148
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2.6.3 Hur tas det upp 

Det råder delade meningar mellan lärarna om hur kristendomen skall beskrivas, framför allt som 

en del av modern indisk historia. Vissa lärare beskriver kristendomen och de kristna 

missionärernas ankomst till Indien som en del av den brittiska invasionen, medan andra ser det 

som en chans för Indien att utvecklas på grund av missionärernas kunskap och hjälpsamhet.  

 

Ganesh är den lärare som beskriver britternas ankomst och kristendomen, på det mest negativa 

sättet av lärarna. Han förklarar att han personligen inte har något emot kristendomen, utan anser att 

alla religioner är lika viktiga och har samma värde, men att på grund av kristendomens täta 

förknippning med den brittiska koloniseringen av Indien och alla de incidenter som hände i 

samband med det, samt dess närhet i tid har gjort det svårt att i Indien undervisa om kristendom i 

historieämnet på ett positivt sätt. Han menar att kristendomen har, på grund av dess nära relation 

till britternas kolonisation och ostindiska kompaniets intressen kring den indiska marknaden, aldrig 

fått en klar och given plats i det indiska samhället till skillnad från de ovan nämnda religionerna. 

Ganesh anser att en av anledningarna till kristendomens negativa klang i Indien grundar sig i att 

det var många indier som tvingades eller lurades till att konvertera till kristendom, något han också 

pratar om i sin undervisning.
149

    

Ganesh och även Rajev beskriver kristendomen i Indien som de härskandes religion och en 

religion som har blivit påtvingad det indiska folket.
150

 

 

Rajev och Lakshmi är inte lika dystra i sin beskrivning av kristendomen som Ganesh men beskriver ändå 

kristendomens intåg med den brittiska kolonisationen som något problematiskt. De belyser hur de 

kristna politiska makthavarna tog med sig och propagerade för sin egen kultur, religion, språk och såg 

andra kulturer och religioner som lägre stående. Deras framställning kring de kristna missionärerna är 

tudelad då de beskriver att de gjorde mycket gott samtidigt som de aktivt försökte konvertera hinduer. 

De beskriver också hur många indier ansåg att de kristna missionärerna lade sig i angelägenheter som de 

inte hade något att göra med, vilket startade konflikter mellan indier och missionärer. I deras 

undervisning om kristendomens utveckling i ett mer globalt perspektiv så jämför de reformationen inom 

kristendomen med bhaktirörelsen i hinduismen för att få eleverna att förstå att det finns människor i 

varje religion som förändrar och reflekterar över den egna religionen.
151
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Singh är mer positivt inställd till britterna och missionärernas ankomst under indisk modern historia. 

Först och främst beskriver Singh hur kristendomen kommer i vågor och funnits i Indien sedan 52 e.v.t. 

Britterna kom således inte med någon ny religion till Indien utan kristendomen har sedan en lång tid 

tillbaka haft en självklar plats i Indien. Vidare beskrivs hur britternas ankomst möjliggjorde för indier att 

resa till England och studera, där kom man i kontakt med västerländska idéer om frihet, liberalism, 

socialism etc. Vilket gjorde att en reformation inom hinduismen kom att äga rum, samtidigt som kristna 

missionärer kom till Indien och startade både sjukhus och skolor till dem som hade det svårast i det 

indiska samhället. Singh förklarar i sin undervisning att det fanns ett tydligt hat mot den brittiska 

imperialismen och dess utnyttjande av indiska råvaror och indisk arbetskraft, men att det aldrig fanns 

något hat mot kristendomen som religion, eftersom det aldrig kom några kristna missionärer som 

tvingade indier att konvertera.
152

 

 

Kumal är mest positiv av samtliga lärare i sin undervisning om kristendomen i modern indisk 

historia. Kumal börjar med att undervisa om hur olika europeiska nationer började bedriva handel 

med Indien och att britterna är de som lyckas bäst med detta och grundar det ostindiska kompaniet. 

Till slut blir det brittiska inflytandet över Indien så stort att man kontrollerar hela Indien vilket gör 

att kristendomen sprids över hela Indien och blir på sina håll mycket populär på grund av att den 

kristna tron var en bra religion. Kumal menar att britterna och det brittiska ostindiska kompaniet 

hade för avsikt att propagera för den kristna religionen och sprida den kristna läran, något som 

också gjordes. Han ser dock inga problem med detta, eftersom kristendomens budskap är ett bra 

budskap samt att de kristna missionärerna gjorde mycket gott arbete för Indien som att bygga 

sjukhus och skolor.
153

  

 

Vad beträffar hur undervisningen rent praktiskt går till så använder sig Kumal av berättelser om 

Jesus liv, föreläsningar samt ställer frågor under lektionerna för att se om eleverna har förstått.
154

 

Ganesh använder sig av föreläsningar för att undervisa om kristendom i historieämnet. De har på 

skolan med en kristen profil också ett kristet julspel varje år och sjunger psalmer varje morgon.
155

 

Rajev använder sig mycket av internet för att visa bilder och videos i sin undervisning. Hon 

använder även läroboken och extramaterial. Skolresor och gästföreläsningar förekommer också.
156
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Skolresor, uppsättningar av pjäser, föreläsningar och grupparbeten är samtliga delar av Singhs och 

Lakshmis undervisning.
157

  

2.6.4 Varför tas det upp 

På skolan med en kristen profil anser såväl Kumal som Ganesh att det är viktigt att undervisa om 

kristendom i historieämnet, varför det bör göras är dock en fråga som de besvarar olika. Ganesh 

påpekar att kristendomen är världens största religiösa rörelse och om det nu ska undervisa om de 

övriga religionerna i historieämnet så måste det naturligtvis också undervisas om kristendomen. 

Ganesh anger även kristendomens stora påverkan på modern indisk historia och det agg som 

fortfarande finns i det indiska samhället gentemot kristendomen som ytterliggare själ till att 

undervisa om kristendomen i historieämnet.
158

  

Kumal och även Singh vid skolan med en holistisk profil argumenterar om att det är viktigt att 

undervisa eleverna om religionernas gemensamma universella budskap, detta gäller även 

kristendomen och dess budskap om icke-våld, godhet, att visa kärlek och respekt m.m. Att visa 

fram kristendomens och alla övriga religioners gemensamma goda kärna är enligt Kumal och 

Singh det absolut viktigaste att belysa i undervisningen om kristendom och de övriga religionerna i 

historieundervisningen.
159

 Lakshmi anser att det är viktigt att undervisa om kristendom eftersom 

den har påverkat en stor del av Indiens och världen historia. Han påpekar också att när kristna kom 

till Indien så tog de med sig mycket kunskap från den kristna kulturen som Indien tog lärdom 

av.
160

 Rajev påpekar vikten av att undervisa om kristendomen som en del av mänsklighetens 

utveckling samt att belysa dess likheter med andra religioner.
161

 

2.6.5 Summering  

Kristendomen undervisas det om framför allt i årskurs 8. Fokus är främst på kristendom i en indisk 

kontext under den brittiska kolonisationen av Indien, men även den kristna läran i sig samt Jesus 

som dess centralfigur. Kristendomen i indisk kontext beskrivs på ett mycket varierat sätt mellan 

lärarna. Att belysa problematiken kring kristendomen under modern indisk historia samt att belysa 

kristendomens universella budskap är det viktigaste punkterna att ta upp samt anledningar till 

varför kristendom bör undervisas om i historieämnet.  
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3. Slutsatser och diskussion 

3.1 Analys 

Utifrån uppsatsens resultat är det möjligt att analysera resultatet och dra slutsatser kring det. I 

problemformuleringen till denna uppsats resonerades det kring det anmärkningsvärda beslutet att i 

ett så pass mångreligiöst land som Indien inte ha ett separat religionsämne i skolan, utan istället 

införliva det i historieämnet vilket torde innebära att religioner enbart belyses ur ett historiskt 

perspektiv. Efter att ha intervjuat fem verksamma lärare i historia i Banaras om hur de undervisar 

kring religionerna hinduism, buddhism, jainism, islam och kristendom är slutsatsen att så inte är 

fallet. Nog för att mycket av undervisningen är så kallad religionshistoria och religionerna tas upp i 

den ordning som de blir aktuella i indisk historia och beskrivs i den kontext då de uppstår. Detta är 

dock inte allt. En av de mest centrala delarna som samtliga intervjupersoner har tryckt på i sin 

undervisning är alla religioners goda egenskaper och deras universella kärna som innefattar ett 

budskap som alla kan ta till sig i såväl nutid som dåtid. 

 

Ytterliggare slutsatser kan dras utifrån resultatet i relation till uppsatsen frågeställning. Vad 

beträffar vilket stoff lärarna väljer att ta upp i undervisningen så finns det en tydlig kärna som 

samtliga lärare tar upp om de olika religionerna. De tar samtliga avstamp i religionens grundare 

och var religionen har sin uppkomst. Därefter gås själva läran igenom, följt av religionens 

spridning och slutligen hur religionen i fråga har påverkat Indien där stort fokus har legat på 

kulturspridningen inom de olika religionerna, framför allt på skolan med en holistisk profil. 

Undantaget är hinduismen som följer med under hela undervisningsperioden och vars lära 

förändras och är väldigt varierad i sitt uttryckssätt. Ser man till den indiska nationella läroplanen så 

är det ett liknande upplägg som rekommenderas.
162

 Utöver detta kärnstoff finns det utrymme för 

lärarna att variera sin undervisning såväl stoffmässigt som metodologiskt. Vad lärarna har 

undervisat om har utifrån intervjuerna skilts sig åt en hel del. Även undervisningssättet har varierat 

mycket mellan lärarna på de två undersökta skolorna. På skolan med en kristen profil har en mer 

traditionell undervisning med mycket katederundervisning varit normen medan lärarna på skolan 

med en holistisk profil använt sig av en mängd olika undervisningsformer. 

 

I kapitel 1.3. hänvisade jag till Karlssons beskrivning av lärares bruk av historia som vetenskapligt 

och ett verktyg för att tolka och verifiera sin omvärld. Efter intervjuer med verksamma 

historielärare i Banaras är jag villig i stort hålla med Karlsson i hans definition. De lärare jag har 

intervjuat har alla utgått från forskning i sin undervisning och undervisningen om de olika 
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religionerna i historieämnet har använts som verktyg för såväl de själva som deras elever för att 

tolka och verifiera sin omvärld. Genom historia får de en uppfattning om nuet och det samhälle 

som de lever i. 

 

I intervjuerna och genom det ovan genomgångna resultatet har det visat sig att hinduismen är den 

religion som tar mest plats i undervisningen av de undersökta religionerna. Lärarnas framställning 

av hinduismen varierar men något som de samtliga beskriver är kastsystemet, dess ursprungliga 

funktion och dess korruption. Faktum är att kastsystemet beskrivs som den röda tråden för 

uppkomsten av nya indiska religioner som jainismen och buddhismen samt reformationer inom 

hinduismen som bhaktirörelsen. Angående de indiska religionernas relation till varandra så har 

ingen av de intervjuade lärarna beskrivit uppkomsten av buddhismen och jainismen som något 

problematiskt utan beskrivs av samtliga som reformationsrörelser i det indiska samhället och som 

något positivt. 

 

Desto mer problematiskt framställs de importerade religionerna, islam och kristendom. När de fem 

intervjuade lärarna undervisar om islam försöker de lyfta fram det positiva under mogulimperiet. 

Akbar den store, sufismen och muslimsk arkitektur sätts i strålkastarljuset och får bli fanbärare för 

islam. I skuggan av detta finns det dock en problematik kring undervisningen om islam. 

Sunniislam beskrivs som en mycket sträng och ortodox religion som står i kontrast till 

hinduismens och det indiska samhällets väldigt liberala religiösa tolerans. Det har framgått tydligt i 

intervjuerna att vissa intervjupersoner haft stora problem med att förlika sig med Sunniislam. 

 

Än mer problematiskt än undervisningen om islam är dock undervisningen om kristendomen under 

den brittiska kolonisationen. Lärarna har väldigt olika angreppssätt och synsätt på den brittiska 

kolonisationen och de kristna missionärer som kom till Indien i dess följe. Det mest problematiska 

är de kristna missionärernas konvertering av indier till kristendomen. Vissa lärare påstår att indier 

har blivit tvingade att konvertera medan andra hävdar att så inte alls var fallet. Här är det tydligt att 

eleverna får väldigt olika beskrivningar av kristendomen under modern indisk historia beroende på 

vilken lärarna de har.    

 

Denna problematik till trots så ger samtliga lärare en mycket positiv syn på religion och 

undervisningen om religioner i historieämnet ses som någonting givet. Det är större fokus på det 

positiva som de olika religionerna har att erbjuda än de konflikter som blommat upp mellan dem. 

Lärarna vill undervisa om den religiösa pluralismen i Indien som något positivt och något man vill 

belysa och främja. T.N. Madan hävdar i boken Religious pluralism in South Asia and Europe, att 

den indiska befolkningen sedan länge varit bekväm med att leva i ett mångreligiöst samhälle. 
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Genom de intervjuade lärarnas inställning till religioner, religiös pluralism och deras sätt att 

undervisa om dem så kommer framtida generation indier också att uppskatta den religiösa 

mångfald som finns i deras land.
163

 Det faktum att eleverna dagligen stöter på människor från olika 

religiösa samfund och med olika trosåskådningar gör undervisningen både mer levande och på ett 

sätt mer relevant i Banaras än vad den är i Sverige. Singh klargjorde detta tydligt för mig vid vår 

intervju och det är hans ord som avslutningsvis får beskriva undervisningen av de undersökta 

religionerna i Banaras. 

 

Living in a single religious society like in some European or Middle Eastern countries 

then knowing about different religions is only like a ceramic type of thing but here when 

they go out and live in the city, there neighbors are Hindus also, and some are Muslims, 

and some are Christians, some are Sikhs etc. So in their day to day interaction they meet 

people who belong to different faiths… Because here we do not study things that are 

alien to us but things that we meet everyday and they need to be exposed to that so they 

can understand it. If we don’t talk about it they won’t understand it and not be able to 

coexist with it.
164

  

 

3.2 Min uppsats i förhållande till närliggande forskning 

Denna uppsats har från första till sista sidan haft en didaktisk karaktär med religionsundervisning 

som dess kärna. Uppsatsens resultat har byggts på data insamlad genom intervjuer med verksamma 

lärare där dessa belyser vad, när, hur och varför de undervisar om religionerna hinduism, 

buddhism, jainism, islam och kristendom. Christina Osbecks studie ligger nära min egen forskning 

på så sätt att hon också intervjuat verksamma lärare om deras syn på undervisning i 

religionskunskapsämnet och vilka religionsdidaktiska intentioner och insikter dessa lärare har med 

sin undervisning. Hon kommer precis som jag fram till att det finns en hel del variationer mellan 

lärarnas intentioner och insikter med sin undervisning.
165

 Det som skiljer min forskning från 

Osbeck är framför allt att min forskning har bedrivits i Indien, närmare bestämt Banaras som utgår 

från en annan läroplan och de facto inte har något religionskunskapsämne ifråga. Denna studie har, 

till skillnad från Osbecks inte tagit avstamp i lärarnas egen skolgång och utbildning utan istället 

utgått från deras erfarenheter som verksamma lärare.
166

 David Lifmarks Doktorsavhandling 

Emotioner och värdegrundsarbete om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola har i 

syfte att ”beskriva och analysera dilemman som kan uppstå vid tolkningar av och arbete med det 
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värdegrundsuppdrag som staten genom läroplanen ålägger den svenska skolan”.
167

 Ett av de 

dilemman som Lifmarks forskning belyser är ”hur ge moraliskt konstruktiva bilder av en religiös 

tradition, här islam, som annars ofta uppmärksammas i ensidigt avståndstagande ordalag, utan att 

idyllisera eller bli apologetisk?”.
168

 Mitt resultat visar genom intervjuer med lärare att även 

undervisningen av islam i Banaras är ett dilemma. Lärarna vill lyfta fram de positiva sidorna, 

samtidigt som det finns ett agg mot vissa sidor av religionen vilket gör undervisningen kring den 

problematisk. Detsamma kan sägas om undervisningen om kristendomen i modern indisk historia 

som också kan ses som ett liknande dilemma. Lifmark och min forskning har på så sätt berört 

liknande problematik kring undervisningen om religion i såväl Indien som Sverige. Det är således 

mellan Lifmark och Osbeck som jag placerar in mitt bidrag till den religionsdidaktiska 

forskningen.   

3.3 Diskussion och reflektion 

I denna avslutande diskussion bör det först klargöras huruvida jag som författare till denna uppsats 

lyckats uppnå uppsatsens syfte och besvara dess ställda frågeställning. Syftet med uppsatsen har 

varit att genom intervjuer med verksamma lärare i ämnet historia i Banaras undersöka hur dessa 

lärare beskriver sin undervisning om religioner inom ramen för historieämnet. 

 För att möta syftet så har följande frågeställning ställts mot det undersökta materialet. 

 

1. Hur beskriver verksamma lärare i ämnet historia i Banaras sin framställning 

av religionerna hinduism, buddhism, jainism, islam och kristendom i sin 

undervisning i historia? 

 – Vad tas upp?  

 – Hur tas det upp?  

 – När tas det upp?  

 – Varför tas det upp? 

 

Jag anser att jag genom det ovan redovisade resultatet i kapitel två har lyckats att på ett 

tillfredställande sätt uppnå uppsatsens syfte och besvara dess frågeställning. Nedan följer nu en 

diskussion och reflektion kring vad som hade kunnat göras annorlunda kring arbetet i denna 

uppsats, vilka klara svagheter den besitter och på vilket sätt vidare forskning kan bedrivas utifrån 

denna uppsats.  
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Först och främst bör min roll som forskare tillika intervjuare diskuteras. Fataneh Farahani 

beskriver i sin forskning On Being an Insider and/or an Outsider: A Diasporic Researcher’s 

Catch-22 i boken Education Without Borders Diversity in a Cosmopolitan Society redigerad av 

Loshini Naido vilka olika positiva och negativa effekter forskningsresultatet kan få beroende på 

vem forskaren är. Hon beskriver själv vilka fördelar respektive nackdelar det förde med sig att hon 

som med iranskt ursprung intervjuade iranska kvinnor. Intervjupersonerna hade lättare att prata om 

vissa saker med henne eftersom hon kände till kulturen, samtidigt som många saker aldrig belystes 

då intervjupersonerna såg det som en självklarhet att hon kände till vissa delar av deras kultur.
169

 

Jag som svensk lärarstudent vars ämnen är historia och religion har stött på samma fenomen. När 

jag kommer till Banaras som svensk har de intervjuade haft bilden av mig som någon som inte är 

bekant med Indien som nation och den indiska kulturen. Däremot vet de att jag har kunskap inom 

såväl religion som historia, vilket har lett till att mycket har förklarats om Indien men vissa delar 

av de olika religionerna har inte tagits upp särskilt mycket, eftersom de har ansett att jag redan vet 

om detta då jag har studerat religion på universitetet. Således har min roll som forskare och min 

personliga bakgrund påverkat intervjuerna och i förlängningen forskningsresultatet. Andra 

påverkansfaktorer är de språkförbistringar som ägt rum under intervjuerna samt de av mig ställda 

intervjufrågorna.  

 

Något som denna uppsats saknar är en tydlig anknytning till indiska styrdokument och den indiska 

skolans utformning. En jämförelse mellan styrdokuments upplägg kring undervisningen om de 

undersökta religionerna och de intervjuade lärarnas beskrivning av sin undervisning hade gett 

ytterligare en dimension till uppsatsen och blivit en intressant kompletterande frågeställning. Fler 

intervjuade lärare från olika skolor hade gett ett bredare material med fler infallsvinklar och 

synsätt. Detta möjliggör ju för andra att antingen bygga vidare på det som jag i denna uppsats 

åstadkommit eller att studera ett annat område av undervisningen utifrån liknande frågeställningar. 

Andra religioner kan undersökas, specifika delar av religioner kan undersökas, observationer i 

klassrummet kan ersätta intervjuer eller läggas till som metod, elever kan intervjuas om deras 

beskrivning om undervisningen kring religioner.  

 

De slutsatser som jag har dragit utifrån det analyserade materialet är mina egna slutsatser, andra 

som gör en liknande analys kan säkerligen finna fler och andra slutsatser, men det är dessa 

slutsatser jag valt att lyfta fram. Speciellt den positiva synen på olika religioner, religiös pluralism 

och tron på att se det goda i varje religion är värderingar som jag som blivande religionslärare, i 

likhet med lärarna i Banaras ämnar föra med mig till mina elever. Det är min förhoppning att 
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denna uppsats kan fungera som en ögonöppnare för alla nuvarande och blivande religionslärare om 

komplexiteten samt de många olika tillvägagångssätten att undervisa kring ämnet religion.
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

Intervjuerna som genomförts i samband med denna uppsats har varit uppdelade i 5 huvudområden, 

nämligen hinduism, buddhism, jainism, islam och kristendom. Jag fann det lämpligt att börja med 

hinduismen då de intervjuade i fråga samtliga är hinduer och har alla vuxit upp i en hinduisk kontext, 

detta för att göra intervjupersonerna trygga och bekväma. Dessa huvudområden har sedan kretsat 

huvudsakligen kring de didaktiska frågorna vad, när, hur och varför. Då dessa intervjuer har varit 

halvstrukturerade till sin natur så har vissa tydliga ramar funnits men det har även gjorts förändringar i 

form av formulering av frågorna, dess ordningsföljd, följdfrågor m.m. detta för att få ut så mycket som 

möjligt från varje intervjuperson.
170

 Med detta sagt så följer nedan en översikt över de intervjufrågor 

som jag utgått ifrån vid samtliga intervjuer. 

 

Topic 1 Hinduism 

When 

 When (as in what classes) do you teach about Hinduism in school? 

 During which historical period do you talk about Hinduism? 

 

What 

 What do you talk about, when you teach about Hindusim? 

 What is, in your opinion the most important topics to bring up when you teach about 

Hinduism? (Festivals? Rites? Gods? Origin? Message? Hinduism today? Own experiences?) 

 

How 

 How do you teach about Hinduism? What kind of material do you use? (Textbook? Movies? 

Music? Guests? Historical sources? Scripture?) 

 

Why 

 Why do you think it’s important to teach about Hinduism in the history subject? Do you feel 

that Hinduism has a historical significance? Do you feel that it is important to teach about 

Hinduism for the sake of the students?  

 

Topic 2 Buddhism 

When 

 When (as in what classes) do you teach about Buddhism in school? 

 During which historical period do you talk about Buddhism? 
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What 

 What do you talk about, when you teach about Buddhism? 

 What is, in your opinion the most important topics to bring up when you teach about 

Buddhism? (Festivals? Rites? Gods? Origin? Message? Buddhism today? Own experiences?) 

 

How 

 How do you teach about Buddhism? What kind of material do you use? (Textbook? Movies? 

Music? Guests? Historical sources? Scripture?) 

 

Why 

 Why do you think it’s important to teach about Buddhism in the history subject? Do you feel 

that Buddhism has a historical significance? Do you feel that it is important to teach about 

Buddhism for the sake of the students?  

 

Topic 3 Jainism 

When 

 When (as in what classes) do you teach about Jainism in school? 

 During which historical period do you talk about Jainism? 

 

What 

 What do you talk about, when you teach about Jainism? 

 What is, in your opinion the most important topics to bring up when you teach about Jainism? 

(Festivals? Rites? Gods? Origin? Message? Jainism today? Own experiences?) 

 

How 

 How do you teach about Jainism? What kind of material do you use? (Textbook? Movies? 

Music? Guests? Historical sources? Scripture?) 

 

Why 

 Why do you think it’s important to teach about Jainism in the history subject? Do you feel that 

Jainism has a historical significance? Do you feel that it is important to teach about Jainism for 

the sake of the students?  

 

Topic 4 Islam 

When 

 When (as in what classes) do you teach about Islam in school? 

 During which historical period do you talk about Islam? 

 



  
 

What 

 What do you talk about, when you teach about Islam? 

 What is, in your opinion the most important topics to bring up when you teach about Islam? 

(Festivals? Rites? Gods? Origin? Message? Islam today? Own experiences?) 

 

How 

 How do you teach about Islam? What kind of material do you use? (Textbook? Movies? 

Music? Guests? Historical sources? Scripture?) 

 

Why 

 Why do you think it’s important to teach about Islam in the history subject? Do you feel that 

Islam has a historical significance? Do you feel that it is important to teach about Islam for the 

sake of the students?  

 

Topic 5 Christianity 

When 

 When (as in what classes) do you teach about Christianity in school? 

 During which historical period do you talk about Christianity? 

 

What 

 What do you talk about, when you teach about Christianity? 

 What is, in your opinion the most important topics to bring up when you teach about 

Christianity? (Festivals? Rites? Gods? Origin? Message? Christianity today? Own 

experiences?) 

 

How 

 How do you teach about Christianity? What kind of material do you use? (Textbook? Movies? 

Music? Guests? Historical sources? Scripture?) 

 

Why 

 Why do you think it’s important to teach about Christianity in the history subject? Do you feel 

that Christianity has a historical significance? Do you feel that it is important to teach about 

Christianity for the sake of the students?  

 


