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Abstract 
This article is about Abrahams Children foundation and its teaching method called IE- 

method. It’s about how a teacher can use the IE- method in the religion lesson. There were 

some questions in this article that had to be answered and the questions are: 

 

- How is the form of the religion classes when a teacher uses the IE- method? 

- What happens in the class when you study the interaction and the communication? 

- Does the student’s participation increase when they work with the IE- method? 

- What are the advantage and the disadvantage with the IE- method? 

- Can the teacher use the IE- method in other classes? 

 

To get to the “correct” answer I used many methods like, observation in the class, qualitative 

interview with the teacher (Lisa Andersson) and with four students (Kim, Erik, Amanda, 

Patrik) and I also used questionnaire. I studied some books that are about the IE- method. I 

studied even some articles about the IE- method. I took help from Hjalmar Sundén’s part 

theori. 

 

The lessons begin with a teacher who is reading one story and then the children have to decide 

with character they want to write about and when they have wrote a text in an I- form they 

have to present their texts to everybody in the class.  

 

The study showed that the children is having very fun with the IE- method and they like to 

study with this method because when they write their texts there is no right or wrong. That is 

because they are writing about their feelings and thoughts and no one can say that they have 

wrong thoughts. The teacher and the children feel that the have grown because when they are 

writing their texts and then have to argue about their opinion they write better texts.  

 

Because the children have to argue about their opinion the interaction and the communication 

in the class is better. They all want to be heard from the other student’s and they all listen to 

each other. And because they are writing about their feelings everybody in the class 

participates.  
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The advantage with the IE- method is that it includes everybody and by that I mean that IE- 

method includes the biggest religions and most of the children have those religions and they 

are interested to find out more. The disadvantage with the IE- method is that it’s a 

complement to other theoretic methods and a teacher can not use the IE- method only. The 

other disadvantage is that sometimes the teacher forgets to talk about the differences between 

these religions because she is too cut up with the similarities. 

 

A teacher can use the IE- method in other lessons like for example she can use it in a English 

lesson. She can correct the grammar in the texts and the language in the texts and when the 

children are arguing about their opinions.        

 

Keywords: 

Abraham’s children, religion, teaching form.  
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Inledning 
För inte så många år sedan blev Sverige ett mångkulturellt och interkulturellt land. Det 

mångkulturella har bidragit till att Sverige har idag flera kulturer och det interkulturella har 

bidragit till att människor från dem olika kulturerna och med olika språk har börjat 

kommunicera med varandra. I och med denna förändring av landet har även skolan förändrats. 

Flera klassrum runtom i Sverige har elever från olika länder, kulturer och tillhör olika 

religioner. Detta har bidragit till ökade kunskaper och fördomar. Det har även lett till att 

undervisningen har behövt ändra form för att anpassas till så många elever som möjligt.  

 

Dorothea Rosenblad var religionslärare i Rinkebyskolan vid den tid då Sverige blev allt mer 

mångkulturellt och interkulturellt. Hon ansåg att religionsundervisningen inte tog hänsyn till 

alla elever så hon bestämde sig för att skapa ett gemensamt område för människor som 

kommer från olika religioner. År 1991 grundade hon en stiftelse som kallas för Stiftelsen 

Abrahams Barn. Denna stiftelse arbetar med att förebygga konflikter inom skolans 

religionsundervisning. Målsättningen med stiftelsen är att sprida och fördjupa kunskap om 

religiösa traditioner i Sverige eftersom bristen på kunskap om religioner kan ofta medföra 

missförstånd i mötet människor emellan. 

 

Undervisningen i detta projekt utgår ifrån att man kommer från samma ursprung. Man arbetar 

med IE- metoden vars syfte är att försöka hitta dem gemensamma punkterna i de tre 

världsreligionerna judendom, kristendom och islam.  

 

Arbetet kommer att handla om IE- metoden i religionsundervisningen, om hur man undervisar 

i den och om det är en bra metod att använda. Det kommer även att handla om elevernas och 

lärarens kunskaper, tankar och funderingar kring att arbeta med IE- metoden. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av olika metoder undersöka om IE- metoden är en 

bra metod att använda i religionsundervisningen. Jag valde att skriva om IE- metoden 

eftersom jag kommer att bli religionslärare och jag försöker hitta den bästa 

undervisningsmetoden som jag kan använda mig av i mitt framtidsyrke. Frågeställningarna 

som kommer att försöka besvaras är: 

- Hur utformas religionsundervisningen med hjälp av IE- metoden? 

- Hur sker interaktionen och kommunikationen i religionslektionerna? 

 5



- Ökar elevernas deltagande i undervisningen om man arbetar med IE- metoden? 

- Är det en bra metod att lära elever på högstadiet fakta om de tre världsreligionerna? 

- Vilka nackdelar respektive fördelar har IE- metoden? 

- Kan IE- metoden användas i undervisningen av andra religioner och/eller andra 

ämnen? 

 

Arbetet har genomförts som en kvalitativ undersökning. Flera metoder användes för att få en 

allsidig bild av mitt problemområde. Jag har använt mig av enkäter, intervjuer, deltagande 

observation, tidigare forskning och relevant litteratur samt sett en videofilm om IE- metoden.  

Intervjupersonerna 
Intervjupersonerna består av religionsläraren Lisa Andersson, samt fyra elever i åttonde klass 

varav två flickor och två pojkar. Alla går i Rinkebyskolan i klass 8c och har 

religionsundervisning med Lisa Andersson. De har alla arbetat med IE- metoden i 

religionsundervisningen. Intervjuerna gick till på det vis att informanterna fick svara på frågor 

som tidigare var formulerade av mig men under intervjuerna uppstod även andra frågor som 

de svarade på och som jag antecknade ner. Intervjuerna ägde rum i Rinkebyskolan. 

 

Lisa Andersson har arbetat i Rinkebyskolan i 4år nu och hon undervisar i SO-ämnena. I 

religionsundervisningen använder hon sig av IE- metoden för att förklara om de tre 

världsreligionerna. 

 

Eleven ”Kim” har gått i en annan skola än i Rinkebyskolan och har gått i Rinkebyskolan i 

endast ett år och hon har under den tiden fått religionsundervisning med hjälp av IE- metoden. 

Eleverna ”Amanda”, ”Patrik” och ”Erik” har alla gått i Rinkebyskolan i flera år och har haft 

IE- metoden som en undervisningsmetod i religionsundervisningen i många år nu. 

Avgränsningar 
Jag har valt att intervjua de ovannämnda personer för att jag anser att det är dessa personer 

som kan hjälpa mig att försöka få svar på mina frågeställningar. Jag avgränsade intervjuerna 

till endast fyra elever eftersom jag ansåg att om jag intervjuar färre elever skulle det ge en 

mycket liten bild av helheten som jag är ute efter. Om jag däremot skulle intervjua fler 

personer än fyra tror jag att det skulle ge en mycket bredare bild än det jag söker. 
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Disposition 
Denna uppsats börjar med att jag har presenterat intervjupersonerna. Därefter följer en 

bakgrund i vilken jag berättar om Abrahamsbarn stiftelsen och om IE- metoden. Bakgrunden 

handlar om varför Abrahams Barn stiftelsen kom till och om varför man vill använda sig av 

IE- metoden samt hur man bör använda sig av IE- metoden i religionsundervisningen. 

Bakgrunden visar också Abrahams Barn projektets förhållande till läroplanen Lpo94. Detta 

har jag gjort för att man ska få en klarare bild av vad min problemställning handlar om och 

vilken utgångspunkt den har. Sedan har jag skrivit om den teori som jag kommer att använda 

mig av till min undersökning. Efter teorin har jag redovisat hur arbetet har genomförts, vilka 

material och metoder som har använts och om intervjupersonerna. 

Undersökning - och analysdelen har jag delat upp i sex delar. I del ett redovisar jag vilken 

berättelse som behandlades i klassrummet då lektionerna observerades. Del två handlar om 

mina observationer av arbetet med IE- metoden. Del tre behandlar lärarens syn på arbetet med 

IE- metoden. Del fyra visar elevernas syn på arbetet med IE- metoden i 

religionsundervisningen. I den femte delen har jag kopplat den teori jag har använt mig av till 

mina analyser. Den sjätte och sista delen kommer jag att sammanfatta det jag har kommit 

fram till utifrån mina analyser och intervjuer. Framförallt kommer jag att diskutera och 

analysera hur dem olika parterna upplever undervisningen med IE- metoden. Jag kommer 

även att analysera om IE- metoden är en bra metod att undervisa i för att försöka integrera 

eleverna i religionsundervisningen.  

 

Den sista delen av uppsatsen handlar om mina egna reflektioner samt slutord och förslag till 

vidare forskning. Uppsatsen avslutas med en källförteckning. 

Bakgrund 
Abrahams Barn stiftelsen1

År 1991 tillkom Stiftelsen Abrahams Barn för religiös och kulturell samexistens. Abrahams 

Barn är en stiftelse som arbetar med att förebygga konflikter inom skolans 

religionsundervisning. Denna stiftelse är varken politisk eller religiöst bunden. De har flera 

pedagogiska program för skolans alla stadier (från förskolan till senare år i grundskolan).  

 

Religionsläraren Dorothea Rosenblad var den person som grundade stiftelsen Abrahams Barn. 

Hon grundade stiftelsen för att hon ansåg att religionsundervisningen inte tog hänsyn till alla 
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elever i klassen. Målsättningen med stiftelsen är att sprida och fördjupa kunskap om religiösa 

traditioner i Sverige eftersom bristen på kunskap om religioner många gånger kan medföra 

missförstånd i mötet människor emellan. Abrahams Barns tre huvudområden omfattar 

religionsdialog och kulturmöten, språkutveckling samt FN: s konvention om barnets 

rättigheter. Sedan år 2005 är Abrahams Barn en verksamhetsgren inom Sigtunastiftelsen. 

 

Abrahams Barn stiftelsen utgår från att hitta en gemensam nämnare bland judendom, 

kristendom och islam och utgå från det i religionsundervisningen. Man har hittat åtta 

gemensamma begrepp som läraren kan utgå från i sin religionsundervisning2: 1) guds ord, 2) 

heliga skrift, 3) ordets förmedlare, 4) budord, 5) profeter, 6) änglar, 7) gudstjänsthus och 8) 

festdagar.  

 

Abrahams Barn stiftelsen har fått sitt namn från stamfadern Abraham.  
 

De tre Abrahamsreligionerna har samma stamfader. De hänvisar alla till 

Abraham som sitt ursprung och sitt ideal. Abraham trodde på en Gud, efter vars 

vilja han önskade leva. Han var t.o.m. beredd att offra sin egen son som tecken 

på sin tillit till den ende guden. Denna förtröstan på Gud har gjort Abraham till 

ett föredöme för alla hans barn. En dag skall denna inställning till Gud och livet 

segra och bli den enda tänkbara bland alla jordiska varelser. Detta är de tre 

Abrahamsreligionernas mål.3

 

IE – metoden4

IE står för Identifikation skapar empati. Sammanfattningsvis kan man säga att IE- metoden 

går ut på att visa det gemensamma ursprunget inom de tre världsreligionerna för att därmed 

kunna öka toleransen eleverna emellan.  

 

Metoden består av följande fyra delar: 

1. Den första delen handlar i princip om läraren och hans/hennes sätt att ta till sig 

materialet. Läraren väljer ut en berättelse som finns representerad i alla tre 

världsreligionerna och berättar den för klassen.  

                                                                                                                                                         
1 Rosenblad Dorothea & Rosenblad Fanny 2004. Och www.abrahamsbarn.org, datum 2007-11-26. 
2 Rosenblad Dorothea & Rosenblad Fanny 2004. Sida 11. 
3 Hedin, 2004 sida 269.  
 
4 Knappert, 2005. Samt Rosenblad, 1994. Samt Rosenblad Dorothea & Rosenblad Fanny 2004. 
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2. Den andra delen handlar om att eleverna får en uppgift av läraren som består av att 

eleverna skall leva sig in i berättelsen. Detta gör dem genom att välja en av 

karaktärerna som fanns med i berättelsen och fokusera på honom/henne. Eleverna tar i 

det stadium över gestalternas ”roller”. 

3. Del tre består av en skrivuppgift. Eleverna får i uppgift att skriva en berättelse i 

jagform där han/hon använder sina egna erfarenheter till att utveckla skildringen. 

Samtidigt som eleverna skriver sina berättelser bearbetar dem sina tankar och känslor. 

I detta stadium har man fortfarande tagit karaktärernas roller. 

4. Del fyra består av en producering av en slutprodukt som kan variera från att ha skrivit 

en bok, ritat en bild, gjort ett collage eller spelat upp ett teaterstycke för resten av 

klassen.  

 

Syftet med att arbeta med IE- metoden är att eleverna och läraren skall hjälpas åt att hitta, se 

och förstå vad som är gemensamt för de tre världsreligionerna judendom, kristendom och 

islam. Detta görs utan att försöka blunda för skillnaderna.  

 

Abrahams Barn och Lpo94  
Abrahams Barn stiftelsen har tagit hjälp av läroplanen (Lpo94) och tolkat skolans värdegrund 

och uppdrag samt målen som varje skola skall sträva efter för att sedan ”komma på” den bästa 

undervisningsmetoden i religionsämnet.  Den lärare som använder sig av IE- metoden och av 

Abrahams Barn projektet följer läroplanen där vissa punkter följs specifikt eftersom dessa 

punkter har varit ”grunden” för utformningen av IE- metoden. 

Skolans värdegrund och uppdrag5: 

- Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Omsorgen om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. 

- (...) Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser. 

- (...) Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en 

trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och 

leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell 

mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos 

alla som arbetar där. 
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- (...) Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, 

dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans 

verksamhet. 

Skolans mål där man strävar efter att varje elev6: 

- Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter. 

- Respekterar andra människors egenvärde. 

- Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 

medverkar till att bistå andra människor. 

- Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla med deras bästa för ögonen. 

- Känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. 

Teori 
Teorin bakom Abrahams Barn projektet bygger på en omskapad version av professor Hjalmar 

Sundéns rollteori7 som är ursprungligen utvecklad inom religionspsykologin. För att kunna få 

en heltäckande teori har man kompletterat Sundéns rollteori med psykologen Ulla Holms 

definition av empati.  

 
Bakom tankarna kring rolltagandet finns den teori som kallas symbolisk 

interaktionism. Inom teorin menar man att varje individ speglar sig i samhällets 

och andra individers ögon genom att ta olika roller. Man integrerar både med 

sig själv och med andra. Som bekant är det just förmågan att sätta sig in någon 

annans roll som ligger till grund för den empatiska förståelsen. Psykologen Ulla 

Holm definierar denna som förmågan att sätta sig in i någon annans situation 

utan att känna sig hotad.8

 

För att kunna ge en klar bild av Hjalmar Sundéns rollteori måste vissa begrepp i 

hans diskussion presenteras: 

Begreppet roll: Detta begrepp är taget från socialpsykologin. Roll innebär att en människa 

intar sin plats, sin roll i ett livsmönster som möter henne i traditioner, litteratur eller i den 

                                                                                                                                                         
5 www.skolverket.se. Sida 3-7. Datum 2007-11-29. 
6 www.skolverket.se. Sida 8. Datum 2007-11-29. 
7 Sundén, 1959. 
8 Knappert, 2005 sida 9. 
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vanliga omvärlden. Sundén menar att människan kan ha flera olika roller som hon väljer 

mellan beroende på den situation hon befinner sig i. Men att människan kan inta en roll i 

taget. 

Begreppet veklighet: Objektiv verklighet är den som betraktas utifrån samhällets perspektiv 

medan subjektiv verklighet är verkligheten sådan som jag upplever den inifrån min egen 

person. Sundén berättar att den verklighet vi ser är beroende av den roll vi har tagit för det 

tillfälle som verkligheten betraktas. Med andra ord kan man säga att verkligheten kan se olika 

ut beroende på vilken roll man har tagit. 

 

Hjalmar Sundén skriver att alla människor, religiösa och icke religiösa, har ett visst 

förhållande till verkligheten. Verkligheten ses som ett sammanhängande mönster. 

Förhållandet till verkligheten kan innehålla en andlig dimension som upplevs genom bön och 

olika händelser i livet. Han definierar religion enligt följande: ”Religion är dialogens relation 

till tillvaron som totalitet, men denna relation struktureras genom roller och utan roller 

försvinner den.9”  

 

Sundéns rollteori kopplad till IE- metoden 

När läraren har berättat en berättelse tar eleverna till sig materialet genom att ta ställning för 

den ene eller andre av personerna, de tar olika roller och de lever in sig i händelserna. Att 

eleverna tar olika roller kallar Sundén att de identifierar sig med karaktären. ”Identifikation 

innebär i socialpsykologiskt språkbruk, att man övertar en annan människas handlingar, 

tonfall, gester, som man för en längre eller kortare tid gör till sina egna.10”  

 

När man sedan skall försöka tolka berättelsen finns det alltid en dialog mellan människan och 

Gud. Människans handlingar påverkas i dialogen med Gud. Sundén menar att den religiösa 

människan idag gör detsamma vilken kan få henne närmare till att känna hur det kändes för 

t.ex. Abraham, Moses mm.  

 

 

Metod och material 

                                                 
9 Rosenblad Dorothea & Rosenblad Fanny 2004 sida 30. 
10 Sundén, 1959 sida 55-56. 
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Jag började med att använda mig av enkäter som ger en bred men en ytlig information för att 

kunna ta reda på så mycket som möjligt om klassrumssituationen, undervisningssituationen, 

eleverna och läraren. Läraren respektive eleverna fick i princip svara på samma frågor 

gällande undervisningssituationen, tankar och kunskaper om undervisningsinnehållet både 

före och efter undervisningstiden. De fick även svara på om deras tankar förändrades under 

undervisningens gång.  

 

Efter att ha fått ett underlag för arbetet började jag med deltagande observation och intervjuer. 

Den deltagande observationen skedde under 5-6 religionsundervisningstimmar i åttonde 

klassen i Rinkebyskolan. Det som observerades skrevs ner i ett häfte för att sedan 

transkriberas. Efter att ha tagit ut det som är viktigast av både enkäterna och av den 

deltagande observationen började jag med mina kvalitativa intervjuer11 med 4 elever och Lisa 

Andersson som är religionslärare i Rinkebyskolan. Jag valde att arbeta med kvalitativa 

intervjuer eftersom de skulle ge en mer levande bild av arbetet med IE- metoden och hur den 

påverkar läraren och eleverna i religionsundervisningen samt hur den påverkar själva 

undervisningen.  

 

För att få en klarare bild av det jag observerar och för att få en bakgrund till mina 

intervjufrågor har jag använt mig av tryckt litteratur bestående dels av tidigare forskning och 

dels av relevant litteratur. Den tidigare forskningen består av Patric Sahléns D-uppsats12 som 

handlar om religionsundervisningen med Abrahams Barn perspektiv. Litteraturen som jag har 

använt mig av är Abrahams barn: vad skiljer och förena judendom, kristendom och islam?13, 

Samma Rötter: Abrahams barn i tre religioner14, Muslimska berättelser15 och Abrahams 

Barn – Annorlunda undervisning om religion i dagens Sverige16. Som teoriunderlag har jag 

                                                 
11 Johansson Bo & Olov Svedner Per 2001, Examensarbetet i lärarutbildningen – undersökningsmetoder och 
språklig utformning. X-O Graf Tryckeri AB, Uppsala. Sida 25-26.   
12 Sahlén, Patric 2000. Eleven i dialog med ”den andre” - en illustration av interkulturell undervisning i en 
religionsundervisning med Abrahams Barn perspektiv, Stockholm.  
13 Hedin, Christer 2004. Abrahams barn- vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam?, Kristianstads 
Boktryckeri AB, 2: a upplagan. Dialogos förlag: Stockholm.  
14 Rosenblad Dorothea & Rosenblad Fanny 2004. Samma rötter - Abrahams barn i tre religioner, Nya Almqvist 
& Wiksell Tryckeri. Fondi Förlag HB: Stockholm. 
15 Knappert, Jan. Svensk översättning 2005. Muslimska berättelser, Wassberg + Skotte Tryckeri AB. Fondi 
Förlag: Stockholm.  
16 Rosenblad, Dorothea 1994. Abrahams Barn- Annorlunda undervisning om religion i dagens Sverige, Stiftelsen 
Abrahams Barn. Stockholm.  
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använt mig av boken Religionen och rollerna, ett psykologiskt stadium av fromheten17. Jag 

har använt mig av skolverkets hemsida18 för information om skolans läroplan; Lpo 94.  

  

Videofilmen Abrahams Barn, Integration i praktiken19 användes för att få en verklig bild av 

IE- metoden och hur Abrahams stiftelse hade tänkt att undervisningen med IE- metoden 

skulle ske.  

 

”Sammanfattningsvis kan man säga att jag har använt mig av ‘tunnelmodellen’ som 

antropologen Michael Agar beskriver, genom att inleda undersökningen brett och därefter 

smala av intresseområdet20.” 

 

Jag har försökt att använda mig av flera metoder för att jag anser att jag uppnår ett säkrare 

resultat, för om de använda metoderna visar ett samband får jag ett mer tillförlitligt underlag 

för mina slutsatser. 

Undersökning, analys och tolkning 
Innan resultat redovisas av intervjuerna och observationen i klassen är det lämpligt att först 

berätta vilken berättelse lektionerna behandlade. Berättelsen som studerades heter Isak och 

Rebecka och den finns skriven i kapitel 24 i Första moseboken och surorna 6:84, 21:72, 

37:112-113 i koranen. 

 

Berättelsen handlar om att Abraham har blivit gammal och trött och vill att hans son Isak ska 

gifta sig innan han dör. Abraham skickar iväg sin tjänare och vän Elieser till Haran (det land 

han kommer ifrån) för att hitta en fru till Isak. Elieser åker iväg som han har blivit tillsagd till 

Haran med tio kameler och dyrbara gåvor till den kvinna som skulle bli Isaks fru.  

 

Under resans gång tänkte Elieser att det var en svår uppgift som han hade fått så han tänkte att 

han måste komma på en bra lösning för att försöka hitta bästa möjliga kvinna åt Isak. Han 

hade kommit fram till en brunn som låg i en by där många av Abrahams släktingar bodde och 

                                                 
17 Sundén, Hjalmar 1959. Religionen och rollerna, ett psykologiskt stadium av fromheten, Svenska Kyrkans 
Diakonistyrelses Bokförlag. Stockholm. 
18 www.skolverket.se. 
19 Filmen Abrahams Barn- Integration i praktiken. Producent: Jan Gramner Kulturvideo. Stiftelsen Abrahams 
Barn 2005. 
20 Moberg, Jessica 2005. Karismatik och reflektion i högmoderniteten - en kvalitativ intervjustudie med tre 
medlemmar i New Life församling, Stockholm. Sida 11. 
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där byns flickor brukade komma för att hämta vatten på kvällen och det var där han skulle 

hitta rätt flicka. Den rätta flickan skulle hittas på följande sätt: 

Elieser skulle stå vid brunnen och när en flicka skulle komma ska han fråga om han får dricka 

vatten från hennes kruka. Om hon svarar att han får göra det och att hon ska ge vatten till hans 

kameler också skulle hon vara rätt flicka för Isak.  

 

En flicka kom till brunnen och besvarade Eliesers önskemål och då gav han henne en guldring 

och guldarmband. Flickan hette Rebecka och hon var dotter till Betuel som var kusinbarn till 

Abraham. Rebecka gick hem och berättade allt för hennes familj och de bjöd hem Elieser. Där 

fick han berätta vad han hade för ärende och frågade om han kunde ta med sig Rebecka till 

Isak. Rebeckas bror (Laban) och pappa gick med på det eftersom det var Guds vilja.  

 

Dagen därpå var det dags att åka tillbaka till Abraham och Isak och det gjorde Elieser och 

Rebecka och flera tjänsteflickor. Isak väntade på sin nyblivna brud och fick äntligen, några 

dagar senare, träffa henne. Han gifte sig med henne och älskade henne.  

 

Min observation av religionsundervisningen 
Observationerna genomfördes vid fem lektionstillfällen och det som observerades skrev ner i 

en loggbok. Första delen av observationerna handlade om att kunna se hur man försöker ta 

hjälp av läroplanen när man redovisade i religionsämnet med hjälp av IE- metoden. Som 

underlag hade jag punkterna som står i avsnittet Abrahams Barn och Lpo94. Jag försökte hitta 

dem olika punkterna i lektionerna och det gjorde jag på följande sätt: 

 

Som jag tidigare har nämnt består IE- metoden av fyra delar: 1) läraren läser berättelsen högt 

för klassen, 2) eleverna väljer den karaktär vars roll de vill ta, 3) eleverna skriver en berättelse 

i jagform och 4) elevernas texter presenteras på olika sätt. Det som jag kunde observera var att 

del tre och fyra i IE- metoden bearbetades utifrån de punkter som står i Lpo94: 

 
- (...) Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser. 

- (...) Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, 

dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans 

verksamhet. 

 14



- Varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter. 

- Varje elev respekterar andra människors egenvärde. 

- Varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 

vilja att handla med deras bästa för ögonen. 

- Varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med 

andra.21

 

Dessa punkter kunde observeras för att när eleverna skulle skriva texter i jagform så var de 

pressade att försöka leva sig in i och förstå andra människors situation. Samtidigt var de 

tvungna att uppleva vilka känslor och tankar karaktärerna kunde ha och motivera varför de 

känner eller tänker som de gör. Efter att ha skrivit texten var eleverna övertalade att diskutera 

sina texter med dem andra i klassen och detta gjorde att de var tvungna att visa respekt för 

dem andras åsikter, känslor och tankar. Efter att ha lyssnat på de andra var dem även tvungna 

att presentera sina åsikter, tankar och känslor och det utvecklade deras etiska 

ställningstagande. Vid den sista observerande lektionen kunde jag dra slutsatsen att all 

främlingsfientlighet bemöttes med kunskap genom att eleverna fick lära sig mer om 

varandras känslor, tankar och åsikter och på så sätt kunna respektera varandra trots 

skillnaderna.  

 

Andra delen av observationen handlade om att se vad som händer i lektionerna gällande 

interaktion och kommunikation samt om elevernas deltagande ökar i och med arbetet med 

IE- metoden.  

 

Jag kunde observera att interaktionen mellan eleverna och även mellan läraren och eleverna 

ökade. När de skulle redovisa sina texter och diskutera i grupper och framföra sin åsikt och 

motivera för den kunde jag se att eleverna och läraren blev mer samspelta. Jag märkte även 

att interaktionen ökade mellan läraren och eleverna för att läraren sågs och upplevdes som en 

av eleverna av den orsaken att uppgiften går ut på att ingen har fel och att alla ha rätt till sin 

åsikt. Det gjorde att läraren inte kunde säga att en elev har gjort fel utan när hon talade 

tolkade eleverna hennes resonemang som en åsikt och inte en instruktion eller rättelse till 

uppgiften. Kommunikationen blev bättre för att det var mycket livliga diskussioner och alla 

ville framföra sin åsikt och göra sig hörda. När dem livliga diskussionerna hade lagt sig ner 

och eleverna förstod att alla skulle få rätt till att framföra sina åsikter kunde de lyssna på 
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varandra och kommunicera på ett lugnt sätt och det gjorde att de förstod varandra mera. Med 

ökad interaktion och kommunikation ökade elevernas deltagande. Deltagandet ökade mest 

för att eleverna skulle få framföra sina åsikter utan att bli bedömda för dem. 

 

Den tredje och sista delen av min observation handlade om de för- och nackdelar som jag 

kunde se med IE- metoden.  

 

Fördelen med IE- metoden som jag kunde se var att eleverna tyckte att IE- metoden var en 

bra och rolig metod för att den följde inte det vanliga arbetsmönstret som går ut på att läraren 

har en genomgång, eleverna antecknar det läraren skriver och sen blir det prov. IE- metoden 

gav friheten till eleverna att kunna utvecklas på ett annat sätt genom att de får själva bära 

ansvaret för berättelserna och detta för att ingen kan säga att deras tankar är rätt eller fel. 

Fördelen var också att kommunikationen och interaktionen ökade i klassen för att eleverna 

var tvungna att kommunicera och integrera med varandra för att kunna föra sin åsikt vidare. 

Två andra fördelar som Rosenblad tar upp i boken Samma rötter är att om man går igenom 

berättelser som handlar om dem tre religionerna har man garanterat alla elever med sig från 

början för att alla vill höra om sin religion. De som inte tillhör någon religion blir 

intresserade för att de kan jämföra de tre religionerna ur en gemensam berättelse. Det var den 

första fördelen som tas upp och den andra handlar om läraren och om att hon kan med hjälp 

av IE- metoden gå förbi svåra frågor. Om en elev exempelvis säger att han inte tror på Gud 

så kan läraren (utan att behöva riskera att säga emot eleven eller det hon tror på) svara med 

att nu är det karaktären och hans/hennes liv och situation vi skall försöka leva oss in i och 

inte det vi tror på.  

 

Nackdelen med IE- metoden var att eleverna kan tendera att ha ”för roligt” med materialet 

och glömma bort att det är en uppgift som skall göras korrekt. För att uppgiften skall göra 

korrekt bör eleverna ha respekt för materialet vilket jag tyckte att eleverna inte alltid visade. 

IE- metoden kan inte användas enbart i religionsundervisningen utan den måste fungera som 

ett komplement till ett annat teoretiskt material som visar andra aspekter av religionerna.  

                                                                                                                                                         
21 www.skolverket.se. Sida 3-8. Datum 2007-11-29. 
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Lärarens syn på IE- metoden 
Läraren Lisa Andersson har varit religionslärare i Rinkebyskolan i 4 år och hon har arbetat 

med Abrahams Barn och IE- metoden under den period hon har varit lärare i Rinkebyskolan. 

Lisa tycker att arbetet med IE- metoden är bra för att hon anser att IE- metoden är bra på 

många olika sätt. Lisa uttryckte hennes tankar och funderingar genom att säga 

 
Jag har märkt att IE- metoden fungerar mycket bra i mångkulturella och 

interkulturella platser såsom Rinkebyskolan. Detta för att det finns ett behov av att 

försöka samsas elever emellan. De har ett behov av att känna att de tillhör något 

gemensamt och det bidrar IE- metoden med.22

 

När Lisa började i Rinkebyskolan ansåg hon att det skulle vara jobbigt att arbeta 

med Abrahams Barn för att det skulle vara svårt för henne att följa läroplanen 

samtidigt som hon följer Abrahams Barn projektet men hon insåg inom kort att det 

var inget problem. 

 
Abrahams Barn projektet var främmande för mig i början och jag tyckte att det 

skulle vara svårt att försöka hitta på något som passar både målen och Abrahams 

Barn projektet men när jag närmade mig innehållet i Abrahams Barn insåg jag att 

man följer läroplanen och det var en stor lättnad.23

 

Efter att ha bekantat sig med Abrahams Barn materialet började hon att undervisa i religion 

med IE- metoden och hon såg direkt en skillnad jämfört med att undervisa i religion med 

hjälp av andra metoder. De skillnader som hon kunde se tydligast var att:  

1) Texterna blev roligare. 

2) Texterna blev bättre. 

3) Texterna utvecklade eleverna. 

Dessa tre punkter fick hon sedan motivera för att visa hur IE- metoden har fungerat i hennes 

lektioner. För att kunna motivera ovanstående punkter tog hon exempel från berättelsen som 

hon arbetade med under de fem lektionspass som observerades.  

 

                                                 
22 Intervju med Lisa Andersson. Datum 2007-11-22. 
23 Lisa. Datum 2007-11-22. 
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Det är alltid svårt att försöka tänka på hur andra människor tänker och känner. Ännu 

svårare är det när man försöker tänka på hur andra människor tänkte och kände för 

flera hundra år sedan. IE- metoden hjälpte mig på det sätt att det blev mycket 

aktuellt för eleverna att känna hur Rebecka eller Isak kände sig genom att ta över 

deras roller. Arbetet på det sättet gjorde att texterna blev roligare.24

 

Lisa förklarade för mig att genom att ge eleverna frågor såsom vad kände Isak när han såg 

Rebecka till slut? Hur tänkte Rebecka när hon tackade ja till giftermålet? kunde eleverna leva 

sig in i karaktärernas roller och arbetet/texterna blev roligare för att när de fick fortsätta 

berättelsen i jag- form kunde eleverna inte ha fel.  

 

För att förklara vad hon menar med att texterna blev bättre gav hon mig följande exempel:  

 
Vi har flera elever som har ett annat modersmål än svenska och det gör att de har 

språksvårigheter. Men i och med att texterna skrivs i jagform försöker eleverna 

formulera sig mycket bra eftersom de formulerar sina tankar och känslor och de vill 

att jag ska förstå hur de tänker och känner.25  

 

På grund av att eleverna, som alla andra människor, vill göra sig hörda blev 

berättelserna/texterna mycket bättre för att flera synonymer började genast skrivas i texterna. 

Texterna blev mycket kopplade till den tid och det samhälle vi lever i idag. Man skrev mycket 

om att man skall själv välja vem man ska gifta sig med och man drog paralleller med de 

människor som bor i andra länder som inte har den friheten att kunna välja sin livspartner.  

 

När det gäller att förklara den tredje punkten som innebar att texterna utvecklade eleverna gav 

hon mig följande exempel: 

 
När jag har arbetat med andra texter och andra metoder har jag i princip alltid fått 

tillbaka texter där det står vad eleverna tycker. Men med hjälp av IE- metoden var 

de tvungna att motivera varför det kände eller tänkte på ett visst sätt. Motiveringarna 

krävde att de skulle tänka ut varför de kände som de gjorde eller varför de tänkte på 

ett visst sätt. Detta ledde till att deras tankar utvecklades och att dem i sin tur 

utvecklades.26  

 

                                                 
24 Lisa. Datum 2007-11-22. 
25 Lisa. Datum 2007-11-22. 
26 Lisa. Datum 2007-11-22. 

 18



Man kan alltså kort säga att IE- metoden är bra för högstadieelever för att den utvecklar dem 

på olika sätt, den utvecklar deras språk, deras sätt att tänka och deras sätt att vara. Allt detta 

genom att de får sätta sig in i karaktärernas roller och uppleva situationen som om dem själva 

upplever situationen. IE- metoden utvecklar eleverna också på det sätt som får dem till en 

förståelse att de har gemensamma rötter men att det finns vissa punkter som skiljer sig från 

varandra men att det är helt okej så länge man har samma rötter.   

 

Lisa berättade även för mig att hon själv som person utvecklades till det positiva både 

kunskapsmässigt och känslomässigt.  

 
När jag började med undervisningen i religion var jag negativt inställd inför någon 

specifik religion men genom att försöka sätta mig in i berättelserna fick jag en annan 

kunskap om religionerna. Det gjorde att jag kunde se den specifika religionen med 

andra glasögon än dem jag bar och det gjorde att jag blev mindre fientlig.27  

 

Att IE- metoden utvecklar eleverna men också lärarna kan vara svårt att förstå. Den påverkar 

lärarna genom att den undervisande läraren får läsa berättelsen och får sätta sig in i 

karaktärernas roller för att ge en verklig bild av vad som egentligen hände. Berättelserna 

utvecklar även läraren på det vis att hon (efter att ha läst berättelsen) både medvetet och 

omedvetet tar ställning för någon händelse eller någon karaktär. Denna utveckling är den 

känslomässiga utvecklingen. Kunskapsutvecklingen sker när läraren säger något som anses 

vara fel av eleverna och eleverna får söka svar hos imamen eller prästen eller familjen. När 

eleverna har fått svar från dessa kommer de tillbaka till klassen och berättar ”det rätta svaret” 

för läraren och då får läraren en bredare kunskap om olika religioner.  

 

Efter att ha fått mycket lovord från Lisa om IE- metoden ville jag veta om man kunde 

använda metoden i andra ämnen än religionsämnet och då ställde jag frågan Kan man 

använda IE- metoden för undervisning i andra ämnen? 

 
Visst kan man göra det! Man kan till exempel använda sig av IE- metoden i svenska 

eller engelska ämnet där eleverna tränar på hörförståelse och uppsats. De tränar på 

hörförståelse när jag berättar berättelsen högt inför klassen och uppsatsen tränar de 

på när de skriver sina jagberättelser. Man kan också använda sig av IE- metoden i 

                                                 
27 Lisa. Datum 2007-11-22. 

 19



SO-ämnena där eleverna kan ta olika ledares roller, de kan skriva om hur det är att 

leva i ett annat samhälle i en annan tidsepok.28  

 

Som man kan se ovan tycker Lisa att man kan använda IE- metoden i andra ämnen än i 

religionsämnet. Om man tänker som hon tänker när det gäller hur man kan använda sig av IE- 

metoden i andra ämnen kan man säga att det borde fungera teoretiskt men hur det går till 

praktiskt, det får en annan lärarstudent skriva en C-uppsats om.  

 

Elevernas syn på IE- metoden 
För att få en klar bild om hur IE- metoden verkligen fungerar i klassrummet var jag tvungen 

att intervjua de personer som blir mest påverkade av undervisningen – nämligen eleverna. 

Eleverna skulle ge mig en bild om hur de påverkas av att jobba med IE- metoden samtidigt 

som de skulle tala om för mig om för- och nackdelarna med IE- metoden. 

 

Kim 

Kim är en flicka som går i 8c och har haft religionsundervisning med hjälp av IE- metoden. 

Hon har alltid varit intresserad av religion eftersom hon och familjen är religiösa. De tillhör 

religionen Islam. Hennes tankar inför religionsundervisningen innan hon började arbeta med 

IE- metoden var följande: 

 
Jag tyckte inte om religionsundervisningen för att den största delen handlade om 

kristendom och när vi skulle läsa om andra religioner brukade läraren säga att vi nu 

ska läsa om främmande religioner och det gjorde mig både arg och ledsen.29

 

Den religionsundervisning som Kim berättar om var på hennes gamla skola innan hon flyttade 

till Rinkebyskolan. Men när hon kom till Rinkebyskolan för ett år sedan förändrades hennes 

synsätt på religionsundervisningen. Då är frågan: hur förändrades Kims syn på 

religionsundervisningen i och med arbetet med IE- metoden? Hon beskriver att både hennes 

syn och andra elevers syn förändrades gentemot religioner som inte var kristendom. De 

kallades inte längre för främmande religioner.  

 
Jag kommer ihåg första gången läraren presenterade IE- metoden för mig. Hon sa att 

jag skulle ha nytt material som går ut på att jag och alla andra kommer från samma 

                                                 
28 Lisa. Datum 2007-11-22. 
29 Intervju med Kim. Datum 2007-11-22. 
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ursprung. Jag blev mycket förvånad och förstod inte vad hon menade men sen 

förstod jag.30  
 

Efter att ha berättat detta för mig började hon genast bli gladare och ivrigare att berätta mer 

om hur hon och resten av klassen arbetar med IE- metoden. Hon berättade bland annat att 

hon har haft svårt med svenska språket men att hon känner att hon har blivit bättre och att 

hennes lärare har även bekräftat detta. 

 
När jag skriver berättelserna om dem olika rollerna tycker att jag det är mycket 

roligt för att jag får skriva precis vad jag vill. Jag brukade ha problem med att 

uttrycka det jag vill säga och skriva men med hjälp av att vi jobbar mycket med 

berättelserna känner jag att jag kan uttrycka mig mycket mera nu.31

 

Man kan följaktligen säga att Kim är mycket nöjd med att arbeta med IE- metoden och hon 

känner att hon utvecklas språkmässigt. När det gäller för- och nackdelar med IE- metoden 

tycker Kim att det bara finns fördelar och en av dem är just det att hon har utvecklats 

språkmässigt.  

 

Erik 

Erik är en pojke som går i 8c och har haft religionsundervisning med hjälp av IE- metoden. 

Han tillhör ingen religion och är i princip ateist. Han har inget förhållande till religion utan 

anser att religion är något man väljer att tro på och det har inte han gjort. Hans tankar inför 

religionsundervisningen innan han började att arbeta med IE- metoden var följande: 

 
Jag tycker att religionsämnet är som alla andra ämnen. Den betyder inget speciellt 

för mig. Det enda som jag bryr mig om i religionsämnet är vilka betyg jag ska få.32  

 

Efter att ha hört att Erik inte är intresserad av religionsämnet blev det genast mycket mer 

intressant för mig att veta vad han tyckte om att arbeta med IE- metoden och som svar på 

mina funderingar fick jag följande svar: 

 
Det är kul att arbeta med IE- metoden för att det är inte som en vanlig 

religionsundervisning typ.. Det är mera som teater som vi spelar upp och det gör det 

                                                 
30 Kim. Datum 2007-11-22. 
31 Kim. Datum 2007-11-22. 
32 Intervju med Erik. Datum 2007-11-23. 
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hela mycket mer intressant. Jag får välja den person som är mest intressant och ta 

hans roll.33  

 

Då följde min nästa fråga som handlade om Erik tycker att han utvecklas i religionsämnet 

med hjälp av att arbeta med IE- metoden. Erik förklarade på följande sätt: 

 
Jag lär mig mycket eftersom jag tycker att det är kul att ta andras roller. Jag kommer 

ihåg mycket mer när jag arbetar på det här sättet än att ha vanliga prov som jag 

glömmer svaren på så fort jag har gått ut från provet. Jag kommer till exempel ihåg 

när vi arbetade med stamfadern Abrahams vandring och jag valde att bli Abrahams 

brorson Lot.34

 

Kunskapsmässigt har Erik utvecklats genom att han kommer ihåg berättelserna från bibeln 

och koranen och trots att han anser att dessa berättelser är bara vanliga berättelser kan han nu 

lite om grunden bakom kristendomen, islam och judendomen. Till skillnad från Kim är Erik 

som jag tidigare har nämnt inte intresserad av religion men genom att arbeta med IE- 

metoden har religionsämnet blivit roligare. I och med att religionsämnet har blivit roligare 

har han kunnat komma ihåg mer av materialet och på så sätt fått ökade kunskaper. 

 

När det gäller för- och nackdelar anser Erik att fördelarna är att ämnet har blivit roligare och 

mer intressant. Nackdelarna med IE- metoden, enligt Erik, är att man får inte skriva vad som 

helst i jagberättelserna för att man måste respektera innehållet.  

 
Jag skulle vilja skriva om till exempel Abraham och skriva att han åkte motorcykel 

genom öknen och mer av det slaget.. men läraren låter inte mig utan säger att jag 

måste hålla mig till det som verkar vara rimligt för tiden som Abraham levde i och 

hur han åkte genom öknen spelar ingen roll.. det som spelar roll är vad hans uppdrag 

var.35

 

Med tanke på det läraren Lisa berättade om att försöka använda IE- metoden i andra ämnen 

kanske man kan ”uppfylla” Eriks önskan, om att skriva vad han vill, genom att arbeta med 

IE- metoden i svenskämnet där han får skriva en uppsats där han är i princip fri att skriva om 

vad han vill.  

                                                 
33 Erik. Datum 2007-11-23. 
34 Erik. Datum 2007-11-23. 
35 Erik. Datum 2007-11-23. 
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Amanda 

Amanda är en flicka som går i 8c och har haft religionsundervisning med hjälp av IE- 

metoden i flera år. Hon har inget speciellt intresse för religion men är kristen i bakgrunden. 

Hon är kristen i den mån att hon har döpts i svenska kyrkan och skulle vilja gifta sig i en 

kyrka men inget mer. Hennes tankar inför religionsundervisningen innan hon började att 

arbeta med IE- metoden var följande: 

 
Jag kan nog inte svara på din fråga eftersom jag har under nästa hela min uppväxt 

haft religionsundervisning med hjälp av IE- metoden så det känns naturligt för mig 

att tycka om metoden.36  

 

Då var det naturligt för mig att ställa följande fråga: Varför tycker du om IE- metoden? Och 

som svar på min fråga sa Amanda: 

 
Jag tycker att det är kul att få vara någon annan.. det är typ som att spela teater och 

då är ingenting fel.. Det är det bästa för ingen kan ha fel för att jag skriver om vad 

jag tycker och tänker.. I alla andra ämnen är det läraren som bestämmer vad man ska 

göra och hur man ska göra det men inte på religionslektionen.37

 

Det är alltid bra att eleverna tycker om det sätt som dem arbetar på men det finns ett annat 

syfte för undervisningen. Syftet är att eleverna skall kunna utvecklas och få så mycket 

kunskaper som möjligt. Med alla dem tankarna i bakhuvudet ställde jag följande fråga till 

Amanda: Jag undrar om du tycker att du utvecklas i religionsundervisningen? 

 
Både ja och nej.. alltså jag ska försöka förklara för dig hur jag menar.. Jag tycker att 

jag utvecklas för att jag lär mig om dem här berättelserna mycket och jag får skriva 

mycket och det har gjort att jag har blivit bättre på att skriva uppsatser.. men jag 

tycker att jag inte får så mycket kunskaper om det som skiljer sig i religionerna för 

att min lärare tar för det mesta upp det gemensamma..38

 

Innan jag avslutade intervjun med Amanda ville jag veta om vad hon anser är för- respektive 

nackdelar med IE- metoden. 

 

                                                 
36 Intervju med Amanda. Datum 2007-11-23. 
37 Amanda. Datum 2007-11-23. 
38 Amanda. Datum 2007-11-23. 
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Som jag sa tidigare så tycker jag att fördelen med IE- metoden är att det är kul att 

arbeta på det sättet och nackdelarna är att jag saknar skillnaderna mellan 

religionerna för att jag känner att dem är mycket lika varandra och det förvirrar 

mig.39

 

Som en kort sammanfattning av min intervju med Amanda kan man säga att hon trivs med att 

arbeta med IE- metoden och tycker att det är roligt att arbeta på det sättet. Men hon saknar 

vissa punkter (skillnaderna mellan religionerna) som hon anser är viktiga att ta upp i 

lektionerna.  

 

Patrik 

Patrik är en pojke som går i 8c och har haft religionsundervisning med hjälp av IE- metoden. 

Patrik är såsom Amanda kristen i bakgrunden men skillnaden är att Patrik och hans familj är 

religiösa och går till söndagsmässan varje vecka. I och med hans tro är han intresserad av 

religionsämnet och tycker om att prata om sin tro. Hans tankar inför religionsundervisningen 

innan han började att arbeta med IE- metoden var följande: 

 
Jag tycker om religionsämnet för där kan jag prata om det jag tror på och visa 

läraren att jag är duktigt så att hon kan ge mig bra betyg..40  

 

Det var intressant att en elev i hans ålder försöker att ta hjälp av sin religion för att få bättre 

betyg, men dessvärre var detta inte mitt forskningsområde så jag ställde frågor till Patrik som 

kunde ge mig svar på det jag forskar om, nämligen – Vad tycker du om sättet att arbeta i 

religionsundervisningen? Och följande svar fick jag: 

 
Det är mycket kul för att vi får arbeta med berättelser som jag tycker är mycket 

spännande.. och som du vet så kan jag redan så mycket om kristendomen så jag 

brukar nästan alltid fråga läraren vilken roll hon tycker är svårast och jag brukar 

välja den för att imponera..41

 

Att försöka imponera på läraren gör möjligen många elever och ibland funkar det men i 

andra fall inte. Men om man bortser från att vissa elever gör sina uppgifter för att imponera 

och försöker se vad de egentligen lär sig av uppgifterna så kanske svaret ändras. För att 

                                                 
39 Amanda. Datum 2007-11-23. 
40 Intervju med Patrik. Datum 2007-11-23. 
41 Patrik. Datum 2007-11-23. 
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kunna få ett annorlunda svar borde frågan till Patrik också ändras: Hur tycker du att du 

utvecklas av arbetet med IE- metoden? 
Jag tycker att jag får visa vad jag kan verkligen när jag skriver berättelsen för i andra 

ämnen när jag kan svara på lärarens frågor brukar han eller hon säga att jag inte får 

svara hela tiden och att jag ska ge plats åt dem andra i klassen.. men i 

religionslektionerna där får var och en skriva det dem tycker och känner och kan och 

där kan jag skriva hur mycket som helst.42

 

Av Patriks svar har jag fått en bekräftelse på Lisas tredje punkt om att texterna/berättelserna 

utvecklar eleverna till det positiva. Men än är inte intervjun färdig för att det återstår en sista 

fråga som handlar om vad Patrik tycker är för- respektive nackdelarna med IE- metoden. 

 
Det finns inga nackdelar med IE- metoden för att den här metoden är både rolig och 

man får visa vad man kan utan att läraren ber mig att sluta svara för att ge andra i 

klassen utrymme.43  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Patrik anser att IE- metoden är en bra metod att arbeta 

med för att han får det utrymme som han behöver för att kunna visa vad han kan. Detta 

tillsammans med att han anser att IE- metoden är rolig att arbeta med. Han utvecklas genom 

att kunna få skriva berättelserna såsom han själv vill.  

 
Koppling av teorin till analysen 
Utifrån mina observationer i klassen kunde jag se att IE- metoden tog vara på Ulla Holms 

definition av empati, 

   
Bakom tankarna kring rolltagandet finns den teori som kallas symbolisk 

interaktionism. Inom teorin menar man att varje individ speglar sig i samhällets 

och andra individers ögon genom att ta olika roller. Man integrerar både med 

sig själv och med andra. Som bekant är det just förmågan att sätta sig in någon 

annans roll som ligger till grund för den empatiska förståelsen. Psykologen Ulla 

Holm definierar denna som förmågan att sätta sig in i någon annans situation 

utan att känna sig hotad.44

 

 

                                                 
42 Patrik. Datum 2007-11-23. 
43 Patrik. Datum 2007-11-23. 
44 Knappert, 2005 sida 9. 
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detta genom att när eleverna arbetade med IE- metoden och försökte leva sig in i 

karaktärernas roller så blev inte deras egna ”roller” hotade. Ena stunden kunde eleverna bete 

sig som ex Abraham och i nästa kunde dem återgå till att vara dem själva. Jag kunde även se 

att när de hade tagit olika roller så hade dem en annan personligt och de försökte ha en annan 

röst och andra gester och det stämde med Sundéns rollteori ”Identifikation innebär i 

socialpsykologiskt språkbruk, att man övertar en annan människas handlingar, tonfall, gester, 

som man för en längre eller kortare tid gör till sina egna.45”  Jag kunde tydligt se vilken roll 

en elev kunde ha vid ett speciellt ögonblick och det var just för att eleven förändrades på 

något sätt för att verkligen likna sin karaktär.  

 

En annan sak som jag kunde märka var att eleverna som jag tidigare har haft i religion där jag 

har haft en ”vanlig” redovisningsmetod kunde inte koppla den undervisande religionen till 

sina liv. Med hjälp av IE- metoden märkte jag att eleverna i hög grad kunde koppla 

religionerna till sina liv och samtidigt kunde de förstå varför man har exempelvis vissa 

böneregler och varför dem är viktiga. De kunde även förstå hur olika religiösa människor 

lever och varför dem lever på ett speciellt sätt. Samtidigt som de förstod vad särskilda 

religiösa handlingar kan ha för konsekvenser. Dessa observationer stämde även med Sundéns 

rollteori då han berättar om att den religiösa människan idag påverkas av hennes dialog med 

Gud som vilket kan få henne till att känna hur det kändes för exempelvis Abraham.  

 
Sammanfattning av resultaten och tolkningarna 
Denna del kommer att sammanfatta resultaten som jag har erhållit och jag kommer att besvara 

mina frågeställningar.  

 

När det är fråga om utformningen av religionsundervisningen med hjälp av IE- metoden kan 

man säga att lektionerna följer ett specifikt mönster där läraren börjar med att läsa upp 

berättelsen för eleverna, eleverna väljer den roll de vill skriva om, de får skriva det dem 

känner och tänker och hur de skulle handla om dem vore i karaktärens plats och slutligen 

presentera sin text för resten av klassen i form av en berättelse, en bok eller spela upp ett 

teaterstycke. Det som ibland kan hejda undervisningen är att eleverna har tendensen att fråga 

varandra vad den andre skriver och det gör att någon lektionstimme kan ”försvinna”.  

Interaktionen och kommunikationen mellan lärare och elever och elever emellan blir bara 

bättre på grund av att, som jag tidigare har nämnt, läraren upplevs som en av eleverna i den 

                                                 
TP

45 Sundén, 1959 sida 55-56. 
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mån att hon kan inte säga att någon elev har gjort fel. När hon ger sin åsikt räknas den som 

om en annan elev har gett sin åsikt. Kommunikationen blir bättre för att IE- metoden är en 

arbetsmetod som pressar eleverna till att föra fram sin åsikt och argumentera för den och 

samtidigt lyssna till andras åsikter och respektera dem. Detta göra att eleverna blir på något 

sätt tvungna att respektera med varandra och kommunicera med varandra.  

 

Gällande elevernas deltagande i undervisningen observerade jag att dem flesta deltar i 

lektionen. Detta på grund av att flera elever tycker att det är mycket roligt att arbeta på detta 

sätt. Alla elever får den frihet dem behöver för att uttrycka det dem känner och tänker och det 

bidrar till att eleverna tycker att det är en bara arbetsmetod. 

 

Fördelarna med IE- metoden är att läraren får med sig hela klassen eftersom uppgifterna 

kräver av eleverna att de tar eget ansvar. En annan fördel är att eleverna blir inte förvirrade av 

uppgiften av den orsaken att de skriver utifrån sina egna känslor, tankar och erfarenheter. I 

och med att eleverna vet hur de känner, tänker och vilka erfarenheter de har gått igenom 

skapar det självförtroende hos dem för att de vet att de kan inte skriva fel. IE- metoden är ett 

bra sätt att sänka trösklarna för dem yngre barnen men vid äldre ålder måste eleverna börja 

tänka kritiskt  kring dem olika momenten som tas upp. 

 

IE- metoden kan användas som ett komplement till den teoretiska delen av undervisningen 

och då kan eleverna tendera att bara vilja ha undervisning med IE- metoden. Nackdelarna kan 

även vara att lärarna kan tendera att endast ta upp det gemensamma för religionerna 

”glömma” bort skillnaderna mellan dem.  

 

Man kan med hjälp av IE- metoden undervisa i andra ämnen såsom i svenska/engelska ämnet 

där läraren rättar elevernas texter genom att titta på grammatiken och stavelser. 

Svenska/engelska läraren kan också kontrollera elevernas språk och formulering när de 

framför sina åsikter och argumenterar för dem. I SO- ämnena kan man ge uppgift till eleverna 

som går ut på att leva sig in i en historisk persons roll och beskriva vilket samhälle han/hon 

levde i och vilka dem rådande reglerna och jämföra dem med dagens samhälle.  

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att IE- metoden är en bra metod (en 

komplementmetod) att arbeta med när man arbetar med högstadieelever. De tycker att det är 

roligt att arbeta med metoden samtidigt som de utvecklas av den. De kommunicerar bättre 
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med varandra och med läraren. Allt detta leder till att de börjar respektera varandra på ett sätt 

där de respekterar varandra trots skillnaderna i sina bakgrunder.  

 

Utifrån Holms empatidefinition och Sundéns rollteori kunde jag observera att eleverna kunde 

ta karaktärernas roller utan att deras egna roller blir hotade. Rolltagandet ledde till att eleverna 

förstod religionerna mer och förstod varandra mer och det gjorde att de började respektera 

varandras skillnader lite mer. Rolltagandet bidrog även till att eleverna kunde förstå religiösa 

människor och deras handlingar mer. Eleverna kunde även förstå hur dem olika karaktärerna 

levde och vilka levnadsförhållanden de hade. 

 
Egna reflektioner 
De tankar jag fick under hela arbetet med C-uppsatsen var att jag verkligen tycker att IE- 

metoden är en bra metod som jag själv skulle vilja använda mig av i min redovisning. Men 

jag har även tänkt på att försöka utveckla IE- metoden ytterligare ett steg och försöka använda 

den i alla situationer som kräver att eleverna måste förstå varandra. För vissa personer är det 

lätt att man försvarar det man tror på men det är svårt att acceptera att andra inte tror på 

samma sak. I sådana situationer tycker jag att man bör sätta sig in i varandras roller för att 

kunna förstå varandra. Jag tycker även att man kan tillämpa metoden i kommunikationen 

mellan en själv och den framtida chefen för att kunna komma överens om 

levnadsförhållanden som båda kan leva efter. 

 

I stort sätt tycker jag att man använder IE- metoden nästan hela tiden utan att man själv är 

medveten om det för att vi människor har en tendens att ha olika roller i olika situationer och 

med olika människor. Med andra ord så kan man säga att vi anpassar oss efter den miljö, det 

samhälle och dem människor vi möter i vardagen. Vi måste bara bli medvetna om det och 

ibland så behöver vi även ta dem andras roller både för att förstå dem och för att förstå oss 

själva genom att se hur dem andra behandlas av oss.  

  

Slutord och vidare forskning 
IE- metoden kan användas till undervisning av flera olika ämnen i skolan men det kan finnas 

ett användningsområde som man kanske inte har tänkt på än och det är antimobbingsområdet. 

Grundtanken med IE- metoden är att bryta ner fördomar som fungerar som hinder i samhället 

och om man utvecklar IE- metoden kanske den kan användas som en antimobbingsmetod. 
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Man kan till exempel ha möte med den som mobbar och den mobbade och låter dem byta 

roller och skriva ner hur dem skulle känna sig om de blev behandlade på det sättet som dem 

behandlar den andra. Då kanske man kan nå fram till den som mobbar? Man kan även arbeta i 

helklass där eleverna får i uppgift att leva sig i rollen att dem är den som blir mobbad och att 

de sedan får dela med sig av sina tankar och känslor? Men dessa frågor får andra studenter 

svara på i andra c-uppsatser.   
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