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Abstract:

This essay is about Abrahams children and its teaching method the IE- method. The purpose of 

this essay is to see what four teachers who use the method in their teaching think about it. To get 

an idea of how these teachers are working with the IE- method, I interviewed them. What are the 

pros and cons, is it a good way to teach religion? In addition, I look at how the IE- method 

follows the Lpo94 values and goals. I want in my study to answer these questions: 

1. How is the IE- method used in the classroom? 

2. Is it a good way to teach religion in substance? Can you use the IE- method in other school 

subjects? 

3. What do the teachers think about the IE- method? The pros and cons? 

4. Does the IE-method meets the requirements of Lpo94? About values and goals? 

5. Is this a teaching method that I could work with in my future work as a teacher? 

To get the answers to my questions, I have been using the interviews in addition to observations 

of the IE- method in a classroom. And I've also read books and essays on the IE method. The 

theories I am using is Hjalmar Sunden's role theory, Ulla Holm's empathy theory and Kieran 

Egan theory about teaching as storytelling. I have linked together these theories with the 

information I have received through the interviews and my observations. 

With this study, I have been able to see how much the IE-method is popular among children and 

teachers who use it. The advantage of this method is that it includes all three Abrahamic 

religions, and among the students I have observed, this has been seen as something positive. The 

disadvantage with the IE- method is that if we as teachers are going to use it we should know our

students very well, where the stories that can become very sensitive. 
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1. Inledning:

I dagen mångkulturella Sverige, där många olika kulturer och religioner samverkar i samhället 

och i ett klassrum så måste man hitta nya sätt att anpassa undervisningen på. Ett klassrum med 

elever från alla världens hörn är vanlig i dagens svenska skolor, detta har bidragit till ökade 

kunskaper och fördomar i klassrummet och i övriga samhället. Pirjo Lahdenperä menar att för att 

man ska kunna leva i ett mångkulturellt samhälle så krävs det kunskap och förståelse om 

varandra. Dessutom menar hon att om ett sådant samhälle ska fungera så måste en öppenhet för 

olika kulturer råda.1

Under en sommarkurs som jag läste på Södertörns Högskola kom jag i kontakt med Abrahams 

barnmetoden. Redan då blev jag intresserad av metoden och beslutade mig för att titta närmare på 

den. När vi väl fick besluta om vad vi skulle skriva examensarbetet om så var det ett självklart val 

för mig. Nu får jag lära mig lite mer om metoden, och se om det är något som passar mig i mitt 

arbete som blivande lärare.

1991 startade Dorothea Rosenblad Abrahams barn. Abrahams barn grundades för att arbeta med 

att förebygga konflikter i religionsundervisningen på skolorna, och sprida kunskap om likheterna 

inom de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Rosenblad menade att genom att 

öka kunskapen om likheterna mellan religionerna hos eleverna så skulle man acceptera varandras 

olikheter. 2

Abrahams barnmetoden kallas även för IE- metoden, som står för identifikation skapar empati. 

Identifikationsdelen går ut på att lyfta fram de gemensamma gestalterna i religionerna. Att 

kristna, muslimer och judar har så många gemensamma anfäder medför en ökad förståelse både 

för sina egna uppfattningar och även andras. Den andra delen av metoden handlar om empati. 

Det handlar om att försöka förstå en annan människas känslor och tankar, och detta genom att 

man tar en annan människas roll.3

                                                
1 Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 2004 s. 15
2 Samma rötter, 2003 s. 32-33
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1.1 Bakgrund:

Abrahams barn för religiös och kulturell samexistens startade år 1991, målet är att sprida och 

fördjupa kunskap om olika religiösa traditioner i Sverige. Man menar att bristen på kunskap om 

olika religioner och kulturer kan skapa missförstånd då människor möts. Abrahams barn är 

religiös och politiskt obunden organisation, och de arbetar med olika pedagogiska program som 

är konfliktförebyggande i skolans alla stadier, från förskolan och upp till grundskolans senare år.4

Abrahams barns tre huvudområden är religionsdialog och kulturmöten, språkutveckling och FN:s 

konvention om barnets rättigheter. Man menar att genom att arbeta med denna metod, då den har 

identifikationsövningar så kan den hjälpa barn som vuxna till inlevelse i hur människor hade det i 

alla tiden, kulturer och religioner. Abrahams barn blev år 2005 ett verksamhetsområde inom 

Sigtunastiftelsen.5 Abrahams barnmetoden utgår från att hitta gemensamma nämnare i de 

abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam, som man ska utgå från i 

religionsundervisningen. Enligt metoden så finns det åtta gemensamma begrepp som en lärare 

kan utgå från när man undervisar i religionskunskap. 

Dessa är:

1. Guds ord

2. Helig skrift

3. Ordets förmedlare

4. Budord

5. Profeter

6. Änglar

7. Gudtjänsthus

8. Festdagar6

                                                                                                                                                             
3 Samma rötter, 2003 s. 32-33
4 www.abrahamsbarn.org 2009-11-17
5 www.abrahamsbarn.org 2009-11-17
6 Samma rötter, 2003 s. 9- 11
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Abrahams barn har fått sitt namn efter stamfadern Abraham. Detta för att man menar att de tre 

abrahamitiska religionerna hänvisar alla till Abraham som sitt ursprung. Man menar även att då 

Abraham trodde på endast en Gud, och att han även var beredd att offra sin son till denna Gud 

var det ett tecken på hans stora tillit och tro för Guden. Denna starka tron för Gud har gjort 

Abraham till ett föredöme för alla judar, kristna och muslimer. Målet för dessa tre abrahamitiska 

religioner är att alla människor på jorden ska ha samma inställning och tillit till Gud som 

Abraham hade.7

1.2 Syfte och frågeställningar:

Min uppsats kommer att handla om IE- metoden. Eftersom jag själv ska bli 

religionskunskapslärare så skulle jag vilja veta vad andra lärare anser om denna metod. Är det en 

bra metod att använda sig utav i religionsundervisningen?  Syftet med min uppsats är att med 

hjälp av kvalitativa intervjuer få en bild av hur fyra lärare arbetar med IE- metoden, och vad 

dessa lärare tycker om den. Vad är för- och nackdelarna, är det en bra metod att undervisa 

religion på? Dessutom kommer jag med hjälp av observationer att titta närmare på om IE-

metoden följer läroplanens värdegrund och mål. Jag vill med min undersökning få svar på dessa 

frågor:

1 Hur arbetar man konkret i klassrummet med IE- metoden? 

2 Är det en bra metod att undervisa religionsämnet i? Kan man använda metoden i andra 

skolämnen?

3 Vad tycker lärarna om metoden? För- och nackdelar?

4 Uppfyller IE- metoden kraven i Lpo94? Angående värdegrund och mål?

5 Är detta en metod som jag skulle kunna arbeta med i mitt framtida arbete som lärare?

                                                
7 Hedin, 2004 s. 269
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1.3 Avgränsningar:

Jag bestämde mig för att intervjua fyra lärare som känner till IE- metoden för att få en bild av hur 

dessa läraren arbetar med den. Meningen är att dessa intervjuer ska hjälpa mig att förstå hur 

metoden används i ett klassrum. Jag valde just dessa lärare för jag känner att de bäst kan hjälpa 

mig med att försöka få svar på mina frågeställningar, då alla har arbetat med IE- metoden.

Utöver intervjuerna fick jag chansen att observera fyra lektionspass där IE- metoden användes.

Alla observationer skedde i en sjätteklass på en mellanstadieskola i Stockholms län. Nu kunde 

jag själv se hur metoden användes rent konkret i ett klassrum. 

1.4 Disposition:

Detta examensarbete börjar med en inledning där jag förklarar lite kort hur jag kom i kontakt med 

metoden och vad den står för. Därefter kommer bakgrundsdelen, där jag förklarar mer utförligt 

vad Abrahams barn är och hur den uppkom. Sedan kommer syfte och frågeställningar, där jag går 

igenom vad tanken med denna uppsats är. Efter detta kommer stycket metod och material, där jag 

förklarar vilka metoder jag har använt för att få svar på mina frågeställningar. Dessa är kvalitativa 

intervjuer och deltagande observationer. Här belyser jag även för- och nackdelarna med att 

använda intervjuer och observationer som vetenskapliga metoder. Under detta stycke går jag även 

igenom vilken litteratur jag har använt mig utav, och även tidigare forskning som är relevant för 

mitt examensarbete. 

Därefter kommer en mer utförlig förklaring till IE- metoden, och även en koppling mellan 

metoden och Lpo94.  Sedan kommer teoridelen, där jag går igenom vilka teorier jag kommer att 

använda mig utav i min undersökning. 

Efter detta kommer undersökning, analys och tolkningsdelen. Där kommer jag först att presentera 

de fyra respondenterna, och deras tankar om IE- metoden. Sedan kommer en presentation av 

mina observationer och för- och nackdelar med IE- metoden, enligt min egen uppfattning.

Därefter har jag gjort kopplingar mellan mina observationer av IE- metoden och Lpo94.  
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Efter detta kommer teorikoppling till analysen, där jag kopplar ihop mina teorier med mina 

observationer. Sedan kommer sammanfattning av resultat och tolkningar, där jag går tillbaka till 

mina frågeställningar och svarar på dessa med hjälp av all information jag har fått via 

intervjuerna och observationerna. 

Examensarbetet avslutas med avslutande tankar och slutord, där jag går igenom förslag till

fortsatt forskning. 

2. Metod och material:

Jag började med att kontakta Abrahams barn stiftelsen8 för att få kontakt med lärare som 

använder sig utav IE- metoden, därefter bestämde jag träff för en kvalitativ intervju med 

respektive lärare. Med hjälp från Abrahams barn fick jag tag i fyra lärare som är aktiva och 

arbetar med metoden. Intervjuerna skedde under slutet av vårterminen 2009, med samtliga lärare 

och skedde på deras arbetsplats.

Valet av intervjuplats lät jag bestämmas av respondenterna då jag ville att de skulle känna sig så 

bekväma som möjligt. Bertil Carlsson skriver i sin bok Kvalitativa forskningsmetoder, om vikten 

av den fysiska miljön under en intervju. Att miljön kan hjälpa till att skapa en fördelaktig 

atmosfär.9

Orsaken till varför jag valde att göra kvalitativa intervjuer är för att få en mer levande bild av hur 

man arbetar med IE- metoden, samt hur lärarna påverkas av arbetet med metoden. Jag valde att 

först göra intervjuerna för att få en bild av hur dessa lärare arbetar med metoden, vad är för - och 

nackdelarna, samt orsakerna till varför man valt att arbeta med IE- metoden. Alla fyra intervjuer 

ljudinspelades och har även transkriberats, dessutom så finns transkriberingarna tillgängliga hos 

mig. 

                                                
8 www.abrahamsbarn.org 2009-11-17
9 Carlsson, 1991 s. 37
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Styrkan med att göra intervjuer är att man får en direkt kontakt med sina informanter. Detta 

möjliggör mindre missförstånd, och att svaren som informanter ger kan tolkas på ett djupare 

plan.10 I en kvalitativ undersökning är man ute efter en specifik kunskap, därför väljer man att 

intervjua personer som besitter denna kunskap om undersökningsområdet.  

Carlsson skriver i sin bok Kvalitativa forskningsmetoder, att den ultimata intervjun ska vara en 

enda lång monolog från den intervjuade personens sida och handla om det ämne som intervjun är 

avsatt för. Ibland kan intervjun avbrytas av korta repliken från intervjuaren. Men intervjuares roll 

ska vara begränsad till så lite som möjligt, så att han/hon inte leder och styr den som intervjuas 

och dess berättelser. Carlsson menar att intervjuarens uppgift är att samspela, lyssna och styra.11

Men det finns även nackdelar med att använda intervjuer som datainsamling för en undersökning. 

Detta på grund av att i vissa fall kan informanternas vilja att göra intervjuaren till lags vara stor, 

då kan information som inte är relevant för undersökningen komma fram.12

Efter intervjuerna fortsatte jag med deltagande observation. Jag fick närvara vid fyra

lektionstillfällen i en mellanstadieskola i Stockholms län. Klassen som observerades var en 

sjätteklass och detta var en av de första gångerna som man hade arbetat med IE- metoden.

Läraren hade tidigare haft IE- metoden i sin religionsundervisning i en annan skola, men då hon 

hade börjat arbeta i en ny skola så var detta en av de första gångerna hon provade på metoden 

med just denna klass. Det som observerades har jag skrivit ner i ett häfte som sedan har 

transkriberats, och som nu finns tilläglig hos mig. 

Deltagande observationer är en öppen observation, där människorna som du observerar är 

medvetna om att de studeras.13 Detta tycker jag är viktigt då de som studeras vet vad forskaren 

gör och har fått deras medgivanden. Deltagande observation kännetecknas utav att man som 

forskare är med i det man studerar, i mitt fall var det att jag var med på lektionerna. Jag tog rollen 

som den tysta, och satt längs bak i klassrummet, allt för att påverka så lite så möjligt. 

                                                
10 Holme och Solvang, 1997
11 Carlsson, 1991 s. 32- 34
12 Kvale 1997
13 Sahlén, 2000 s. 9
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Nackdelen med deltagande observation är att det alltid finns en risk att man missar något, något 

som kanske är uppenbart för mig och som jag ser som självklart men är kanske inte uppenbart 

och självklart för andra. Då du använder deltagande observation som metod så är du personligen 

ditt eget instrument, därför måste man som forskare hela tiden distansera sig från det man 

studerar.14 Det positiva med deltagande observation är att det finns möjlighet för en forskare att 

upptäcka något nytt, genom att forskaren kommer med nya ögon till en miljö. 

Men samtidigt skriver Carlsson att då en forskare använder sig utav deltagande observation som 

en metod kan det vara svårt att ge en sann och riktig bild av det som studeras. Forskarens 

beskrivning kommer alltid att vara subjektiv, allt som observeras under en viss tid av en person 

kommer inte vara detsamma om det observeras av någon annan under en annan tidpunkt.15

Innan jag gjorde mina intervjuer samt observationer valde jag att läsa mig in på materialet om IE-

metoden. Den litteratur jag läste då var Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner skriven av 

Dorothea- och Fanny Rosenblad. Boken är en lärarhandledningsbok med berättelser från judiska, 

kristna och muslimska traditioner och är även en introduktion till IE- metoden med praktiska 

anvisningar. Muslimska berättelser skriven av Jan Knappert är en samling muslimska berättelser 

och legender från olika länder, allt från Indonesien till Marocko Dessa berättelser och legender är 

av muntlig tradition. Abrahams barn: vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam

skriven av Christer Hedin beskriver skillnader samt likheter mellan dessa religioner. 

Dessutom har jag använt mig utav läroplanen för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94, då jag under mina observationer har tittat på om IE- metoden följer 

läroplanens värdegrund och mål.

Jag har även tittat på tidigare forskning av bland annat Patric Sahlén, hans D- uppsats Eleven i 

dialog med "den andre" vars syfte är att kunna identifiera framgångar med religionsundervisning 

som använder sig av Abrahams barnmetoden. Ingela Visuris "Abrahams döttrar": feministisk 

midrash enligt IE-metoden - en fallstudie som är en utveckling av IE- metoden där man tillägger 

ett genusperspektiv på materialet som man använder. Även en C- uppsats som skrivits utav

                                                
14 Sahlén, 2000 s. 10
15 Carlsson, 1991 s. 45
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Christine Haddad på Södertörns Högskola, uppsatsen heter En annorlunda undervisningsform i 

religionsämnet: en studie om Abrahams Barns undervisningsmetod som är en undersökning om 

IE- metoden och hur bra den är att använda i religionsundervisning. Dessutom så har jag tittat på 

en film som heter Abrahams barn, Integration i praktiken. I filmen får man se hur lärare arbetar 

med metoden, den har gett mig en klarare bild av hur IE- metoden ska gå till enligt Abrahams 

barn. 

Som teoriunderlag har jag använt mig utav Hjalmar Sundéns bok Religionen och rollerna, ett 

psykologiskt stadium av fromheten, Ulla Holms bok Empati: att förstå andra människors känslor

samt Kieran Egans bok Berätta som en saga. 

2.1 IE- metoden:

IE- metoden står för identifikation skapar empati. Identifikationsdelen av metoden menar att 

många väljer att läsa en text genom identifikatoriskt läsning, med detta menar man att läsaren 

väljer att "ta rollen" av någon karaktär i en bok eller berättelse och blir denna person. Det är just 

identifikationsdelen av IE- metoden som går ut på att arbeta med de gemensamma gestalterna i 

religionerna. Den andra delen av metoden är empati, meningen är att man utan förakt eller rädsla 

ska kunna försöka förstå en annan människas känslor och tankar.16

Man arbetar med metoden genom att först börja med berättelserna. Läraren ska först lära sig så 

mycket som möjligt om de berättelser som han/hon avser att berätta för eleverna, och varje lärare 

tar till sig informationen på sitt eget sätt och på så sätt gör det till sitt eget. Man menar att om 

man börjar med berättelser som är gemensamma för alla dessa tre religioner så har man med sig 

alla elever redan från början.  När läraren har berättat färdigt så går man över till skrivandet. 

Då läraren anser sig färdig med berättandet så delas skrivuppgifter ut. Eleverna ska nu "ta rollen" 

av en av karaktärerna i berättelsen, varje elev väljer själv vem man vill vara. Sedan början man 

skriva i jag- form, eleverna använder då sina egna känslor och tankar samtidigt som man 

återskriver berättelsen. Genom att låta eleverna skriva på detta sätt så menar man att eleverna blir 

mer fria i sitt skrivande, då de förstår att karaktärens känslor och tankar inte kan vara varken 
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"rätt" eller "fel". Det är viktigt att läraren accepterar elevernas tolkningsförslag av berättelserna, 

och då eleverna tolkar karaktärernas känslor så är dessa i princip alltid rätt. Dessutom är det 

viktigt att detta arbete leder till en produkt, ett collage, häfte eller teater som man spelar upp för 

varandra.17

Syftet med metoden är att hitta de gemensamma nämnarna för de abrahamistiska religionerna, 

och med hjälp av IE- metoden och dess rolltagande så menar man att detta skapar en dialog i 

klassrummet om religiös tolerans och som empatiträning för eleverna.18

2.2 IE- metoden och Lpo94:

Med hjälp av läroplanens värdegrund har man på Abrahams barn utformat denna metod för att på 

bästa sätt undervisa i religionsämnet i klassrummet. Man har anammat läroplanens värdegrund 

samt mål, och genom att använda sig av IE- metoden så följer man vissa punkter i läroplanen då 

dessa varit utgångspunkter då man utformade IE- metoden. 

Dessa är:

Skolans värdegrund och uppdrag:

- 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. 

                                                                                                                                                             
16 Samma rötter, 2003 s. 32-33
17 Ibid s. 33- 36
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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.19

Mål- Skolan skall sträva efter att varje elev:

 Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade 

på kunskaper och personliga erfarenheter.

 Respektera andra människor 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.20

3. Teori:

Abrahams barn har utgått från Hjalmar Sundéns rollteori, med några förändringar. Sundéns 

rollteori är ursprungligen utvecklad inom religionspsykologin, och hans definition av begreppet 

religion är:21

Religion är dialogens relation till tillvaron som totalitet, men 

denna relation struktureras genom roller och utan roller 

försvinner den. 22

Sundén menar med dialogens relation att alla människor oavsett religiositet har ett 

förhållningssätt till verkligheten som ett sammanhängande mönster. 

                                                                                                                                                             
18 Muslimska berättelser, 2005 s. 9
19 Lpo94 skolverket.se 2009-11-17 s. 3-7
20 Ibid 2009- 11- 17 s. 8
21 Samma rötter, 2003 s. 28
22 Ibid s. 30
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Han menar att inom detta förhållningssätt så kan även andliga upplevelser ingå, dessa kan 

upplevas i bön och i olika händelser i en människas liv. 

För att få en bättre bild av Sundéns rollteori är det bra att veta hans definitioner av begreppet roll 

samt begreppet verklighet. Begreppet roll är hämtat från socialpsykologin och har inget med 

"rollspel" att göra. Utan det är mer ett försök att förklara hur människors verklighetsuppfattning 

skapas.23 Sundén menar att som förutsättning för ett samliv med andra människor så lär man sig 

redan som barn hur man ska bete sig med andra människor, och hur man kan anta olika roller 

med olika människor. Detta gör att man senare i livet lär sig hur man ska anpassa sig när man 

möter olika sorters människor.24 Begreppet verklighet är delat i två delar. Den första är objektiv 

verklighet, och med detta menar man den verklighet som betraktas utifrån samhällets perspektiv. 

Den andra är subjektiv verklighet, och med den menas den verklighet som jag själv upplever den 

utifrån min egen person.25

Sundéns rollteori har kompletterats av Ulla Holms definition av empati. Hon skriver att:

"Empati innebär att man placerar sig i en annan persons 

inre verklighet utan att bli hotad av den andres 

upplevande"26

Då läraren berättar en berättelse i klassrummet så kommer eleverna automatiskt att relatera till en 

eller flera av karaktärerna i berättelsen. Sedan då eleverna får skriva om berättelsen i jag- form så 

väljer man den karaktären man känner mest tillhörighet med, tar över dennes roll och lever sig in 

i berättelsens händelser. Då eleverna tar olika roller kallar Sundén detta för att eleverna 

identifierar sig med karaktären. 

"Identifikation innebär i socialpsykologiskt språkbruk, att man 

övertar en annan människas handlingar, tonfall, gester, som man 

                                                
23 Samma rötter, 2003 s. 28
24 Sundén, 1959 s.52
25 Samma rötter, 2003 s. 28
26 Ibid s. 28
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för en längre eller kortare tid gör till sina egna"27

Holm skriver i sin bok Empati: att förstå andra människors känslor, att empati är att veta vad en 

annan människa känner i sitt liv under ett specifikt tillfälle.28 Dessutom så skriver hon att när man 

sätter sig in i en annan människas situation och försöker förstå vad denna person går igenom rent 

känslomässigt, så spelar vårt minne en stor roll. Dessa dyker upp och påminner oss om liknande 

situationer som vi själva har upplevt, och hur vi har reagerat.29 Holm skriver även att empati är 

förmågan att ta andra människors roller, och att sätta sig in i en annan människas roll.30

”För att kunna inta en annan persons perspektiv vad gäller

känslor och tankar krävs en uppfattning om att andra har vad 

som kan kallas ett själsliv… Det betecknar att andra har känslor, 

önskningar, motiv, uppfattningar, minnen och tankar” 31

Kieran Egan skriver om vikten av berättandet för barnen, han skriver att berätta är ett sätt att föra 

vidare något betydelsefullt, ett innehåll.32 Egan skriver att berättelseformen kan användas av 

lärare då man undervisar om händelser eller människor, man försöker då få eleverna att förstå 

rent känslomässigt.33 Egan skriver i sin bok Berätta en saga om John Dewey som var en pedagog 

som formade begreppet ”learning by doing”, som även kallas för aktivitetspedagogik. Meningen 

med detta är att teori, reflektion och handling hänger samman, den kunskap som man får ska 

komma till nytta och ska ha verklighetsanknytning.34 Egan tar upp i sin bok Deweys tanke om 

vikten av att inleda undervisningen på ett speciellt sätt för att få eleverna att känna igen sig i 

ämnet, och uppleva detta som något meningsfullt.35

                                                
27 Sundén, 1959 s. 55- 56
28 Holm, 2001 s. 67
29 Ibid s. 72
30 Ibid s. 75
31 Ibid s. 114
32 Egan, 1995 s. 43
33 Ibid s. 69
34 http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Dewey 2009-12-27
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4. Undersökning, analys och tolkning:

Här nedan ges en beskrivning av de fyra respondenterna. Jag kommer att ge en kort bakgrund till 

varje respondent och sedan deras tankar och funderingar kring att arbeta med IE- metoden. Jag 

kommer att förklara hur var och en har kommit i kontakt med metoden, vad man anser är för –

och nackdelarna med IE- metoden samt om man anser att IE- metoden följer läroplanens 

värdegrund och mål.

På grund av önskemål från några av respondenterna så har jag valt att fingera deras namn för att 

de ska få behålla sin anonymitet, dessutom har jag valt att inte skriva i vilka områden i 

Stockholms län dessa respondenter arbetar. Jag väljer att nöja mig med att informera om att 

intervjuerna skedde i skolor i Stockholmsområdet under slutet av vårterminen 2009.

Sedan kommer en presentation av observationerna: Hur lektioner gick till, samt berättelsen som 

berättades och hur man arbetade med detta.

4.1 Presentation av intervjurespondenterna; lärarnas syn på IE- metoden:

Respondent 1: Anna

Hon är en kvinna på 53 år och har arbetat med utbildning under större delen av sitt liv. Hon 

jobbade tidigare med att undervisa vuxna men valde att sadla om till grundskolelärare och 

examinerades 1999. Anna har arbetat som lärare i 10 år, och undervisar i SO- ämnena. Valde att 

gå en kurs som lärarlyftet36 anordnade och kom på det sättet i kontakt med Abrahams barn och 

dess metod för undervisning. Under denna kurs pratade man mycket om det gemensamma 

ursprunget och att arbeta med berättelser. Anna kände att detta arbetar hon redan med på sin 

skola, speciellt detta med berättande. Då man har stora språkproblem i skolan som Anna arbetar 

på, och barnen har sämre läsförståelse har detta medfört att man valt att arbeta mycket med just 

berättande och läsning. 

                                                                                                                                                             
35 Egan s. 113 
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Dessutom kan man i skolan ibland ha problem med religionsfördomar, elever som bråkar med 

varandra på grund av religionstillhörighet, och att problemet även ibland kommer hemifrån. 

Därför kände Anna att empatidelen i IE- metoden är ett sätt att nå till dessa elever, genom att 

försöka klargöra det gemensamma ursprunget. 

Anna har arbetat med materialet för IE- metoden (Samma rötter), hon har valt att anpassa hennes 

tidigare arbetssätt med Abrahams barnmetoden, dels genom att få in skrivandet i undervisningen. 

Hon påpekar att sådana lektioner är oftast lärarledda, och att man måste ha elevernas 

uppmärksamhet. Hon tycker om tanken med berättandet, och att hon kan göra det spännande för 

att fånga elevernas intresse, för skriftspråket kan vara för svårförståeligt för vissa elever. Metoden 

är även bra för att förbättra elevernas svenskaspråk, och även berika språket. Hon berättade att 

om man ska gå in och känna känslomässigt med en person så använder man oftast adjektiv, och 

på det sättet blir språket mer levande.

När det gäller skolans värdegrund och mål så anser Anna att man som lärare måste undervisa 

eleverna om dem olika religionerna, eleverna behöver inte tycka om det men måste ändå känna 

till dessa. Dessutom så tycker hon att man som lärare ska kräva att eleverna motiverar sina tankar 

och funderingar när de väljer att ta avstånd från olika religioner. 

Anna berättar att hon tycker att detta arbetssätt ska genomsyra hela hennes undervisning, oavsett 

ämne. Hon använder det i allt från historia till matematik, detta att man ska leva sig in i andra

människor liv och tankar. Ett exempel hon tog upp var att hon försökte förklara för eleverna var 

matematiken ursprungligen kommer ifrån, och hon lät eleverna titta på hur Maya indianerna 

arbetade med detta. Eleverna fick ta indianernas roller och räkna matte genom at knyta knutar på 

rep och så vidare. Meningen är att arbetssättet skall finnas med hela tiden, i all undervisning. 

Fördelarna med metoden tycker hon är att hon får lyfta fram saker som eleverna inte kände till 

innan, och att upplevelserna som hon ser hos eleverna gör att det är värt att arbeta just på detta 

sätt. Eleverna öppnar sina ögon och börjar skriva om detta, och får andra tankar än de tidigare 

                                                                                                                                                             
36 Lärarlyftet är regeringens satsning, och syftet med detta är att höja och stärka lärares kompetens både i ämnesteori 
och ämnesdidaktik. http://www.skolverket.se/fortbildning 2010-01-20
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hade. Nackdelen kan vara att man som lärare hela tiden får se upp. Läraren måste hela tiden vara 

påläst i det hon undervisar annars kan man späda på problem som redan finns bland eleverna.37

Respondent 2: Berit

Hon är ursprungligen från Skåne och har arbetat i samma skola sedan 1973. Hon kom i kontakt 

med Abrahams barn genom ett projekt som Rosenblad hade. Rosenblad introducerade metoden 

för Berit, och när häftet om metoden kom ut så började hon läsa in sig på det. Därefter valde hon 

att berätta det för sina elever och lät dem skriva, och på det sättet har det rullat på. Det som 

intresserade Berit med metoden var empatidelen, att man tar en annan persons roll samtidigt som 

man skriver från sig själv gav tillbaka mycket. 

Berit har i år valt att arbeta med metoden mycket enligt boken Samma rötter. Hon börjar med att 

berätta en av berättelserna för eleverna som sedan får sitta och skriva. Sedan väljer hon att 

kommentera och med ledning av detta gör eleverna om sina berättelser för att de ska bli bättre. 

Efter detta får eleverna välja ut en av deras berättelser och skriva ner dessa på datorer, och även

rita till en bild. Därefter har man samlat ihop alla berättelser från eleverna och gjort ett litet häfte. 

Hon anser att lärarens viktigaste uppgift är att engagera eleverna. När eleverna väljer vilken 

karaktär i berättelsen man ska vara så är det viktig att de håller sig till detta.

När det gäller skolans värdegrund och mål så tycker Berit att metoden absolut följer dessa. Hon 

menar detta genom att låta eleverna utgå från sig själv, och att man ser varje elev som sin egen 

person. När det gäller andra ämnen som IE- metoden kan användas i så anser Berit att det är 

svenskan. Då hon menar att det utvecklar elevernas språk, och att eleverna blir intresserade utav 

vad det är för ord de söker och använder. Om något är intressant så är det enklare att komma ihåg 

det.

Fördelen med metoden anser hon är att eleven kan, och att eleven har så mycket inom sig och kan 

referera till sin egen person. Det är detta som är värdefullt, och gäller allmängiltigt oavsett vilken 

religion man tillhör. Berit berättar att hon aldrig har sett några nackdelar med metoden, då det har 

                                                
37 Intervju respondent 1 Anna, 2009-05-19
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fungerat väldigt bra för henne och hennes elever.38

Respondent 3: Cecilia

Hon kommer ursprungligen från Falun och är grundskolelärare i svenska och svenska som andra 

språk, hon examinerades 1998. Hon har arbetat i samma skola i 9 år och trivs väldigt bra. Redan 

under sin första termin på sitt arbete kom hon i kontakt med Abrahams barn och har arbetat med 

det sedan dess. När hon började arbeta i Stockholm så kände hon att hon inte hade kunskap om 

islam eller andra kulturer överhuvudtaget, då majoriteten av hennes dåvarande elever hade annan 

bakgrund än svensk så kände hon att hon var tvungen och lära sig lite mer om deras bakgrund. 

Cecilia blev meddragen av en kollega till en föreläsning om Abrahams barnmetoden och tyckte 

att det var väldigt intressant, just detta med de gemensamma rötterna hade hon ingen aning om. 

Sedan kom hon i kontakt med Rosenblad som startade ett projekt med Cecilias dåvarande klass,

och på så sätt fortsatte det. Cecilia förklarar även vikten av metoden för hennes personliga 

utveckling, att det skapade ett intresse för henne som gjorde att hon valde att läsa 

religionskunskap och islam på universitetsnivå. 

När det gäller arbetssättet så väljer Cecilia att arbeta med Samma rötter, och även 

empatiskrivning då eleverna får skriva i jag- form. Hon berättar även om elevernas stora intresse 

för IE- metoden, speciellt berättandet. Hon pratar även om vikten av att berätta historierna så att 

alla elever accepterar dem, oavsett var man kommer ifrån. Berättelserna tolkas olika i olika 

länder och lärarens roll blir då att hitta en medelväg, så att alla elever kan acceptera hur dessa 

berättas. 

När det gäller skolans värdegrund och mål så menar Cecilia att metoden uppfyller dessa klart och 

tydligt. Att använda metoden i andra ämnen är även självklart, då hon använder IE- metoden i 

andra SO- ämnen. Såsom i geografi, att ta rollen av en person som lever i ett annat land och även 

i skönlitteratur, att ta olika roller i en berättelse. Sedan är det viktigt för det svenska språket, men 

hon är lite osäker om att tycka att IE- metoden är språkutvecklande. Däremot anser hon att 

                                                
38 Intervju respondent 2 Berit, 2009-06-12
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eleverna gärna väljer att använda språket, att man ser att de tycker om att skriva och att det är 

enklare att prestera längre texter för elever som vanligtvis inte kan göra sådant. 

Fördelarna med metoden anser Cecilia är det gemensamma och värdesätter även de liknande 

värderingarna. Hon menar att om man tittar på det viktigaste, hur man ska vara som människa så 

är det exakt likadant i alla religioner. Att man inte ska döda, inte slåss, inte ljuga, behandla andra 

med respekt och så vidare. Hon väljer att använda sig mycket av detta när hon pratar med 

eleverna i moraliska och etiska frågor. När det gäller nackdelarna så har hon inte upplevt något av 

detta. Hon önskar kanske att fler föräldrar skulle visa intresse för IE- metoden, och vill att man 

ska våga fråga. Dessutom har hon haft elever med koncentrationssvårigheter, som har haft 

svårigheter med att sitta och lyssna en längre tid. Sådana elever kan tycka att det är jobbigt med 

berättandedelen i IE- metoden, men majoriteten är ändå väldigt förtjusta i det. 39

Respondent 4: Diana

Hon har jobbat som lärare i fyra år, de två första åren på en högstadieskola och de två senare på 

en gymnasieskola i centrala Stockholm. Hon är utbildad gymnasielärare, men kände att det var 

nyttigt för henne att arbeta på en högstadieskola först. Under sin studietid letade Diana efter en 

idé att skriva C- uppsats om. Hon hade läst om en socialpsykologisk teori som heter symbolisk 

interaktionism. Teorin handlar om rolltagande och empatiskt förmåga, och hon kände att det här 

är vad hon ville skriva om. Efter det fick hon genom en vän upp ögonen för Abrahams 

barnmetoden, då det liknade symbolisk interaktionism. Diana gick och köpte boken Samma rötter

och började läsa, men hon kände att något fattades, att det var så dåligt genusperspektiv på IE-

metoden. Efter detta beslutade hon sig för att skriva om IE- metoden och genusperspektiv, och på 

så sätt fick hon väldigt bra kontakt med Rosenblad. Nu går hon runt och föreläser om metoden 

och har lagt till genusperspektivet på det. 

Diana har jobbat med IE- metoden för det mesta med vuxna ute på sina föreläsningar, då har hon 

alltid en skrivarverkstad. När man ska arbeta med metoden så tycker hon att man ska veta att det 

finns olika syften med den. Det första syftet är de abrahamistiska religionernas gemensamma 

                                                
39 Intervju respondent 3 Cecilia, 2009-06-12
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rötter, och som lärare ska man inte glömma bort detta. Därför anser hon att man först ska ha en 

genomgång om de abrahamistiska religionerna, var de kommer ifrån, gemensamma nämnare, 

heliga platser och så vidare. Man måste visa exempel på det gemensamma i religionerna, 

sedan ska man gå vidare till att arbeta med texten och att skriva. Då man går över till skrivdelen 

så får man med metodens andra syfte, elevernas empatiutveckling. 

Diana anser att IE- metoden följer skolans värdegrund och mål, då det gäller att utveckla elevers 

empatiförmåga och förståelse för andra traditioner och kulturer. När det gäller användning av 

metoden i andra ämnen så menar hon att elever överhuvudtaget behöver skriva så mycket som

möjligt för att utveckla sitt språk. Processkrivande, att man skriver ett utkast och läraren får rätta 

språket och låter sedan eleverna titta på den för att förbättra historien, fördjupa sig och tänka mer 

på detaljer. Hon anser att metoden är bra för att revidera texter, och på så sätt förbättras och 

utvecklas även språket.

När det gäller fördelar med IE- metoden så anser Diana att dels så är den väldigt kreativt och 

eleverna får arbeta på ett annorlunda sätt, då dem får lyssna, skriva och att arbetet leder till 

antingen ett teaterstycke som man spelar upp för varandra, häfte eller collage. Detta gör att 

eleverna inte glömmer bort det så enkelt. Hon menar att texterna som man arbetar med kommer 

man inte att glömma lätt, då man själv har varit i mitten av berättelsen. Dessutom är IE- metoden 

en bra variation till "vanlig" religionsundervisning som kan vara väldigt mycket fakta och 

opersonlig.  Nackdelarna med metoden är enligt Diana att framförallt på gymnasienivå så kan det 

vara svårt att få in det i betygskriterierna. Dessutom att man måste göra lärare medvetna om 

genusaspekten, för i många av berättelserna ser man tydligt att männen är överordnade och 

kvinnorna underordnade. När man sedan ska låta eleverna ta roller och återskriva berättelserna, 

vad händer då med dem när detta mönster upprepas. 40

                                                
40 Intervju respondent 4 Diana, 2009-06-15
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4.2 Presentation av observationerna:

Innan jag redovisar resultatet av observationerna så är det lämpligt att först skriva om vilken

berättelse som behandlades på lektionspassen. Berättelsen som berättades var Abraham testas av 

Gud, berättelsen finns i första Moseboken kapitel 22: 1-13 i Bibeln, och i sura 37:102- 110 i 

Koranen. 

Här nedan kommer berättelsen citeras från både Bibeln och Koranen, men under lektionspassen 

som observerades valde läraren att sammanfoga dessa berättelser och göra en egen tolkning av 

dem.  

I Bibeln står detta om berättelsen:

”En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom: 

”Abraham!”– ”Här är jag”, svarade han. Gud sade: ”Ta din ende son, 

honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom 

där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.” 

Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två 

tjänare och sin son Isak, högg veden till brännoffret och gav sig i väg 

mot den plats som Gud hade talat om. Den tredje dagen fick Abraham 

se platsen på avstånd. Då sade han till tjänarna: ”Stanna här med 

åsnan, medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer 

vi tillbaka till er.” Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son 

Isak bära den. Själv tog han elden och kniven, och så gick de båda 

tillsammans. ”Far”, sade Isak. ”Ja, min son”, svarade Abraham. Isak 

sade: ”Här är eld och ved, men var är fåret som skall offras?”- ”Min 

son”, sade Abraham, ”Gud utser åt sig det får som skall offras.” Så 

gick de båda tillsammans. 

När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham 
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ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade 

honom på altaret, ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen och 

tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom 

från himlen: ”Abraham! Abraham!”- ”Ja”, svarade Abraham, ”här är 

jag.”Ängeln sade:” Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom 

inget ont. Nu vet jag att fruktar gud, nu när du inte har vägrat mig din 

ende son.” När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade 

fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och 

offrade den som brännoffer i stället för sin son.”41

I Koranen står detta om berättelsen:

”Och då [sonen] hade blivit gammal nog att [arbeta tillsammans med 

fadern och] delta i hans strävanden, sade [denne]: "Min käre son! Jag 

har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om 

detta]? ”[Ismael] svarade: "Fader, gör som du blir befalld! Om Gud 

vill, skall du se att jag är tålig och uthärdar [allt]."

Men så fort de båda hade visat att de underkastade sig Guds vilja och 

[Abraham] hade lagt [sonen] med tinningen mot marken,

ropade Vi till honom: "Abraham [hejda din hand]!

Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!" Så 

belönar Vi dem som gör det goda och det rätta;

detta var klart och tydligt en prövning.

Som lösen för [sonen] tog Vi emot ett präktigt offerdjur;

och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten

[som ber:] "Fred och välsignelse över Abraham!"

Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta.”42

                                                
41 Bibeln, 1 Mos 22:1-13
42 http://www.koranensbudskap.se 2009-12-27
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4.3 Mina observationer av religionsundervisning med IE- metoden:

Observationerna genomfördes vid fyra lektionspass och allt skrivs ner i en loggbok som sedan 

har transkriberats. Under mina observationer har jag försökt titta närmare på om några delar utav 

läroplanens värdegrund och mål går ihop med religionsundervisning med IE- metoden, sedan 

kommer en redovisning av vad jag anser är fördelar- och nackdelar med IE- metoden utifrån mina 

observationer. Men först kommer en redovisning om vad som skedde under observationerna. 

Lektion 1:

Lektionen började med en kort presentation av mig och vad jag skulle göra i klassrummet. 

Därefter började lektionen med att läraren lade fram Abrahams släkttavla så att alla elever kunde 

se den, sedan kom frågorna från eleverna och läraren förklarade om sambandet mellan 

judendomen, kristendomen och islam. Att alla dessa tre religionen ursprungligen kommer från 

Abraham i början. Sedan började läraren berätta historien om när Gud testade Abraham, som 

observant märkte jag direkt intresset från eleverna och att många kände igen berättelsen. Under 

denna lektion hann man inte mer än att höra läraren berätta berättelsen.

Lektion 2:

Lektionen började med att läraren lite snabbt svarade på elevernas frågor sedan fick de papper, 

som var hälften randiga och hälften blanka. Läraren informerade sedan eleverna vad som skulle 

göras klart och tydligt. Hon berättade att man skulle återskriva berättelsen, men att man först 

skulle välja en av karaktärerna i berättelsen. När eleverna hade gjort sina val så berättade läraren 

att man skulle skriva i jag- form, att eleverna skulle utgå från den karaktären de hade valt och 

skriva om berättelsen ur deras synvinkel. Även att man skulle skriva hur man kände och tänkte.

Hela lektionen gick till skrivandet, och ingen hann färdigt när lektionen var slut. Under 

lektionens gång så frågade eleverna varandra och läraren om berättelsen. 
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Lektion 3:

Eleverna fick fortsätta skriva på sina berättelser. När man blev klar fick man gå fram till läraren 

som läste igenom berättelserna. Innan lektionen började hade läraren informerat mig att hon inte 

skulle kommentera elevernas berättelser denna gång, då det här var nytt för dem. Hon ville att 

eleverna skulle lära känna metoden och känna sig bekväma med den innan hon skulle skriva 

kommentarer.  När fler och fler blev klara så berättade läraren att man skulle få rita en bild som 

skulle vara relevant för berättelsen på den ena halvan av pappret.  De flesta hann färdigt med 

även detta innan lektionen var slut.

Lektion 4:

När lektionen började informerade läraren om vad som skulle göras. Hon hade beslutat sig för att 

eleverna skulle få arbeta två och två, man skulle få läsa varandras berättelser för varandra och 

sedan välja ut den ena för att läsa den till resten av klassen. Först fick de sitta och öva, och när det 

var cirka 25 min kvar av lektionen så började redovisningarna. 

Det var intressant och höra hur eleverna återskrev berättelserna, en var Abraham, en var sonen 

Isak och en var ängeln Mikael. Alla hade med sina egna tankar och funderingar, och det kändes 

som deras egna berättelser. Några av eleverna använde inlevelse, gester och ändrade sina röster, 

allt för att komma in i sin roll. När alla hade redovisat så valde läraren att samla in berättelserna 

för att sedan hänga upp de i klassrummet. 

4.4 Observationerna och Lpo94:

IE- metoden karaktäriseras utav att läraren först berättar en berättelse för sina elever, sedan så ska 

eleverna välja en av berättelsens karaktärer vars roll man ska få ta över. Därefter börjar eleverna 

skriva om berättelsen i jag- form där de utgår från att de är en av karaktärerna. Det hela avslutas 

med att texterna presenteras på olika sätt, antingen som på mina observationer med 

redovisningar, eller teater och så vidare. Under mina observationer har jag kopplat samman det 

jag sett med Lpo94 och dessa punkter i den:
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-(…) Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser.

-(…) Språk, lärande och identitet är nära förknippade.

-(...) 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.

-(…) Eleven skall respektera andra människors egenvärde

-(…) Eleven skall leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa ögon.

-(…) Eleven skall känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med 

andra.43

Under mina observationer kunde jag se dessa punkter verkställas. Detta på grund av att när 

eleverna skulle börja skriva i jag- form så var de tvungna att ta rollen av en karaktär i berättelsen, 

och försöka leva sig in och förstå denna karaktärs situation och problem. Samtidigt som eleverna 

skrev så var de tvungna att uppleva karaktärens tankar och känslor, och kunna motivera varför 

karaktärerna kände och tänkte såsom de gjorde. 

När eleverna hade skrivit färdigt och skulle läsa sina texter för varandra så var de även tvungna 

att diskutera sina texter, detta medförde att eleverna visade respekt för varandras tankar, känslor, 

funderingar och åsikter. Genom att låta eleverna diskutera varandras texter så tror jag att deras 

moraliska åsikter utvecklades.  

                                                
43 Lpo94 skolverket.se 2009- 11- 17 s. 3-7
    Ibid 2009- 11- 17 s. 8
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Under observationerna märkte jag hur nära förknippat språket, lärande och identitet var. Eleverna 

fick med hjälp av berättandet och skrivandet använda och utveckla språket och lära sig något 

nytt, och på så sätt kan deras identitet stärkas.

Efter mina observationer kunde jag dra slutsatsen att främlingsfientlighet bemöttes med kunskap 

och diskussion, detta genom att eleverna fick lära sig mer om varandras tankar, känslor och 

åsikter och detta medförde att man respekterar varandra oavsett varandras olikheter. 

4.5 Fördelar och nackdelar med IE- metoden enligt min egen uppfattning:

Fördelen med att arbeta med IE- metoden är att metoden är annorlunda till skillnad från 

traditionell religionsundervisning. Med traditionell religionsundervisning menar jag en lärare som 

undervisar sina elever och har en kort föreläsning medan eleverna sitter och lyssnar, och som 

sedan tenteras på olika sätt, antingen via prov eller läxförhör. Under mina observationer såg jag 

viljan och glädjen hos eleverna som arbetar med IE- metoden. Att sitta och lyssna en länge tid då 

läraren berättar en berättelse var inget problem för majoriteten av eleverna, man ville verkligen 

lyssna och ibland fick läraren tvinga ut eleverna på rast. Jag tror att sättet att arbeta med metoden, 

att använda berättande, skrivande och att göra en slutprodukt är väldigt lockande för både elever

och lärare. 

IE- metoden tillät eleverna att arbeta och utvecklas på ett annat sätt än det normala, då de själva 

är en del av vad de arbetar med, de själva bär ansvaret för hur berättelsen skall skrivas och ingen 

kan säga att deras tankar och känslor är rätt eller fel. 

Dessutom så kan läraren som använder IE- metoden ibland gå förbi svåra frågor som till exempel 

om en elev säger att han inte tror på Gud, så kan hon berätta att han ska utgå från en av 

karaktärerna i berättelsen och på så sätt utveckla sin empatiska förmåga. För jag tror att metodens 

tyngsta punkt är just att lära elever att känna empatiskt med andra medmänniskor, och att vara 

annorlunda eller ha en annan tro behöver inte vara något negativt. Meningen är att man ska

respektera och acceptera varandras olikheter, genom att istället fokusera på det man har 

gemensamt.  
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Nackdelen med metoden kan vara att vissa elever alltid kommer att ha lite alltför roligt när man 

återskriver berättelserna, ett exempel är att en av eleverna under mina observationer valde att 

skriva att ängeln kom ner från himlen med ett rymdskepp. Vilket var lite humoristiskt, men 

ibland kan eleverna glömma att detta är en skoluppgift och inte lek. Jag tror inte att man under 

religionsundervisning kan enbart använda IE- metoden, och detta sa även alla mina respondenter. 

Utan detta är mer av ett komplement till andra metoder som man bör använda vid 

religionsundervisning. 

Dessutom så märkte jag under mina observationer att för att använda IE- metoden på sina elever 

så bör man ha kännedom om sina elevers situationer. Många av berättelserna som används kan 

eleverna relatera till sina egna liv. Om det är en elev som inte vill skriva så bör man som lärare ta 

reda på varför, vad är de bakomliggande orsakerna, är berättelsen för nära förknippad med 

elevens egna liv och så vidare. Framförallt med yngre elever tror jag att denna aspekt är väldigt 

relevant, då jag tror att yngre elever har svårare att säga ifrån än äldre elever. Därför tror att god 

elevkännedom från lärarens sida är ett måste då man använder IE- metoden i ett klassrum.

Patric Sahlén skriver i sin D- uppsats Eleven i dialog med ”den andre” om hur viktigt det är för

en lärare som använder metoden att förstå komplexiteten med den. Han skriver:

”Den lärare som följer den här metoden måste vara på det klara över sina 

egna motiv. Den här metoden kan vara ”indoktrinerande” på det sättet att 

vid upprepande tillfällen gå in i roller med liknande karaktärer och 

förhållningssätt kan skapa en önskan hos eleven att bli sådan själv. 

Det kan till och med vara så att eleven uppfattar att det finns en sådan 

förhoppning hos läraren”. 44

Åter till det jag tidigare skrev om vikten av att läraren känner sina elever och hur hon ska hantera 

sådana situationer om de uppstår. Det är viktigt att läraren informerar eleverna om att meningen 

med uppgiften inte är att eleverna ska bli en och samma med karaktären i berättelsen, utan mer att 

                                                
44 Sahlén, 2000 s. 15
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få kännedom om hur karaktären kände och upplevde under en viss situation. Och på så sätt känna 

empati med karaktären. 

4.5 Teorikoppling till analysen:

Utifrån mina observationer har jag sett att IE- metoden kan kopplas till alla tre teorier som jag har 

tagit upp. Rollteorin som Sundén tar upp har ju används när man utformat IE- metoden, men nu 

kunde jag se tydliga exempel för kopplingen. 

Sundén skriver: 

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

Under observationerna kunde jag se då eleverna skulle läsa upp sina texter för resten av klassen 

hur majoriteten av dessa återberättade med inlevelse. Många av eleverna ändrade sitt tonfall och 

använde gester, man tog över karaktärens roll helt enkelt med så mycket inlevelse att det nästan 

blev teater av det hela.  Deras personlighet ändrades och det kunde ses tydligt, under en stund var 

eleverna Abraham, Isak eller Ängeln för att sedan återgå till att vara sig själva så fort texterna 

hade redovisats. Rolltagandet var så tydligt en stund då eleverna förändrades för att på bästa 

möjliga sätt likna sina karaktärer i berättelsen. 

Sundén skriver även i sin bok Religionen och rollerna att religiösa människor påverkas av sin 

dialog med Gud, att man upptar gudens roll och förutser hur till exempel guden skulle hantera 

vissa situationer. Och att detta för en religiös människa närmare till att känna hur till exempel 

Abraham kände sig när Gud bad honom att offra sin son.46

                                                
45 Sundén, 1959 s. 55- 56
46 Ibid s. 56
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När det gäller Ulla Holms empati definition:

Empati innebär att man placerar sig i en annan persons inre verklighet 

utan att bli hotad av den andres upplevande.47

Och: 

För att kunna inta en annan persons perspektiv vad gäller känslor och 

tankar krävs en uppfattning om att andra har vad som kan kallas ett 

själsliv… Det betecknar att andra har känslor, önskningar, motiv, 

uppfattningar, minnen och tankar.48

Jag kunde se klart och tydligt att IE- metoden tog tillvara på detta. Under arbetet med IE-

metoden då eleverna skulle försöka leva sig in i en annan människas roll så blev inte deras egen

personlighet eller inre hotad. För en stund tog de över en annan människas roll eller personlighet, 

men kunde därefter återgå till sin egen roll och personlighet. 

Man såg även att eleverna kunde lättare ta över karaktärernas roller på grund av att berättelserna 

innehöll så mycket känslor, önskningar och tankar. Detta gjorde det enklare för eleverna att 

uppfatta karaktärerna som de skulle överta. 

Även Kieran Egans teori om berättandets betydelse för eleverna, att genom berättandet för man 

vidare något viktigt, betydelsefullt och även att berättandet kan vara nyttigt för en lärare som vill 

förmedla något för att få eleverna att känna rent känslomässigt. Dessutom tar han upp vikten av 

att inleda berättandet på ett speciellt sätt så att eleverna känner igen sig och upplever att detta är 

värdefullt.

                                                
47 Samma rötter, 2003 s. 28
48 Holm, 2001 s. 114
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Detta märktes under mina observationer, i och med att alla elever i klassen hade utländsk 

bakgrund så kände de flesta igen berättelsen och hade förförståelse när det gäller just denna 

berättelse om Abraham som testas av Gud. Efter en diskussion med läraren efter lektionerna fick 

jag reda på att denna information visste hon redan, och valde just denna berättelse för att hon 

visste att eleverna skulle känna igen den och uppleva den som värdefull. Läraren valde att berätta 

berättelsen på ett mycket känslomässigt sätt, allt för att eleverna skulle påverkas rent 

känslomässigt och förstå vad karaktärerna upplevde. 

Dessutom så märkte jag under mina observationer att genom att använda IE- metoden så 

kopplade eleverna i större grad religionerna till sin egen vardag och liv. Eleverna förstod i större 

utsträckning hur olika religiösa människor levde och varför de levde på ett specifikt sätt, samt 

vad vissa handlingar har för konsekvenser. 

4.7 Sammanfattning av resultat och tolkningar:

I denna del kommer jag att sammanfatta de resultat som jag fått i min undersökning, och ge svar 

på mina frågeställningar. 

När det gäller arbetet med IE- metoden i klassrummet så fick jag en ganska bra uppfattning om 

detta via intervjuerna från respondenterna samt mina observationer och även videofilmen

Abrahams barn- Integration i praktiken som jag har tittat på. Lektionerna följer för det mesta ett 

visst mönster, där läraren först börjar med att berätta en berättelse för eleverna som hon innan har 

valt. Eleverna ska därefter välja en av karaktärerna som de ska gestalta och ta över deras roll för 

en stund. Sedan börjar eleverna återskriva berättelsen utifrån den rollen de har valt, och man ska 

skriva hur de känner, tänker och handlar om de var just den karaktären. Slutligen presenterar 

eleverna sina texter för resten av klassen, antingen genom redovisning, ett häfte eller spela teater. 

Alla fyra lärare som jag har intervjuat menar att metoden är ett väldigt bra sätt att undervisa 

religionsämnet i, men att det inte är en metod som man enbart kan använda i 

religionsundervisning. Metoden är annorlunda och har en tendens att fånga upp elevernas 

nyfikenhet, detta på grund av att den inte är traditionell. Man får arbeta på tre olika sätt, att lyssna 
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på en berättelse, att skriva själv och sedan redovisa sin text på något sätt. Dessutom menar 

samtliga respondenter att metoden kan användas även i andra ämnen. Tre av lärarna använder den 

redan i andra SO- ämnen, som i till exempel geografin där man kan bo i ett annat land och skriva 

om vad man kan se för sevärdheter i det specifika landet.  Alla respondenter berättade även om 

hur bra metoden är för att utveckla elevernas svenska språkkunskaper och språkförståelse. Berit 

berättade om att eleverna blir intresserade av vad det är för ord de söker efter, och det som 

intresserar elever är enklare att komma ihåg. Anna pratade om hur metoden har lärt hennes elever 

att berika sitt svenska språk, på grund av att när man går in i sin roll och ska känna känslomässigt 

med en person så använder man oftast adjektiv, och på så sätt blir det ett mer levande språk.

När det gäller fördelar med metoden anser Anna att en av de bästa fördelarna med metoden för 

henne är att hon kan lyfta fram saker och ting som hennes elever inte tidigare visste. 

Upplevelserna som hon sedan får tillbaka från sina elever gör att det är värt att undervisa på detta 

sätt. Berit menar att fördelen med metoden är att visa att eleven kan, och att eleven har så mycket 

inombords och kan ta av sitt eget, just detta är värdefullt oavsett vilken religion man tillhör. 

Cecilia menar att fördelen är att förklara för eleverna om vad dessa tre religioner har gemensamt, 

och att titta på det viktigaste hur man ska vara som en människa. Därför väljer hon att använda 

metoden när hon ska tala med sina elever i moraliska och etiska frågor. Diana menar att 

fördelarna med metoden är att den är väldigt kreativ, och att eleverna får arbeta på ett annat sätt 

än det traditionella. Undervisningen blir även mer personlig. 

Två av respondenterna anser att de inte har upplevt något negativt med metoden, utan att det

kanske kan vara om man har en elev med koncentrationssvårigheter så kan berättardelen vara 

svårt för sådana elever. Anna anser att när man som lärare väljer att använda IE- metoden så 

måste man vara väldigt påläst, då hon anser att sådana lektioner är för det mesta lärarledda, samt 

att man måste känna sina elever väl och veta att de kan hantera sådana lektioner. Diana anser att 

nackdelarna är framförallt att det på gymnasienivå är svårt att få in i betygskriterierna, samt att 

man måste som lärare veta att vissa av berättelserna kan vara lite problematiska. På så sätt att 

elever kan känna igen sig och kanske ta åt sig på ett negativt sätt, som till exempel berättelsen om 

när Abraham skulle offra sin egen son. Tänk om någon av dina elever har blivit slagen hemma

eller blivit lämnad ensam, vilka känslor kommer den här berättelsen väcka då?
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Därför anser även Diana att man måste känna sina elever väldigt väl, särskilt när de är yngre och 

har svårare att säga ifrån än äldre elever. 

5. Egna reflektioner:

Jag tycker att IE- metoden absolut uppfyller de värdegrundsmål från läroplanen som jag har valt

att ta upp. Metoden är ju utformad så att den ska uppfylla kraven, och under mina observationer 

så såg jag detta klart och tydligt. Genom att låta eleverna gestalta och ta rollen av en annan 

person så får eleverna förståelse och respekt för personen i fråga. Sedan när man återskriver 

berättelserna med sina egna ord så kommer även de känslor och tankar som upplevs av 

karaktärerna i berättelserna, och detta medför att eleverna skapar intensiv förståelse för hur 

människor har det i olika situationer. 

Dessutom så tror jag att genom att visa eleverna det gemensamma så kan man få bort onödiga 

fördomar som kan finnas i klassrummen om olika religionen eller kulturer. Genom att man 

påpekar det gemensamma så kan olikheter accepteras. 

IE- metoden tilltalar mig väldigt mycket, och jag känner att det är en metod jag kan ha

användning av i mitt framtida yrke som lärare. Under mina sista VFU valde jag att prova på 

metoden på mina egna elever. Eleverna har jag undervisat förut och känner de ganska väl, jag tror 

inte det skulle fungera så bra om jag provade det i ett klassrum med elever som jag inte känner så 

väl.

Metoden har många fördelar, jag tror att det skapar acceptans och respekt för andra religioner och 

kulturer hos både elever och lärare. Men samtidigt känner jag att metoden är väldigt känslig, man 

måste ha god kännedom om sina elever innan man använder IE- metoden. Som lärare måste du 

veta att berättelserna som du berättar för eleverna inte kommer tas för personligt, och när en elev 

inte vill skriva så ska du ta reda på varför. Finns det bakomliggande orsaker som gör att det 

skapar en hemsk känsla hos eleven och så vidare. Du ska helt enkelt vara förberedd, samtidigt har 

jag sett under mina observationer och mina egna provlektioner med metoden att arbetssättet 

verkligen är omtyckt bland eleverna. Detta på grund av att det inte är traditionellt, och att man får 
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arbeta på olika sätt med en och samma text. Sedan att eleverna skapar något, vare sig det är en 

kort redovisning, ett häfte eller teaterstycke så känner eleverna att de har gjort något som de kan 

visa upp för resten av klassen och läraren. 

Jag tror att ta olika roller är ett ganska vanligt fenomen för oss människor. Man tar på sig olika 

roller i olika situationer och med olika människor, detta för att anpassa sig efter den miljön man 

befinner sig i och de människor man möter varje dag. Jag känner att ibland måste man ta över 

andra människors roller för att förstå dem, och även för att få en klarare bild av hur man själv är 

som person. 

När man som lärare använder IE- metoden i sin undervisning så får man inte glömma att man 

arbetar med berättelser och legender som vanligtvis inte kan bevisas som tillförlitliga i historisk 

mening. Dessa berättelser och legender är riktiga för många människor världen över, men det 

betyder inte att man kan bevisa att dem har hänt på riktigt. Därför är det även viktigt att poängtera 

detta för eleverna, och låta dem diskutera berättelserna och legenderna, även med kritiska ögon. 

Att lära eleverna att tänka kritisk borde vara en del utav IE- metoden, enligt min uppfattning.

6. Slutord och vidare forskning:

De slutsatserna jag kan dra av min undersökning är att IE- metoden har fungerat som en 

undervisningsmetod för dessa fyra lärare och deras elever. Bara för att metoden har fungerat bra 

och är uppskattad hos dessa lärare så behöver det inte betyda att det gäller för alla lärare som har 

eller arbetar med metoden. Undersökningspersonerna är för få för att undersökningen skall vara 

omfattande och gälla för alla. 

Men för dessa lärare har det gått väldigt bra att använda metoden, och några av dem har även 

börjat använda den i andra ämnen är religionskunskap. Under mina observationer märkte jag att 

metoden var väldigt omtyckt och uppskattad. Detta tror jag beror på att det är ett nytt sätt att 

arbeta med, istället för det traditionella att läraren föreläser och eleverna lär in. Nu fick eleverna 

vara mer kreativa, de fick själva vara en del av berättelserna och fick själva lägga till tankar och 

funderingar. Dessutom tror jag att eleverna uppskattar tanken att deras arbete alltid ska leda till 
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en färdig produkt, antingen en redovisning, ett teaterstycke eller collage. Att eleverna kan se att 

de har skapat någonting är viktigt, tror jag.

När det gäller vidare forskning så skulle jag gärna vilja se att IE- metoden utvecklas till äldre 

elever, och hur man kan föra in metoden i gymnasieskolans betygskriterier. Dessutom skulle jag 

vilja se fortsatta studier om hur metoden påverkar eleverna. För som jag tidigare har skrivit, och 

som även kommit fram under en av mina intervjuer är att vissa berättelser kan vara lite 

problematiska och kan skapa känslor som blir för verkliga hos vissa elever. Frågan är hur man 

ska hantera sådana situationer då berättelserna blir för personliga och för nära inpå det verkliga 

livet.

Sedan skulle det vara intressant och se om IE- metoden verkligen har berikat elevernas språk och 

språkförståelse. Har eleverna som arbetat med IE- metoden utvecklat en starkare plattform för det 

svenska språket jämfört med elever som inte använder sig av metoden.
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7.1 Bilaga:

Intervjufrågorna:

1. Vem är du, hur länge har du arbetat som lärare? Presentation

2. Hur kom du i kontakt med Abrahams barnmetoden? Vad fick dig att börja använda 

metoden i ditt arbete?

3. På vilket sätt använder du dig av metoden i klassrummet? Rent konkret, hur är 

undervisningen, lärarens roll.

4. Vad tycker du är fördelarna med Abrahams barnmetoden? Vad är nackdelarna med 

metoden?

5. Tycker du att man kan använda IE- metoden i andra ämnen än religionsvetenskap? I 

sådana fall vilka, och på vilket sätt?

6. Är metoden ett bra sätt att utveckla elevernas språkutveckling? 

7. Tycker du att metoden är fullständig eller behöver den förnyas eller förbättras på något 

sätt?

8. Tycker du att metoden följer läroplanens värdegrund och uppdrag? Uppfyller den 

kriterierna i läroplanen? 

9. Tror du att IE- metoden fungerar på alla barn oavsett etnicitet? 

10. Vad tror du att eleverna tycker om metoden, om att arbeta med den? 


