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1. Inledning 
I Ghana och Sverige bor människor med samma basbehov av mat, vatten och sömn. 

Kontrasterna är annars stora mellan länderna. Självfallet är skolan, precis som i Sverige en del 

av samhället och ofta omdiskuterad. Den är en del av samhällssystemet och genom skolan får 

man många bilder av hur landet som helhet fungerar. Skolan är utan tvekan en viktig 

institution i vilket samhälle och vilken nation vi än talar om. Även om skolsystemen tenderar 

att vara olika var man än hamnar, så finns en bakomliggande tanke bakom skolverksamheten. 

Den har en övergripande funktion, liksom andra institutioner så som polis, militär och 

sjukvård. 

 

I denna studie undersöker och analyserar jag religionsundervisningen i tre olika skolor i 

Ghanas huvudstad Accra. De tre skolorna har alla olika profiler, varav en är muslimsk, en är 

kristen och en saknar religiös profil eller är icke-konfessionell. De tre skolorna är således 

Islamic Educational Unit, Presbyterian Boys Secondary School samt University Primary 

School. 

 

Anledningen till att jag ville genomföra en studie om religionsundervisningen i Ghana, har 

flera orsaker. En orsak är att jag själv studerar till gymnasielärare i ämnena religion och 

historia. Därför har jag ett starkt intresse av att bredda synen på utbildning utanför Sverige 

och även utanför västvärlden, både personligt och vetenskapligt. En studie som denna främjar 

inte bara vetenskapen – religionsundervisningen i Ghana har inte tidigare studerats på det sätt 

som här görs – utan den främjar också min personliga framtida roll som lärare i 

gymnasieskolan. Jag kan reflektera kring religion och religionsundervisning på ett sätt som är 

omöjligt utan att ha upplevt sådana kontraster som en fältstudie i ett land som Ghana i 

Västafrika ger. 

 

Ytterligare en orsak är att Ghana, liksom Västafrika överlag, har en intressant historia och en 

fascinerande kultur. Ghana var fram till år 1957 en brittisk koloni, har kvar mycket av den 

karaktären än idag (bland annat kristendomen och det engelska språket), samt har en stark 

känsla för sin afrikanska tradition. Detta sammantaget gör Ghana väldigt intressant att 

studera, både i skolperspektiv och i religionsperspektiv. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att jämföra hur religionsundervisningen ser ut och bedrivs i de olika 

skolorna, vilka olika religioner som presenteras i undervisningen och hur man ställer sig till 

olika aspekter av religionsundervisningen och religion i allmänhet, och hur ämnet är upplagt. 

Jag vill undersöka huruvida religionsundervisningen i de olika skolorna domineras av någon 

religion och ifall någon religion helt lämnas utanför. Detta är viktigt för att ge en bild av hur 

skolornas karaktär ser ut och hur man prioriterar i undervisningen. Undersökningen innebär 

en jämförelse mellan skolorna, vad som skiljer och vad som är likt i den undervisning som ges 

till ungdomar i några av Accras skolor. För att få den bästa och mest övergripande bilden av 

hur undervisningen ser ut, krävs en stor tonvikt på lärarna. Eftersom lärarna ger så stark 

prägel på undervisningen, behövs det även framhållas hur de personligen ser på religion i 

olika syften. 

 

För att nå mina mål och syften, kommer jag att arbeta utifrån följande frågeställningar: 

 

• Vilka böcker och vilken litteratur används i samband med undervisningen? 

• Vilken syn har lärarna på religion som ett ämne i skolan? 

• Vilken är lärarnas personliga syn på religion, och religionen i samhället? 

• Vilka religioner presenteras i undervisningen?  
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2. Metod och källor 

Mina källor består av intervjuer, läromedel, läroplaner och observationer. Med människor och 

muntliga källor blir begreppen angående tolkning och analys betydligt mer aktuella och 

viktiga än om man använder enbart böcker och skrifter som bas för studien. Människor har 

känslor, och vi uppfattar olika frågor, situationer och händelser på olika vis. Vi kan se exakt 

samma saker, men beskriva dem på helt olika sätt, med olika synvinklar, beroende på hur vi 

upplever och hur vi tolkar en händelse. För att få en rättvis och jämförbar bild mellan de olika 

skolorna, så bestämde jag mig för att välja målgruppen barn/ungdomar mellan elva och sexton 

år. De tre skolorna hade även olika religiösa profiler: En muslimsk skola, Islamic Educational 

Unit, en kristen skola, Presbyterian Boys Secondary School, och en skola saknade en specifik 

religiös profil, University Primary School. Anledningen att jag valde just denna åldersgrupp, 

är att jag finner den bäst lämpad – hade jag inriktat mig på yngre åldrar, skulle det bli svårare 

att fokusera på religionsundervisningen, och skulle jag välja högre åldrar så är religions-

undervisningen inte längre allmän utan valbar. För att få en bred och analytisk bild av 

religionsundervisningen i skolan i Ghana, så krävdes det att jag valde en målgrupp som var 

enhetlig och enkel att studera.  

 

Det förekommer ibland en diskussion om huruvida fältstudier som är baserade på intervjuer 

och observationer är vetenskapliga eller inte. Dessa anses emellanåt inte vetenskapliga 

eftersom de utgörs av muntliga källor, bland annat intervjuer. Det hävdas på vissa håll att det 

vetenskapliga inte kommer till sin fulla rätt när en studie baseras på just muntliga källor, men 

jag skulle vilja föra ett annat resonemang. Eftersom en studie av detta slag, som är baserad 

utifrån vad personen som driver den vetenskapliga studien själv har sett och upplevt, anser jag 

att den är verklighetsförankrad. Självfallet skall all kunskap och inhämtande av kunskap 

ifrågasättas och granskas, men inte per automatik få utså värre kritik, just på grund av 

metodvalet. Det bör ifrågasättas för att bli relevant kunskap, eftersom författaren givetvis har 

sina upplevelser att tolka, och jag gör även medhåll i att det bör finnas en diskussion om 

vilket det vetenskapliga syftet med varje enskild studie och uppsats är. 

 

Verklighetsförankringen blir vetenskapligt intressant då den dokumenteras på ett 

vetenskapligt sätt, som till exempel en fältdagbok eller loggbok, som följer studiens gång och 

syfte. Som boken perspektiv på kvalitativ metod beskriver, så har denna metod ett starkt 
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egenvärde, ett egenvärde för att nå djupare i både analys och förståelse. Använder man sig av 

en kvalitativ metod, finns större möjligheter att korrekt tolka innebörden av diverse källor.1  

 

2.1 Intervjuer och samtal 

Två lärare på varje skola intervjuades. För att bilden skall bli rättvis och jämförbar, ställde jag 

samma frågor till samtliga lärare, detta för att undersökningen skall baseras på samma grund 

för varje skola. Anledningen att jag valde just två lärare från varje skola, handlar om den tid 

jag hade till förfogande, samt att varje skola inte har fler lärare i dessa ämnen. I något fall 

kunde det ha funnits ytterligare någon lärare, men överlag var det ett faktum. Så urvalet 

berodde på stoffet av lärare som fanns tillgängliga.  

 

Varje intervju tog cirka en timme, och bearbetning av en timmes intervju, uppgår till ungefär 

det fem eller ibland till och med det tiodubbla. Intervjuerna och analysen av dessa, är en starkt 

bidragande del till mina resultat och min slutsats, eftersom det är där jag finner många av 

svaren. Jag anser dock att två intervjuer för denna målgrupp för en jämförande studie utgör ett 

tillräckligt material. Eftersom denna studie är kvalitativ och inte kvantitativ, så arbetar jag 

med djupanalys och tolkning, inte med omfång och kvantitet. Men för att få en rättvis bild att 

analysera och en jämn fördelning, ställdes samma frågor till lika många personer på de olika 

skolorna. Boken ”introduktion till forskningsmetodik” tar också upp diskussionen med 

intervjuer och där betonas att det krävs noggrann planering för utförandet av intervjuer, och 

att om man inte är noga och förbereder varje intervju, så finns det stor risk för att svaren blir 

skeva.2 Även ordanalyser och formulering kan vara mycket viktiga inslag i förberedelse, men 

även i efterarbetet med analysen. Där hamnar också diskussionen om huruvida man skall 

använda sig av en friare intervjumetod eller en mer fokuserad.3 Den friare intervjumetoden 

kan ge djupare och mer oväntade och intressanta svar, som inte kan fås genom mer 

fokuserade intervjuer, men tar också mycket längre tid och kräver en skicklig intervjuare. 

Med styrda och fokuserade intervjuer är det enklare att samla och analysera intervjumaterialet 

och därmed också jämföra dem mot varandra.4 Min intervjumetod lutar således mer åt vad 

man kan kalla en fokuserad modell, eftersom jag vill jämföra svaren hos olika lärare på olika 

skolor. Därför har jag klara frågor utarbetade och sammanställda, innan varje intervju. 

 
                                                 
1 Allwood, 2004, s.58f. 
2 Bell, 2000 s.119f. 
3 Bell, 2000 s.121. 
4 Bell, 2000 s.122. 
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Jag har arbetat mestadels med djupintervjuer, vilket faller under den kvalitativa metoden. Den 

kvalitativa metoden har en annan dimension, ett egenvärde för att kunna nå djupare och få 

större förståelse.5 Hermeneutik, eller tolkningsteori som man enklare kan referera det till, har 

en arbetsmetod som innefattar empati. Det stora problemet med att använda empati som 

metod, vilket ofta är fallet vid användning av kvalitativ metod eftersom resultatet måste 

analyseras, är att empati bygger på förutsättningar som inte är givna. Det vill säga att min 

mentala bild kan fungera som en modell för att tolka andras sätt att se på saker, och andras 

mentala bilder och skeenden.6 Det typiska fallet när kvalitativ metod används är att man vill 

förstå mänskligt beteende och tänkande, eller innebörden av dessa eller av exempelvis texter.7 

Tiden som stod till mitt förfogande var begränsad men tillräcklig för att få ihop ett material 

som duger till underlag för en analys. En skillnad gentemot en kvantitativ studie är att 

materialet som presenteras inte är lika omfattande som vid en kvantitativ studie, det vill säga 

jag har inte lika många källor som underlag för min analys. Källorna i en kvantitativ studie 

kan inhämtas på enklare vis, genom mer ytliga dokumenteringar, där den som bedriver 

studien kanske inte ens behöver närvara, till exempel vid enkäter. Fördelen med en kvalitativ 

metod är att man genom bearbetningen det givna materialet får en större förtrogenhet med det 

i både analys och diskussion. Man får alltså ett större djup i en kvalitativ studie då man 

arbetar med personer som man kan diskutera på plats, inte bara läsa om via enkäter och 

liknande. 

 

Problemet, som alltid inträffar vid studier baserade på intervjuer av människor, är att man 

uppfattar saker och ting olika, speciellt när man möter människor från en främmande kultur. 

Människor är inte maskiner, och vi påverkas av olika faktorer.8 Därför behövdes en noggrann 

analys av intervjuerna. I mitt fall hade jag fördel av att ha ställt samma frågor till alla olika 

lärare och kunde genom bearbetning fått fram korrekta och rättvisa tolkningar. I och med att 

jag ställde samma frågor kunde också svaren bli jämförbara, vilket jag eftersträvade. 

 

Jag vill dessutom understryka att samtal och intervjuer i min studie inte är desamma. Med 

intervju menar jag en strukturerad djupintervju, där jag dokumenterar det som sägs på en 

diktafon, för att sedan ordagrant skriva ner och analysera vad som sägs. Med ett samtal, 

menar jag en givande konversation jag har haft med någon, som syftar till att gynna min 
                                                 
5 Allwood, 2004 s.58. 
6 Allwood, 2004 s.58. 
7 Allwood, 2004 s.53 samt s.58. 
8 Bell, 2000 s.123. 
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studie och min uppsats. Det kan vara allt ifrån några minuter till timtals långa samtal, och allt 

i samtalet behöver inte vara relevant för min studie. Det kan vara exempelvis studenter, 

personal och professorer som jag inte gjort regelrätta intervjuer med eller som jag bara träffat 

på helt oplanerat och insett att det de har att säga är av stor relevans för min studie. De har ju 

då bidragit med något till min studie, och genom att jag vetenskapligt dokumenterat samtalet i 

min fältdagbok, anser jag det vara information jag kan använda.  

 

Det jag hade i åtanke när jag analyserade intervjuerna, var vilken religiös inriktning skolan 

som läraren i fråga jobbar på hade. Om läraren verkade mer eller mindre tillmötesgående för 

att ge de svar som han eller hon kanske trodde att jag ville ha, och dessutom att alltid kunna 

läsa mellan raderna, och förstå helheten hos lärarens åsikter och vad han eller hon har sagt och 

uttalat sig om. Alla dessa bitar sammantaget bildar en bild att analysera och tolka utifrån mina 

syften och frågeställningar. Frågorna jag använde mig av i intervjuerna finns att tillgå i Bilaga 

1. 

 

2.2 Läromedel och läroplaner 

Jag har tagit del av både läromedel och en läroplan. Läromedlen består av en lärobok i ämnet 

religious and moral education, vilken tillämpas i Junior Secondary Schools, det vill säga den 

åldersgrupp jag riktade in mig på. Boken i fråga heter just Religious and moral education, är 

utgiven år 2000 och används flitigt av samtliga lärare som undervisar i ämnet religious and 

moral education och fanns på samtliga skolor jag besökte. Den läroplanen jag tog del av var i 

ämnet Christian Religious Studies som fanns på den kristna skolan. Någon läroplan som var 

gemensam för de tre skolorna eller för undervisningen nationellt kunde jag inte lokalisera. 

Eller rättare sagt, det fanns en svårighet i att veta vilken som var den korrekta, eftersom den i 

nuvarande skede ligger i en förändringsprocess.  

 

2.3 Observationer 

Observationer genomfördes hos två olika klasser på samtliga skolor. Observationerna skedde i 

stort sett på samma vis, med undantag för den kristna skolan där jag inte kunde genomföra 

observationer i samma omfattning. Lyckligtvis kunde jag då istället prata med eleverna om 

undervisningen, och även få beskrivet från en av lärarna hur undervisningen läggs upp. 

Dessutom fick jag där ta del av läroplanen för ämnet Christian Religious Studies. Därmed fick 

jag det stoff jag behövde för att kunna göra en jämförbar analys. Observationerna gick till på 

ett enkelt och konkret sätt, i och med att jag fick sitta i klassrummet, och kunde anteckna mina 
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upplevelser, intryck och vad som skedde i och runt om klassrummet och klassen. Jag var inte 

deltagare, utan endast passiv åskådare. Det vill säga att jag använde mig av en icke deltagande 

observation.  

 

Det skall också tilläggas att observationerna inte är av samma tyngd för resultatet till 

uppsatsen som till exempel intervjuerna. Observationerna är dock ett viktigt komplement till 

allt material jag samlat, eftersom jag genom observationerna kunde kontrollera huruvida 

intervjuerna stämde överens med religionsundervisningen i praktiken, eller om det skiljde sig. 

Därigenom kompletterade de intervjuerna på ett viktigt sätt. 

 

2.4 Fältdagbok 

Fältdagboken utgör en viktig del i den vetenskapliga dokumentationen, eftersom där finns 

mängder av den information som kommer till nytta i uppsatsskrivandet. Fältdagboken 

fungerar som vetenskapliga minnesanteckningar, som rymmer tankar och händelser som 

innefattar fältstudien och dess syfte. I fältdagboken finns anteckningar från alla dagar då 

fältstudiearbete bedrevs. Jag påstår att fältdagboken kanske är den allra viktigaste 

komponenten till att studien får en ihållande röd tråd. Det handlar om allting från små detaljer, 

till stora och omfattande upplevelser, som handlar om lärares tankar och skolungdomarnas 

undervisning. Anteckningarna i fältdagboken blev en slags kommentar till studien som vid 

hemkomsten kunde studeras och analyseras ingående.  

 9



3. Bakgrund 
Ghana ligger i Västafrika, längs den berömda guldkusten. Landet gränsar till Elfenbenskusten 

i väster, Togo i öster och Burkina Faso i norr. Ghana är även den näst största tidigare brittiska 

kolonin i Västafrika, efter Nigeria. År 1957 blev landet självständigt från Storbritannien, och 

tog då sitt nuvarande namn, Ghana. Tidigare hade landet benämnts som Guldkusten. Landets 

yta är ungefär likvärdigt med Storbritanniens. 

 

3.1 Historia 

De första européerna kom till Ghana år 1471, och portugiserna var allra först. Det skapades en 

stor entusiasm för att behålla relationen med detta nyfunna område, eftersom det erbjöds 

enormt goda möjligheter till lyckad handel. Via förhandlingar med lokala hövdingar och 

stormän, kunde de bygga ett fort vid Elmina, som stod klart år 1482. Fortet vid Elmina, kallat 

Jorge d’Elmina, blev det första europeiska avtrycket i guldkustområdet. Portugiserna hade 

dock inte några andra avsikter utöver handeln, de försökte inte erövra mer land eller ta 

kontroll över styret. Relationen mellan portugiserna och de lokala invånarna var därav inte 

särskilt ansträngd.9

 

I slutet av 1500-talet anlände fransmän, britter, holländare och danskar till guldkustområdet. 

Samtidigt pågick en konflikter mellan handelsländer, vilket resulterade i att Holland anföll 

portugisiska handelsstationer runt om i världen, bland annat längs Guldkusten. År 1637 

erövrade holländarna fortet Jorge d’Elmina, och år 1642 hade även de andra två forten 

erövrats.10 Därmed var Portugals aktiva handel med guldkustområdet avslutad. 

 

Under 1600-talet utvecklades slavhandeln, och många slavar skeppades över Atlanten och till 

Europa under tiden fram till och med 1800-talet. Slavhandeln ledde till konflikter, både inom 

och utanför guldkustområdet.11 Fler och fler ville vara med och ta del av den gynnsamma 

slavhandeln. 

 

Under 1700-talet förlorade Storbritannien sina amerikanska kolonier, vilket blev början till en 

ny policy för den Brittiska Guldkusten, och Afrika som helhet. I och med den brittiska 

industrialiseringen så uppkom en marknad för att massproducera varor, och råmaterialet 

                                                 
9 Kuada, Chachah, 1999, s.19 
10 Ibid, s.19. 
11 Ibid, s.20-21. 
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hämtades från Afrika. Således blev marknaden och handeln allt mer anpassad efter råmaterial 

och varor än för slavar. År 1807 fastslog det brittiska parlamentet en lag, som gjorde 

slavhandel olagligt.12 År 1850 sålde Danmark alla sina återstående fort till Storbritannien, och 

år 1872 drog sig även Nederländerna tillbaka från Guldkusten. Storbritannien hade nu ensamt 

kontroll över området och dess handel.13 Storbritannien, förberedde sig för att ta politisk 

kontroll över området, och år 1844 signerades ett avtal mellan Storbritannien och ett antal 

hövdingar tillhörandes Fante-regionen, som innebar att Storbritannien fick kontroll över större 

delen av Guldkusten. Många krig utkämpades mellan Storbritannien och lokala Asante-

styrkor, och aggressionerna mot de brittiska kolonialisterna upphörde inte förrän 1901, då 

Asante-regionerna erövrades av engelsmännen.14

 

Olika nationalistiska grupper bildades, frodades och blev starkare och starkare under 1900-

talet. Allt eftersom blev lokalbefolkningen accepterad att representeras i administrationen, och 

det bidrog också till att de kunde genomföra vissa reformer. Dock inga större sådana, och den 

verkliga kampen för självständighet började inte förrän efter andra världskrigets slut. Med allt 

som rådde i världen, och med den press som Storbritannien hade på sig från omvärlden, så 

gick de med på kraven för Ghanas ökade självständighet. Således genomfördes parlamentsval, 

och tillslut, den sjätte mars 1957 så deklarerades Ghana som ett självständigt land, fritt från 

tidigare imperialmakter.15  

 

Efter självständigheten är den politiska historien brokig under lång tid, med bland annat 

militärstyre till och från. År 1960 blir Ghana en republik, för att sedan år 1966 störtas av en 

militärregim, som återigen år 1969 blev en civil regering. Men från år 1972 till 1993 verkade 

olika militärregimer i landet, sammanlagt tre olika. Från år 1993 återvände landet till en civil 

regering, med en vald president.16 Idag ses Ghana som ett av de mest positivt utvecklande 

länderna i hela Afrika, både socialt och ekonomiskt, med åsiktsfrihet och en religionsfrihet 

som är mycket stark, och där demokrati och fria val råder. 

                                                 
12 Kuada, Chachah, 1999 s.20. 
13 Ibid, s.20-21. 
14 Ibid s.21. 
15 Ibid s.22f. 
16 Ibid s.24f. 
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3.2 Sysselsättning 

Ghana har en hel del naturresurser belagda i mineraler, varav den viktigaste är framförallt 

guld, men även bauxit och mangan. Guldindustrin är välkänd i Ghana, och guldgrävandet har 

pågått i stort sett sedan 12 och 1300-talet. De främsta exportvarorna är – förutom guld – 

kakao och timmer. Ekonomin i landet är på stark uppgång och har förbättrats under senare år, 

men jämförelser med Västvärlden och exempelvis Sverige eller USA är inte rättvis. Ghana 

tillhör fortfarande kategorin utvecklingsländer, även om landet i sig har bra ekonomisk 

tillväxt för att vara i Afrika. Jordbruket är fortfarande den viktigaste delen i 

samhällsekonomin, och sysselsätter drygt sextio procent av befolkningen. 

 

3.3 Religion i Ghana 

Det sägs ofta, och med rätta, att de afrikanska samhällena generellt är väldigt religiösa, och 

Ghana är inget undantag. Tre huvudreligioner finns i landet och verkar sida vid sida utan 

konflikter. Dessa är kristendomen, som är statsreligion i landet, samt islam och de traditionellt 

troende. Norra delen av Ghana domineras av Islam, medan kustområdena generellt är mer 

kristet dominerade.17 Det har länge funnits bra band mellan kristna och muslimer i Ghana, 

och i Afrika överlag. Under lång tid av historien har de levt sida vid sida, utan konflikter, 

vilket har sin grund i religiös tolerans och teologisk och ekumenisk utbildning.18

 

I Ghana klingar ordet religion helt annorlunda mot vad som är fallet i exempelvis Sverige. I 

Ghana finns Gud och religionen överallt, en människa är religiös i allt han eller hon gör eller 

inte gör, och det är heller inte många som betvivlar att det är så. Ghananen, och afrikanen i 

allmänhet, är starkt troende, och tar till sig Gud i alla situationer och alla göromål i livet. Det 

är något givet och en naturlig del av livet.19  

 

3.3.1 Kristendomen i Ghana 

I bildandet av Ghana som en självständig nation, hade de protestantiska missionerna en stor 

och betydande del. Under 1820-talet kom Basel-missionen, och ett tiotal år senare även 

Metodisterna. De bildade således en ”elit”. Denna ghananska elit med god utbildning, bildade 

organisationer som gynnade deras intressen redan under sekelskiftet mellan 18-1900 talet.20 

De kristna institutionerna bidrog alltså till en ökad intelligentia i Ghana, som kunde rikta 
                                                 
17 Kuada, Chachah, 1999 s.36-37. 
18 Pobee, Kudadjie, 1990 s.98. 
19 Intervju 12/3, 2008. 
20 Gifford, 1998 s.57f. 
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kritik mot brittiska göromål och organ med större slagkraft, eftersom de hade akademiska 

termer och titlar på sin sida. 

 

Den katolska kyrkan dominerar i Ghana idag. Den katolska kyrkan i Ghana har ofta gjort 

uttalanden och aldrig dragit sig för att göra djärva och målande sådana. Bland annat har de 

kritiserat olika institutioner och organ för att motverka istället för att samverka med samhället. 

Men de har också ventilerat typiska katolska ståndpunkter, som till exempel att kondomer inte 

är lösningen på AIDS frågan i landet.21  

 

Den katolska kyrkan har även en stark tradition av involvering i utbildning och hälsovård. 

Under de svåra åren på 1980-talet så bidrog kyrkan med mycket bistånd och spelade en stor 

roll genom sina aktioner.22 Den katolska kyrkan är väldigt internationell, och har därav 

tillgång till resurser som många andra inte har. Det är vad som gör katolska kyrkans hjälp 

både väsentlig och nödvändig. Däremot finns det mycket som denna kyrkoverksamhet skulle 

kunna göra mer av, hävdar Gifford, men det saknas människor med det rätta intresset för att 

till exempel driva fram fredskommissioner. Den är mer inriktad på direkta lösningar för en 

kortsiktig framtid.23

 

De protestantiska kyrkorna som historiskt sett varit av störst betydelse för Ghana, är 

metodistkyrkan, den anglikanska kyrkan samt den presbyterianska kyrkan. Dessa 

protestantiska kyrkor har spelat en central roll i Ghanas historia, och deras verksamhet är 

väldokumenterad. En av de stora influenserna har varit att etablera många fina skolor.24  

 

Av de ”nya” kyrkorna, så är pingströrelsen den som är mest aktiv och innehar flest 

medlemmar. Numera är pingströrelsen bland de större församlingarna i Ghana, i klass med 

den katolska kyrkan. De fria kyrkorna kräver en helt annan uppoffring av lokalbefolkningen, 

eftersom de saknar den finansiering som skulle behövas för att ha heltids pastorer i varje 

kyrka.25  

                                                 
21 Gifford, 1998 s. 64-65. 
22 Ibid, s. 65. 
23 Ibid, s. 66. 
24 Ibid, s. 68. 
25 Ibid, s. 76-77. 
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3.3.2 Islam i Ghana 

Islam kom till Västafrika redan under 700-talet, och sedan dess har muslimer funnits och 

verkat i området.26 Under 1400-talet är det känt att de första muslimerna slog sig ner i norra 

delarna av dagens Ghana, främst handelsmän. Men det tog lång tid innan islam fick ett 

genombrott, och fortfarande under 1600-talet fanns det väldigt få muslimer i området.27

 

Under 1800-talet växte sig islam stark i området som idag klassas som norra Ghana. Allt 

eftersom slavhandeln avtog, ökade antalet muslimska handelsmän i norra delen av Ghana (de 

kom från bl.a. Niger), eftersom människor då istället alltmer sökte efter alternativ att handla 

med istället för slavar, så som läder och tyg.28  

 

Under 1900-talet sker en enorm utveckling och spridning av islam i Västafrika inom olika 

områden, mot vad som tidigare skett. Fler och fler muslimska skolor uppkom, och kring 1940-

talet så fanns hela 259 stycken i övre Volta-regionen, som idag räknas till den norra delen av 

Ghana. Den muslimska befolkningen ökade avsevärt under 1900-talet, mycket som tidigare, 

tack vare handeln och handelsmän som valde att slå sig ner i området. I slutet av 1950-talet 

var ungefär tjugo procent av befolkningen i norra Ghana muslimer.29 Det var länge svårt för 

muslimer att organisera sig, och inte förrän under 1950-talet, i och med en mer liberal 

kolonialpolitik från Storbritannien, så kunde muslimerna kraftfullt organisera sig. Det innebar 

en starkare ställning för islam i Ghana, och framförallt de norra delarna, som kunde öka 

verksamheten, upprätta fler koranskolor, bygga fler moskéer och därmed också få fler 

människor att konvertera till islam. I mitten av 1960-talet hade verksamheten växt sig stark, 

och genom upprättandet av skolor och moskéer så hade fler än någonsin konverterat till den 

muslimska religionen.30 Siffrorna idag är osäkra, beroende på vem man frågar och var man 

letar så finner man siffror på alltifrån att 14 till 40 procent av befolkningen har islam som 

religion. 

 

3.3.3 Traditionella religioner i Ghana – En överblick 

Enligt de traditionella, så har både människor och alla ting på jorden ett liv. Såväl djur, träd 

och människor, som floder, blixtar och stenar. Det finns även ett andeliv, vilket för det vanliga 

                                                 
26 Clarke, 1982, s. 1. 
27 Ibid, s. 93. 
28 Ibid, s. 162-163. 
29 Ibid, s. 212. 
30 Ibid, s. 241f. 
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ögat är osynligt. Men de kan infinna sig i naturens olika objekt, som till exempel stenar, träd 

och vattendrag. Man tillber således inte exempelvis en sten eller ett träd, utan den ande som 

finns inuti, som valt just den specifika platsen.31 Det finns även jordiska gudar, vilka enligt 

tron är decentraliserade. Varje samhälle och by har sina egna gudar, och till och med enskilda 

hushåll och individer kan ha egna gudar att tillbe. Till exempel stammen Ewe, hävdar att So 

(blixten) är himlens gud, och kommunicerar via regn, åska och/eller medium.32 Vilket 

egentligen inte alls är väldigt olikt hur de forna vikingarna valde att tro och tillbe sina gudar. 

 

Den mänskliga själen anses också evig, och de flesta tror generellt på att gud förutbestämt 

ödet för varje människa. På samma vis fungerar också relationen med de döda, deras själar 

lever, och därför finns de alltid kvar. Vid döden färdas själen återigen tillbaka till 

andevärlden, bort från den mänskliga världen av kött och blod. Därmed inte sagt att döden ses 

som något positivt, tvärtom. Döden förknippas med negativa konsekvenser, men samtidigt så 

tror man på ett återförenande med tidigare bortgångna släktingar och förfäder. Man har också 

en stark tro på att förfäder på samma vis som övriga andar, kommunicerar med människor via 

andevärlden.33  

 

Häxeri och liknande mystiska fenomen förekommer också bland de traditionellt troende. De 

tror att häxeri och häxkonst kan infinna sig överallt och hos vem som helst, och i regel är 

denna konst något negativt. Häxor och svart magi är enligt många, orsaken till mycket av 

lidandet som förekommer inom speciellt familjen. Speciellt där inga andra fullt logiska 

anledningar kan hittas.34 En form av just denna typ av svart magi och häxkonst i Ghana är 

juju. Juju är fruktad av alla de traditionellt troende, och det finns juju att använda sig av i alla 

de mänskliga områdena. Allt från att vinna en fotbollsmatch, till att orsaka lidande och att 

skydda människor. Det finns många historier och myter om just juju-krafternas inverkan och 

vad de åstadkommit hos människor. En annan form av liknande krafter anses medicinmännen 

ha, och många människor har större tilltro till medicinmän och traditionella helare, än till den 

moderna sjukvården.35

 

                                                 
31 Kuada, Chachah, 1999, s.37. 
32 Ibid, s.37-38. 
33 Ibid, s.41f. 
34 Ibid, s.44-45. 
35 Ibid, s.45-46. 
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Den mest synliga delen av de traditionella religionernas förekomst, är självfallet ritualerna, 

som utförs i samtycke med gudarnas närvaro, och är ett sätt att kommunicera med dem. Det 

finns många olika ritualer, i princip en för varje aspekt av livet och för varje händelse. Det 

beror således på händelsen och syftet i fråga. Ofta innehåller den saker som heliga drycker, 

djuroffer och kontakt med andar eller förfäder, eller båda delarna.36

 
3.4 Undervisning i Ghana 

Historiskt sett, och även idag, finns väldiga problem med undervisningen i Ghana, liksom i 

Afrika överlag. Det finns ont om läroböcker och skrivmaterial, lärarutbildningarna kunde vara 

bättre och det saknas möjligheter för lärare att öva sig i att bli bättre pedagoger. Dessa 

problem härrör ofta i den ekonomiska situation som många afrikanska länder befinner sig i – 

det finns inte möjligheter till några större förbättringar eftersom det inte finns några pengar att 

ta av.37  

 

Det ghananska skolsystemet har varit under ständig förändring sedan 1970-talet, och möts 

alltid av nya problem och svårigheter. Under 1970-talet formades ett nytt skolsystem under 

dåvarande militärregeringen. På 1980-talet börjar systemet återigen få kraftig kritik, mycket 

på grund av den ekonomiska kris landet också befann sig i. Detta går hand i hand, skola och 

ekonomiska förutsättningar. Problemet var främst att det fanns så många icke behöriga och 

icke kunniga lärare i deras motsvarande grundskola (upp till cirka sexton år).38 Skolorna var 

dessutom mycket slitna och många gick aldrig till skolan, på vissa håll i landet upp till 30 

procent av lokalbefolkningen, vilket givetvis ledde till en outbildad befolkning.39

 

Ett sätt att lösa problemet, blev att under 1990-talet privatisera utbildningen mer än tidigare. 

Lokala och nationella företag sponsrade utbildningar, och bidrog med läromedel, möbler och 

materiell till skolorna. Samtidigt infördes också avgifter för att få studera.40 Det skall även 

påpekas att skolor där det är gratis att studera (basic schools) ofta eller alltid är finansierade 

av internationella donationer av olika slag,41 vilket är ett måste för att kunna bedriva dem. 

                                                 
36 Kuada, Chachah, 1999, s. 48. 
37 Dei, 2004 s.31. 
38 Ibid, s. 32-33. 
39 Ibid, s. 33-34. 
40 Ibid, s. 55-56. 
41 Ibid, s. 68. 
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Ekonomin förbättrades kraftigt under 1990-talet, och genom förbättrad ekonomi och reformer, 

som att exempelvis koncentrera skolan till färre och mer specifika ämnen, så har skolan 

utvecklats.42 Mycket av utvecklingen har givetvis sin grund i att landets ekonomi blivit 

starkare och mindre ansträngd, därför kan mer pengar avvaras till skolan, vilket också leder 

till bättre förutsättningar. 

                                                 
42 Dei, 2004 s.57-58. 

 17



4. Tidigare forskning 

Det saknas tidigare forskning som rör religionsundervisning i Ghana. När det gäller 

undervisning i allmänhet har jag funnit en bok skriven av George J. Sefa Dei, som utkom år 

2004. Den har ett allmänt perspektiv på undervisningen och skolan i Afrika och Ghana. Han 

tar även upp reformer och religion i afrikanska skolor, vilket sammantaget gör att den blir 

intressant för mitt syfte och min uppsats. Titeln på boken är Schooling and education in 

Africa – The case of Ghana. Boken är byggd på fältstudier från Ghana under flera omgångar 

under 1980 och 1990-talet.  

 

Han beskriver svårigheten med det afrikanska skolsystemet, och att skolan blir mer och mer 

privatiserad. Därmed blir utbildningen också dyrare, vilket leder till att alla inte har råd att 

utbilda sig som dem kanske skulle önska.43 Han diskuterar mycket angående den historiska 

överblicken av hur utbildningssystemet utvecklats i det självständiga Ghana, där han starkt 

länkar problemen med utbildning till de ekonomiska svårigheter som många afrikanska länder 

har, inklusive Ghana.44 Han diskuterar även hur undervisningen skall läggas upp för att man 

ska nå målen. Till exempel, för att utveckla Afrika så krävs en bra skola, vilket leder till att 

man måste styra skolan i vissa riktningar. Han diskuterar hur man bör agera och om den 

lokala eller nationella kulturen är viktigast i sammanhanget.45

 

Relationen mellan skola, hem och samhälle tas upp och han beskriver och diskuterar 

samarbetet och relationerna mellan dessa tre – vilka roller föräldrar, barn, skola och samhälle 

har och spelar för varandra och vilka olika aspekter det finns. Detta glider sedan in i hur 

lokala språk och kulturer fungerar i skolan, och hur man hanterar det. Han hävdar att historia 

och kultur är av stor vikt för att förstå sin identitet.46

 

Ett kapitel är även ägnat åt att diskutera och analysera hur lärare och elever i den ghananska 

skolan förhåller sig till det religiösa, vilket enligt honom kan vara en viktig del i skolan och 

dess verksamhet. Detta kapitel kanske är av mest relevans för denna uppsats, där han också 

diskuterar vikten av och svårigheterna med denna typ av undervisning i den afrikanska skolan 

                                                 
43 Dei, 2004 s. 19. 
44 Ibid, s. 23f. 
45 Ibid, s. 30f. 
46 Ibid, s. 101f. 
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och hur man kan integrera kropp och själ i undervisningen. Han tar upp vikten av att kunna 

förstå det kulturella och det religiösa.47

 

Boken ger en bra och begriplig bild över hur skolsystemet fungerar i Ghana, gör många bra 

nedslag och innehåller många intressanta diskussioner. Till exempel diskuteras vilka roller 

föräldrar, skola och samhälle spelar för varandra och hur man skall agera gentemot lokala 

kulturer och språk i skolan. Även sådant som religiositet och svårigheterna förbundna därmed, 

är ett relevant ämne som diskuteras i boken. Många områden som diskuteras och tas upp i 

boken knyter an till de områden jag berör i min uppsats. Det är därför av vikt att känna till 

denna bok som är byggd på fältstudier i Ghana, där bland annat elever, föräldrar och lärare 

blivigt intervjuade. 

 

                                                 
47 Dei, 2004 s.151f. 
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5. Undersökning och resultat 

Syftet med studien är att jämföra religionsundervisningen i tre olika skolor i Accra och 

analysera huruvida den skiljer sig åt eller inte, beroende på de olika profiler skolorna hade. 

För att på enklast sätt presentera vad jag undersökt så har jag delat upp redovisningen i olika 

områden. 

 

Först och främst presenterar jag de tre skolorna, för att ge en gripbar bild över vilka skolor jag 

besökte och vilka intryck det gav. Skolornas miljö och profil beskrivs också, för att kunna ge 

en bild av hur varje skola fungerar och ser ut. Sedan presenterar jag lärarna, som är den 

källgrupp som är av enskilt största vikt i min uppsats, och deras tankar om 

religionsundervisningen, samhället, det pedagogiska arbetet och om religion i allmänhet. 

Dessutom är läraren det viktigaste instrumentet i elevernas utbildning. Utan lärare faller 

utbildningssystemet, därför utgör de den viktigaste källgruppen för undersökningen. Slutligen, 

under rubriken undervisning, presenteras undervisningens struktur, klassrumsmiljön och hur 

undervisningen i helhet bedrivs.  

 

Eftersom detta är en jämförande studie, kommer jag inte ha skilda kapitel för varje skola, 

förutom där jag presenterar skolorna, eftersom det blir enklare att jämföra och analysera om 

jag gör det under tematiska rubriker. Till exempel, under rubriken lärare jämför jag lärarnas 

tankar och åsikter kring undervisningen. Där kommer också jämförandet av de olika religiösa 

profilerna in, och hur dessa spelar in i lärarnas sätt att tänka kring religionsundervisningen. 

Jag har valt att göra jämförelserna och därmed inkludera analysen direkt, istället för att ha den 

under ett separat kapitel längre fram. Samma sak gäller för jämförelserna av de tre skolorna. 

Under rubriken Slutsats, kommer jag slutligen att kort sammanfatta mina resultat i uppsatsen.  

 

5.1 Skolorna 

Jag presenterar nedan de tre olika skolor jag besökte för att ge en övergripande bild av dem, 

och för att sedan kunna göra en analys. Gemensamt för samtliga skolor i denna studie är att de 

är belägna i Ghanas huvudstad Accra och att de alla innehar samma elevgrupp som jag 

fokuserar på i denna studie. Andra saker som skolorna hade gemensamt var att eleverna ofta 

inte hade mer än papper och penna (och ibland inte ens det), det vill säga de saknade 

skolböcker, och att det var sträng disciplin när läraren var närvarande, samt att alla bar 

skoluniform.  
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5.1.1 Islamic Educational Unit  

Islamic Educational Unit är en muslimsk skola, belägen i det muslimska området Nima i 

Accra. Området i sig hör till de fattigare och mer slitna. Det syns på både lokalbefolkningen, 

husen, gatorna och således även på skolan, som är mycket sliten och nedgången med små och 

trånga klassrum, där allt för många elever skall få plats. På skolan finns åldersgrupper från 

förskola och lågstadium, ända upp till högstadiet, eller motsvarande. Det vill säga 

åldergrupperna är ungefär sex till sexton år. Skolan var också den minsta av de tre jag 

besökte.48 Jag samtalade också med överhuvudet på skolan (som också var min kontaktperson 

för Islamic Educational Unit), Mr Sheikh Armijao om utbildningen på skolan och i Ghana i 

allmänhet.  

 

Av de skolor jag besökte var Islamic Educational Unit den mest slitna och hade även störst 

brist på det materiella. Skolan är belägen mitt i ett område där det är bullrigt, skränigt och fullt 

med människor, vilket inte gör miljön idealisk för undervisning.49

 

5.1.2 Presbyterian Boys Secondary School 

Presbyterian Boys Secondary School (PRESEC), är en kristen skola för endast pojkar. Där 

studerar elever i åldersgrupperna kring ungefär tretton till och med nitton år. Skolan ligger lite 

utanför själva Accra, i Legon, som ligger i nära anslutning till University of Ghana.  

 

Miljön på PRESEC, var den lugnaste och den mest studievänliga av de tre skolorna. Det var 

även den skola som innehöll flest av de äldre i min målgrupp, men även de som var för gamla 

för att hamna inom ramen för min studie.50 När jag säger den mest studievänliga, så vill jag 

ändå påminna om att jag talar om förhållandena i ett utvecklingsland, och att det för oss i 

västvärlden kan tendera att vara marginella skillnader, men som ändå bör nämnas. Frånvaron 

av buller och oljud kan påverka studiesituationen mycket till det positiva, men med våra mått, 

så är det givetvis fortfarande mycket kvar att önska. 

 

5.1.3 University Primary School 

University Primary School, är en skola utan någon särskild religiös profil, och ligger inom 

universitetsområdet för University of Ghana, Legon. Eleverna är allt från sex-sju, upp till 

                                                 
48 Fältdagbok nr 1. 
49 Fältdagbok nr 1. 
50 Fältdagbok nr 2. 
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sexton år gamla. Det är också den största skolan av de jag besökte. Jag fick intrycket av att 

lärarna på denna skola var de som anpassade sig minst efter att jag var där. De genomförde 

sina lektioner och skolgången fortgick som vanligt. Det var inga stora skillnader gentemot de 

andra skolorna, men en marginell skillnad skall ändå nämnas.51 Dock så är det givetvis så att 

när en person från en främmande kultur och ett främmande land besöker ett klassrum eller ett 

lärarrum så blir attityden och atmosfären plötsligt annorlunda, det måste även tas med i 

beräkningen. Det kan givetvis vara så att förklaringen ligger i att eftersom skolan ligger på 

universitetsområdet, som innehar många studenter från västvärlden, så blir också personalen 

och eleverna mer vana att se och hantera människor från den västerländska kulturen, vilket i 

sin tur leder till en något mer avslappnad och neutral attityd. Det kan vara en förklaring till att 

jag uppfattade denna skillnad. 

 

5.2 Lärarna 

Sammantaget kan jag säga att alla lärare var intresserade av min studie och ville veta mer 

kring den och dess syfte. Jag fick enbart positiva bemötanden, och ingen var misstänksam 

eller reserverad emot att jag var där. Däremot så kändes det ibland som om jag var centrum 

för händelserna,52 vilket inte alls är syftet med studien, eftersom syftet var att studera den 

ghananska religionsundervisningen till vardags. Dock så är det nästintill oundvikligt att inte 

skapa någon sorts uppmärksamhet, eftersom det för dem var en unik händelse att en ung 

student från Sverige ville att deras skola skulle medverka i en studie. Detta gjorde att 

bemötandet på alla skolor var mycket gott och i några fall kan man även fundera kring på 

vilka sätt lärarna var inställsamma. Givetvis finns detta med i analysen och tankarna vid 

sammanställandet. Problemet med tolkning dyker här upp igen och det måste noga avvägas 

innan man drar några slutsatser. 

 

5.2.1 Om lärarjobbet  

Något som var ständigt återkommande i intervjuerna med alla lärare på alla skolor var 

missnöjet med statusen på lärarjobben. Alla lärare berättade om vilka uppoffringar som fick 

göras och att lönerna var väldigt låga. Ibland var de så låga så att det till och med krävdes ett 

ytterligare arbete för överlevnaden.53 Många lärare saknar därför den motivation som 

                                                 
51 Fältdagbok nr 1. 
52 Fältdagbok nr 1. 
53 Intervju 3/3, 2008. 
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verkligen krävs för att utbilda ungdomarna på bästa sätt.54 Man kunde se och höra ett uns av 

uppgivenhet hos vissa av lärarna när de talar om bristen på engagemang som var utbrett bland 

lärarkåren.55 Låga löner och för mycket arbete är således de största orsakerna till att en del 

lärare har brister i motivationen. Där finns ingen som helst skillnad hos de olika lärarna, 

oavsett vilken skola som berörs. 

 

När det kommer till resonemangen angående varför de valde att bli lärare, finns det dock lite 

olika tendenser hos lärarna från de olika skolorna. Lärarna från University Primary School, 

har bilden av att de älskar barn och ungdomar, att få lära dem viktiga saker inför framtiden 

och kunna ge dem en bra grund i livet. Detta är främst för att de älskar barn, att vara nära barn 

och arbeta med dem.56 Lärarna på Islamic Educational Unit närmade sig frågan om varför de 

ville bli lärare på ett annorlunda sätt. De fokuserade mer på att de ville att den sanna och rätta 

läran av islam skulle läras ut på ett korrekt sätt. De kände att det fanns ett kall att lära ut just 

islam och arabiska.57 Det påpekas dessutom att islam i världen är så missförstått, så det krävs 

engagerade lärare i ämnet för att skapa rättvisa och en korrekt förståelse för religionen.58 Från 

lärarna vid PRESEC fanns inte samma religiösa dragning till läraryrket, som på den 

muslimska skolan. De talade mer om övergripande anledningar till läraryrket, som att de ville 

hjälpa barnen ut i framtiden, till att bli världsmedborgare, så att de kan träffa och 

kommunicera med människor från hela världen och ha förståelse för dem. Det påpekas också 

att läraryrket inte har någon början eller slut, utan att man bör se på det som att vara en 

livsguidare.59 Jag fick också bilden av att traditionens makt är stark, då det också sades att 

lärarjobbet ligger i familjen (flera av lärarnas fäder och farfäder hade också varit lärare).60

 

När det kommer till tankar angående vad som är det viktigaste inslaget i läraryrket, finns 

många beskrivningar, men ändå något centralt för alla lärare som medverkat i studien; 

nämligen att förbereda barnen inför framtiden och erbjuda dem goda kunskaper.61 Man ville 

vara goda förebilder genom att leva upp till förväntningarna.62 I syfte att skapa förståelse och 

                                                 
54 Intervju 3/3 samt 11/3, 2008. 
55 Intervju 11/3, 2008. 
56 Intervju 26/2 samt 3/3, 2008. 
57 Intervju 1 27/2 samt intervju 2 27/2, 2008. 
58 Intervju 1 27/2, 2008. 
59 Intervju 12/3, 2008. 
60 Intervju 11/3, 2008. 
61 Intervju 12/3, 2008. 
62 Intervju 3/3, 2008. 
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harmoni, ville man också få barnen och ungdomarna att förstå att vi är alla människor med 

samma mål, oavsett om vi besöker en moské eller en kyrka.63  

 

5.2.2 Religion i skolan 

Samtliga lärare är överens om att religionsundervisning i skolan är bra, och mycket viktigt. 

Alla talar i någon form om den goda moralen som ett av de viktigaste inslagen i 

religionsundervisningen, och genom religionskunskapen anses det från lärarnas håll att vi 

erhåller en god moral.64 Lärarna på University Primary School trycker på att 

religionsundervisningen förutom moralen, måste syfta till förståelse för andra religioner. Det 

är viktigt med en hög tolerans gentemot andra religioner, och därför är det viktigt att eleverna 

studerar dem alla noggrant.65 De är också de enda som nämner att utbildningsnämnden 

fastslagit vissa ramar för undervisningen.66 Tyvärr kan jag personligen inte exakt belägga 

detta eftersom jag inte fått tillgång till dessa ramar som beskrivs. Men jag anser ändå utifrån 

analytisk synpunkt att det är rimligt att nämna dem, eftersom det finns en utbildningsnämnd i 

Ghana, och i läroboken står att stoffet utgått från deras riktlinjer. 

 

Inom Islamic Educational Unit, var ett starkt argument att religionsundervisningen var viktig 

för att guida och kunna förstå den rätta tron, och kunna praktisera den på rätt sätt.67 Det talas 

också en hel del om god moral, som leder till goda gärningar gentemot sina medmänniskor.68 

Synen på religionsundervisning från lärarnas sida på Islamic Educational Unit, var mycket 

mer individuell än hos de övriga. Islam var något mer centralt i deras undervisning, än vad 

kristendomen var hos PRESEC. Islam beskrivs som det viktigaste inslaget i 

religionsundervisningen. Islam är huvudsaken, men de andra får inte heller glömmas bort, 

eftersom de existerar i samhället. De är viktiga för att kunna förstå varandra.69

 

Lärarna på PRESEC är måna om att det inte handlar om att upplysa om kristendomen, utan att 

upplysa om alla de tre religionerna på en akademisk nivå.70 Det påpekas också att ämnet 

Christian Religious Studies (CRS) är ett tillvalsämne, och att många elever dessutom läser 

                                                 
63 Intervju 1 27/2, 2008. 
64 Intervju 1 27/2, samt 26/2, samt 3/3, samt 12/3, 2008. 
65 Intervju 26/2 samt 3/3, 2008. 
66 Intervju 26/2, 2008. 
67 Intervju 1 27/2, 2008. 
68 Intervju 2 27/2, 2008. 
69 Intervju 1 27/2, samt intervju 2 27/2, 2008. 
70 Intervju 11/3, samt 12/3, 2008. 
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religious and moral education.71 Kristendomen är därav inte dominerande i undervisningen, 

utan ett tillval för de som finner starkt intresse. När de väl läser CRS, så är Bibeln den 

huvudsakliga läroboken, och kristendomen är i fokus. Det handlar dock inte om religiös 

övertygelse påpekas det, utan att förstå kristendomen utifrån Bibeln.72 De andra två 

huvudreligionerna i Ghana lämnas inte helt utanför, utan studeras också. Det görs 

jämföranden mellan de tre religionerna, men några andra världsreligioner tas inte med i 

undervisningen.73 Andra världsreligioner än de som finns i Ghana är inte prioriterade, även 

om dem i alla skolor nämns, så studeras dem aldrig ingående, vilket samtliga lärare 

bekräftade. 

 

5.2.3 Religion i samhället 

På skolan utan särskild religiös profil, University Primary School, finner man en mer 

tillbakalutad och allmän attityd mot religionen i samhället. De talar övergripande om att 

religion bidrar till fred, och att religionen är en stark grund i samhället, som syftar till respekt 

och förståelse.74 Det påpekas även gång på gång att det är viktigt att också samhället tar 

hänsyn till alla olika religioner som finns och att det är viktigt med en hög tolerans.75

 

På de andra två skolorna är bilden likartad. Man menar att samhälle och religion är byggt på 

samma grund, och att det är svårt att skilja samhället och religionen åt. Religionen har alltid 

funnits där, ända sen urminnes tider, när människan varken hade tekniska hjälpmedel eller 

mer än mat för dagen.76 Det påpekas också åtskilliga gånger att afrikanen, och därmed 

ghananen, i regel är väldigt religiös i allt han eller hon gör. Därav handlar det mesta i livet i 

någon form om religion. Från det att vi föds till att vi dör, finns massvis av olika religiösa 

göromål och aspekter, i varenda enskild handling.77  

 

Kom ihåg att skillnaderna som beskrivs inte är radikala, utan i de allra flesta fall, som jag 

också tidigare påpekat så handlar det om gradskillnader, gradskillnader som ändå är värda att 

nämna och analysera eftersom det är vad som ger de olika skolorna deras profiler. 

 

                                                 
71 Intervju 12/3, 2008. 
72 Intervju 11/3, 2008. 
73 Intervju 11/3, samt 12/3, 2008. 
74 Intervju 26/2 samt 3/3, 2008. 
75 Intervju 26/2, 2008. 
76 Intervju 1 27/2, 2008. 
77 Intervju 11/3, samt 12/3, 2008. 
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Jag fick en väldigt målande beskrivning av hur lärare, och även personer i allmänhet tänker i 

Ghana. När en lärare sade: 

 
Att uppföra sig väl, det är religion, och man förväntas att alltid 

uppföra sig väl. Till exempel hur man klär sig, eller hur man tilltalar 

en äldre person eller uppträder mot sina grannar. Du måste vara mot 

dem, som du vill att dem ska vara mot dig.78  

 

Detta ger en otroligt bra bild av hur samhället och religionen flyter samman, och mycket av 

tankarna är tagna nästan direkt från Bibeln. Bland annat att man skall behandla någon som 

man själv vill bli behandlad. Dessutom stärks även bilden av hur alla människor ser naturligt 

på religionen som en del i vardagslivet i samhället. 

 

5.2.4 Personlig syn på religion 

De allra flesta människor i Ghana är mer eller mindre religiösa. Vad vi är ute efter här är 

lärarnas syn på religion, det vill säga hans eller hennes personliga uppfattning, vad religion är 

för något. Detta är något som är väldigt individuellt, men även av vikt för att kunna bedöma 

och analysera lärarens bild av religion och därmed religionsundervisningen. Många lärare 

återkopplar gärna den personliga synen av religion på hur man bör uppträda och att religion 

handlar om god moral. Denna fråga kan verka orelevant för uppsatsens syfte, men i och med 

att lärarna så starkt präglar undervisningen, behövs också deras åsikter om religion framhävas. 

I denna fråga är det dock en omöjlighet att kunna klassa svaren utifrån ett perspektiv där 

skolans profil står i centrum, men tre talande och väldigt beskrivande citat har plockats från 

intervjuerna (d.v.s. en från varje skola): 

 
Religion är att förstå den allsmäktige. Religion är något som är av 

godo. Genom skrifterna så ombeds vi att praktisera religionen, och 

genom det så finner vi en tro på budbärarna och profeterna. Ur min 

synvinkel är religion något bra för mänskligheten, för mig, och för 

alla.79

 

                                                 
78 Intervju 3/3, 2008. 
79 Intervju 2 27/2. 
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Jag personligen ser religionen som en viktig aspekt som formar oss. 

Den gör så att vi så att säga, öppnar ögonen, vilket leder till goda 

saker.80

 

Jag ser religion, såväl kristendom som islam och de traditionella, som 

att det finns en tro på en allsmäktig gud, en skapare. Så religion är 

utvecklingen och relationen mellan gud och människa, och 

kommunikationen emellan dem. Från den vyn, tror jag också att om 

man har en stark tro, ger det också vägledning och beskydd från den 

jag tillber. Så jag ser religion som något som utvecklats mellan den 

som tillber och den som tillbes.81

 

Återigen möts man av religionens viktiga ställning och centrala roll överallt, såväl i samhället 

som hos individer. Något som också är väldigt tydligt är deras starka passion, och deras starka 

tro, vilket inte är unikt för just lärarna utan något som är väldigt beskrivande för den 

vardaglige afrikanen, och således då givetvis även för ghananen. 

 

5.3 Undervisningen 

Först vill jag påpeka att eftersom jag undersöker religionsundervisningen, så vill jag ta del av 

allt skolan erbjuder angående vad som faller under ämnet. Därför har jag valt att inte bara ta 

med ämnet religious and moral education, utan även de två ämnen som gör de två skolorna 

med religiös profil unika. Det ingår i deras utbud och undervisning, alltså bör det vara med i 

undersökningen. 

 

Undervisningen såg ganska liktydig ut på alla skolor jag besökte och observerade. Slitna 

bänkar, många elever i relativt trånga klassrum och en stark central ledarroll hos läraren.82 

Eleverna satt tysta i bänkarna medan läraren gick igenom saker framme vid tavlan. Elever 

som kunde anteckna gjorde det, de övriga lyssnade bara. Ibland slängde läraren ut frågor till 

klassen, och när en elev svarade på någon fråga var denne tvungen att ställa sig upp.83  

 

Disciplinen var med svenska ögon, väldigt hård. Oavsett skola och klassrum så var disciplinen 

sträng, och varken mat eller dryck fick medföras in under lektionstid. Det skulle vara tyst i 

klassrummet när läraren pratade, och de elever som inte följde dessa regler blev också 
                                                 
80 Intervju 26/2, 2008. 
81 Intervju 12/3, 2008. 
82 Fältdagbok – observationer. 
83 Fältdagbok – observationer. 
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bestraffade, t.ex. genom att bli luggade, dragna i öronen eller att stå upp resten av lektionen.84 

Eftersom det också är brist på goda resurser, så måste undervisningen också anpassa sig till de 

medel som finns att tillgå, därför blir undervisningen också likartad på de flesta håll.85 

Disciplin var ett ord som vördades högt och både för lärare och elever var disciplin och 

respekt något fullt naturligt och nödvändigt. Relationen mellan elev och lärare och mellan 

ungdomar och äldre överlag är väldigt respektfull. Till exempel blev eleverna ombedda av 

deras lärare på University Primary School, att tilltala mig Sir och inget annat.86

 

I jämförelsen av undervisningen hos de olika skolorna blir det bara gradskillnader, eftersom 

undervisningen ser likartad ut i det allra mesta. Intrycket jag fick hos de olika skolorna, var 

emellertid att eleverna såg ut att må bäst på den skola som hade minst ekonomiska tillgångar 

och som var mest sliten, nämligen den muslimska skolan. Där såg jag flest leende barn och 

ungdomar, och mest glöd hos lärare och personal.87 Faktum är att med svenska ögon sett, så 

såg de flesta barnen och ungdomarna på alla skolorna ut att må bättre och vara gladare än vad 

som är fallet i Sverige.  

 

5.3.1 Lektionerna 

Lektionerna var i stort uppbyggda på samma eller liknande vis, men jag skall ta två 

beskrivande exempel. Det första exemplet är från Islamic Educational Unit, där jag 

observerade flera klasser i ämnet arabiska/islam. I just denna klass är ungdomarna kring tolv 

år gamla, och läraren är en av de jag också intervjuade, Mr Hadir Iddris Adam. 

 

Lektionen handlar om hur man talar arabiska, vilket är ett krav om man skall kunna läsa 

koranen och tolka skrifterna. Större delen av lektionen handlar om att läsa och skriva 

arabiska, utifrån koranen. Det märks tydligt att meningarna och citaten är plockade från 

koranen, eftersom de ofta handlar om Muhammed, Allah eller andra typiska delar från 

Koranen. Lektionen tar dock sin början med att läraren hälsas välkommen, och sedan 

genomförs en bön.88 Läraren skriver meningar på tavlan, som sedan eleverna får läsa och 

översätta, och sedan ibland även tolka. Allting repeteras väldigt många gånger, speciellt när 

eleverna skall läsa meningarna på tavlan. Läraren talar också med stor pondus, är klar och 

                                                 
84 Fältdagbok – observationer. 
85 Samtal 13/3, 2008. 
86 Fältdagbok – observationer. 
87 Fältdagbok nr 1 samt fältdagbok – observationer. 
88 Fältdagbok – observationer. 

 28



tydlig i sina beskrivningar, och talar högt och tydligt till eleverna. Lektionen, som är cirka 

fyrtio minuter lång, fortskrider i samma mönster till dess att den är slut. Mycket repetition, 

och mycket högläsning.89

 

Det andra exemplet är hämtat från en klass, eller egentligen flera klasser, på University 

Primary School, där jag medverkade på lektioner i religious and moral education. Ämnet för 

dagen var olika muslimska profeter. Läraren i fråga var Miss Charlotte Eva Adjei, som jag 

även intervjuade. 

 

Det som slog mig, var att läraren här under lektionen, som var åttio minuter, hade tre klasser 

att hålla reda på. Hon gick emellan tre klasser och bedrev samma undervisning. Innan 

lektionen hade hon förberett vad eleverna skulle göra, och bad en elev i varje klass att skriva 

på tavlan det hon hade förberett på en lapp, där det stod om profeternas ursprung och vad de 

gjorde för islam. När hon påbörjat i ett klassrum, gick hon vidare till nästa, där samma 

procedur upprepades, och när sedan samtliga tre klasser var i full gång med att anteckna och 

studera det som skrevs på tavlan, så gick hon runt bland de tre klasserna och svarade på frågor 

och såg till att stämningen hölls lugn och att alla arbetade.90  

 

5.3.2 Struktur och läromedel 

Det finns en ganska stor differens gentemot den svenska religionskunskapen i grund och 

gymnasieskolan. Läroboken spelar en central roll i undervisningen och även om inte eleverna 

har tillgång till läroboken, så har alltid läraren det. Mycket av undervisningen grundar sig i 

läroböcker, varav alla uppfyller samma krav och kriterier, och liknande kapitel finns med i 

varje lärobok. Det skall dock påpekas att de läroböcker jag nu nämner är baserade på ämnet 

religious and moral education, som undervisas på alla skolor. Dessutom har de två skolorna 

med religiös profil ytterligare undervisning i ämnet religionskunskap, vilka är Christian 

Religious Studies på PRESEC, och arabiska/islam på Islamic Educational Unit. I CRS 

används Bibeln som lärobok, och i arabiska/islam finns en lärobok, men den används sällan 

enligt lärarna.91 Därför finns inte möjligheten till jämförelse utifrån läroboksperspektiv, utan 

jag koncentrerar analysen kring den lärobok som är mest befintlig, och eftersom ämnet 

religious and moral education lärs ut på alla skolor, så är den läroboken också av större vikt. 

                                                 
89 Fältdagbok – observationer. 
90 Fältdagbok – observationer. 
91 Intervju 2 27/2, 2008. 
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Läroboken i religious and moral education tar upp många saker som länkas och 

sammankopplas med religion. Moral, familj, gudsdyrkan, bön, goda gärningar, arbete, 

sexualitet och religiösa personligheter är viktigt förekommande ämnen i läromedlen. I början 

av läroboken om religious and moral education finner man en lista över anledningar att 

studera religionskunskap i skolan, argument som inte är desamma som vi får höra i Sverige: 

 
There are many reasons for study religion; some of them are: 

1. It teaches man about himself and the secrets of life. 

2. It cleanses evil if any in the soul. 

3. It encourages man to believe in the supreme God. It gives men hope 

and peace. 

4. It makes man feel safe and protected. 

5. It shows God’s love for us.92 

 

Detta visar också den stora kulturskillnad som råder, där Gud är given och självklar i 

samhället. I Ghana finner vi alltså att religionsundervisningen fyller syften som exempelvis 

nyckeln till ett bra liv, hur man rensar ut ondskan ur själen, hur en människa blir säker och 

självständig, och därmed ger religion även upphov till hopp och fred. Lärobokens perspektiv 

ger en omfattande och övergripande bra bild över religionsundervisningen och är i samspel 

med vad lärarna uttalat sig om. 

 

Mycket av det som står i läromedlen för religionskunskap i skolan i Ghana är starkt 

samhällsrelaterade och samhällsbyggda. Moral och religion är således samma sak och det 

krävs att vara troende och dyrka för att kunna ha god moral och vice versa. Moralen kommer 

in överallt, i alla sammanhang. Oavsett om läroboken tar upp familjeförhållanden och 

familjeroller, sexualitet, goda och onda gärningar eller varför man skall ha en hög tolerans 

gentemot andra religioner, så finns moralen alltid med för att påvisa att man gör rätt och man 

har god moral. Läroboken beskriver moralen så här: ”Morals simply mean the idea of how to 

behave.”93 Detta går även hand i hand med vad som just presenterats; att moral och religion är 

ett.  

 

                                                 
92 Konadu, 2000, s.1. 
93 Ibid, s.2. 
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Läromedlen bekräftar också mycket av vad lärarna talar om angående undervisningen. Boken 

tar upp samma frågor och samma budskap som också lärarna lyfter fram i intervjuerna, vilket 

tyder på att läromedlen har en stark roll i undervisningen, även om inte varje elev har tillgång 

till den. Dock lyfter läromedlen fram många olika aspekter av ämnet religion, både utifrån 

samhälls- och personliga perspektiv. Alla religioner som finns i landet tas upp och diskuteras 

ingående. De faller under kapitlet ”God, his creation and his attributes” och där följer delarna 

”The Christian concept of creation”, ”Islamic concept of creation”, ”Traditional concept of 

creation” och även ”Ways of protecting the environment”.94 Läromedlen bekräftar starkt den 

religionsfrihet som råder i Ghana. Liknande uppdelning finns överlag, såväl när läroboken 

talar om bön som religiösa personligheter. 

 

Familjen är ett viktigt ämne i läroboken, och även i alla ghananers liv. Familjen har en stark 

central roll. Vi från Sverige och västvärlden kanske skulle tycka det vore bakåtsträvan att i en 

lärobok för grundskolan studera olika familjeroller och dess syfte. Läroboken beskriver bland 

annat de olika familjemedlemmarnas roller inom familjen. Fadern skall försörja familjen och 

se till att barnen får en utbildning. Modern bestämmer över hushållet och är ansvarig för att 

dottern eller döttrarna lär sig hur man sköter ett hushåll. Dessutom finns även noterat att 

”These days, due to social changes, mothers take part in decision making affecting the family. 

They even go out and earn money to help the family”,95 vilket vi lätt kan finna humoristiskt. I 

Sverige, där detta länge varit en självklarhet. Men vi måste påminna oss om att vi är väldigt 

sekulariserade i jämförelse. Det talas även mycket om respekt för familjen och dess 

medlemmar, och att man skall stödja varandra i familjen för att kunna må bra.96

 

Läroboken tar också upp saker som har med onda och goda gärningar att göra, då det är en 

viktig del i moralen och religionen. Till exempel nämner man att ha respekt för äldre, att inte 

förolämpa människor, att tacka och vara tacksam samt att inte använda vänster hand för att 

visa eller ge saker, vilket ses som ohyfsat.97 Även saker som hur man klär sig, hur man är 

hövlig och i vilka olika situationer man bör klä sig på ett visst sätt eller visa hövlighet finns 

konkret beskrivna i läroboken,98 vilket är intressant eftersom det nästan blir som en slags 

checklista för hur man bör handla i olika situationer. Likaså finns konkreta beskrivningar i 

                                                 
94 Konadu, 2000 s.5f. 
95 Konadu, 2000 s.18. 
96 Ibid, s.19. 
97 Ibid, s.48-49. 
98 Ibid, s.50f. 
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alla olika områden som innefattar livet; arbete, sexualitet, pengar, familj, bön och gärningar. 

Det finns väl och konkret beskrivet varför man bör agera på ett visst sätt i vissa situationer, 

och varför det är fel att göra si eller så. För att en ge djupare förståelse följer några konkreta 

och beskrivande exempel från läroboken: 

 
Work. 

Work is an activity, which uses effort especially with special 

purpose, not for amusement. Examples of work are sweeping, 

washing utensils, weeding, class exercises, and communal labour. 

We must accept to do the work we are assigned to whether in school 

or in the house. God expects us to work, that is why the Good book 

says “a hand which does not work should not eat”. This means, 

everybody should do the work he/she is assigned to. 

 

Importance of work 

1.Work is very important because it is good for healthy living. When 

we work by cleaning our environment it becomes fee from disease 

causing agents. So work promotes healthy living. 

2. For us to develop, we must work. When we work in school, by 

doing our class exercises and homework, we get knowledge, which 

will help us in our development. Knowledge acquired in school pays 

a lot. 

3. We must also work to produce things we need. We need clothes to 

wear, food to eat, shelter etc. All these things come from the work we 

do. 

4. When a lot of people work, social vices like theft, prostitution etc. 

are minimised. 

5. Work increases the production of goods. And service in the 

country. 

6. Work also allows a person to enjoy life.99

 
Dressing 

Dressing can be defined as covering the body with clothes or wearing 

clothes to cover our nakedness. It is very important to dress decently 

because a person’s dressing or appearance speaks a lot about the 

behaviour of the person. […] Our clothes should be well tailored and 

our haircuts must also be decent. God commands us to dress decently 

                                                 
99 Konadu, 2000 s.54-55. 
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because dresses, which expose some parts of the body, can lead to 

rape and destroying of one’s image.100

 

Som påvisas här, finns Gud med i allting i samhället och i vardagen. Gud ber oss att arbeta 

och klä oss på vissa sätt, och det har sina orsaker som enkelt och konkret finns beskrivna i 

läroboken. Det finns väldigt enkla koncept och budskap för hur man skall bete sig och vad 

man skall göra, och allting syftar återigen till Guds vilja. Därför kan man heller aldrig riktigt 

ifrågasätta. Det finns svar på allting i läroboken, som till exempel att man inte skall klä sig på 

vissa sätt, för att förhindra våldtäkter och för att skydda sin egen image. Detta kan visserligen 

stämma, men man glömmer att våldtäkter inte har att göra med att man inte har lyssnat på 

Gud utan att någon begår en kriminell handling. 

 

I ämnet Christian Religious Studies, studerar eleverna kristendomen utifrån Bibeln. Däremot 

är det ingen som skall övervinnas till kristendomens sida, utan meningen med kursen är att 

fördjupa förståelsen för kristendomen och dess utveckling.101 I läroplanen finns det klart och 

tydligt uppdelat vad som skall läras ut och under vilka perioder det skall göras. Läroplanen 

beskriver en tidsenlig process, där kursen börjar det första året med skapelseberättelsen och 

Edens lustgård, det finns även beskrivet var i Bibeln man finner kapitlen.102 Därigenom blir 

Bibeln lämplig att använda som lärobok. Men läroplanen förespråkar inte bara kristendomens 

utveckling enligt Bibeln, utan bekräftar även vikten av att lära ut ledarskapsroller, hur man 

fattar beslut, Guds makt, föräldrarnas ansvar och hur man tar individuellt ansvar för sin tro 

och för sin framtid.103

 

I ämnet arabiska/islam, sammanlänkas det arabiska språket med läran om islam. För att islam 

på ett korrekt och bra sätt skall läras ut, krävs också att man har kunskaper i det arabiska 

språket.104 I detta ämne är det stark fokus på islam och arabiska, för att läran skall bli så 

korrekt som möjligt och för att eleverna skall förstå islam på rätt sätt. Men det talas även 

mycket om vikten av tolerans och respekt. Oavsett om man väljer att gå till en kyrka eller 

moské, så skall man veta att i båda fall tillber man Gud, fastän man gör det på olika vis och 

med olika visioner.105

                                                 
100 Ibid, s.50. 
101 Intervju 12/3, 2008. 
102 Lp CRS. 
103 Lp CRS. 
104 Intervju 1 27/2, 2008. 
105 Intervju 1 27/2, 2008. 
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6. Slutsatser 

Innan studien startade, förväntade jag mig mycket större skillnader mellan de olika skolorna 

än vad som visade sig vara fallet. Detta tyder på ett i grunden genomtänkt skolsystem, med 

motiverade lärare. Även om inte alla lärare enligt intervjuerna skulle vara motiverade, så 

strävar de gemensamt efter samma mål, vilket ändå kan ses som en form av motivation. 

 

Eleverna hade inte några böcker, utan på sin höjd papper och penna. Det gällde i regel alla 

ämnen, skolor och lektioner utom Christian Religious Studies, där oftast eleverna hade varsin 

Bibel att tillgå. Problemet i sig med läroböckerna påverkar inte undervisningen nämnvärt, 

eftersom läraren i regel utgår från mycket vad läroböcker och läroplaner säger. Skillnaden är 

att eleverna inte dagligen har tillgång till fulla versioner av läroböckerna, vilket i fallet om 

religionskunskap inte fäller något avgörande eftersom det finns så klara grunder på vad man 

skall undervisa om. Stoffet från läroböckerna är vad som lärs ut, så indirekt är det ändå 

läromedlen som styr undervisningen, speciellt gällande religious and moral education. Även 

om läroboken inte används slaviskt, så finns stoffet i dem. För CRS blir läroplanen desto 

viktigare, eftersom läroboken i ämnet är Bibeln. Ämnet syftar till en fördjupning av 

förståelsen för kristendomen och då vore det märkligt att inte använda sig av Bibeln. 

 

Synen på religion och religionsundervisning var en aning överraskande. Eftersom Ghana är ett 

kristet land kunde man förvänta sig en stark kristen prägel på samhället. Visserligen stämde 

detta – det fanns många starka inslag av kristendom och religion överlag i samhället – men 

det fascinerande är hur breda kunskaper de besitter och hur hög religiös tolerans de har. 

Lärarna påpekar om och om vikten av respekt, moral, förståelse och tolerans, vilket också 

syns mycket väl i samhället. Ghana har inga religiösa motsättningar, och muslimer och kristna 

kan leva bredvid varandra utan några svårigheter. Detta tyder på att man har goda kunskaper 

och stor förståelse för sina medmänniskor, vilket grundläggs redan i skolan. Lärarna släpper 

aldrig grundargumenten ovan, utan är starkt motiverade till att få eleverna att förstå vikten av 

samhörighet, vilket är imponerande.  

 

Lärarnas syn på religion och samhälle är att de utgör en helhet som hör samman. Det finns 

ingen avgränsning dem emellan. I Sverige är vi inte vana vid att tänka på detta sätt. Allt en 

person gör är religion. Oavsett vad som händer i livet så finns en religiös stämpel på skeendet. 

Detta är en intressant kontrast, eftersom mycket av det de gör är riktat mot Gud, kanske utan 
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att direkt tänka på det. Man menar att Gud finns överallt och att han lyssnar. Lärarna bekräftar 

det även genom att säga att religionen är så mycket mer än bara böner och tro. Det är hur man 

lever, hur man uppträder, vad man gör och vad man skall tänka på för att handla moraliskt 

korrekt. Moral och religion har starka band och det är också vad som lärs ut i skolorna. Därför 

blir också denna syn på religion i samhället ett faktum – religionen omfattar allting, från 

moraliska aspekter till hur du verkar och till och med vad du har på dig. 

 

När lärarnas personliga syn angående religion diskuterades, så skall det återigen påpekas att 

det inte söktes några svar på vilken religiös tillhörighet de olika lärarna hade, eftersom det 

redan på förhand är givet att de allra flesta människor i Ghana är troende. Ingen lärare, eller 

människa överlag i Ghana talar om religionen som något enskilt individuellt eller som något 

som förekommer i kyrkor och moskéer. Enligt lärarnas personliga syn, så kan man säga att 

religionen är den del i samhället som förespråkar respekt, moral, etik, fred och förståelse. 

Enligt dem är religionen något övergripande gott, och ingen, inte en enda nämner negativa 

aspekter i samband med religion. Saker som moral, respekt och goda gärningar återkommer i 

diskussionen kring hur de ser på religion. Även om alla lärare formulerar sig olika och har 

vissa individuella åsikter, så framkommer ändå ett tydligt mönster, en röd tråd, som säger att 

religion är något mer än bara böner, kyrkor och regler. Det är ett sätt för människor att känna 

trygghet, att ha något att förhålla sig till i vardagen, något att sträva efter för att bli en bra 

människa, god moral, goda tankar, respekt och förståelse för sina medmänniskor. Dessa saker 

förknippas i Sverige sällan med religion utan snarare med samhällsfaktorer och samhällets 

fastlagda normer. 

 

Det visade sig finnas betydligt fler likheter än skillnader mellan skolorna. Detta var 

överraskande för mig, då jag förväntat mig en annan bild. I princip skulle vilken lärare som 

helst kunnat sättas in på vilken skola som helst, eftersom undervisningen såg så likartad ut. De 

stora skillnaderna kommer med de religiösa profilerna, där PRESEC har en valbar kurs i 

kristendom, och där Islamic Educational Unit har arabiska och islam på schemat. Annars ser 

undervisningen snarlik ut, vilket är positivt. Det betyder att utbildningsväsendet är 

genomtänkt och att alla lärare och alla skolor strävar mot ett gemensamt mål, vilket inte kan 

ses som annat än bra för Ghanas utveckling och framtid. 

 

Det finns dock gradskillnader mellan skolorna som kan vara värda att diskutera. En av de 

märkbara gradskillnaderna var att det märktes att Islamic Educational Unit var en muslimsk 
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skola. Där fanns det en tydlig muslimsk profil och lärarna förespråkade också islam lite 

starkare än vad lärarna på PRESEC förespråkade kristendomen. I det senare fallet var det 

snarare så att man mer framhävde vikten av att ha stor förståelse för andra religioner (likt 

University Primary School) än kristendomen. Men på Islamic Education Unit var det tydligt 

att man ville ha en korrekt och djup förståelse för islam, som är så missförstådd runt om i 

världen.  

 

Skolornas plats påverkar undervisningen. Givetvis fanns det orsaker till att University 

Primary School hade en något mer öppen och avslappnad attityd mot min närvaro. Två starka 

faktorer är förmodligen att skolan är den största av dem, det vill säga det finns fler lärare, mer 

personal, fler elever och således många fler livsåskådningar att dagligen arbeta med. Det är 

också av vikt att skolan saknar religiös profil, eftersom det inte finns någon särskild inriktning 

från första början. Även om det inte är några dramatiska skillnader, kan ändå en gradskillnad i 

fråga om religiös profil göra att lärare och elever känner sig mer avslappnade. Skolans läge är 

ytterligare en faktor som påverkar. Den är belägen mitt på universitetsområdet för University 

of Ghana, som är Ghanas största universitet. Där studerar människor från hela världen, och 

många av dem är vita västerlänningar, vilket gör att både elever och lärare dagligen ser och 

kanske även emellanåt även konverserar med personer från liknande förhållanden och 

traditioner som jag härstammar ifrån. Skall man vända på diskussionen och titta på varför inte 

en lika öppen och avslappnad attityd fanns hos de andra, och jämföra var dessa skolor är 

belägna, så kan man finna ett svar där. Islamic Educational Unit är beläget i den fattiga 

stadsdelen Nima, som är muslimsk. I det området finner man sällan vita västerlänningar och 

därmed fanns inte samma vana att hantera och konversera med människor från den delen av 

världen. Samma sak gäller för PRESEC. Skolan ligger visserligen inte långt ifrån 

universitetsområdet, men ändå avsides, och man bör veta var skolan ligger för att hitta dit. 

Där vistas i regel inte heller många vita västerlänningar, varför kan man tänka sig samma 

situation där.  

 

En mycket glädjande och positiv bild som framkom var hur de ser på det viktiga inom det 

pedagogiska arbetet, det vill säga att förbereda barn och ungdomar för livet, vilket är mycket 

vad undervisning handlar om. Det fanns enligt olika lärare självfallet olika vägar för att nå de 

viktigaste aspekterna i undervisningen, men generellt så strävar lärarna mot samma mål, 

oavsett skola och religiös profil. Detta var för mig något överraskande och jag uppfattar det 

som något bra för samhället i Ghana.
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7. Summary 

The purpose of this study was to examine how religion as a subject in school is taught in three 

different schools in the capitol of Ghana, Accra. The schools have different religious profiles; 

Muslim, Christian and non-confessional. The aim is to present a view on the subject of 

religion that is taught in these different schools, what separates them and what is common to 

them. 

 

Ghana has been exploited by European powers since the 15th century, and the first of all to 

visit the gold coast area were the Portuguese. During the 17th and 18th century, the massive 

slave trade was a big hallmark for the area. Many slaves were transported from the gold coast 

area across the Atlantic Ocean. During the 19th century and the beginning of the 20th as well, 

Great Britain increased their presence in the gold coast area as well as other parts of Africa. 

Many wars were fought between the British and the local tribes, and it continued until the 

year 1957, when Ghana finally achieved independence.  

 

The Ghanaian school system has suffered criticism and experienced a lot of reforms, which 

became more enhanced during the 1970’s. Later, during the 1990’s, the economic situation in 

Ghana improved, and naturally the assets to the schools as well. That increased the 

possibilities for the school to integrate even better in society.  

 

This essay is based on a minor field study, and the sources are mainly made from interviews, 

teaching books, curriculums and observations. The focus of my study is teachers having 

classes of students between eleven and sixteen years old. Most of the material comes from 

human sources, and therefore it’s always of importance to carefully analyze and interpret the 

material according to the aim and purpose of the study. Human beings have feelings, and 

therefore different persons can have different angles and perspectives of the same happening 

or event.  

 

The teachers all mentioned the low status which the teachers’ profession has in Ghana, and 

the large sacrifices that need to be done by the teachers. The teachers see a connection 

between low status, low salary and, among certain, a lack in motivation. There is one thing 

though, that connects all the teachers, and that is the commitment to help and educate the 

children and the students – they want to help them into the future. The subject of religion 
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contains a good sense of moral, which can be of good use on their way, giving them 

knowledge about life and a good moral, which among most teachers were the two main 

purposes for choosing the teaching profession. 

 

The result was slightly surprising, because all the schools seemed more similar than different. 

That is not what you could expect from the beginning, but it has its reasons. In Ghana there is 

and always has been a strong freedom of worship, and they have never suffered from 

problems with religious disputes in modern times. Certainly that is because of the education 

that is given in the schools. Every student is taught about the three main religions in Ghana, 

and they learn about them in detail. The main difference between the three schools is that the 

Christian school has its own subject (Christian Religious Studies), and that the Muslim school 

has mandatory teaching in Arabic and Islam. Besides that, the similarities are much more 

visible than the differences. Much of that is because of the economic situation in the country, 

there are no options, and therefore the education is similar in most of the schools. 

 

Although there the differences between the schools are small, some slight disparities are 

worth mentioning. For example, Islam is highlighted in the Muslim school, more than 

Christianity is brought out in the Christian school. PRESEC have Christian Religious Studies 

as a choice, whereas the Muslim school, Islamic Educational Unit, have Arabic and Islam as a 

compulsory subject. One of the explanations is that they want the faith to be learned precise 

and correct, because Islam suffers from a large misunderstanding in the world. Thus they 

want the students to fully understand the meaning of Islam, so that it won’t be mistreated. 

Furthermore, the non-confessional school was located within the University campus, which 

certainly contributed to a much more open mind for white people from the western 

civilisation, because they meet with white people all over the world daily, and therefore it is 

presumable that they had a more relaxed and laid back attitude against me being there. 

 

Teachers and staff saw education as something very important, which made them aim at the 

same objective, regardless of their religious beliefs or profile. They all had the same target, to 

prepare the students for life and the future, and make them good people, which must be seen 

as something positive for the development of Ghana, and the future for the country. 
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8. Käll- och litteraturförteckning 
8.1 Muntliga källor 
 
Samtal med Sheikh Armijao på Islamic Educational Unit, den 25:e februari 2008. Som är 
överhuvud för den muslimska utbildningen i Accra. 
 
Intervju med läraren Charlotte Eva Adjei på University Primary School, den 26:e februari 
2008. Hon undervisar i ämnet religious and moral education. 
 
Intervju med läraren Hadir Iddris Adam på Islamic Educational Unit, den 27:e februari 2008. 
(Refereras till som intervju 1 den 27:e februari 2008). Han undervisar i arabiska och islam. 
 
Intervju med läraren Sulemana Imam Acgema på Islamic Education Unit, den 27:e februari 
2008. (Refereras till som intervju 2 den 27:e februari 2008). Han undervisar i arabiska och 
islam. 
 
Intervju med läraren Margaret Osei på University Primary School, den 3:e mars 2008. Hon 
undervisar i religious and moral education. 
 
Intervju med läraren Benjamin Jonathan Okyere Apeadu på Presbyterian Boys Secondary 
School, den 11:e mars 2008. Han undervisar i Christian Religious Studies. 
 
Intervju med läraren Patrick Ayensu, på Presbyterian Boys Secondary School, den 12:e mars 
2008. Han undervisar i Christian Religious Studies. 
 
Observationer i klasser på University Primary School den 29:e februari, samt 3:e mars 2008. 
 
Observationer i klasser på Islamic Educational Unit den 27:e februari 2008. 
 
Samtal om undervisning med elever och lärare på Presbyterian Boys Secondary School den 
13:e mars 2008.  
 
8.2 Handskrivna källor 
 
Fältdagbok nr 1, innehållande minnesanteckningar från tiden 18:e februari till och med 27:e 
februari 2008.  
 
Fältdagbok nr 2, innehållande minnesanteckningar från tiden 28:e februari till och med 29:e 
mars 2008.  
 
Fältdagbok – Observationer. Innehållande anteckningar och analyser utifrån observationer 
gjorda under fältstudietiden. 
 
8.3 Tryckta källor 
 
Konadu, Ayare, 2000 – Religious and moral education – For junior secondary schools, 
Kumasi: AK publications 
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Läroplan för Christian Religious Studies (Refereras till som Lp CRS). Finns att tillgå hos 
PRESEC. 
 
8.4 Litteratur 
 
Allwood, Carl Martin, 2004 – Perspektiv på kvalitativ metod, Lund: Studentlitteratur 
 
Bell, Judith, 2000 – Introduktion till forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur 
 
Bierschenck, Thomas, Stauth, Georg, 2002 – Islam in Africa, Münster: Lit 
 
Clarke, Peter B, 1982 – West Africa and Islam, London: Edward Arnold 
 
Dei, George J Sefa, 2004 – Schooling & Education in Africa – The case of Ghana, Trenton: 
Africa World 
 
Gifford, Paul, 1998 – African Christianity – It’s public role, London: Hurst, cop. 
 
Kuada, John, Chachah Yao, 1999 – Ghana – Understanding the people and their culture, 
Accra: Woeli publishing service 
 
Kudadjie, Joshua N, 1995 – Moral renewal in Ghana – Ideals, realities and possibilities, 
Accra: Asempa publishers 
 
Myers, A Robert, 1991 – World bibliographical series, volume 124 – Ghana, Oxford: Clio. 
 
Pobee, J.S, Kudadjie, Joshua N, 1990 – Theological education in Africa: Quo Vadimus? 
Accra: Asempa publishers 
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Questions for my interviews 
 
What is your name? 
How long have you been working as a teacher? 
How would you describe your profession? 
In which subjects do you teach? 
Have you been working at other schools that this one? 
 
Why did you want to become a teacher? 
According to you, what is the most important thing in the teaching profession? 
 
What is your view on religion as a subject in school?  
Is religion an important part in the education? 
What is your view on religion as a part of the society? 

- What role does religion play (according to the question above)? 
What is your personal view on religion?*  
How do you teach the students/children about religion? 
Which religions do you talk about in the education?  
 
* Consider that by personal view on religion, I’m not intending to find out which religion the 
teacher in fact belong to, but rather find out what he or she think religion is, and how they 
would describe it. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor


1. Inledning


I Ghana och Sverige bor människor med samma basbehov av mat, vatten och sömn. Kontrasterna är annars stora mellan länderna. Självfallet är skolan, precis som i Sverige en del av samhället och ofta omdiskuterad. Den är en del av samhällssystemet och genom skolan får man många bilder av hur landet som helhet fungerar. Skolan är utan tvekan en viktig institution i vilket samhälle och vilken nation vi än talar om. Även om skolsystemen tenderar att vara olika var man än hamnar, så finns en bakomliggande tanke bakom skolverksamheten. Den har en övergripande funktion, liksom andra institutioner så som polis, militär och sjukvård.


I denna studie undersöker och analyserar jag religionsundervisningen i tre olika skolor i Ghanas huvudstad Accra. De tre skolorna har alla olika profiler, varav en är muslimsk, en är kristen och en saknar religiös profil eller är icke-konfessionell. De tre skolorna är således Islamic Educational Unit, Presbyterian Boys Secondary School samt University Primary School.

Anledningen till att jag ville genomföra en studie om religionsundervisningen i Ghana, har flera orsaker. En orsak är att jag själv studerar till gymnasielärare i ämnena religion och historia. Därför har jag ett starkt intresse av att bredda synen på utbildning utanför Sverige och även utanför västvärlden, både personligt och vetenskapligt. En studie som denna främjar inte bara vetenskapen – religionsundervisningen i Ghana har inte tidigare studerats på det sätt som här görs – utan den främjar också min personliga framtida roll som lärare i gymnasieskolan. Jag kan reflektera kring religion och religionsundervisning på ett sätt som är omöjligt utan att ha upplevt sådana kontraster som en fältstudie i ett land som Ghana i Västafrika ger.


Ytterligare en orsak är att Ghana, liksom Västafrika överlag, har en intressant historia och en fascinerande kultur. Ghana var fram till år 1957 en brittisk koloni, har kvar mycket av den karaktären än idag (bland annat kristendomen och det engelska språket), samt har en stark känsla för sin afrikanska tradition. Detta sammantaget gör Ghana väldigt intressant att studera, både i skolperspektiv och i religionsperspektiv.


1.1 Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att jämföra hur religionsundervisningen ser ut och bedrivs i de olika skolorna, vilka olika religioner som presenteras i undervisningen och hur man ställer sig till olika aspekter av religionsundervisningen och religion i allmänhet, och hur ämnet är upplagt. Jag vill undersöka huruvida religionsundervisningen i de olika skolorna domineras av någon religion och ifall någon religion helt lämnas utanför. Detta är viktigt för att ge en bild av hur skolornas karaktär ser ut och hur man prioriterar i undervisningen. Undersökningen innebär en jämförelse mellan skolorna, vad som skiljer och vad som är likt i den undervisning som ges till ungdomar i några av Accras skolor. För att få den bästa och mest övergripande bilden av hur undervisningen ser ut, krävs en stor tonvikt på lärarna. Eftersom lärarna ger så stark prägel på undervisningen, behövs det även framhållas hur de personligen ser på religion i olika syften.


För att nå mina mål och syften, kommer jag att arbeta utifrån följande frågeställningar:


· Vilka böcker och vilken litteratur används i samband med undervisningen?


· Vilken syn har lärarna på religion som ett ämne i skolan?


· Vilken är lärarnas personliga syn på religion, och religionen i samhället?


· Vilka religioner presenteras i undervisningen? 


2. Metod och källor

Mina källor består av intervjuer, läromedel, läroplaner och observationer. Med människor och muntliga källor blir begreppen angående tolkning och analys betydligt mer aktuella och viktiga än om man använder enbart böcker och skrifter som bas för studien. Människor har känslor, och vi uppfattar olika frågor, situationer och händelser på olika vis. Vi kan se exakt samma saker, men beskriva dem på helt olika sätt, med olika synvinklar, beroende på hur vi upplever och hur vi tolkar en händelse. För att få en rättvis och jämförbar bild mellan de olika skolorna, så bestämde jag mig för att välja målgruppen barn/ungdomar mellan elva och sexton år. De tre skolorna hade även olika religiösa profiler: En muslimsk skola, Islamic Educational Unit, en kristen skola, Presbyterian Boys Secondary School, och en skola saknade en specifik religiös profil, University Primary School. Anledningen att jag valde just denna åldersgrupp, är att jag finner den bäst lämpad – hade jag inriktat mig på yngre åldrar, skulle det bli svårare att fokusera på religionsundervisningen, och skulle jag välja högre åldrar så är religionsundervisningen inte längre allmän utan valbar. För att få en bred och analytisk bild av religionsundervisningen i skolan i Ghana, så krävdes det att jag valde en målgrupp som var enhetlig och enkel att studera. 


Det förekommer ibland en diskussion om huruvida fältstudier som är baserade på intervjuer och observationer är vetenskapliga eller inte. Dessa anses emellanåt inte vetenskapliga eftersom de utgörs av muntliga källor, bland annat intervjuer. Det hävdas på vissa håll att det vetenskapliga inte kommer till sin fulla rätt när en studie baseras på just muntliga källor, men jag skulle vilja föra ett annat resonemang. Eftersom en studie av detta slag, som är baserad utifrån vad personen som driver den vetenskapliga studien själv har sett och upplevt, anser jag att den är verklighetsförankrad. Självfallet skall all kunskap och inhämtande av kunskap ifrågasättas och granskas, men inte per automatik få utså värre kritik, just på grund av metodvalet. Det bör ifrågasättas för att bli relevant kunskap, eftersom författaren givetvis har sina upplevelser att tolka, och jag gör även medhåll i att det bör finnas en diskussion om vilket det vetenskapliga syftet med varje enskild studie och uppsats är.


Verklighetsförankringen blir vetenskapligt intressant då den dokumenteras på ett vetenskapligt sätt, som till exempel en fältdagbok eller loggbok, som följer studiens gång och syfte. Som boken perspektiv på kvalitativ metod beskriver, så har denna metod ett starkt egenvärde, ett egenvärde för att nå djupare i både analys och förståelse. Använder man sig av en kvalitativ metod, finns större möjligheter att korrekt tolka innebörden av diverse källor.
 


2.1 Intervjuer och samtal

Två lärare på varje skola intervjuades. För att bilden skall bli rättvis och jämförbar, ställde jag samma frågor till samtliga lärare, detta för att undersökningen skall baseras på samma grund för varje skola. Anledningen att jag valde just två lärare från varje skola, handlar om den tid jag hade till förfogande, samt att varje skola inte har fler lärare i dessa ämnen. I något fall kunde det ha funnits ytterligare någon lärare, men överlag var det ett faktum. Så urvalet berodde på stoffet av lärare som fanns tillgängliga. 


Varje intervju tog cirka en timme, och bearbetning av en timmes intervju, uppgår till ungefär det fem eller ibland till och med det tiodubbla. Intervjuerna och analysen av dessa, är en starkt bidragande del till mina resultat och min slutsats, eftersom det är där jag finner många av svaren. Jag anser dock att två intervjuer för denna målgrupp för en jämförande studie utgör ett tillräckligt material. Eftersom denna studie är kvalitativ och inte kvantitativ, så arbetar jag med djupanalys och tolkning, inte med omfång och kvantitet. Men för att få en rättvis bild att analysera och en jämn fördelning, ställdes samma frågor till lika många personer på de olika skolorna. Boken ”introduktion till forskningsmetodik” tar också upp diskussionen med intervjuer och där betonas att det krävs noggrann planering för utförandet av intervjuer, och att om man inte är noga och förbereder varje intervju, så finns det stor risk för att svaren blir skeva.
 Även ordanalyser och formulering kan vara mycket viktiga inslag i förberedelse, men även i efterarbetet med analysen. Där hamnar också diskussionen om huruvida man skall använda sig av en friare intervjumetod eller en mer fokuserad.
 Den friare intervjumetoden kan ge djupare och mer oväntade och intressanta svar, som inte kan fås genom mer fokuserade intervjuer, men tar också mycket längre tid och kräver en skicklig intervjuare. Med styrda och fokuserade intervjuer är det enklare att samla och analysera intervjumaterialet och därmed också jämföra dem mot varandra.
 Min intervjumetod lutar således mer åt vad man kan kalla en fokuserad modell, eftersom jag vill jämföra svaren hos olika lärare på olika skolor. Därför har jag klara frågor utarbetade och sammanställda, innan varje intervju.


Jag har arbetat mestadels med djupintervjuer, vilket faller under den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden har en annan dimension, ett egenvärde för att kunna nå djupare och få större förståelse.
 Hermeneutik, eller tolkningsteori som man enklare kan referera det till, har en arbetsmetod som innefattar empati. Det stora problemet med att använda empati som metod, vilket ofta är fallet vid användning av kvalitativ metod eftersom resultatet måste analyseras, är att empati bygger på förutsättningar som inte är givna. Det vill säga att min mentala bild kan fungera som en modell för att tolka andras sätt att se på saker, och andras mentala bilder och skeenden.
 Det typiska fallet när kvalitativ metod används är att man vill förstå mänskligt beteende och tänkande, eller innebörden av dessa eller av exempelvis texter.
 Tiden som stod till mitt förfogande var begränsad men tillräcklig för att få ihop ett material som duger till underlag för en analys. En skillnad gentemot en kvantitativ studie är att materialet som presenteras inte är lika omfattande som vid en kvantitativ studie, det vill säga jag har inte lika många källor som underlag för min analys. Källorna i en kvantitativ studie kan inhämtas på enklare vis, genom mer ytliga dokumenteringar, där den som bedriver studien kanske inte ens behöver närvara, till exempel vid enkäter. Fördelen med en kvalitativ metod är att man genom bearbetningen det givna materialet får en större förtrogenhet med det i både analys och diskussion. Man får alltså ett större djup i en kvalitativ studie då man arbetar med personer som man kan diskutera på plats, inte bara läsa om via enkäter och liknande.

Problemet, som alltid inträffar vid studier baserade på intervjuer av människor, är att man uppfattar saker och ting olika, speciellt när man möter människor från en främmande kultur. Människor är inte maskiner, och vi påverkas av olika faktorer.
 Därför behövdes en noggrann analys av intervjuerna. I mitt fall hade jag fördel av att ha ställt samma frågor till alla olika lärare och kunde genom bearbetning fått fram korrekta och rättvisa tolkningar. I och med att jag ställde samma frågor kunde också svaren bli jämförbara, vilket jag eftersträvade.


Jag vill dessutom understryka att samtal och intervjuer i min studie inte är desamma. Med intervju menar jag en strukturerad djupintervju, där jag dokumenterar det som sägs på en diktafon, för att sedan ordagrant skriva ner och analysera vad som sägs. Med ett samtal, menar jag en givande konversation jag har haft med någon, som syftar till att gynna min studie och min uppsats. Det kan vara allt ifrån några minuter till timtals långa samtal, och allt i samtalet behöver inte vara relevant för min studie. Det kan vara exempelvis studenter, personal och professorer som jag inte gjort regelrätta intervjuer med eller som jag bara träffat på helt oplanerat och insett att det de har att säga är av stor relevans för min studie. De har ju då bidragit med något till min studie, och genom att jag vetenskapligt dokumenterat samtalet i min fältdagbok, anser jag det vara information jag kan använda. 


Det jag hade i åtanke när jag analyserade intervjuerna, var vilken religiös inriktning skolan som läraren i fråga jobbar på hade. Om läraren verkade mer eller mindre tillmötesgående för att ge de svar som han eller hon kanske trodde att jag ville ha, och dessutom att alltid kunna läsa mellan raderna, och förstå helheten hos lärarens åsikter och vad han eller hon har sagt och uttalat sig om. Alla dessa bitar sammantaget bildar en bild att analysera och tolka utifrån mina syften och frågeställningar. Frågorna jag använde mig av i intervjuerna finns att tillgå i Bilaga 1.


2.2 Läromedel och läroplaner


Jag har tagit del av både läromedel och en läroplan. Läromedlen består av en lärobok i ämnet religious and moral education, vilken tillämpas i Junior Secondary Schools, det vill säga den åldersgrupp jag riktade in mig på. Boken i fråga heter just Religious and moral education, är utgiven år 2000 och används flitigt av samtliga lärare som undervisar i ämnet religious and moral education och fanns på samtliga skolor jag besökte. Den läroplanen jag tog del av var i ämnet Christian Religious Studies som fanns på den kristna skolan. Någon läroplan som var gemensam för de tre skolorna eller för undervisningen nationellt kunde jag inte lokalisera. Eller rättare sagt, det fanns en svårighet i att veta vilken som var den korrekta, eftersom den i nuvarande skede ligger i en förändringsprocess. 


2.3 Observationer


Observationer genomfördes hos två olika klasser på samtliga skolor. Observationerna skedde i stort sett på samma vis, med undantag för den kristna skolan där jag inte kunde genomföra observationer i samma omfattning. Lyckligtvis kunde jag då istället prata med eleverna om undervisningen, och även få beskrivet från en av lärarna hur undervisningen läggs upp. Dessutom fick jag där ta del av läroplanen för ämnet Christian Religious Studies. Därmed fick jag det stoff jag behövde för att kunna göra en jämförbar analys. Observationerna gick till på ett enkelt och konkret sätt, i och med att jag fick sitta i klassrummet, och kunde anteckna mina upplevelser, intryck och vad som skedde i och runt om klassrummet och klassen. Jag var inte deltagare, utan endast passiv åskådare. Det vill säga att jag använde mig av en icke deltagande observation. 


Det skall också tilläggas att observationerna inte är av samma tyngd för resultatet till uppsatsen som till exempel intervjuerna. Observationerna är dock ett viktigt komplement till allt material jag samlat, eftersom jag genom observationerna kunde kontrollera huruvida intervjuerna stämde överens med religionsundervisningen i praktiken, eller om det skiljde sig. Därigenom kompletterade de intervjuerna på ett viktigt sätt.


2.4 Fältdagbok

Fältdagboken utgör en viktig del i den vetenskapliga dokumentationen, eftersom där finns mängder av den information som kommer till nytta i uppsatsskrivandet. Fältdagboken fungerar som vetenskapliga minnesanteckningar, som rymmer tankar och händelser som innefattar fältstudien och dess syfte. I fältdagboken finns anteckningar från alla dagar då fältstudiearbete bedrevs. Jag påstår att fältdagboken kanske är den allra viktigaste komponenten till att studien får en ihållande röd tråd. Det handlar om allting från små detaljer, till stora och omfattande upplevelser, som handlar om lärares tankar och skolungdomarnas undervisning. Anteckningarna i fältdagboken blev en slags kommentar till studien som vid hemkomsten kunde studeras och analyseras ingående. 


3. Bakgrund


Ghana ligger i Västafrika, längs den berömda guldkusten. Landet gränsar till Elfenbenskusten i väster, Togo i öster och Burkina Faso i norr. Ghana är även den näst största tidigare brittiska kolonin i Västafrika, efter Nigeria. År 1957 blev landet självständigt från Storbritannien, och tog då sitt nuvarande namn, Ghana. Tidigare hade landet benämnts som Guldkusten. Landets yta är ungefär likvärdigt med Storbritanniens.


3.1 Historia


De första européerna kom till Ghana år 1471, och portugiserna var allra först. Det skapades en stor entusiasm för att behålla relationen med detta nyfunna område, eftersom det erbjöds enormt goda möjligheter till lyckad handel. Via förhandlingar med lokala hövdingar och stormän, kunde de bygga ett fort vid Elmina, som stod klart år 1482. Fortet vid Elmina, kallat Jorge d’Elmina, blev det första europeiska avtrycket i guldkustområdet. Portugiserna hade dock inte några andra avsikter utöver handeln, de försökte inte erövra mer land eller ta kontroll över styret. Relationen mellan portugiserna och de lokala invånarna var därav inte särskilt ansträngd.


I slutet av 1500-talet anlände fransmän, britter, holländare och danskar till guldkustområdet. Samtidigt pågick en konflikter mellan handelsländer, vilket resulterade i att Holland anföll portugisiska handelsstationer runt om i världen, bland annat längs Guldkusten. År 1637 erövrade holländarna fortet Jorge d’Elmina, och år 1642 hade även de andra två forten erövrats.
 Därmed var Portugals aktiva handel med guldkustområdet avslutad.


Under 1600-talet utvecklades slavhandeln, och många slavar skeppades över Atlanten och till Europa under tiden fram till och med 1800-talet. Slavhandeln ledde till konflikter, både inom och utanför guldkustområdet.
 Fler och fler ville vara med och ta del av den gynnsamma slavhandeln.


Under 1700-talet förlorade Storbritannien sina amerikanska kolonier, vilket blev början till en ny policy för den Brittiska Guldkusten, och Afrika som helhet. I och med den brittiska industrialiseringen så uppkom en marknad för att massproducera varor, och råmaterialet hämtades från Afrika. Således blev marknaden och handeln allt mer anpassad efter råmaterial och varor än för slavar. År 1807 fastslog det brittiska parlamentet en lag, som gjorde slavhandel olagligt.
 År 1850 sålde Danmark alla sina återstående fort till Storbritannien, och år 1872 drog sig även Nederländerna tillbaka från Guldkusten. Storbritannien hade nu ensamt kontroll över området och dess handel.
 Storbritannien, förberedde sig för att ta politisk kontroll över området, och år 1844 signerades ett avtal mellan Storbritannien och ett antal hövdingar tillhörandes Fante-regionen, som innebar att Storbritannien fick kontroll över större delen av Guldkusten. Många krig utkämpades mellan Storbritannien och lokala Asante-styrkor, och aggressionerna mot de brittiska kolonialisterna upphörde inte förrän 1901, då Asante-regionerna erövrades av engelsmännen.


Olika nationalistiska grupper bildades, frodades och blev starkare och starkare under 1900-talet. Allt eftersom blev lokalbefolkningen accepterad att representeras i administrationen, och det bidrog också till att de kunde genomföra vissa reformer. Dock inga större sådana, och den verkliga kampen för självständighet började inte förrän efter andra världskrigets slut. Med allt som rådde i världen, och med den press som Storbritannien hade på sig från omvärlden, så gick de med på kraven för Ghanas ökade självständighet. Således genomfördes parlamentsval, och tillslut, den sjätte mars 1957 så deklarerades Ghana som ett självständigt land, fritt från tidigare imperialmakter.
 


Efter självständigheten är den politiska historien brokig under lång tid, med bland annat militärstyre till och från. År 1960 blir Ghana en republik, för att sedan år 1966 störtas av en militärregim, som återigen år 1969 blev en civil regering. Men från år 1972 till 1993 verkade olika militärregimer i landet, sammanlagt tre olika. Från år 1993 återvände landet till en civil regering, med en vald president.
 Idag ses Ghana som ett av de mest positivt utvecklande länderna i hela Afrika, både socialt och ekonomiskt, med åsiktsfrihet och en religionsfrihet som är mycket stark, och där demokrati och fria val råder.


3.2 Sysselsättning

Ghana har en hel del naturresurser belagda i mineraler, varav den viktigaste är framförallt guld, men även bauxit och mangan. Guldindustrin är välkänd i Ghana, och guldgrävandet har pågått i stort sett sedan 12 och 1300-talet. De främsta exportvarorna är – förutom guld – kakao och timmer. Ekonomin i landet är på stark uppgång och har förbättrats under senare år, men jämförelser med Västvärlden och exempelvis Sverige eller USA är inte rättvis. Ghana tillhör fortfarande kategorin utvecklingsländer, även om landet i sig har bra ekonomisk tillväxt för att vara i Afrika. Jordbruket är fortfarande den viktigaste delen i samhällsekonomin, och sysselsätter drygt sextio procent av befolkningen.


3.3 Religion i Ghana


Det sägs ofta, och med rätta, att de afrikanska samhällena generellt är väldigt religiösa, och Ghana är inget undantag. Tre huvudreligioner finns i landet och verkar sida vid sida utan konflikter. Dessa är kristendomen, som är statsreligion i landet, samt islam och de traditionellt troende. Norra delen av Ghana domineras av Islam, medan kustområdena generellt är mer kristet dominerade.
 Det har länge funnits bra band mellan kristna och muslimer i Ghana, och i Afrika överlag. Under lång tid av historien har de levt sida vid sida, utan konflikter, vilket har sin grund i religiös tolerans och teologisk och ekumenisk utbildning.


I Ghana klingar ordet religion helt annorlunda mot vad som är fallet i exempelvis Sverige. I Ghana finns Gud och religionen överallt, en människa är religiös i allt han eller hon gör eller inte gör, och det är heller inte många som betvivlar att det är så. Ghananen, och afrikanen i allmänhet, är starkt troende, och tar till sig Gud i alla situationer och alla göromål i livet. Det är något givet och en naturlig del av livet.
 


3.3.1 Kristendomen i Ghana


I bildandet av Ghana som en självständig nation, hade de protestantiska missionerna en stor och betydande del. Under 1820-talet kom Basel-missionen, och ett tiotal år senare även Metodisterna. De bildade således en ”elit”. Denna ghananska elit med god utbildning, bildade organisationer som gynnade deras intressen redan under sekelskiftet mellan 18-1900 talet.
 De kristna institutionerna bidrog alltså till en ökad intelligentia i Ghana, som kunde rikta kritik mot brittiska göromål och organ med större slagkraft, eftersom de hade akademiska termer och titlar på sin sida.


Den katolska kyrkan dominerar i Ghana idag. Den katolska kyrkan i Ghana har ofta gjort uttalanden och aldrig dragit sig för att göra djärva och målande sådana. Bland annat har de kritiserat olika institutioner och organ för att motverka istället för att samverka med samhället. Men de har också ventilerat typiska katolska ståndpunkter, som till exempel att kondomer inte är lösningen på AIDS frågan i landet.
 


Den katolska kyrkan har även en stark tradition av involvering i utbildning och hälsovård. Under de svåra åren på 1980-talet så bidrog kyrkan med mycket bistånd och spelade en stor roll genom sina aktioner.
 Den katolska kyrkan är väldigt internationell, och har därav tillgång till resurser som många andra inte har. Det är vad som gör katolska kyrkans hjälp både väsentlig och nödvändig. Däremot finns det mycket som denna kyrkoverksamhet skulle kunna göra mer av, hävdar Gifford, men det saknas människor med det rätta intresset för att till exempel driva fram fredskommissioner. Den är mer inriktad på direkta lösningar för en kortsiktig framtid.


De protestantiska kyrkorna som historiskt sett varit av störst betydelse för Ghana, är metodistkyrkan, den anglikanska kyrkan samt den presbyterianska kyrkan. Dessa protestantiska kyrkor har spelat en central roll i Ghanas historia, och deras verksamhet är väldokumenterad. En av de stora influenserna har varit att etablera många fina skolor.
 


Av de ”nya” kyrkorna, så är pingströrelsen den som är mest aktiv och innehar flest medlemmar. Numera är pingströrelsen bland de större församlingarna i Ghana, i klass med den katolska kyrkan. De fria kyrkorna kräver en helt annan uppoffring av lokalbefolkningen, eftersom de saknar den finansiering som skulle behövas för att ha heltids pastorer i varje kyrka.
 


3.3.2 Islam i Ghana


Islam kom till Västafrika redan under 700-talet, och sedan dess har muslimer funnits och verkat i området.
 Under 1400-talet är det känt att de första muslimerna slog sig ner i norra delarna av dagens Ghana, främst handelsmän. Men det tog lång tid innan islam fick ett genombrott, och fortfarande under 1600-talet fanns det väldigt få muslimer i området.


Under 1800-talet växte sig islam stark i området som idag klassas som norra Ghana. Allt eftersom slavhandeln avtog, ökade antalet muslimska handelsmän i norra delen av Ghana (de kom från bl.a. Niger), eftersom människor då istället alltmer sökte efter alternativ att handla med istället för slavar, så som läder och tyg.
 


Under 1900-talet sker en enorm utveckling och spridning av islam i Västafrika inom olika områden, mot vad som tidigare skett. Fler och fler muslimska skolor uppkom, och kring 1940-talet så fanns hela 259 stycken i övre Volta-regionen, som idag räknas till den norra delen av Ghana. Den muslimska befolkningen ökade avsevärt under 1900-talet, mycket som tidigare, tack vare handeln och handelsmän som valde att slå sig ner i området. I slutet av 1950-talet var ungefär tjugo procent av befolkningen i norra Ghana muslimer.
 Det var länge svårt för muslimer att organisera sig, och inte förrän under 1950-talet, i och med en mer liberal kolonialpolitik från Storbritannien, så kunde muslimerna kraftfullt organisera sig. Det innebar en starkare ställning för islam i Ghana, och framförallt de norra delarna, som kunde öka verksamheten, upprätta fler koranskolor, bygga fler moskéer och därmed också få fler människor att konvertera till islam. I mitten av 1960-talet hade verksamheten växt sig stark, och genom upprättandet av skolor och moskéer så hade fler än någonsin konverterat till den muslimska religionen.
 Siffrorna idag är osäkra, beroende på vem man frågar och var man letar så finner man siffror på alltifrån att 14 till 40 procent av befolkningen har islam som religion.


3.3.3 Traditionella religioner i Ghana – En överblick


Enligt de traditionella, så har både människor och alla ting på jorden ett liv. Såväl djur, träd och människor, som floder, blixtar och stenar. Det finns även ett andeliv, vilket för det vanliga ögat är osynligt. Men de kan infinna sig i naturens olika objekt, som till exempel stenar, träd och vattendrag. Man tillber således inte exempelvis en sten eller ett träd, utan den ande som finns inuti, som valt just den specifika platsen.
 Det finns även jordiska gudar, vilka enligt tron är decentraliserade. Varje samhälle och by har sina egna gudar, och till och med enskilda hushåll och individer kan ha egna gudar att tillbe. Till exempel stammen Ewe, hävdar att So (blixten) är himlens gud, och kommunicerar via regn, åska och/eller medium.
 Vilket egentligen inte alls är väldigt olikt hur de forna vikingarna valde att tro och tillbe sina gudar.


Den mänskliga själen anses också evig, och de flesta tror generellt på att gud förutbestämt ödet för varje människa. På samma vis fungerar också relationen med de döda, deras själar lever, och därför finns de alltid kvar. Vid döden färdas själen återigen tillbaka till andevärlden, bort från den mänskliga världen av kött och blod. Därmed inte sagt att döden ses som något positivt, tvärtom. Döden förknippas med negativa konsekvenser, men samtidigt så tror man på ett återförenande med tidigare bortgångna släktingar och förfäder. Man har också en stark tro på att förfäder på samma vis som övriga andar, kommunicerar med människor via andevärlden.
 


Häxeri och liknande mystiska fenomen förekommer också bland de traditionellt troende. De tror att häxeri och häxkonst kan infinna sig överallt och hos vem som helst, och i regel är denna konst något negativt. Häxor och svart magi är enligt många, orsaken till mycket av lidandet som förekommer inom speciellt familjen. Speciellt där inga andra fullt logiska anledningar kan hittas.
 En form av just denna typ av svart magi och häxkonst i Ghana är juju. Juju är fruktad av alla de traditionellt troende, och det finns juju att använda sig av i alla de mänskliga områdena. Allt från att vinna en fotbollsmatch, till att orsaka lidande och att skydda människor. Det finns många historier och myter om just juju-krafternas inverkan och vad de åstadkommit hos människor. En annan form av liknande krafter anses medicinmännen ha, och många människor har större tilltro till medicinmän och traditionella helare, än till den moderna sjukvården.


Den mest synliga delen av de traditionella religionernas förekomst, är självfallet ritualerna, som utförs i samtycke med gudarnas närvaro, och är ett sätt att kommunicera med dem. Det finns många olika ritualer, i princip en för varje aspekt av livet och för varje händelse. Det beror således på händelsen och syftet i fråga. Ofta innehåller den saker som heliga drycker, djuroffer och kontakt med andar eller förfäder, eller båda delarna.


3.4 Undervisning i Ghana


Historiskt sett, och även idag, finns väldiga problem med undervisningen i Ghana, liksom i Afrika överlag. Det finns ont om läroböcker och skrivmaterial, lärarutbildningarna kunde vara bättre och det saknas möjligheter för lärare att öva sig i att bli bättre pedagoger. Dessa problem härrör ofta i den ekonomiska situation som många afrikanska länder befinner sig i – det finns inte möjligheter till några större förbättringar eftersom det inte finns några pengar att ta av.
 


Det ghananska skolsystemet har varit under ständig förändring sedan 1970-talet, och möts alltid av nya problem och svårigheter. Under 1970-talet formades ett nytt skolsystem under dåvarande militärregeringen. På 1980-talet börjar systemet återigen få kraftig kritik, mycket på grund av den ekonomiska kris landet också befann sig i. Detta går hand i hand, skola och ekonomiska förutsättningar. Problemet var främst att det fanns så många icke behöriga och icke kunniga lärare i deras motsvarande grundskola (upp till cirka sexton år).
 Skolorna var dessutom mycket slitna och många gick aldrig till skolan, på vissa håll i landet upp till 30 procent av lokalbefolkningen, vilket givetvis ledde till en outbildad befolkning.


Ett sätt att lösa problemet, blev att under 1990-talet privatisera utbildningen mer än tidigare. Lokala och nationella företag sponsrade utbildningar, och bidrog med läromedel, möbler och materiell till skolorna. Samtidigt infördes också avgifter för att få studera.
 Det skall även påpekas att skolor där det är gratis att studera (basic schools) ofta eller alltid är finansierade av internationella donationer av olika slag,
 vilket är ett måste för att kunna bedriva dem.


Ekonomin förbättrades kraftigt under 1990-talet, och genom förbättrad ekonomi och reformer, som att exempelvis koncentrera skolan till färre och mer specifika ämnen, så har skolan utvecklats.
 Mycket av utvecklingen har givetvis sin grund i att landets ekonomi blivit starkare och mindre ansträngd, därför kan mer pengar avvaras till skolan, vilket också leder till bättre förutsättningar.


4. Tidigare forskning

Det saknas tidigare forskning som rör religionsundervisning i Ghana. När det gäller undervisning i allmänhet har jag funnit en bok skriven av George J. Sefa Dei, som utkom år 2004. Den har ett allmänt perspektiv på undervisningen och skolan i Afrika och Ghana. Han tar även upp reformer och religion i afrikanska skolor, vilket sammantaget gör att den blir intressant för mitt syfte och min uppsats. Titeln på boken är Schooling and education in Africa – The case of Ghana. Boken är byggd på fältstudier från Ghana under flera omgångar under 1980 och 1990-talet. 


Han beskriver svårigheten med det afrikanska skolsystemet, och att skolan blir mer och mer privatiserad. Därmed blir utbildningen också dyrare, vilket leder till att alla inte har råd att utbilda sig som dem kanske skulle önska.
 Han diskuterar mycket angående den historiska överblicken av hur utbildningssystemet utvecklats i det självständiga Ghana, där han starkt länkar problemen med utbildning till de ekonomiska svårigheter som många afrikanska länder har, inklusive Ghana.
 Han diskuterar även hur undervisningen skall läggas upp för att man ska nå målen. Till exempel, för att utveckla Afrika så krävs en bra skola, vilket leder till att man måste styra skolan i vissa riktningar. Han diskuterar hur man bör agera och om den lokala eller nationella kulturen är viktigast i sammanhanget.


Relationen mellan skola, hem och samhälle tas upp och han beskriver och diskuterar samarbetet och relationerna mellan dessa tre – vilka roller föräldrar, barn, skola och samhälle har och spelar för varandra och vilka olika aspekter det finns. Detta glider sedan in i hur lokala språk och kulturer fungerar i skolan, och hur man hanterar det. Han hävdar att historia och kultur är av stor vikt för att förstå sin identitet.


Ett kapitel är även ägnat åt att diskutera och analysera hur lärare och elever i den ghananska skolan förhåller sig till det religiösa, vilket enligt honom kan vara en viktig del i skolan och dess verksamhet. Detta kapitel kanske är av mest relevans för denna uppsats, där han också diskuterar vikten av och svårigheterna med denna typ av undervisning i den afrikanska skolan och hur man kan integrera kropp och själ i undervisningen. Han tar upp vikten av att kunna förstå det kulturella och det religiösa.


Boken ger en bra och begriplig bild över hur skolsystemet fungerar i Ghana, gör många bra nedslag och innehåller många intressanta diskussioner. Till exempel diskuteras vilka roller föräldrar, skola och samhälle spelar för varandra och hur man skall agera gentemot lokala kulturer och språk i skolan. Även sådant som religiositet och svårigheterna förbundna därmed, är ett relevant ämne som diskuteras i boken. Många områden som diskuteras och tas upp i boken knyter an till de områden jag berör i min uppsats. Det är därför av vikt att känna till denna bok som är byggd på fältstudier i Ghana, där bland annat elever, föräldrar och lärare blivigt intervjuade.


5. Undersökning och resultat

Syftet med studien är att jämföra religionsundervisningen i tre olika skolor i Accra och analysera huruvida den skiljer sig åt eller inte, beroende på de olika profiler skolorna hade. För att på enklast sätt presentera vad jag undersökt så har jag delat upp redovisningen i olika områden.


Först och främst presenterar jag de tre skolorna, för att ge en gripbar bild över vilka skolor jag besökte och vilka intryck det gav. Skolornas miljö och profil beskrivs också, för att kunna ge en bild av hur varje skola fungerar och ser ut. Sedan presenterar jag lärarna, som är den källgrupp som är av enskilt största vikt i min uppsats, och deras tankar om religionsundervisningen, samhället, det pedagogiska arbetet och om religion i allmänhet. Dessutom är läraren det viktigaste instrumentet i elevernas utbildning. Utan lärare faller utbildningssystemet, därför utgör de den viktigaste källgruppen för undersökningen. Slutligen, under rubriken undervisning, presenteras undervisningens struktur, klassrumsmiljön och hur undervisningen i helhet bedrivs. 


Eftersom detta är en jämförande studie, kommer jag inte ha skilda kapitel för varje skola, förutom där jag presenterar skolorna, eftersom det blir enklare att jämföra och analysera om jag gör det under tematiska rubriker. Till exempel, under rubriken lärare jämför jag lärarnas tankar och åsikter kring undervisningen. Där kommer också jämförandet av de olika religiösa profilerna in, och hur dessa spelar in i lärarnas sätt att tänka kring religionsundervisningen. Jag har valt att göra jämförelserna och därmed inkludera analysen direkt, istället för att ha den under ett separat kapitel längre fram. Samma sak gäller för jämförelserna av de tre skolorna. Under rubriken Slutsats, kommer jag slutligen att kort sammanfatta mina resultat i uppsatsen. 


5.1 Skolorna


Jag presenterar nedan de tre olika skolor jag besökte för att ge en övergripande bild av dem, och för att sedan kunna göra en analys. Gemensamt för samtliga skolor i denna studie är att de är belägna i Ghanas huvudstad Accra och att de alla innehar samma elevgrupp som jag fokuserar på i denna studie. Andra saker som skolorna hade gemensamt var att eleverna ofta inte hade mer än papper och penna (och ibland inte ens det), det vill säga de saknade skolböcker, och att det var sträng disciplin när läraren var närvarande, samt att alla bar skoluniform. 


5.1.1 Islamic Educational Unit 


Islamic Educational Unit är en muslimsk skola, belägen i det muslimska området Nima i Accra. Området i sig hör till de fattigare och mer slitna. Det syns på både lokalbefolkningen, husen, gatorna och således även på skolan, som är mycket sliten och nedgången med små och trånga klassrum, där allt för många elever skall få plats. På skolan finns åldersgrupper från förskola och lågstadium, ända upp till högstadiet, eller motsvarande. Det vill säga åldergrupperna är ungefär sex till sexton år. Skolan var också den minsta av de tre jag besökte.
 Jag samtalade också med överhuvudet på skolan (som också var min kontaktperson för Islamic Educational Unit), Mr Sheikh Armijao om utbildningen på skolan och i Ghana i allmänhet. 


Av de skolor jag besökte var Islamic Educational Unit den mest slitna och hade även störst brist på det materiella. Skolan är belägen mitt i ett område där det är bullrigt, skränigt och fullt med människor, vilket inte gör miljön idealisk för undervisning.


5.1.2 Presbyterian Boys Secondary School


Presbyterian Boys Secondary School (PRESEC), är en kristen skola för endast pojkar. Där studerar elever i åldersgrupperna kring ungefär tretton till och med nitton år. Skolan ligger lite utanför själva Accra, i Legon, som ligger i nära anslutning till University of Ghana. 

Miljön på PRESEC, var den lugnaste och den mest studievänliga av de tre skolorna. Det var även den skola som innehöll flest av de äldre i min målgrupp, men även de som var för gamla för att hamna inom ramen för min studie.
 När jag säger den mest studievänliga, så vill jag ändå påminna om att jag talar om förhållandena i ett utvecklingsland, och att det för oss i västvärlden kan tendera att vara marginella skillnader, men som ändå bör nämnas. Frånvaron av buller och oljud kan påverka studiesituationen mycket till det positiva, men med våra mått, så är det givetvis fortfarande mycket kvar att önska.


5.1.3 University Primary School


University Primary School, är en skola utan någon särskild religiös profil, och ligger inom universitetsområdet för University of Ghana, Legon. Eleverna är allt från sex-sju, upp till sexton år gamla. Det är också den största skolan av de jag besökte. Jag fick intrycket av att lärarna på denna skola var de som anpassade sig minst efter att jag var där. De genomförde sina lektioner och skolgången fortgick som vanligt. Det var inga stora skillnader gentemot de andra skolorna, men en marginell skillnad skall ändå nämnas.
 Dock så är det givetvis så att när en person från en främmande kultur och ett främmande land besöker ett klassrum eller ett lärarrum så blir attityden och atmosfären plötsligt annorlunda, det måste även tas med i beräkningen. Det kan givetvis vara så att förklaringen ligger i att eftersom skolan ligger på universitetsområdet, som innehar många studenter från västvärlden, så blir också personalen och eleverna mer vana att se och hantera människor från den västerländska kulturen, vilket i sin tur leder till en något mer avslappnad och neutral attityd. Det kan vara en förklaring till att jag uppfattade denna skillnad.


5.2 Lärarna


Sammantaget kan jag säga att alla lärare var intresserade av min studie och ville veta mer kring den och dess syfte. Jag fick enbart positiva bemötanden, och ingen var misstänksam eller reserverad emot att jag var där. Däremot så kändes det ibland som om jag var centrum för händelserna,
 vilket inte alls är syftet med studien, eftersom syftet var att studera den ghananska religionsundervisningen till vardags. Dock så är det nästintill oundvikligt att inte skapa någon sorts uppmärksamhet, eftersom det för dem var en unik händelse att en ung student från Sverige ville att deras skola skulle medverka i en studie. Detta gjorde att bemötandet på alla skolor var mycket gott och i några fall kan man även fundera kring på vilka sätt lärarna var inställsamma. Givetvis finns detta med i analysen och tankarna vid sammanställandet. Problemet med tolkning dyker här upp igen och det måste noga avvägas innan man drar några slutsatser.


5.2.1 Om lärarjobbet 


Något som var ständigt återkommande i intervjuerna med alla lärare på alla skolor var missnöjet med statusen på lärarjobben. Alla lärare berättade om vilka uppoffringar som fick göras och att lönerna var väldigt låga. Ibland var de så låga så att det till och med krävdes ett ytterligare arbete för överlevnaden.
 Många lärare saknar därför den motivation som verkligen krävs för att utbilda ungdomarna på bästa sätt.
 Man kunde se och höra ett uns av uppgivenhet hos vissa av lärarna när de talar om bristen på engagemang som var utbrett bland lärarkåren.
 Låga löner och för mycket arbete är således de största orsakerna till att en del lärare har brister i motivationen. Där finns ingen som helst skillnad hos de olika lärarna, oavsett vilken skola som berörs.


När det kommer till resonemangen angående varför de valde att bli lärare, finns det dock lite olika tendenser hos lärarna från de olika skolorna. Lärarna från University Primary School, har bilden av att de älskar barn och ungdomar, att få lära dem viktiga saker inför framtiden och kunna ge dem en bra grund i livet. Detta är främst för att de älskar barn, att vara nära barn och arbeta med dem.
 Lärarna på Islamic Educational Unit närmade sig frågan om varför de ville bli lärare på ett annorlunda sätt. De fokuserade mer på att de ville att den sanna och rätta läran av islam skulle läras ut på ett korrekt sätt. De kände att det fanns ett kall att lära ut just islam och arabiska.
 Det påpekas dessutom att islam i världen är så missförstått, så det krävs engagerade lärare i ämnet för att skapa rättvisa och en korrekt förståelse för religionen.
 Från lärarna vid PRESEC fanns inte samma religiösa dragning till läraryrket, som på den muslimska skolan. De talade mer om övergripande anledningar till läraryrket, som att de ville hjälpa barnen ut i framtiden, till att bli världsmedborgare, så att de kan träffa och kommunicera med människor från hela världen och ha förståelse för dem. Det påpekas också att läraryrket inte har någon början eller slut, utan att man bör se på det som att vara en livsguidare.
 Jag fick också bilden av att traditionens makt är stark, då det också sades att lärarjobbet ligger i familjen (flera av lärarnas fäder och farfäder hade också varit lärare).


När det kommer till tankar angående vad som är det viktigaste inslaget i läraryrket, finns många beskrivningar, men ändå något centralt för alla lärare som medverkat i studien; nämligen att förbereda barnen inför framtiden och erbjuda dem goda kunskaper.
 Man ville vara goda förebilder genom att leva upp till förväntningarna.
 I syfte att skapa förståelse och harmoni, ville man också få barnen och ungdomarna att förstå att vi är alla människor med samma mål, oavsett om vi besöker en moské eller en kyrka.
 


5.2.2 Religion i skolan


Samtliga lärare är överens om att religionsundervisning i skolan är bra, och mycket viktigt. Alla talar i någon form om den goda moralen som ett av de viktigaste inslagen i religionsundervisningen, och genom religionskunskapen anses det från lärarnas håll att vi erhåller en god moral.
 Lärarna på University Primary School trycker på att religionsundervisningen förutom moralen, måste syfta till förståelse för andra religioner. Det är viktigt med en hög tolerans gentemot andra religioner, och därför är det viktigt att eleverna studerar dem alla noggrant.
 De är också de enda som nämner att utbildningsnämnden fastslagit vissa ramar för undervisningen.
 Tyvärr kan jag personligen inte exakt belägga detta eftersom jag inte fått tillgång till dessa ramar som beskrivs. Men jag anser ändå utifrån analytisk synpunkt att det är rimligt att nämna dem, eftersom det finns en utbildningsnämnd i Ghana, och i läroboken står att stoffet utgått från deras riktlinjer.


Inom Islamic Educational Unit, var ett starkt argument att religionsundervisningen var viktig för att guida och kunna förstå den rätta tron, och kunna praktisera den på rätt sätt.
 Det talas också en hel del om god moral, som leder till goda gärningar gentemot sina medmänniskor.
 Synen på religionsundervisning från lärarnas sida på Islamic Educational Unit, var mycket mer individuell än hos de övriga. Islam var något mer centralt i deras undervisning, än vad kristendomen var hos PRESEC. Islam beskrivs som det viktigaste inslaget i religionsundervisningen. Islam är huvudsaken, men de andra får inte heller glömmas bort, eftersom de existerar i samhället. De är viktiga för att kunna förstå varandra.


Lärarna på PRESEC är måna om att det inte handlar om att upplysa om kristendomen, utan att upplysa om alla de tre religionerna på en akademisk nivå.
 Det påpekas också att ämnet Christian Religious Studies (CRS) är ett tillvalsämne, och att många elever dessutom läser religious and moral education.
 Kristendomen är därav inte dominerande i undervisningen, utan ett tillval för de som finner starkt intresse. När de väl läser CRS, så är Bibeln den huvudsakliga läroboken, och kristendomen är i fokus. Det handlar dock inte om religiös övertygelse påpekas det, utan att förstå kristendomen utifrån Bibeln.
 De andra två huvudreligionerna i Ghana lämnas inte helt utanför, utan studeras också. Det görs jämföranden mellan de tre religionerna, men några andra världsreligioner tas inte med i undervisningen.
 Andra världsreligioner än de som finns i Ghana är inte prioriterade, även om dem i alla skolor nämns, så studeras dem aldrig ingående, vilket samtliga lärare bekräftade.


5.2.3 Religion i samhället


På skolan utan särskild religiös profil, University Primary School, finner man en mer tillbakalutad och allmän attityd mot religionen i samhället. De talar övergripande om att religion bidrar till fred, och att religionen är en stark grund i samhället, som syftar till respekt och förståelse.
 Det påpekas även gång på gång att det är viktigt att också samhället tar hänsyn till alla olika religioner som finns och att det är viktigt med en hög tolerans.


På de andra två skolorna är bilden likartad. Man menar att samhälle och religion är byggt på samma grund, och att det är svårt att skilja samhället och religionen åt. Religionen har alltid funnits där, ända sen urminnes tider, när människan varken hade tekniska hjälpmedel eller mer än mat för dagen.
 Det påpekas också åtskilliga gånger att afrikanen, och därmed ghananen, i regel är väldigt religiös i allt han eller hon gör. Därav handlar det mesta i livet i någon form om religion. Från det att vi föds till att vi dör, finns massvis av olika religiösa göromål och aspekter, i varenda enskild handling.
 


Kom ihåg att skillnaderna som beskrivs inte är radikala, utan i de allra flesta fall, som jag också tidigare påpekat så handlar det om gradskillnader, gradskillnader som ändå är värda att nämna och analysera eftersom det är vad som ger de olika skolorna deras profiler.


Jag fick en väldigt målande beskrivning av hur lärare, och även personer i allmänhet tänker i Ghana. När en lärare sade:


Att uppföra sig väl, det är religion, och man förväntas att alltid uppföra sig väl. Till exempel hur man klär sig, eller hur man tilltalar en äldre person eller uppträder mot sina grannar. Du måste vara mot dem, som du vill att dem ska vara mot dig.
 


Detta ger en otroligt bra bild av hur samhället och religionen flyter samman, och mycket av tankarna är tagna nästan direkt från Bibeln. Bland annat att man skall behandla någon som man själv vill bli behandlad. Dessutom stärks även bilden av hur alla människor ser naturligt på religionen som en del i vardagslivet i samhället.


5.2.4 Personlig syn på religion


De allra flesta människor i Ghana är mer eller mindre religiösa. Vad vi är ute efter här är lärarnas syn på religion, det vill säga hans eller hennes personliga uppfattning, vad religion är för något. Detta är något som är väldigt individuellt, men även av vikt för att kunna bedöma och analysera lärarens bild av religion och därmed religionsundervisningen. Många lärare återkopplar gärna den personliga synen av religion på hur man bör uppträda och att religion handlar om god moral. Denna fråga kan verka orelevant för uppsatsens syfte, men i och med att lärarna så starkt präglar undervisningen, behövs också deras åsikter om religion framhävas. I denna fråga är det dock en omöjlighet att kunna klassa svaren utifrån ett perspektiv där skolans profil står i centrum, men tre talande och väldigt beskrivande citat har plockats från intervjuerna (d.v.s. en från varje skola):


Religion är att förstå den allsmäktige. Religion är något som är av godo. Genom skrifterna så ombeds vi att praktisera religionen, och genom det så finner vi en tro på budbärarna och profeterna. Ur min synvinkel är religion något bra för mänskligheten, för mig, och för alla.


Jag personligen ser religionen som en viktig aspekt som formar oss. Den gör så att vi så att säga, öppnar ögonen, vilket leder till goda saker.


Jag ser religion, såväl kristendom som islam och de traditionella, som att det finns en tro på en allsmäktig gud, en skapare. Så religion är utvecklingen och relationen mellan gud och människa, och kommunikationen emellan dem. Från den vyn, tror jag också att om man har en stark tro, ger det också vägledning och beskydd från den jag tillber. Så jag ser religion som något som utvecklats mellan den som tillber och den som tillbes.


Återigen möts man av religionens viktiga ställning och centrala roll överallt, såväl i samhället som hos individer. Något som också är väldigt tydligt är deras starka passion, och deras starka tro, vilket inte är unikt för just lärarna utan något som är väldigt beskrivande för den vardaglige afrikanen, och således då givetvis även för ghananen.


5.3 Undervisningen


Först vill jag påpeka att eftersom jag undersöker religionsundervisningen, så vill jag ta del av allt skolan erbjuder angående vad som faller under ämnet. Därför har jag valt att inte bara ta med ämnet religious and moral education, utan även de två ämnen som gör de två skolorna med religiös profil unika. Det ingår i deras utbud och undervisning, alltså bör det vara med i undersökningen.


Undervisningen såg ganska liktydig ut på alla skolor jag besökte och observerade. Slitna bänkar, många elever i relativt trånga klassrum och en stark central ledarroll hos läraren.
 Eleverna satt tysta i bänkarna medan läraren gick igenom saker framme vid tavlan. Elever som kunde anteckna gjorde det, de övriga lyssnade bara. Ibland slängde läraren ut frågor till klassen, och när en elev svarade på någon fråga var denne tvungen att ställa sig upp.
 


Disciplinen var med svenska ögon, väldigt hård. Oavsett skola och klassrum så var disciplinen sträng, och varken mat eller dryck fick medföras in under lektionstid. Det skulle vara tyst i klassrummet när läraren pratade, och de elever som inte följde dessa regler blev också bestraffade, t.ex. genom att bli luggade, dragna i öronen eller att stå upp resten av lektionen.
 Eftersom det också är brist på goda resurser, så måste undervisningen också anpassa sig till de medel som finns att tillgå, därför blir undervisningen också likartad på de flesta håll.
 Disciplin var ett ord som vördades högt och både för lärare och elever var disciplin och respekt något fullt naturligt och nödvändigt. Relationen mellan elev och lärare och mellan ungdomar och äldre överlag är väldigt respektfull. Till exempel blev eleverna ombedda av deras lärare på University Primary School, att tilltala mig Sir och inget annat.


I jämförelsen av undervisningen hos de olika skolorna blir det bara gradskillnader, eftersom undervisningen ser likartad ut i det allra mesta. Intrycket jag fick hos de olika skolorna, var emellertid att eleverna såg ut att må bäst på den skola som hade minst ekonomiska tillgångar och som var mest sliten, nämligen den muslimska skolan. Där såg jag flest leende barn och ungdomar, och mest glöd hos lärare och personal.
 Faktum är att med svenska ögon sett, så såg de flesta barnen och ungdomarna på alla skolorna ut att må bättre och vara gladare än vad som är fallet i Sverige. 


5.3.1 Lektionerna


Lektionerna var i stort uppbyggda på samma eller liknande vis, men jag skall ta två beskrivande exempel. Det första exemplet är från Islamic Educational Unit, där jag observerade flera klasser i ämnet arabiska/islam. I just denna klass är ungdomarna kring tolv år gamla, och läraren är en av de jag också intervjuade, Mr Hadir Iddris Adam.


Lektionen handlar om hur man talar arabiska, vilket är ett krav om man skall kunna läsa koranen och tolka skrifterna. Större delen av lektionen handlar om att läsa och skriva arabiska, utifrån koranen. Det märks tydligt att meningarna och citaten är plockade från koranen, eftersom de ofta handlar om Muhammed, Allah eller andra typiska delar från Koranen. Lektionen tar dock sin början med att läraren hälsas välkommen, och sedan genomförs en bön.
 Läraren skriver meningar på tavlan, som sedan eleverna får läsa och översätta, och sedan ibland även tolka. Allting repeteras väldigt många gånger, speciellt när eleverna skall läsa meningarna på tavlan. Läraren talar också med stor pondus, är klar och tydlig i sina beskrivningar, och talar högt och tydligt till eleverna. Lektionen, som är cirka fyrtio minuter lång, fortskrider i samma mönster till dess att den är slut. Mycket repetition, och mycket högläsning.


Det andra exemplet är hämtat från en klass, eller egentligen flera klasser, på University Primary School, där jag medverkade på lektioner i religious and moral education. Ämnet för dagen var olika muslimska profeter. Läraren i fråga var Miss Charlotte Eva Adjei, som jag även intervjuade.


Det som slog mig, var att läraren här under lektionen, som var åttio minuter, hade tre klasser att hålla reda på. Hon gick emellan tre klasser och bedrev samma undervisning. Innan lektionen hade hon förberett vad eleverna skulle göra, och bad en elev i varje klass att skriva på tavlan det hon hade förberett på en lapp, där det stod om profeternas ursprung och vad de gjorde för islam. När hon påbörjat i ett klassrum, gick hon vidare till nästa, där samma procedur upprepades, och när sedan samtliga tre klasser var i full gång med att anteckna och studera det som skrevs på tavlan, så gick hon runt bland de tre klasserna och svarade på frågor och såg till att stämningen hölls lugn och att alla arbetade.
 


5.3.2 Struktur och läromedel

Det finns en ganska stor differens gentemot den svenska religionskunskapen i grund och gymnasieskolan. Läroboken spelar en central roll i undervisningen och även om inte eleverna har tillgång till läroboken, så har alltid läraren det. Mycket av undervisningen grundar sig i läroböcker, varav alla uppfyller samma krav och kriterier, och liknande kapitel finns med i varje lärobok. Det skall dock påpekas att de läroböcker jag nu nämner är baserade på ämnet religious and moral education, som undervisas på alla skolor. Dessutom har de två skolorna med religiös profil ytterligare undervisning i ämnet religionskunskap, vilka är Christian Religious Studies på PRESEC, och arabiska/islam på Islamic Educational Unit. I CRS används Bibeln som lärobok, och i arabiska/islam finns en lärobok, men den används sällan enligt lärarna.
 Därför finns inte möjligheten till jämförelse utifrån läroboksperspektiv, utan jag koncentrerar analysen kring den lärobok som är mest befintlig, och eftersom ämnet religious and moral education lärs ut på alla skolor, så är den läroboken också av större vikt.


Läroboken i religious and moral education tar upp många saker som länkas och sammankopplas med religion. Moral, familj, gudsdyrkan, bön, goda gärningar, arbete, sexualitet och religiösa personligheter är viktigt förekommande ämnen i läromedlen. I början av läroboken om religious and moral education finner man en lista över anledningar att studera religionskunskap i skolan, argument som inte är desamma som vi får höra i Sverige:


There are many reasons for study religion; some of them are:


1. It teaches man about himself and the secrets of life.


2. It cleanses evil if any in the soul.


3. It encourages man to believe in the supreme God. It gives men hope and peace.


4. It makes man feel safe and protected.


5. It shows God’s love for us.


Detta visar också den stora kulturskillnad som råder, där Gud är given och självklar i samhället. I Ghana finner vi alltså att religionsundervisningen fyller syften som exempelvis nyckeln till ett bra liv, hur man rensar ut ondskan ur själen, hur en människa blir säker och självständig, och därmed ger religion även upphov till hopp och fred. Lärobokens perspektiv ger en omfattande och övergripande bra bild över religionsundervisningen och är i samspel med vad lärarna uttalat sig om.


Mycket av det som står i läromedlen för religionskunskap i skolan i Ghana är starkt samhällsrelaterade och samhällsbyggda. Moral och religion är således samma sak och det krävs att vara troende och dyrka för att kunna ha god moral och vice versa. Moralen kommer in överallt, i alla sammanhang. Oavsett om läroboken tar upp familjeförhållanden och familjeroller, sexualitet, goda och onda gärningar eller varför man skall ha en hög tolerans gentemot andra religioner, så finns moralen alltid med för att påvisa att man gör rätt och man har god moral. Läroboken beskriver moralen så här: ”Morals simply mean the idea of how to behave.”
 Detta går även hand i hand med vad som just presenterats; att moral och religion är ett. 


Läromedlen bekräftar också mycket av vad lärarna talar om angående undervisningen. Boken tar upp samma frågor och samma budskap som också lärarna lyfter fram i intervjuerna, vilket tyder på att läromedlen har en stark roll i undervisningen, även om inte varje elev har tillgång till den. Dock lyfter läromedlen fram många olika aspekter av ämnet religion, både utifrån samhälls- och personliga perspektiv. Alla religioner som finns i landet tas upp och diskuteras ingående. De faller under kapitlet ”God, his creation and his attributes” och där följer delarna ”The Christian concept of creation”, ”Islamic concept of creation”, ”Traditional concept of creation” och även ”Ways of protecting the environment”.
 Läromedlen bekräftar starkt den religionsfrihet som råder i Ghana. Liknande uppdelning finns överlag, såväl när läroboken talar om bön som religiösa personligheter.


Familjen är ett viktigt ämne i läroboken, och även i alla ghananers liv. Familjen har en stark central roll. Vi från Sverige och västvärlden kanske skulle tycka det vore bakåtsträvan att i en lärobok för grundskolan studera olika familjeroller och dess syfte. Läroboken beskriver bland annat de olika familjemedlemmarnas roller inom familjen. Fadern skall försörja familjen och se till att barnen får en utbildning. Modern bestämmer över hushållet och är ansvarig för att dottern eller döttrarna lär sig hur man sköter ett hushåll. Dessutom finns även noterat att ”These days, due to social changes, mothers take part in decision making affecting the family. They even go out and earn money to help the family”,
 vilket vi lätt kan finna humoristiskt. I Sverige, där detta länge varit en självklarhet. Men vi måste påminna oss om att vi är väldigt sekulariserade i jämförelse. Det talas även mycket om respekt för familjen och dess medlemmar, och att man skall stödja varandra i familjen för att kunna må bra.


Läroboken tar också upp saker som har med onda och goda gärningar att göra, då det är en viktig del i moralen och religionen. Till exempel nämner man att ha respekt för äldre, att inte förolämpa människor, att tacka och vara tacksam samt att inte använda vänster hand för att visa eller ge saker, vilket ses som ohyfsat.
 Även saker som hur man klär sig, hur man är hövlig och i vilka olika situationer man bör klä sig på ett visst sätt eller visa hövlighet finns konkret beskrivna i läroboken,
 vilket är intressant eftersom det nästan blir som en slags checklista för hur man bör handla i olika situationer. Likaså finns konkreta beskrivningar i alla olika områden som innefattar livet; arbete, sexualitet, pengar, familj, bön och gärningar. Det finns väl och konkret beskrivet varför man bör agera på ett visst sätt i vissa situationer, och varför det är fel att göra si eller så. För att en ge djupare förståelse följer några konkreta och beskrivande exempel från läroboken:


Work.


Work is an activity, which uses effort especially with special purpose, not for amusement. Examples of work are sweeping, washing utensils, weeding, class exercises, and communal labour. We must accept to do the work we are assigned to whether in school or in the house. God expects us to work, that is why the Good book says “a hand which does not work should not eat”. This means, everybody should do the work he/she is assigned to.


Importance of work


1.Work is very important because it is good for healthy living. When we work by cleaning our environment it becomes fee from disease causing agents. So work promotes healthy living.


2. For us to develop, we must work. When we work in school, by doing our class exercises and homework, we get knowledge, which will help us in our development. Knowledge acquired in school pays a lot.


3. We must also work to produce things we need. We need clothes to wear, food to eat, shelter etc. All these things come from the work we do.


4. When a lot of people work, social vices like theft, prostitution etc. are minimised.


5. Work increases the production of goods. And service in the country.


6. Work also allows a person to enjoy life.


Dressing


Dressing can be defined as covering the body with clothes or wearing clothes to cover our nakedness. It is very important to dress decently because a person’s dressing or appearance speaks a lot about the behaviour of the person. […] Our clothes should be well tailored and our haircuts must also be decent. God commands us to dress decently because dresses, which expose some parts of the body, can lead to rape and destroying of one’s image.


Som påvisas här, finns Gud med i allting i samhället och i vardagen. Gud ber oss att arbeta och klä oss på vissa sätt, och det har sina orsaker som enkelt och konkret finns beskrivna i läroboken. Det finns väldigt enkla koncept och budskap för hur man skall bete sig och vad man skall göra, och allting syftar återigen till Guds vilja. Därför kan man heller aldrig riktigt ifrågasätta. Det finns svar på allting i läroboken, som till exempel att man inte skall klä sig på vissa sätt, för att förhindra våldtäkter och för att skydda sin egen image. Detta kan visserligen stämma, men man glömmer att våldtäkter inte har att göra med att man inte har lyssnat på Gud utan att någon begår en kriminell handling.


I ämnet Christian Religious Studies, studerar eleverna kristendomen utifrån Bibeln. Däremot är det ingen som skall övervinnas till kristendomens sida, utan meningen med kursen är att fördjupa förståelsen för kristendomen och dess utveckling.
 I läroplanen finns det klart och tydligt uppdelat vad som skall läras ut och under vilka perioder det skall göras. Läroplanen beskriver en tidsenlig process, där kursen börjar det första året med skapelseberättelsen och Edens lustgård, det finns även beskrivet var i Bibeln man finner kapitlen.
 Därigenom blir Bibeln lämplig att använda som lärobok. Men läroplanen förespråkar inte bara kristendomens utveckling enligt Bibeln, utan bekräftar även vikten av att lära ut ledarskapsroller, hur man fattar beslut, Guds makt, föräldrarnas ansvar och hur man tar individuellt ansvar för sin tro och för sin framtid.


I ämnet arabiska/islam, sammanlänkas det arabiska språket med läran om islam. För att islam på ett korrekt och bra sätt skall läras ut, krävs också att man har kunskaper i det arabiska språket.
 I detta ämne är det stark fokus på islam och arabiska, för att läran skall bli så korrekt som möjligt och för att eleverna skall förstå islam på rätt sätt. Men det talas även mycket om vikten av tolerans och respekt. Oavsett om man väljer att gå till en kyrka eller moské, så skall man veta att i båda fall tillber man Gud, fastän man gör det på olika vis och med olika visioner.



6. Slutsatser

Innan studien startade, förväntade jag mig mycket större skillnader mellan de olika skolorna än vad som visade sig vara fallet. Detta tyder på ett i grunden genomtänkt skolsystem, med motiverade lärare. Även om inte alla lärare enligt intervjuerna skulle vara motiverade, så strävar de gemensamt efter samma mål, vilket ändå kan ses som en form av motivation.


Eleverna hade inte några böcker, utan på sin höjd papper och penna. Det gällde i regel alla ämnen, skolor och lektioner utom Christian Religious Studies, där oftast eleverna hade varsin Bibel att tillgå. Problemet i sig med läroböckerna påverkar inte undervisningen nämnvärt, eftersom läraren i regel utgår från mycket vad läroböcker och läroplaner säger. Skillnaden är att eleverna inte dagligen har tillgång till fulla versioner av läroböckerna, vilket i fallet om religionskunskap inte fäller något avgörande eftersom det finns så klara grunder på vad man skall undervisa om. Stoffet från läroböckerna är vad som lärs ut, så indirekt är det ändå läromedlen som styr undervisningen, speciellt gällande religious and moral education. Även om läroboken inte används slaviskt, så finns stoffet i dem. För CRS blir läroplanen desto viktigare, eftersom läroboken i ämnet är Bibeln. Ämnet syftar till en fördjupning av förståelsen för kristendomen och då vore det märkligt att inte använda sig av Bibeln.


Synen på religion och religionsundervisning var en aning överraskande. Eftersom Ghana är ett kristet land kunde man förvänta sig en stark kristen prägel på samhället. Visserligen stämde detta – det fanns många starka inslag av kristendom och religion överlag i samhället – men det fascinerande är hur breda kunskaper de besitter och hur hög religiös tolerans de har. Lärarna påpekar om och om vikten av respekt, moral, förståelse och tolerans, vilket också syns mycket väl i samhället. Ghana har inga religiösa motsättningar, och muslimer och kristna kan leva bredvid varandra utan några svårigheter. Detta tyder på att man har goda kunskaper och stor förståelse för sina medmänniskor, vilket grundläggs redan i skolan. Lärarna släpper aldrig grundargumenten ovan, utan är starkt motiverade till att få eleverna att förstå vikten av samhörighet, vilket är imponerande. 


Lärarnas syn på religion och samhälle är att de utgör en helhet som hör samman. Det finns ingen avgränsning dem emellan. I Sverige är vi inte vana vid att tänka på detta sätt. Allt en person gör är religion. Oavsett vad som händer i livet så finns en religiös stämpel på skeendet. Detta är en intressant kontrast, eftersom mycket av det de gör är riktat mot Gud, kanske utan att direkt tänka på det. Man menar att Gud finns överallt och att han lyssnar. Lärarna bekräftar det även genom att säga att religionen är så mycket mer än bara böner och tro. Det är hur man lever, hur man uppträder, vad man gör och vad man skall tänka på för att handla moraliskt korrekt. Moral och religion har starka band och det är också vad som lärs ut i skolorna. Därför blir också denna syn på religion i samhället ett faktum – religionen omfattar allting, från moraliska aspekter till hur du verkar och till och med vad du har på dig.


När lärarnas personliga syn angående religion diskuterades, så skall det återigen påpekas att det inte söktes några svar på vilken religiös tillhörighet de olika lärarna hade, eftersom det redan på förhand är givet att de allra flesta människor i Ghana är troende. Ingen lärare, eller människa överlag i Ghana talar om religionen som något enskilt individuellt eller som något som förekommer i kyrkor och moskéer. Enligt lärarnas personliga syn, så kan man säga att religionen är den del i samhället som förespråkar respekt, moral, etik, fred och förståelse. Enligt dem är religionen något övergripande gott, och ingen, inte en enda nämner negativa aspekter i samband med religion. Saker som moral, respekt och goda gärningar återkommer i diskussionen kring hur de ser på religion. Även om alla lärare formulerar sig olika och har vissa individuella åsikter, så framkommer ändå ett tydligt mönster, en röd tråd, som säger att religion är något mer än bara böner, kyrkor och regler. Det är ett sätt för människor att känna trygghet, att ha något att förhålla sig till i vardagen, något att sträva efter för att bli en bra människa, god moral, goda tankar, respekt och förståelse för sina medmänniskor. Dessa saker förknippas i Sverige sällan med religion utan snarare med samhällsfaktorer och samhällets fastlagda normer.


Det visade sig finnas betydligt fler likheter än skillnader mellan skolorna. Detta var överraskande för mig, då jag förväntat mig en annan bild. I princip skulle vilken lärare som helst kunnat sättas in på vilken skola som helst, eftersom undervisningen såg så likartad ut. De stora skillnaderna kommer med de religiösa profilerna, där PRESEC har en valbar kurs i kristendom, och där Islamic Educational Unit har arabiska och islam på schemat. Annars ser undervisningen snarlik ut, vilket är positivt. Det betyder att utbildningsväsendet är genomtänkt och att alla lärare och alla skolor strävar mot ett gemensamt mål, vilket inte kan ses som annat än bra för Ghanas utveckling och framtid.


Det finns dock gradskillnader mellan skolorna som kan vara värda att diskutera. En av de märkbara gradskillnaderna var att det märktes att Islamic Educational Unit var en muslimsk skola. Där fanns det en tydlig muslimsk profil och lärarna förespråkade också islam lite starkare än vad lärarna på PRESEC förespråkade kristendomen. I det senare fallet var det snarare så att man mer framhävde vikten av att ha stor förståelse för andra religioner (likt University Primary School) än kristendomen. Men på Islamic Education Unit var det tydligt att man ville ha en korrekt och djup förståelse för islam, som är så missförstådd runt om i världen. 


Skolornas plats påverkar undervisningen. Givetvis fanns det orsaker till att University Primary School hade en något mer öppen och avslappnad attityd mot min närvaro. Två starka faktorer är förmodligen att skolan är den största av dem, det vill säga det finns fler lärare, mer personal, fler elever och således många fler livsåskådningar att dagligen arbeta med. Det är också av vikt att skolan saknar religiös profil, eftersom det inte finns någon särskild inriktning från första början. Även om det inte är några dramatiska skillnader, kan ändå en gradskillnad i fråga om religiös profil göra att lärare och elever känner sig mer avslappnade. Skolans läge är ytterligare en faktor som påverkar. Den är belägen mitt på universitetsområdet för University of Ghana, som är Ghanas största universitet. Där studerar människor från hela världen, och många av dem är vita västerlänningar, vilket gör att både elever och lärare dagligen ser och kanske även emellanåt även konverserar med personer från liknande förhållanden och traditioner som jag härstammar ifrån. Skall man vända på diskussionen och titta på varför inte en lika öppen och avslappnad attityd fanns hos de andra, och jämföra var dessa skolor är belägna, så kan man finna ett svar där. Islamic Educational Unit är beläget i den fattiga stadsdelen Nima, som är muslimsk. I det området finner man sällan vita västerlänningar och därmed fanns inte samma vana att hantera och konversera med människor från den delen av världen. Samma sak gäller för PRESEC. Skolan ligger visserligen inte långt ifrån universitetsområdet, men ändå avsides, och man bör veta var skolan ligger för att hitta dit. Där vistas i regel inte heller många vita västerlänningar, varför kan man tänka sig samma situation där. 


En mycket glädjande och positiv bild som framkom var hur de ser på det viktiga inom det pedagogiska arbetet, det vill säga att förbereda barn och ungdomar för livet, vilket är mycket vad undervisning handlar om. Det fanns enligt olika lärare självfallet olika vägar för att nå de viktigaste aspekterna i undervisningen, men generellt så strävar lärarna mot samma mål, oavsett skola och religiös profil. Detta var för mig något överraskande och jag uppfattar det som något bra för samhället i Ghana.


7. Summary

The purpose of this study was to examine how religion as a subject in school is taught in three different schools in the capitol of Ghana, Accra. The schools have different religious profiles; Muslim, Christian and non-confessional. The aim is to present a view on the subject of religion that is taught in these different schools, what separates them and what is common to them.


Ghana has been exploited by European powers since the 15th century, and the first of all to visit the gold coast area were the Portuguese. During the 17th and 18th century, the massive slave trade was a big hallmark for the area. Many slaves were transported from the gold coast area across the Atlantic Ocean. During the 19th century and the beginning of the 20th as well, Great Britain increased their presence in the gold coast area as well as other parts of Africa. Many wars were fought between the British and the local tribes, and it continued until the year 1957, when Ghana finally achieved independence. 


The Ghanaian school system has suffered criticism and experienced a lot of reforms, which became more enhanced during the 1970’s. Later, during the 1990’s, the economic situation in Ghana improved, and naturally the assets to the schools as well. That increased the possibilities for the school to integrate even better in society. 


This essay is based on a minor field study, and the sources are mainly made from interviews, teaching books, curriculums and observations. The focus of my study is teachers having classes of students between eleven and sixteen years old. Most of the material comes from human sources, and therefore it’s always of importance to carefully analyze and interpret the material according to the aim and purpose of the study. Human beings have feelings, and therefore different persons can have different angles and perspectives of the same happening or event. 


The teachers all mentioned the low status which the teachers’ profession has in Ghana, and the large sacrifices that need to be done by the teachers. The teachers see a connection between low status, low salary and, among certain, a lack in motivation. There is one thing though, that connects all the teachers, and that is the commitment to help and educate the children and the students – they want to help them into the future. The subject of religion contains a good sense of moral, which can be of good use on their way, giving them knowledge about life and a good moral, which among most teachers were the two main purposes for choosing the teaching profession.


The result was slightly surprising, because all the schools seemed more similar than different. That is not what you could expect from the beginning, but it has its reasons. In Ghana there is and always has been a strong freedom of worship, and they have never suffered from problems with religious disputes in modern times. Certainly that is because of the education that is given in the schools. Every student is taught about the three main religions in Ghana, and they learn about them in detail. The main difference between the three schools is that the Christian school has its own subject (Christian Religious Studies), and that the Muslim school has mandatory teaching in Arabic and Islam. Besides that, the similarities are much more visible than the differences. Much of that is because of the economic situation in the country, there are no options, and therefore the education is similar in most of the schools.


Although there the differences between the schools are small, some slight disparities are worth mentioning. For example, Islam is highlighted in the Muslim school, more than Christianity is brought out in the Christian school. PRESEC have Christian Religious Studies as a choice, whereas the Muslim school, Islamic Educational Unit, have Arabic and Islam as a compulsory subject. One of the explanations is that they want the faith to be learned precise and correct, because Islam suffers from a large misunderstanding in the world. Thus they want the students to fully understand the meaning of Islam, so that it won’t be mistreated. Furthermore, the non-confessional school was located within the University campus, which certainly contributed to a much more open mind for white people from the western civilisation, because they meet with white people all over the world daily, and therefore it is presumable that they had a more relaxed and laid back attitude against me being there.


Teachers and staff saw education as something very important, which made them aim at the same objective, regardless of their religious beliefs or profile. They all had the same target, to prepare the students for life and the future, and make them good people, which must be seen as something positive for the development of Ghana, and the future for the country.


8. Käll- och litteraturförteckning


8.1 Muntliga källor


Samtal med Sheikh Armijao på Islamic Educational Unit, den 25:e februari 2008. Som är överhuvud för den muslimska utbildningen i Accra.


Intervju med läraren Charlotte Eva Adjei på University Primary School, den 26:e februari 2008. Hon undervisar i ämnet religious and moral education.


Intervju med läraren Hadir Iddris Adam på Islamic Educational Unit, den 27:e februari 2008. (Refereras till som intervju 1 den 27:e februari 2008). Han undervisar i arabiska och islam.


Intervju med läraren Sulemana Imam Acgema på Islamic Education Unit, den 27:e februari 2008. (Refereras till som intervju 2 den 27:e februari 2008). Han undervisar i arabiska och islam.


Intervju med läraren Margaret Osei på University Primary School, den 3:e mars 2008. Hon undervisar i religious and moral education.


Intervju med läraren Benjamin Jonathan Okyere Apeadu på Presbyterian Boys Secondary School, den 11:e mars 2008. Han undervisar i Christian Religious Studies.


Intervju med läraren Patrick Ayensu, på Presbyterian Boys Secondary School, den 12:e mars 2008. Han undervisar i Christian Religious Studies.


Observationer i klasser på University Primary School den 29:e februari, samt 3:e mars 2008.


Observationer i klasser på Islamic Educational Unit den 27:e februari 2008.


Samtal om undervisning med elever och lärare på Presbyterian Boys Secondary School den 13:e mars 2008. 


8.2 Handskrivna källor


Fältdagbok nr 1, innehållande minnesanteckningar från tiden 18:e februari till och med 27:e februari 2008. 


Fältdagbok nr 2, innehållande minnesanteckningar från tiden 28:e februari till och med 29:e mars 2008. 


Fältdagbok – Observationer. Innehållande anteckningar och analyser utifrån observationer gjorda under fältstudietiden.


8.3 Tryckta källor
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Questions for my interviews

What is your name?


How long have you been working as a teacher?


How would you describe your profession?


In which subjects do you teach?


Have you been working at other schools that this one?


Why did you want to become a teacher?


According to you, what is the most important thing in the teaching profession?


What is your view on religion as a subject in school? 


Is religion an important part in the education?


What is your view on religion as a part of the society?


- What role does religion play (according to the question above)?


What is your personal view on religion?* 


How do you teach the students/children about religion?


Which religions do you talk about in the education? 


* Consider that by personal view on religion, I’m not intending to find out which religion the teacher in fact belong to, but rather find out what he or she think religion is, and how they would describe it.
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