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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Skolan är en otroligt spännande och kreativ miljö att betrakta och deltaga i såväl som att 

reflektera och analysera kring. Som blivande lärare har man ett ypperligt tillfälle att periodvis 

kliva både in i och aktivt deltaga samt bidraga till detta mikrokosmos med oändliga 

möjligheter till fort- och vidareutveckling inom specifika skolämnen såväl som läran om 

världen, livet och verkligen i stort som skolvärlden erbjuder. Jag syftar här till de 

verksamhetsförlagda perioderna som kontinuerligt återkommer under utbildningens gång och 

som syftar till att på olika sätt förbereda oss lärarstudenter inför vår blivande yrkesroll. Dessa 

perioder erbjuder lärarstudenten att betrakta, reflektera och analysera såväl som aktivt deltaga, 

övningsundervisa samt att på andra sätt bidra med vår kompetens och erfarenhet. 

Under min gymnasielärareutbildnings gång har dessa perioder emellertid inneburit ett 

allt mer tilltagande ifrågasättande av min framtida arbetssituation som religionslärare. 

Uppdraget, rollen och de faktiska förutsättningarna för att förverkliga denna religionslärarroll 

har alltmer förbryllat och oroat mig desto mer praktisk tillämpning jag fått parallellt med de 

teoretiska kunskaperna som tillägnats på högskolan. Hur tolkar, förverkligar och utvärderar 

man egentligen de mål som religionsundervisningen syftar till och hur kan man som 

religionslärare i den specifika klassrumssituationen veta att man förhåller sig till och 

praktiserar dessa på ett korrekt sätt? Kan religionsundervisningen kvalitetssäkras och hur gör 

man såna fall det? 

Som det kan tyckas nu är religionsundervisningen närmast fritt tolkad av varje enskild 

religionsundervisande lärare, personligt präglad av denne och stundtals situationsbaserat löst; 

varje religionslärare gör utifrån sin situation med resurser, tid och kunskaper sin egen tolkning 

av vad som bör läras ut och på vilket sätt. Rambetingelserna blir den styrande faktorn för hur 

undervisningen och hur hela religionsämnet ska tolkas och behandlas. Detta med motivering 

och hänvisning till de vackert klingande kursmålsbeskrivningarna som alla tycks tona in från 

olika skalor. Är detta acceptabelt? Har vi inte kommit längre än så i vårt moderna 

kunskapssamhälle där upplysning, medvetenhet och gemenskap oftast ekar som slagkraftiga 

ledord. Hur kan de låta sig tystas av rambetingelser som de som begränsar och förminskar 

något så viktigt och utvecklingsbart som religionsämnet i skolan? 

Min, såväl som många av mina framtida religionslärares uppfattning av 

religionsundervisningen, är att den alltför ofta tycks hamna på en teoretisk och abstrakt nivå 
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vilken inte enkelt förankras i elevernas egen verklighet. De stora gemensamma livsfrågorna 

tycks sväva långt ifrån och otillgängligt för den faktiska undervisningen medan de exotiska, 

mystiska och främmande egenheterna i de olika religionerna blir de detaljer som lyfts fram 

och formar elevernas intryck av hela religionen. Detta riskerar att frånta religionsämnets unika 

och spännande möjlighet att verka som en bro och en länk samman mellan olika människor 

från olika kulturer och delar av världen, för att istället spä på och öka fördomar och 

förutfattade idéer vi har om andra människor i vår omvärld. Istället för att berika vår 

upplevelse av vår verklighet och förstå oss på varandra och vår omvärld riskerar en sådan 

religionsundervisning att skapa ett större avstånd och en bredare uppfattning om hur olika vi 

är varandra. I och med en religionsundervisning som mer syftar till att lära från och av 

religion istället för om motverkar man denna negativa utveckling. Och genom att en gång för 

alla göra upp med religionsundervisningens ”dystra barndom” som lära om-modell utreds här 

en metod som skulle kunna exemplifiera en modell för hur man undervisar i hinduism enligt 

ett lära av/från religions- tänkande. Här utreds närmare religionsämnets potential att utgöra en 

bas för en integrativ undervisning i den moderna, mångkulturella och upplysa skolan. 

Välkomna att ta del av detta spännande och otroligt intressanta försök till ett kvalitativt språng 

från lära om religion till att istället lära av och från religionen med en potential integrativ 

utvecklingsmöjlighet. 
 

1.2 Syfte 
• Att planera, genomföra samt utvärdera en alternativ undervisningsmodell i hinduism 

på gymnasienivå som syftar till att lära av och från religionen snarare än om. 

• Att jämföra denna alternativa undervisningsmodell och sätta den i relation till tidigare 

och med mer traditionell undervisning av religion på gymnasienivå. 

• Att blicka vidare och se om denna undervisningsmodell ev. skulle kunna 

implementeras även inom andra skolämnen såväl som i övriga kommunikativa och 

sociala kontexter. 
 

1.3 Metod 
 

1.3.1 Min metod för experimentet 
Då en period av verksamhetsförlagd utbildning lägligt var förlagt till inledningsperioden av 

denna uppsats, lämpade det sig ypperligt att planera, genomföra samt att utvärdera den 

alternativa undervisningsmodellen på plats på min praktikskola och tillsammans med min 
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lärarhandledare. I samråd med honom valdes en lämplig klass ut som experimentgrupp och 

som kurs- och momentmässigt befann sig i ett lägligt skede att genomföra detta 

undervisningsexperiment inom just momentet hinduism som jag valt att kalla just ”Moment 

hinduism”. Jag träffade klassen innan momentet startades upp och kunde presentera mig själv, 

min idé om en alternativ undervisningsmodell samt få deras godkännande om ett deltagande i 

experimentet. 

Min experimentgrupp kom att bestå av 18 stycken studenter på Medieprogrammet i 

årskurs 2, vilket innebär att det var inom kursen Religion A. Gruppen hade två 

religionslektionstillfällen per vecka som var 50 respektive 55 minuter långa. Mitt 

undervisningsexperiment kom att sträcka sig över 3 veckor vilket innebar 6 lektionstillfällen 

inkluderat introduktion och utvärdering av momentet. 

Förutom att gruppens programtillhörighet (Medieprogrammet) fanns det ingen särskild 

profilering eller prägling av gruppen. Den fördelning av andelen pojkar respektive flickor kan 

anses som typisk för de klasser som Medieprogrammet såväl som de övriga teoretiska 

programmen på gymnasieskolan vanligtvis består utav. Kanske skulle andelen pojkar ha ökat 

om experimentet ägt rum i en klass tillhörande ett praktiskt program och möjligtvis skulle då 

utvärderingen fått ett annat resultat. Eventuellt skulle även då planeringen behövt se 

annorlunda ut och följaktligen även genomförandet. Detta är en diskussion som återupptas i 

senare avsnitt då metodens användningsområden samt utvecklingsmöjligheter diskuteras. 

Dessa var mina givna utgångspunkter med den grupp som jag hade till mitt förfogande och 

som skulle komma att utgöra testgruppen för planerande, genomförande samt utvärderande av 

mitt experiment som alltså syftade till att undervisa i hinduism enligt en alternativ metod. 

 

1.3.2 Min metod ur ett metodteoretiskt perspektiv 
Då de yttre ramarna för forskningens utförande och metodiska framförförande är arrangerade, 

som Sohlberg i Kunskapens former1 benämner som försöksbetingelser såsom plats, 

tidsplanering, material, experimentgrupp och handledarstöd tillförfogande återstod bara 

genomförandet av experimentet parallellt med ett lyhört, vaket och reflekterande 

förhållningssätt. Visst består en forskning av detta slag till stor det av att hypotesprövningen 

som Sohlberg beskriver; planera och genomföra experimentet för att undersöka den 

förväntade kausala relationen utifrån den förväntade förutsägelse som experimentet baseras 

på.2 Försöksbetingelserna ska naturligtvis definieras så exakt som möjligt för att undvika att 

                                                           
1 Sohlberg P&K, 2001 
2 Sohlberg P&K, 2001:121 
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oönskade variabler dyker upp och påverkar resultatet, men helt fri från förutbestämda 

intentioner och en viss form av manipulation tycks en forskare nog aldrig kunna bli om man 

inte också för en utredande diskussion och analys där experimentets resultat i form av 

undersökandet av kausala samband sätts i ett större sammanhang och relation med en större 

undersökningsvärld än just den experimentsförlagda. 

Denna process, att analysera det kausala sambandet som experimentet visat på, att sätta 

det i relation till övrig och tidigare religionsundervisning samt till övriga kommunikativa och 

sociala kontexter i vår omvärld, ställer emellertid andra krav på det metodiska 

tillvägagångssättet än bara de försöksbetingelser som rör själva experimentet. Då krävs att 

man mer blickar över hela forskningen och vidare utöver den, såväl som skärskådar de minsta 

detaljerna för att kunna föra forskningen framåt. Då frågeställningen visserligen bör styra 

valet av metod och inte vice versa, ställs direkt tolkningen och förhållningssättet till den valde 

frågeställning på sin spets. Att välja en frågeställning och sedan hålla fast vid denne oavsett 

hinder och problem eller nya perspektiv och möjligheter på vägen, kan verka svårt och 

faktiskt aningen dumt. Jag menar att det i forskningssammanhang kan vara så att det nya, 

outforskade och okända som ska undersökas under forskningsprocessen visar sig inte helt 

enkelt undersökas eller redas ut lämpligast enligt den valda metoden. Även fast ämnet, 

problemområdet eller frågeställningen styrt och varit direkt avgörande för valet av metod, kan 

det ju hända att forskningsprocessen i sig bjuder på oväntade nya inriktningar och 

perspektivbyten som ändrar lämplighetsgraden av den valda metoden. Och det innebär 

förvisso inga större problem, här kan man enkelt styra om och tillämpa andra mer passande 

och lämpliga metoder. Kanske är det så att man bara måste utöka sin metod till att även 

innefatta andra moment än de man först beräknat. 

Mitt val av metod i relation till min valda frågeställning skulle komma att bjuda på 

precis den erfarenheten, att undervisning i hinduismen på ett alternativt sätt med en 

tillhörande avslutande utvärdering behövde kompletteras för att fungera som en passande 

metod att besvara min frågeställning. Jag insåg redan under den inledande delen av 

forskningsprocessen som undervisningen utgjorde, att fler perspektiv och andra 

förhållningssätt skulle behöva diskuteras i anslutning till det jag skulle komma fram till i och 

med min undervisning. Alltså behövde mitt metodval utökas och aningen ändras till att även 

innefatta en mer ingående teoretisk diskussion och jämförelse på slutet. För att min alternativa 

undervisning i hinduism på gymnasiet skulle ha någon relevans eller utgöra något verkligt 

forskningsobjekt behövde den ställas i relation till annan mer traditionell undervisning. Detta 

skulle alltså rent metodmässigt innebära en mer ingående teoretisk fördjupning i tidigare syn 
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på religionsämnet, undervisning samt detta satt i den övriga skol- och samhälleliga kontexten. 

Den alternativa undervisningen behövde sättas i relation till något som också diskuterats och 

på något sätt analyserats. Därav valet av metoden att även teoretiskt diskutera traditionell 

religionsundervisning. 

Då man vidare under forskningens gång upptäcker mer intressanta, spännande eller 

kanske nödvändiga för helhetens skull perspektiv, vinklingar och spår inom forskningens 

ramar, t.ex. av de svar man eventuellt fått in i en utvärdering, kan det ju hända att man vill 

styra om aningen mer än att bara påverka eller utöka den metodiska delen av forskningen. 

Även detta har jag i mitt fall med arbetet om undervisning i hinduism på gymnasienivå erfarit 

då jag stött på andra perspektiv att utgå ifrån samt att belysa mina delvis nytillvalda 

utgångspunkter från andra vinklar än jag tidigare tänkt. Detta är något som jag hittills upplevt 

kontinuerligt under min forskning då den från början syftade till att undervisa enligt en viss 

pedagogisk modell som sedan skulle utvärderas och teoretiskt jämföras med traditionell 

undervisning. Det skulle emellertid visa sig av de svar jag fick in efter momentets gång då det 

var dags för utvärdering såväl som kontinuerligt under undervisningens gång med den 

tillhörande omedelbara responsen efter varje undervisningstillfälle med eleverna, att ett 

konstant utvidgade perspektivet samt manade till nya undersökningsområden hela tiden 

alstrade fler frågeställningar. 

Detta täta samband som råder under forskningsprocessen gång, just denna dynamiska 

växelverkan mellan frågeställning och valet av metod, kan snarare ses som en tillgång, en 

möjlighet och ett vidgande av perspektiv. Jag vill påstå att så länge metoden berikar, tillför 

och hela tiden för processen framåt i den valda forskningen är det inget fel att efter vägen 

vinkla, ändra och arbeta fram en frågeställning av relevans, sammanhang och betydelse som 

faktiskt besvaras. Detta kan liknas lite vid talesättet att det du söker efter finner du. Vad är 

anledningen till att över huvudtaget bedriva forskning som vi på förhand vet ungefär vad vi 

skall hamna med någonstans? Är vi redan inställd på ett mål, finna ett visst samband eller utgå 

från speciella perspektiv, ja då är väl forskningen i sig redan bedriven på ett tanke- och 

föreställningsmässigt plan. Empirin blir då sekundär och forskarens egna val av metod, 

förutbestämda teorier om vad som ska undersökas och belysas det väsentliga. I mitt fall 

innebär min forskning hela tiden ett förändringsarbete och ett tillskott av nya infallsvinklar 

och perspektiv på besvarandet av min ursprungliga frågeställning då jag dels är i 

kommunikation med eleverna under undervisningsmomentet och sedan tar del av deras svar i 

utvärderingen och dels läser om traditionell religionsundervisning från tidigare bedriven 

forskning, befintliga såväl som tidigare kursplaner o samt söker mig vidare till litteratur som 
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behandlar de ämnen och områden som dyker upp. Detta har mer konkret inneburit att jag 

behövt sätta mig in mer i mindfulness och den samlade kunskapen som finns om det området 

även fast jag innan trodde att det mer skulle handla om ett annat perspektiv på undervisning, 

en mer alternativ variant av det. Men då jag faktiskt genomförde undervisningsmomentet 

hinduism insåg jag ganska snabbt att metoden, övningarna och mina faktiska utgångspunkter 

för det alternativa till traditionell undervisning faktiskt i mångt och mycket liknade det som 

benämns numera är vanligt förekommande inom modern psykologi och som noggrannare 

utretts och beskrivits av kända forskare så som mindfulness3, var detta något jag genast satte 

mig in i. 

Att belysa vikten av att förhålla sig med öppenhet och medvetenhet till de spår, 

riktningar och nya perspektiv som dyker upp under processens gång då man arbetar med sin 

valda metod och använder sig av de teorier man valt, är att respektera det studium av 

vetenskap och forskning där själva objektet och problematiseringen styr kunskapssökandet. 

Detta diskuterar Sohlberg som något i vetenskapliga sammanhang nästintill heligt och 

aningen svåruppnåeligt då vetenskapsteorin beskrivs som ett ”komplext område” med ”alla 

dessa begrepp”.4 Enligt min mening är det snarare ett vettigt, nödvändigt och 

möjlighetsskapande förhållningssätt till vetenskapsteori i forskningssammanhang för att 

säkerhetsställa att forskningen leder fram till något värdefullt och beskrivande av verkligheten 

istället för en subjektiv och kanske vinklad del av en självuppfylld profetia. Teorin och 

metoden i forskningsprocessen blir på detta sätt verktyg och möjligheter snarare än fasta, 

obegripliga mallar att utgå från och något som för processen framåt och vidare att förklara den 

valda delen av verkligheten som vi betraktar snarare än begränsar, stagnerar eller döljer den. 

 
1.4 Tidigare forskning och litteratur 
Då min rapport omfattar två undersökningar, dels den praktiskt experimentbaserade och dels 

den teoretisk genomförda vad gäller styrdokument och en överblickande genomgång av 

religionsämnet historik, kommer litteraturen att spänna över ett brett område. Till den 

teoretiska undersökningen har gamla såväl som idag aktuella styrdokument och kursplaner 

använts för att överblicka utvecklingen. Här har även en del litteratur av religionsvetare, 

professorer och andra författare använts som tar upp och resonerar överblickande över 

religionsundervisningen utveckling. Religionsvetare Kjell Härenstams resonemang i Kan du 

                                                           
3 Kabat-Zinn m.fl. 2007, Mandrup C, 2008 
4 Sohlberg P&B, 2001:17 
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höra vindhästen5 tar upp flera aktuella såväl som tillbakablickande didaktiska frågeställningar 

som relaterats till ”min” pedagogiska metod. Även annan forskning inom detta område har 

bedrivits och delvis använts som underlag för min analys. Exempelvis har Svensson/Larssons 

fallstudie Från enkelriktat till flerfiligt6 använts för att nyansera och understödja min 

teoretiska analys av religionsämnets utveckling. 

För den praktiska undersökningsdelen som undervisningsexperimentet innebar har en 

del övrig litteratur behövts tillgå som berör mental träning och mindfulness. Detta för att få ett 

djupare perspektiv i den alternativa metoden som ”min” pedagogiska modell går att jämföras 

med samt ställas mot. Jon Kabat Zinn är docent i medicin med beteenderelaterad och 

preventiv medicin som specialitet och har skrivit ett flertal böcker som utförligt beskriver 

begreppet mindfulness grundtankar, syfte samt tillhörande metoder att praktisera den. Bland 

den stora mängd litteratur och övrig referens som tar upp detta aktuella och moderna ämne 

ansågs en mer forskaranknuten referens som Kabat Zinn ett bra i detta vetenskapliga 

sammanhang. 

Avslutningsvis har det inte funnits särskilt mycket litteratur att tillgå inför denna rapport 

då andra tidigare studier främst berört antingen religionsundervisningens historiska utveckling 

eller praktiska tillämpningar. Min studie har ju främst handlat om att vidareutveckla, integrera 

äldre och nyare synsätt samt att utvärdera ett praktiskt genomfört experiment. Därav har valet 

av litteratur avgjorts utifrån de områden som berörts och de delar som har behövts 

understödjas med relevant forskning. Det pågående projektet Ett helhetsgrepp på hälsa7 som 

bedrivs på Högskolan i Gävle av bl.a. Olov Dahlin och som syftar till ett tvärvetenskapligt 

forum för studier i hälsa är ett typiskt sådant projekt som kopplats till och varit användbart i 

min forskning då det exemplifierar en liknande tanke; att med en helhetssyn integrera en 

företeelse i människans vardag som får effekter inom en mängd olika områden. 

 

1.5 Disposition 
Rapporten som redovisar denna undersökning är indelad i fyra huvudmoment; inledning, 

undersökning del 1, undersökning del 2 och avslutande diskussion. I inledningsdelen beskrivs 

bakgrunden och tillkomsten för denna undersökning Även huvudsyftet och frågeställningen 

med sina tillhörande mer teoretiska delfrågeställningar presenteras. En kort redogörelse för 

val av metod och en analys av dess betydelse för forskningens framåtskridande process i stort 

                                                           
5 Härenstam K, 2000 
6 Svensson/Larsson, Högskolan i Gävle 2008 
7 Ett helhetsgrepp på hälsa, Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier, Högskolan i Gävle 
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samt dispositionens utformning anförs också i denna inledande del av rapporten. Rapportens 

andra del, undersökning del 1, redogör för ett praktiskt experiment där tre perspektiv 

behandlas; ”min” pedagogiska modell med tillhörande syfte, kommentar samt 

utvärderingsmöjlighet, andra pedagogiska modeller och en jämförelse mellan ”min” och andra 

pedagogiska modeller. Denna uppdelning av undersökningen i tre utgångspunkter för att på 

ett så problematiserat och utredande sätt så möjligt kunna besvara frågeställningarna. I den 

andra undersökningsdelen, del 2, analyseras mer teoretiskt religionsämnet utveckling under de 

senaste decennierna fram till nu. Styrdokument och kursmålsbeskrivningar analyseras och 

diskuteras för att slutligen återges med ett överblickande sammandrag. I den avslutande 

diskussionsdelen förs sedan en argumenterande diskussion kring fördelarna och styrkorna 

kring användandet av ”min” pedagogiska modell samt dess brister och 

utvecklingsmöjligheter. Därefter vidgas perspektivet ytterligare till att blicka över just detta 

moment och ämnet religion till en diskussion kring användandet v denna modell även i övriga 

dessa respektive tre perspektiv utifrån samtliga delfrågeställningar för att vidga och 

perspektivberika analysen så mycket så möjligt. Efter den analyserande diskussionen med 

slutsatser kommer en kortare sammanfattning där frågeställningarna besvaras och på ett 

kortfattat sätt presenteras. Avslutningsvis följer en källförteckning med källhänvisningar till 

samtliga muntliga såväl som skriftliga referenser. En bilaga med den utvärdering som 

eleverna efter momentets gång genomförde följer sist i rapporten. 

 

 10



2 UNDERSÖKNING DEL 1: 
ETT UNDERVISNINGSEXPERIMENT 

 

2.1 ”Min” pedagogiska modell 
 

2.1.1 Tanken innan 
Den ursprungliga tanken var att planera, genomföra samt att utvärdera en alternativ 

undervisningsmodell inom religionsämnet på gymnasienivå inom just momentet hinduism. 

Denna alternativa undervisningsmodell skulle genom sin tillämpning och sitt praktiska 

genomförande med en avslutande utvärdering i samarbete med eleverna, kunna fungera som 

en god teoretisk grund samt utgöra ett gott underlag för en vidare diskussion och jämförelse 

med andra mer traditionella och föregående undervisningsmodeller och utgångspunkter för 

religionsundervisning. För att kunna utvärdera och analysera denna undervisningsmodell har 

elevernas respons under och efter momentet använts samt en teoretisk jämförelse med en mer 

traditionell undervisning utförts av mig själv i efterhand, i egenskap av forskare. 

I första hand skulle religionsämnets undervisningssituation med det ingående 

hinduismmomentet i sig vara av intresse att diskutera, men även andra pedagogiska såväl som 

kommunikativa situationer skulle kunna vidga perspektivet ytterligare till att omfatta en 

diskussion till vårt sätt att förhålla oss till vår situation i stort. Hur vi som människor reagerar 

med våra tankar, känslor och beteenden i ett socialt, kontextuellt såväl som existentiellt 

sammanhang. Att reflektera över vad kunskap är, hur kunskapsförmedling i ett 

självmedvetendegörande och reflekterande perspektiv kan förmedlas, blir en reflektion som 

förhoppningsvis kan appliceras på flera moment, andra ämnen och även omfatta fler områden 

i tillvaron än endast hinduismundervisning på religionskunskapen på gymnasienivå. Att utgå 

från ett mikroperspektiv för att sedan kunna diskutera, reflektera och vidare analysera i ett 

makroperspektiv utgör en plan som även påverkat och varit synbar i den konkreta 

undervisningsmodellen som beskrivs närmare vidare i forskningsrapporten. 
 

2.1.2 Mål, genomförande, kommentarer och utvärderingsmöjligheter 
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de konkreta mål som undersökningen syftade 

till samt tillhörande genomförande, kommentarer och förklaringar som beskriver dess syften. 

Även valda delar av utvärderingen som eleverna gjorde vid momentets avslut presenteras och 

kan ses på som en viss respons, ett visst utslag och resultat av den pedagogiska modellen samt 
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ett visst underlag för vidare diskussion om modellens eventuella framtida 

användningsområden. 

 

• Mål: Att eleverna får lära sig från och av religionen snarare än bara om religionen. 

 

Kommentar: Detta innebär mer konkret att eleverna inte bara ska läsa och förkovra sina 

teoretiska kunskaper om hinduism utan snarare få en verklig erfarenhet, en praktisk 

tillämpning och därigenom egna upplevelser av religionen som sådan. Att bara utgå från 

det upplägg och kunskapsurval som presenteras i den valda kurslitteraturen innebär ofta 

en alltför vinklad, snäv och teoretisk förmedling av en viss sorts kunskap från läraren till 

eleven. Undervisningen hamnar på en abstrakt nivå som varken förankras i elevens 

referensvärld eller förmedlas från en relaterad sådan från läraren. Läraren lär ut om 

religionen på ett sätt som i bästa fall innehåller inslag av lära av eller från- metoder i form 

av exemplifieringar. Men att få ta del av det själv, att själv få uppleva typiska hinduiska 

göranden eller få en inblick i vad det skulle kunna bestå av med hjälp av att aktivera 

andra delar och sinnen av sig själv än bara sitt intellekt, blir en helt ny erfarenhet för 

eleverna. Här utgör inte bara fragment eller utvalda delar av religionen distanserande 

exempel eller exotiska inslag, utan här prövas, upplevs och relateras de till elevens egen 

upplevelse av verkligheten. 

 

Genomförande: Detta mål uppnås genom inslag av typiska hinduiska föremål, övningar 

samt genom hörsel-, syn- och luktintryck. Tanken är att eleverna ska få ”smaka på” och 

kännas vid religionen snarare än bara från ett teoretiskt avstånd betrakta den utan att ens 

ges möjligheten att tillämpa och relatera den till sina egna liv. Denna upplevelse av 

religionen blir en kontrast till kunskap om religionen som den mer traditionella 

undervisningen syftar till. Detta konkretiseras genom att stimulera elevernas luktsinnen 

med hjälp av rökelser som ju är typiska för hinduiska ceremonier. Rökelserna bränns och 

används i klassrummet i samband med genomgång av hur en typisk hinduisk ceremoni 

kan se ut. Att ta med och visa upp olika statyetter som symboliserar de hinduiska gudarna 

samt att berätta kortfattat om dem. Eleverna får också lyssna till en mantraliknande 

ceremoni där mantrat OM reciteras samt kommenteras ur ett hinduiskt, filosofiskt 

perspektiv. Ljudet, musiken och berättarrösten stimulerar fler sinnen och påverkar därför 

upplevelsen och förståelsen av ljudet OM s betydelse för hinduismen. Eleverna upplever 
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och får en relation till ljudet istället för endast en teoretisk förklaring av vad ljudet 

innebär och hur det används. 

 

Utvärdering: Att eleverna själva får utföra övningar som syftar till liknande saker som 

religiösa ceremonier eller ritualer också gör, medför att deras förståelse för och 

upplevelse av religionen och dess funktion i andra människors vardagliga liv ökar. Detta 

måste nödvändigtvis inte innebära att eleven ”håller med” eller identifierar sig med en 

hindu, men kanske är det lättare att förstå och sätta sig in i dennes perspektiv. En 

erfarenhet eller insikt om vad en bedjande hindu egentligen upplever eller strävar efter. 

Den mindfulnessövning som experimentgruppen utförde ett antal gånger hade 

bland andra syften just detta, att utgöra en erfarenhet för eleverna hur det känns och vad 

som krävs för att stilla sinnet, koncentrera sig på att medvetet vara är och nu samt 

reflektera i efterhand vad som händer då. Hinduerna själva har måhända andra metoder 

och ritualer för detta, men det utgör ändå e erfarenhet för eleverna att ”smaka av” 

liknande aktiviteter som syftar till samma sak som hinduernas förehavanden. I alla fall 

vad de skulle kunna tänkas syfta till. Elevernas utvärderingar kring detta var både mer 

och mindre utförligt kommenterade kring detta. Kanske var det aningen svårt att göra 

denna till hinduernas strävan och livsfilosofi trots att jag försökte implementera det 

perspektivet både innan och efter övningen. Uttryckta kopplingar som: ”Jag själv kände 

faktiskt en liten tröst … påminner om att släppa företeelser som har hänt och säger att 

varje andetag har en början och ett slut. Man blir liksom påmind om att man lever här 

och nu, vilket är lätt att glömma bort ibland. Hinduerna övar kanske just på detta med sin 

yoga. Att de liksom vill förstå och känna efter vad som är verklighet här och nu och vad 

som är den där illusionen. Maya kallades det väl”8 fanns med i utvärderingen. Men även 

svar utan kommentarer kopplade till hinduismen förekom. ”Övningen var bara 

avslappnande och inge mer tycker jag”9 och ”Nej, inte än. Men jag tror att det kanske 

gör det om man får öva några gånger till”10

På den utvärderingsfråga som gällde om huruvida experimentgruppsdeltagaren 

kunde uppfatta några likheter mellan syftet eller effekten av den andningsövningen som 

de utförde och de metoder som hinduerna använder sig utav för att förändra sin 

upplevelse av verkligheten (se Bilaga 1, fråga 3e) förekom dock ett flertal kommentarer 

                                                           
8  Referens 10, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
9 Referens 3, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
10 Referens 9, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
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likt denna: ”Den största likheten jag ser är att när hinduerna gör det slappnar dom av, 

vilket vi också gjorde.”11 ”Det” i ovan citerade mening tolkar jag syftar på elevens 

föreställning om vad som sker hos en hindu då denne ägnar sig åt religiösa ritualer, seder 

eller ceremonier. Att eleven gör kopplingen mellan avslappningsövningen som den själv 

utförde och uppenbarligen upplevde effekterna av med syften eller effekter som 

eventuellt religiösa seder, riter eller andra förehavanden kan ha för den utövande, tycker 

jag är ett gott exempel på hur man ”smakar av” en religion och lär från och av den. 

 

• Mål: Att med utgångspunkt i elevernas egna reflektioner kring de existentiella frågorna 

närma sig de svar som hinduismen beskriver. 

 

Kommentar: Att eleverna ska ges möjlighet och hjälpmedel att utgå från sig själva och 

sina egna reflektioner kring vad som är viktiga, meningsfulla och reflekterande frågor att 

ställa och få besvarade för att sedan behandla dem ur ett hinduiskt perspektiv. Att 

hinduismen på detta sätt görs mer tillgänglig, ”enkel och hanterbar” medför vidare att 

elevernas egna värderingar, föreställningar och förhållningssätt till sin livsåskådning, hur 

den än må se ut, tydliggörs. 

 

Genomförande: Genom att diskutera de stora och gemensamma existentiella frågorna 

som berör oss alla och sedan relatera dem till de svar, eller försök till svar, som just 

hinduismen har, gör att eleverna inte upplever ett sådant avstånd, en sådan skillnad eller 

något främmande med det som hinduismen faktiskt står för många av dess utövare. Att 

svaren, metoderna och själva utövandet sedan inte helt är överensstämmande med 

elevernas egna behov, önskemål eller föreställningar av svarsfinnande är mindre viktigt. 

Eleverna blir varse om att det är liknande frågor, samma källa till sökande och 

påminnande förhållningssätt till företeelser i livet som de liksom hinduerna förhåller sig 

till. Tanken är att den ska formuleras klarare med hjälp av det hinduiska perspektivet utan 

att för den sakens skull nödvändigtvis styra om bli normgivande. Att få fatt på sina egna 

tankar, känslor och beteenden genom att betrakta och sättas in i andras blir ett 

tillvägagångssätt som lika mycket syftar till att se de likheter som finns men även genom 

olikheterna dra lärdom av och tydligare ringa in sin egen livsåskådning. 

Att samtidigt utgå från de stora frågorna för att sätta sig in i ”snävare” svar som en 

främmande religion kan upplevas ha, blir ett från makro- till mikroperspektiv som 
                                                           
TP

11 Referens 5, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 

 14



eleverna förhoppningsvis blir alltmer medvetna och insatta i under momentets gång. Att 

även vända processen, att ställa sina egna frågor eller relatera de stora svaren som en 

världsreligion faktiskt erbjuder, från sitt eget liv blir till en mikro- till makroperspektiv 

som också blir applicerbart i sammanhanget. Eleverna kan enligt detta sätt att arbeta med 

en religion delvis utgå från det stora för att förstå det lilla, men delvis utgå från det lilla 

för att förstå det stora. Detta genomfördes tillsammans med min experimentgrupp i 

helklass med hjälp av en sorts tankekarta framme på tavlan som tillsammans med 

elevernas såväl som mitt deltagande och bidragande. Vad innebär det att vara människa, 

var kommer allt ifrån, har livet någon mening, hur ska man veta vad som är rätt och fel, 

finns Gud och såna fall viken Gud samt vad händer efter döden? Poängen med att 

upprätta en tankekarta som denna är att påvisa och göra eleverna medvetna om att vi 

oavsett kön, ålder, kultur, nationalitet eller religion ställer oss samma frågor, och att 

svaren både kan skilja sig åt samt likna varandra i de olika religionerna. Att därefter 

presentera de svar och filosofiska tankegångar kring livets mening och vår tillvaro som 

hinduismen står för blir med denna utgångspunkt inte lika främmande, svårtillgängligt 

eller särskilt konstigt. Eleverna får använda sina egna frågor och reflektioner kring vad 

det innebär att vara en människa till att besvara och försöka förstå sig på vad hinduismen 

erbjuder för svar. 

 

Utvärdering: Att eleverna tillhandahålls verktyg att reflektera över sin egen livssituation 

och hur de kan förhålla sig till den tycks av utvärderingssvaren att döma viktig och 

uppskattad bland eleverna. Flera beskriver att de reflekterat kring frågor som rör dem 

själva och som de anser är viktiga. ”Jag har fått en bra undervisning om hinduism och 

deras sätt att tänka och genom det har jag själv också börjat fundera om mina åsikter 

och livet. Det känns skönt för det behöver jag göra.”12 Människan tycks ju ha ett behov 

att förstå sig själv och sitt förhållande till sin omvärld. Att skolan får bli ett forum och ett 

laboratorium för denna utvecklingsprocess som eleverna går igenom i alla stadier borde 

vara självklart. Eleverna behöver få formulera, uttrycka samt ständigt reflektera över sin 

tolkning av livet och dess rika innehåll. Religionsämnet skulle kunna erbjuda eleverna 

just detta forum; att smaka på och kännas vid andra frågor och svar för att se vilka som 

faller dem i smak utifrån deras upplevelser av livet. Denna ”hunger” gestaltas så tydligt 

hos eleverna, varför inte låta ”rätt” religionsundervisning stilla deras hunger? Eller 

snarare hjälpa eleverna att själva hitta ”föda” genom att med en genomtänkt, anpassad 
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och öppen undervisningsmetod stilla deras sinnen för att sedan göra de öppna och 

mottagliga för det som eleverna kan tänkas behöva för att själva formulera sin tolkning av 

sin egen såväl som andras livssituation. 

”Man tänker sig in lite mer i deras tankar och då inser man att man själv borde ta 

vara på livet, för de är ju rädda om sitt. Så det tänker jag på lite oftare nu.”13 Även om 

eleverna kan redogöra för de grundläggande hinduiska begreppen som rör återfödelse, 

karma och eviga kretslopp, och inte riktigt identifiera sig med dessa tankegångar eller 

övertygelser, verkar de ändå kunna finna vissa likheter och förhållningssätt till dem som 

de i sina egna liv kan eller vill relatera till. ”… så nästa gång jag sejtar kommer jag 

säkert att tänka: Aaa, det är nog meningen att jag ska pröva det där tricket, vad det nu 

kan vara”14

Även då eleverna ur experimentgruppen i sina utvärderingssvar formulerar hur de 

inte tycker eller förhåller sig till vissa filosofiska tankebanor som finns inom hinduismen, 

så är ju det ett sorts inringande av deras egen livsåskådning. Genom att medvetandegöra 

för sig själv hur man inte tror, tycker eller förhåller sig till något, kan man lättare 

formulera vad man istället anser är sanning för sig själv. 

 

• Mål: Att genom en ökad medveten närvaro möjliggöra för eleverna tillägnandet såväl 

som upplevelsen av hinduismen. 

 

Kommentar: Att eleverna genom en ökad medveten närvaro bättre ska kunna tillägna sig 

de kunskaper och upplevelserna kring religionen hinduism som de under momentets gång 

”utsätts” för. Detta syftar till att eleverna blir påvisade eller varse om parallellerna mellan 

en ökad medvetenhet och en del av de svaren på olika existentiella frågor samt metoderna 

att finna dessa svar som hinduismen erbjuder. Med en ökad förståelse för sin egen 

närvaro och sitt eget sinnes flyktiga natur samt hur man med olika metoder kan förhålla 

sig till denna process, får eleverna en tillgänglig, applicerbar och verklig relation till de 

metoder som hinduismen använder sig utav för att utöva och efterleva sin religion. Att 

stilla sitt sinne för att uppleva en alternativ eller transcendental upplevelse av 

verkligheten blir på det sättet inget mystiskt eller främmande utan kan användas och 

förhållas till som en ren koncentrationsövning där fokus handlar om att vara här och nu 

                                                           
12 Referens 10, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
13 Referens 16, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
14 Referens 3, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
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samt att betrakta svårigheten i denna till synes enkla uppgift. Upplevelsen av hur flyktigt 

och föränderligt det mänskliga sinnet beter sig behöver vidare inte syfta till något annat 

än ett konstaterande och ett fastslagande att så är fallet. Vidare kan det också jämföras 

eller betraktas ur det hinduiska perspektivet där man strävar efter andra mål som har en 

vidare tanke om upplevelsen av det gudomliga och om ett förenande med världsalltet.15

 

Genomförande: Genom en enkel stillhetsmeditation som spelas upp på en CD-skiva 

medvetandegörs och uppmärksammas experimentgruppen under 12 minuter på sin 

andning, sina tankar, känslor och sitt sinnes ständiga begär och naturliga egenskap att 

kontinuerligt uppehålla sig vid olika tankar, sinnesintryck eller förnimmelser av känslor. 

Att medvetet fokusera sin uppmärksamhet på en av dessa företeelser i taget t.ex. genom 

att koncentrera sig på enbart andningen eller på att uppmärksamma en tanke i taget, gör 

utövaren medveten om svårigheten i detta till synes enkla. Den guidade meditationen 

instruerar hela tiden deltagaren var uppmärksamheten och fokus bör befinna sig samt 

medvetandegör även deltagaren om eventuella fällor eller svårigheter som att låta sig 

ryckas med av tankarna. Efter övningen får experimentgruppen fritt uttrycka svårigheter 

och tankar kring den nyss utförda övningen samt besvara en del frågor som jag förberett 

kring svårigheter, hur övningen upplevdes under och efteråt, om de kunde relatera den till 

något annat eller jämföra den med tidigare erfarenheter, aktiviteter eller tillstånd som de 

befunnit sig i. 

Därefter vidgas resonemanget lite till att relateras till hinduismen och dess strävan 

efter uppnåendet av insikten av hur allt jordiskt är illusioner. Av hur maya, slöjan, hindrar 

oss från att uppnå frälsning och hur de allra flesta människorna felaktigt identifierar sig 

med sina jordiska liv; sina fysiska kroppar, sina tankar för stunden eller känslor just då. 

Genom att gå bakom detta, få en upplevelse av hur vi kan ”tysta tankebruset” eller för en 

stund pausa den pågående känslan kan vi likna eller tänka oss in i vad som eventuellt 

skulle kunna finnas bakom, innanför eller i oss som vi inte alltid har kontakt med 

eftersom vi svarar och verkar på de stimuli som ytter- såväl som bår inre värld utsätter 

oss för. Elevernas erfarenhet från den enkla stillhetsmeditationen blir en språngbräda och 

en erfarenhet som kan appliceras på det abstrakta och djupt filosofiska som hinduiska 

grundtankar vilar sin filosofi på. Allt är ett. Jag är du… 

 

                                                           
15 Mattsson m.fl, 2004:189 
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Utvärdering: Den mindfulnessövningen som experimentgruppen utförde vid ett flertal 

av lektionstillfällena under momentets gång hade flera syften. Men ett av dem var att rent 

undervisningssituationstaktiskt få eleverna mer koncentrerade, fokuserade och mottagliga 

för undervisning. Hypotesen var att då eleverna är medvetet närvarande har de lättare att 

tillgodogöra sig den undervisning som läraren i klassrummet bedriver. Eleverna antogs då 

lättare fullt ut kunna deltaga och bidraga med sin närvaro och allt vad den innebär. Detta 

tycks av utvärderingssvaren att döma uppnåtts, många beskriver på olika sätt hur de med 

hjälp av andningsövningen stillats och blivit medveten om sin närvaro. ”Det var bra att 

lära sig att ta djupa andetag och kunna slappna av. Det var väldigt skönt eftersom vi i 

vanliga fall inte ens tänker på att vi andas ut och in så det var lärorikt. Sen så var det 

avslappnande och en skillnad mot för vår vanliga miljö i klassrummet. Blev en helt tyst 

och avslappnad miljö … vilket gör att man tänker klarare.”16 De andra syftena samt 

tillhörande utvärdering med övningen redovisas under respektive mål. 

I utvärderingen frågades det med hänvisning till denna övning efter elevens egna 

upplevelse av andningsövningen (se Bilaga 1, fråga 3d) samt hur den kan bidra till att 

skapa ett nytt perspektiv eller en ny erfarenhet av verkligheten. Många uttrycker hur de 

känt efter eller blivit medvetna om sin egen kropp eller sitt sinnestillstånd. ”Övningen fick 

mig verkligen att fundera vart jag var. Den påminde om att man sitter på stolen och att 

man har ont i ryggen osv.”17 ”Jag tycker att andningsövningen var väldigt bra. Man 

kunde mer koncentrera sig efter den och veta att vi lever här och nu plus att man kunde 

ta bort onödiga tankar som ligger och stör.”18

 

• Mål: Att eleverna i allmänhet får en ökad medvetenhet och en utvecklad uppmärksamhet 

om sin pedagogiska såväl som existentiella situation i stort. 

 

Kommentar: Detta mål och syfte med det skiljer sig vid en första anblick nämnvärt från 

det föregående då det också syftar till att uppmärksamma eleverna om deras pedagogiska 

situation här och nu (då den just är ämnet religion och momentet hinduism) och på detta 

sätt bana en väg för lärandet, förståelsen och upplevelsen. Men detta mål syftar vidare; att 

genom denna metod även få eleven att koppla denna upplevelse och erfarenhetsbaserade 

                                                           
16 Referens 6, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
17 Referens 10, Experimentgrupp ”moment hinduism, Borgarskolan 2008-09-17 
18 Referens 15, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 

 18



förståelse till andra delar av sitt liv, i andra kontexter som även kan komma att innefatta 

tidigare eller framtida upplevelser. 

Eleverna uppmärksammas på hur tankar, känslor och beteenden ständigt är 

närvarande i deras skolförlagda såväl som övriga tillvaro och att de alltid förhåller sig till 

detta faktum även om det är på ett omedvetet plan. Genom att utföra och träna på 

andningsövningar som syftar till att medvetandegöra och koppla andningen till sinnets 

flyktiga natur som ett återkommande inslag under momentets gång samt att kontinuerligt 

återknyta till denna övning, gör att eleverna blir medvetna om denna ständigt pågående 

process. Kanske kan övningen innebära ett verktyg som Kabat-Zinn m.fl.19 diskuterar att 

Mindfulness är och som syftar till att uppmärksamt kunna ge akt på det som är i ett givet 

ögonblick, hur de är snarare än hur vi vill att de ska vara. Författarna menar vidare att 

Mindfulness är erfarenhetsbaserad och fokuserad upplevelse på och av här och nu till 

skillnad från när sinnet är ockuperat av tankar och abstraktioner som befinner sig fjärran 

från de omedelbara sinnesintrycken. Sinnet styr då tankarna mot det förflutna eller mot en 

imaginär framtid som hindrar oss att fullt ut ta del av och påverka vår faktiska situation. 

För eleverna och deras direkta skolsituation innebär detta att inlärningsprocessen 

skulle kunna förenklas och ”renas” från alla de andra störningar och processer som vårt 

sinne annars så flitigt uppehåller oss med och istället kunna koncentrera sig enbart på det 

som i den specifika inlärningssituationen är aktuellt. Vidare skulle detta innebära att 

eleverna i allt större omfattning själva skulle påverka och styra sin inlärning snarare än att 

det skulle vara en kunskapsförmedling från lärare till eleven. Eleverna skulle dessutom 

kunna applicera detta verktyg på sin övriga tillvaro då de genom att avsiktligt, 

uppmärksamt och utan att värdera observera saker och ting som de är i stunden här och 

nu kunna närma sig varje situation med öppenhet. Detta menar jag även skulle kunna 

integreras och ha fördelaktiga effekter även utanför momentet hinduism och inom ämnet 

religion. Även utanför skolans värld skulle denna integrerade religionsundervisning vara 

verksam som en modell och ett förhållningssätt för eleven att verka i sin omvärld. (Läs 

vidare om detta i kapitel 4.5 under rubriken Utvecklingsmöjligheter för integrativ 

religionsundervisning). 

Författarna Kabat-Zinn m.fl. beskriver hur även situationer som man märker väcker 

vissa obehagliga känslor inombords, t.ex. rädsla, kan med detta verktyg bemötas och 

behandlas med fullständig öppenhet och närvaro. Att förstå hur ens tankar endast är 

övergående mentala händelser, inte bokstavlig verklighet, och att man står i närmare 
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kontakt med livet som det är då man tillåter sig att uppleva omvärlden genom kroppen 

och sina sinnen istället för att mestadels uppfatta den via sin omedvetna tolkningsmallar 

och invanda tankebanor20 öppnar ju för oändliga möjligheter till utveckling och framgång 

för eleverna även utanför skolans kontext. Relationer, mental hälsa, ökad självkänsla och 

självkännedom såväl som färre stressrelaterade symptom är några av de fördelar och 

förtjänster som en ökad medveten närvaro kan bidra med.21 Då fördelarna, det vida 

användningsområdet och de positiva effekterna utanför de skolkontextuella situationerna 

emellertid tycks vara för stor och nästintill ogripbar i alla fall för innanför ramen för detta 

moment, kommer jag vidare inte att analysera, diskutera eller ens spekulera vilka 

konsekvenser ett utvecklande av detta mindfulnessverktyg skulle kunna få för eleverna 

utanför skolan och i sitt vardagliga liv. Jag nöjer med mig att konstatera att det skulle 

kunna innebära stora fördelar och enorma utvecklingsmöjligheter. Huruvida eleverna är 

mottagliga, mogna eller motiverade att inse, vilja utveckla och benägna att testa detta 

utanför religionsundervisningen i skolan under momentet hinduism, ligger utanför min 

ambitionsnivå för detta experiment att undersöka såväl som kompetens att utvärdera eller 

implementera. 

 

Utvärdering: Att eleverna tillhandahålls verktyg att reflektera över sin egen livssituation 

och hur de kan förhålla sig till den tycks viktig och uppskattad bland eleverna. Detta 

lämpar sig ju religionsundervisningen med en lära av och från- undervisning alldeles 

ypperligt för. Människan tycks ju ha ett behov att förstå sig själv och sitt förhållande till 

sin omvärld. Att skolan får bli ett forum och ett laboratorium för denna 

utvecklingsprocess som eleverna går igenom i alla stadier borde vara självklart och 

framgår i och med utvärderingssvar som: ”Jag har fått en bra undervisning om hinduism 

och deras sätt att tänka och genom det har jag själv också börjat fundera om mina 

åsikter och livet. Det känns skönt för det behöver jag göra.”22 Av några svar framgår 

även tydligt att eleverna tyckte att det var svårt att koncentrera sig och att det därför 

kanske är svårt att göra kopplingen mellan medveten närvaro och sin egen formulering av 

en livsåskådning. Detta är emellertid något rimligtvis påverkats av momentets korta 

tidsperiod och som jag tror skulle ha kunnat motverka en längre tidsplanering med fler 

återkommande inslag likt denna övning. Eleverna behöver öva på att koncentrera sig och 

                                                           
19 Kabat-Zinn m.fl. 2007:55-60 
20 Kabat-Zinn m.fl. 2007:61 
21 Mandrup C, 2008:36 
22 Referens 10, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
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att stillas för att sedan kunna använda denna medvetenhet till att formulera och 

medvetandegöra sin egen livstolkning för sig själv. 

 

2.2 Övergripande utvärdering av ”min” pedagogiska modell 
 

Då min experimentgrupp bestod av 18 stycken deltagare och samtliga deltog i utvärderingen 

fanns det efter experimentets avslut följaktligen 18 utvärderingar att tillgå. Dessa 18 

utvärderingar presenterar ett tämligen varierat resultat av både vad gäller fyllighet och 

respons. Några är rikligt fylliga med både utförliga och detaljerade svar om de tillägnade 

hinduiska religionskunskaperna såväl som reflekterade och diskuterande svar på de frågor 

som rör själva metoden och syftet med hela detta experiment, dvs ”min” pedagogiska metod. 

Det tycks finnas ett samband mellan detta; de flesta experimentdeltagare som svarat utförligt 

på de utvärderingsfrågor som mer syftar till de tillägnade hinduism- och 

religionskunskapsfrågorna, har också diskuterat mer utförligt kring den pedagogiska 

modellen, deras egen utveckling i förhållande till en sådan modell samt reflekterat över deras 

egen livsåskådning i stort. De allra flesta av dessa mer utförliga utvärderingar beskriver också 

momentets återkommande mindfulness- övning med positiva ordalag som ”avslappnande”, 

”medvetandegörande” och ”nyttig”. Dessa experimentdeltagare har också gjort direkta 

kopplingar mellan hinduismen och förehavanden inom religioner stort och den övning de fick 

göra. Av utvärderingssvaren framgår i flera fall hur mindfulness- övningen kan kopplas till 

flera aspekter av livet både innanför och utanför skolsituationen såväl som inom och utanför 

just den hinduiska traditionen. Detta måste ur experimentsyftandesperpektiv tolkas som ett 

mycket bra resultat som understryker ”min” pedagogiska modells utvecklingsmöjlighet och 

potentiella framgång vid ett implementerande i liknande sammanhang. 

Några av experimentdeltagarnas utvärderingssvar är av kortare karaktär. Här 

förekommer en del ja och nej- svar samt även något ”jag vet inte” och ”kanske”. Dessa 

utvärderingar innehåller varken några mer utredande svar på de frågor som berör hinduismen, 

momentets pedagogiska del eller reflektioner kring den egna livsåskådningen med eller utan 

koppling till hinduism eller den pedagogiska modellen. Det tycks inte spela någon roll om det 

just är det sistnämnda syftet i momentet; att genom undervisningsmetoden få hjälp att kunna 

reflektera och formulera sin egen livsåskådning, eller de mer rent religionkunskapsteoretiska 

frågorna (som under detta moment i första and rörde hinduismen) för dessa 

experimentdeltagare. Utvärderingssvar som rör båda dessa syften tyck kortfattade och flera 

saknar svar alls. Under utvärderingstillfället poängterades dock att det inte var viktigast att 
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hinna med att svara på alla frågor, då de var ett ganska stort antal, utan snarare koncentrerar 

sig på de man hann med samt de man hade något att kommentera. Möjligtvis spelade denna 

roll i några av dessa kortfattade utvärderingarnas fall, de kanske såg sin chans att ”slippa 

undan” att utveckla sina svar vidare då denna uppmaning förelåg under utvärderingen. 

Vidare kan man av de kortare utvärderingsexemplen utläsa att många visst tillägnat sig 

de viktigaste fakta och informationen om religionen hinduism som sådan, men att de vidare 

inte vill utveckla, analysera eller reflektera över dessa svar. Kanske har detta att göra med 

utvärderingsformen, skriftlig enkät kanske inte passar alla. Några skulle eventuellt ha kunnat 

utveckla sitt svar utförligare om utvärderingen istället gjorts muntligt under en mer 

diskussionsliknande form. Möjligheten finns också att någon eller några av 

experimentdeltagarna av olika anledningar inte vill, är motiverad eller har uppnått den 

mognaden att reflektera och ifrågasätta sin livsåskådning. Detta bör respekteras och inte 

”tvingas fram” till fördel för ett experiments skull. Däremot bör man eventuellt 

medvetandegöra för en sådan elev hur ett flertal av de uppsatta religionskunskapsmålen syftar 

till att faktiskt relatera till sig själv och utifrån det kunna ta in och förhålla sig till andra 

religioner. Att ta denna diskussion med någon elev ansåg jag varken åligga min position eller 

uppgift som lärarstudent eller forskare för ett pedagogiskt experiment. Kanske är det något 

som experimentdeltagargruppens ordinarie lärare kommer att få en klarare uppfattning om 

längre fram i kursen och utifrån det agera på. 

Rent generellt var de allra flesta överens om att religionsundervisningen under 

experimentets gång berikat, belyst eller tillfört dem något. (Se fråga 5b, Bilaga 1). Svar som 

att ”det har varit kul”, ”man har fått ett nytt perspektiv” och ”den har fått mig att tänka till” 

figurerar i flera utvärderingar. Det förekommer någon kommentar om att de inte riktigt vet 

hur ännu och att ”efter ett tag kanske det faller på plats, nu känns allt ganska nytt”.23 Denna 

reflektion kanske bör beaktas noggrant då undervisningsmetoden faktiskt är ganska ny och 

annorlunda mot för vad eleverna i skolan är vana vid. Kanske tar det ett tag att implementera 

en sådan undervisningsmodell och eventuellt behöver den en mer utförlig genomgång, 

introduktion och sedan ständig utvärdering tillsammans med eleverna så att de är helt ”på det 

klara” över vad den syftar till, vad som förväntas av dem samt hur de kan använda den. 

 

                                                           
23 Referens 16, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
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3 UNDERSÖKNING DEL 2: 
TEORETISK UNDERSÖKNING AV RAMBETINGELSER 

 
3.1 ”Min” pedagogiska modell 
3.1.1 Vägen fram till ”min” pedagogiska modell 
Nedan följer avsnitt med kortare redogörelse för religionsämnets utveckling i den svenska 

skolan under de senaste decennierna. Redogörelsen kommer främst att beröra hur skollagen 

och skolplanerna kommenterat och förhållit sig till ämnet, dels av utrymmesskäl och dels för 

att kunna föra en så bred och allmän diskussion så möjligt kring hur religionsämnet tolkats 

och framförts. En historisk redogörelse av detta slag går det lättare att belysa och diskutera de 

rambetingelser som kommit att påverka och styra religionsundervisningen då såväl som nu. 

 

3.1.2 Grundskolelagens framfart med religionsundervisningen 
1842 kom Sveriges första folkskolestadga som beskrev hur kristendomen var det viktigaste 

ämnet. Den menade att genom att människor lärde sig att läsa kunde de också läsa sin bibel 

och sin katekes. Texterna som låg till underlag för undervisningen såsom Luthers lilla katekes 

syftade naturligtvis inte till att informera om hur kristna människor faktiskt trodde och levde 

utan snarare hur de borde tro och leva.24 Härenstam diskuterar avsikten i första hand som 

något som eleven skulle lära sig något av och för sin egen utveckling och fostran till kristna 

människor. Han menar vidare att det inte fanns något utrymme för icke- kristna och 

”felaktiga” religioner. 

Ett viktigt motiv för kristendomsundervisningen var dock att den gav en god grund för 

samhällsmoralen då tonvikten på den bibliska etiken markerades. Det gällde att fostra 

eleverna till den kristna etiken som tydligt genomsyrade skolans lärobokstexter uppbyggda av 

en moraliserande karaktär. Sedan 1962 har vi i den svenska skolan haft en tradition av en 

objektiv, icke- konfessionell religionsundervisning som i huvudsak handlat om att lära om 

icke-kristna religioner.25 De icke-kristna religionerna placerades under rubriker såsom 

”religioner och religionssurrogat” och syftades till att endast lära om och detta även i en 

begränsad omfattning. Den tradition som man skulle lära om var den kristna traditionen. 

Läroplan för grundskolan 1962, Lgr – 62, tillkom efter en mycket livlig debatt om 

kristendomsundervisningens roll i skolan där kulturradikaler krävde att den skulle avskaffas 

                                                           
24 Härenstam, 2000:148 
25 Härenstam, 2000:145 
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helt. De ansåg att skolan inte borde syssla med kristen indoktrinering medan det samtidigt 

verkade finnas uppenbara starka intressen för en bevarad kristendomskunskap. 

Kompromissen blev den konfessionslösa kristendomsundervisningen som krävde att 

”undervisningen ska vara objektiv”.26 Både när det gällde kristendomen och de icke-kristna 

religionerna betonades lärandet om religionerna och inte i dessa. Detta har inneburit att man 

varit restriktiv med sådant som betraktas som påverkan. S-Å Selander menar att 

objektiviteten, vetenskapligheten och rädslan för att påverka resulterade i att innehåll och 

verksamhetsformer som kunde ha skapat inlevelse och entusiasm betraktades med skepsis. 

Selander påpekar vidare att det ändå stod uttryckligen i både läroplan och skollag att målet 

med undervisningen inte enbart var kunskap om samhällets religion och livsåskådningar utan 

också personlighetsutveckling.27

Då nästa läroplan för grundskolan kom, 1969, ändrade kristendomsundervisningen 

namn till att istället heta religionskunskap. Nu betonades återigen kravet på objektivitet och 

kompletterades med att undervisningen skulle vara allsidig och saklig samt att vara beskaffad 

så att eleven gavs möjlighet att själv ta ställning i livsåskådningsfrågor. Skolplanen 1969 gav 

möjlighet att undervisa om icke- kristna religioner redan på lågstadiet men huvudsakligen 

hänvisades till mellan- och högstadiet.28 Härenstam diskuterar hur detta ur lära om/av- 

perspektivet huvudsakligen handlar om lära om. Då läroplanen också säger att skolan ska 

fostra till vissa allmänna värderingar är det också religionskunskapens uppgift att medverka 

till denna fostran. Det man ska lära av religionerna är således inte t.ex. hur man bör leva som 

kristen utan snarare att man bör vara tolerant och hysa förståelse för andra religioner. 

I läroplanerna för grundskolan som utkom 1980 får religionsämnet en ny utgångspunkt i 

”elevernas livsfrågor”.29 Den bakomliggande tanken är nu att människorna har olika frågor 

om livet och studierna syftar till att ta upp de olika religionernas och livsåskådningarnas svar 

på dessa frågor. Precis som i läroplanen från 1969 betonas samma allmänna värderingar även 

i Lgr – 80 där t.ex. skolans internationella inriktning är viktig. Däremot har nu begreppet 

objektivitet tonats ner aningen för att istället ersättas med begrepp som saklighet och 

allsidighet. 

                                                           
26 Kunkl. Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan 1962, 217 
27 Selander S-Å, Undervisa i religionskunskap, 1993:13 
28 Härenstam, 2000:152 
29 Härenstam, 2000:152 
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”Urvalet och behandlingen av stoff i allmänhet skall präglas av saklighet och 

allmänhet. Genom att göra undervisningen saklig och allsidig uppfyller skolan på 

bästa sätt kravet på objektivitet”.30

Nu rubriceras religionskunskapen inte som ett självständigt ämne utan ingår i de 

samhällsorienterande ämnena, samhällskunskap, historia, geografi och religionskunskap. 

Dessa ämnen har ett speciellt ansvar för elevernas demokratiska uppfostran samt för deras 

utvecklande internationellt medvetande och förståelse. 

”Undervisningen skall hjälpa eleverna att utveckla en personlig uppfattning samt 

förståelse och respekt för andra människors och kulturers värderingar. Den ska 

samtidigt hävda vår demokratis väsentliga värden och klart ta avstånd från allt 

som strider mot dessa”.31

Läroplanen kan tolkas uppmuntrande till studier som bidrar till elevens eget formande av en 

personlig uppfattning samt förståelse och tolerans för andras. Denna 

”livsåskådningspedagogiken” tar upp också de icke- kristna religionernas svar på livets frågor 

och öppnar härmed ”en möjlighet att lära av religionerna och inte bara om dem”.32 

Religionskunskapen innan hade i första hand haft till uppgift att vara informativ, men nu 

kunde alltså de svar som religionerna bidrog med att användas till utformandet av elevens 

egen livsåskådningsutveckling. Detta var ju något som faktiskt var helt i linje med läroplanen 

så länge det inte kom i konflikt med de gemensamma värderingarna.33

 

3.1.3 Gymnasieskolans tidigaste läroplan och kommentarer till 
religionsundervisning 

Gymnasieskolans tidigare läroplan utkom den 1970 och betonade starkt objektivitet och 

kritiskt tänkande. Precis som grundskolans motsvarande läroplan betonade den samtidigt 

vikten av skolans fostran till gemensamma värden som t.ex. förståelse för andra folks 

religiösa och kulturella förhållanden. 

”En huvudlinje i gymnasieskolans undervisning är att utveckla ett självständigt 

och kritiskt betraktelsesätt. … Det bör alltid överlåtas till eleven att efter 

självständig prövning acceptera eller förkasta en värdering. Detta innebär att 

                                                           
30 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskola. Lgr-80, s.31 
31 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskola. Lgr-80, s.31 
32 Lendahl B., 1986:65 
33 Härenstam K, 2000:153 
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som allmän regel för undervisningen bör gälla att objektivitetskravet skall sättas i 

centrum. Fakta och värderingar skall presenteras så allsidigt som möjligt.”34

 

Vad gällde de icke-kristna religionerna lades tonvikten vid orientering och tematisk 

jämförelse, sådant som i första hand kan räknas in under lära om. Man kan utläsa hur de rent 

informativa betonas starkt, vilket nedanstående stycke ur Lgy – 70 exemplifierar. 

”En översikt över judendom och islam, hinduism och buddhism. … Lämpliga 

ämnesområden vid det tematiska, jämförande studiet är bl. a. Gudstrons 

utformning, frågan om människans frälsning, gudstjänstformerna samt religion 

och samhälle. … Ett väsentligt led i detta huvudmoment bör vara de icke-kristna 

religionernas aktuella situation.”35

 

1994 kom gemensamma läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan, Läroplaner för det 

obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo – 94. Dessa läroplaner var 

mycket tunna och förväntades följas upp på respektive skola av ett lokalt kursplanearbete. 

1994 då det svenska skolsystemet reformerades 1994 och nya läroplaner och kursplaner 

fördes in, innebar detta bl.a. att ämnet religionskunskap omvärderades och att diskussionen 

kring innehållet i detta ämne fick nytt liv. Eftersom religionskunskap då blev ett kärnämne 

som skulle läsas även på samtliga yrkesinriktade programmen, var det många som frågade sig 

om eleverna på dessa program hade en annan attityd till religionskunskap och om de 

överhuvudtaget hade den rätta motivationen för ytterligare ett teoretiskt ämne. Läroplanerna 

blev dessutom mycket tunna och förväntades följas upp på varje enskild skola av ett lokalt 

kursplanearbete. Grundläggande gemensamma värden för de olika stadierna är identiska och 

har redovisats ovan med stark betoning på saklighet och allsidighet. 

”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 

Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjlighet 

till såna. … Alla som verkar i skolan skall alltid hävda de grundläggande värden 

som anges i skollagen och ta avstånd från det som strider mot dem.36

 

Vad gäller värderingsutvecklingens roll betonar läroplanen att skolan ska fostra 

                                                           
34 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan. Lgy –70. Sid. 13 
35 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan. Lgy –70. Sid. 304 
36 Utbildningsdepartementet. Lpf –94. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. 1994 
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”I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism.” 

 

Vad gäller etiken är det den kristet-humanistiska västerländska traditionen man ska lära av. 

Härenstam kommenterar att skolan samtidigt betonar vikten av att möjliggöra för skilda 

uppfattningar och menar därigenom hur möjligheten till lärandet av icke- kristna religioner 

öppnas.37 Författaren hänvisar vidare till Statens förvaltningssamling, SKOLFS 1994 där det 

bl. a. står att 

”Undervisningen skall fördjupa elevernas kunskaper om kristendom och övriga 

religioner och livsåskådningar. Genom mötet med människor olika traditioner, 

kulturer och religiösa seder skall eleverna fördjupa sin inlevelse i, förståelse och 

respekt för andra människor.”38

Härenstam fortsätter att citera samma källa som anger hur eleven efter genomgången kurs 

skall kunna följande 

”… redovisa insikter i kristendomens och andra världsreligioners och 

livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och 

urkunder. … arbeta allt mer och mer medvetet med sina egna livs- och 

moralfrågor och ta ansvar för att utforma en personlig hållning i dessa frågor 

samt förstå konsekvenserna av denna för andra människor, samhälls- och 

yrkesliv.” 

Härenstam menar att det huvudsakligen syftar till information där det handlar om att lära sig 

tolerans och förståelse genom att studera religionerna på ett jämförande sätt. Författaren 

påpekar hur religionskunskapen inte är ensam om denna värderingsfostran utan hur det i 

princip gäller alla skolämnen. 

Tanken att undervisningen ska vara utformad och anpassad så att den tillmötesgår varje 

enskild elevs förutsättningar och behov är i själva verket inte någon nyhet som börjat spridas 

med Lpf - 94. Det är t.ex. utifrån flera tidigare läroplaner som Sven-Åke Selander förespråkar 

mer ämnesintegrerad undervisning. Detta menar Selander skulle kunna utgöra en sorts metod 

för att möta eleverna i deras egen verklighet: ”Den allra viktigaste integrationen är dock att 

eleverna förmår integrera stoffet med sig själva. Därför är det viktigt att man planerar studiet 

så att innehållet formuleras utifrån barns och ungdomars upplevelsevärld. Då finns 

                                                           
37 Härenstam K, 2000:155 
38 Härenstam K, 2000:155 
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förutsättningar för att innehållsstudiet kan göras angeläget. På så sätt kan elevers livsvärld 

vidgas och fördjupas.”39

 

3.2 Vägen från rambetingelserna mot ”min” pedagogiska modell 
Ovan förda teoretiska genomgång av religionsämnets utveckling i den svenska skolan under 

de senaste decennierna visar på de olika sätten och utvecklingen av dessa att förhålla sig till 

ämnet religionskunskap. Den teoretiska undersökningen, som denna forskning delvis stödjer 

sig på för att sätta ”min” pedagogiska modell i ett adekvat förhållande till befintlig 

religionsundervisning, har främst berört de skol- /läro-, ämnes- och kursplaner som kommit ut 

de senast årtiondena. Dessa presenterar naturligtvis inte hela bilden av hur 

religionsundervisning bedrivits överallt och i varje klassrum, men det går att utgå från dessa 

som en god grund att analysera de rambetingelser som funnits för religionsundervisningen i 

den svenska skolan. Denna analys kan efter en genomgång som ovan mynna ut i en 

övergripande utvecklingsbeskrivningar av de rambetingelser som till synes gjort sig gällande 

för religionsämnet och undervisning av det lik den sammanfattning som följer. 

Att övergripande se hur religionskunskapens Lära av- grundtanke helt förändras i och 

med de läroplaner som utkom 1960 till att där mer förespråka Lära om- pedagogik kan 

nästintill tillskivas vara ett radikalt brott och avstamp från den titigare modellen. Man ville 

bort från de uppfostrande kristna föreskrifterna som ”läxade upp” och stramade 

undervisningen. Tanken blev nu att man mer objektiv skulle lära om religionen och då 

fortfarande företrädelsevis kristendomen. Denna tanke vidareutvecklades ytterligare på 1970- 

talet då man kunde skörda fördelarna av detta tänk, men ändå började sakna något att 

förankra, exemplifiera och tillämpa undervisningen med. Kritiskt tänkande och objektivitet i 

all ära, men undervisningen behövde också ta hänsyn till vikten av skolans fostran till 

gemensamma värden som t.ex. förståelse för andra människors religiösa och kulturella 

förhållanden. Man Redogörelsen kommer främst att beröra hur skollagen och skolplanerna 

kommenterat och förhållit sig till ämnet, dels av utrymmesskäl och dels för att kunna föra en 

så bred och allmän diskussion så möjligt kring hur religionsämnet tolkats och framförts. En 

historisk redogörelse av detta slag går det lättare att belysa och diskutera de rambetingelser 

som kommit att påverka och styra religionsundervisningen då såväl som nu. Genom mötet 

med människor från olika traditioner, kulturer och religiösa seder skulle eleverna fördjupa sin 

                                                           
39 Selander S-Å, Undervisa i religionskunskap, 1993:132 
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inlevelse i, förståelse och respekt för andra människor. Därmed kan man konstatera att lite 

utav den en gång övergivna Lära av- pedagogiken återtas. 

Det som tycks hända med religionsundervisningens rambetingelser 1994 då det svenska 

skolsystemet reformerades och nya läroplaner och kursplaner fördes in, var bl.a. att ämnet 

religionskunskap omvärderades och att diskussionen kring innehållet i detta ämne fick nytt 

liv. Religionskunskap då blev ett kärnämne som skulle läsas även på samtliga yrkesinriktade 

programmen med tunt formulerade läroplaner som förväntades följas upp på varje enskild 

skola av ett lokalt kursplanearbete. Grundläggande gemensamma värden för de olika stadierna 

är identiska och har redovisats och har stark betoning på saklighet och allsidighet. Detta 

innebär mer konkret att Lära om- tanken fortfarande utgör den yttre rambetingelsen samtidigt 

som Lära av- perspektivet finns med och vill tillägnas utrymme. Huvudsakligen syftar det då 

till information där det handlar om att lära sig tolerans och förståelse genom att studera 

religionerna på ett jämförande sätt. 

 

3.2.1 Framme vid ”min” pedagogiska modell 
Detta förhållningssätt, att visst föra in Lära av- tanken i den allmänna Lära om- modellen för 

religionsundervisning, har som ovan redovisande av religionsundervisningens utvecklande av 

rambetingelser, funnits sedan 1994. Tanken och ambitionen att visst låta andra religioner 

utgöra diskussionsunderlag eller perspektivmarkörer har funnit ett bra tag inom 

religionsundervisningen. Men denna forskning vill påvisa och bana väg för ytterligare ett steg 

i denna utveckling, ett försök att komma vidare från detta teoretiska och abstrakta plan som 

endast en jämförelse, exemplifiering eller som ett belysande perspektiv i en Lära av- 

undervisning inuti en Lära om- modell kan utgöra. Nu är hög tid att en gång för alla sätta på 

prov och testa denna lära av och från- tanke och se om den håller och faktiskt fungerar i 

verkligheten som en ren praktik. 

På detta sätt kan man beskriva det som att Lära av- modellen blir till en 

multikonfessionell strategi. Svensson/Larsson beskriver i sin fallstudie över religionsämnets 

utveckling i Sverige från 1950-tal till 1990-tal hur ämnet har gått från att vara konfessionellt i 

kristen mening till att bli icke-konfessionellt. Uppsatsförfattarna framhäver hur detta yttrar sig 

genom ökad objektivitet och neutralitet i läromedlets beskrivning av kristendomen. 

Fallstudien, som även den syftat till att undersöka och jämföra styrdokument och läromedel 

från dessa årtionden, visar också att ämnets omfång har ökat från att vara enbart 

kristendomslära till att innefatta både andra religioner samt livskunskap. Denna fallstudie 

såväl som denna rapports undersökning av religionsämnet utveckling visar på samma resultat; 
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hur religionsämnet under de senaste decennierna utvecklats och kommit att innefatta en hel 

mängd nya perspektiv och förhållningssätt. Genom att titta på utvecklingens historia samt 

överblicka den rådande statusen på ämnets användningsområden, förutsättningar och potential 

menar jag att en Lära av och från- modell, likt den jag praktiserat i mitt experiment ”Moment 

hinduism”, är nästa steg i denna utveckling som ämnet befunnit sig i sedan början av 1900- 

talet. De tolkningssvårigheter och de praktiska genomförandehindren som upplevs av lärare 

ute i skolorna, av eleverna som ”blir utsatta” för denna undervisning samt av andra 

intressenter, exempelvis som lärarkandidater likt mig själv, kan ses som direkta resultat av ett 

uppstannande i denna process. Då omvärlden såväl som förhållandena för ämnet ändras men 

utvecklingsprocessen stagnerat till att inte ta nästa kliv i genomförandet, då upplevs den 

pedagogiska situationen som den jag beskrev i inledningen; svårtolkad, frustrerande och 

lämnad till den enskilde religionsläraren att fylla med innehållslig lösning. Ingen riktig metod 

finns för att uppnå de högt uppsatta målen, ingen plan för hur de verkligen förverkligas på det 

verkliga och praktiska planet istället för att endast fastna på det teoretiska. 

Vidare skulle en Lära av och från- strategi, om den bär frukt, kunna innebära en 

religionsundervisning som möjligen skulle kunna bära etiketten ”integrativ 

religionsundervisning” med en värdig hållning. Frågar man inget sägs det att man inte får nå 

svar… Så efter denna genomgångna teoretiska undersökning med påvisande exempel av 

religionsundervisningens utveckling anser jag att det är hög tid att ställa frågan: är det möjligt 

att bedriva en religionsundervisning på mer syftar till att lära av och från en 

erfarenhetsbaserad metod istället för att lära om religionskunskap som nu, på ett teoretiskt 

plan med inslag av lära av- exemplet (fortfarande teoretiskt baserade) ? Denna rapport har i 

och med Undersökning del 1,ett undervisningsexperiment (sid.), redogjort för experimentets 

syfte, planering, genomförande och resultat. Det kvarstår härmed att utifrån den praktiska 

undersökningen, dvs. undervisningsexperimentet, att jämföra och diskutera det med den 

teoretiska bakomliggande teorin, dvs. de befintliga rambetingelserna, för att därefter kunna 

dra några slutsatser eller besvara min aning våghalsiga fråga. I del 4, Diskuterade del, 

analyseras den experimentellt utförda praktiken med den bakomliggande teorin för att mynna 

ut i ett tänkbart svar som skulle kunna fungera som ett språngbräde för framtida 

religionsundervisning. Men för att riktigt besvara frågan krävs alltså ytterligare ett varv av 

praktik såväl som teorianalys, så vänligen- följ med! 
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4 DISKUTERANDE DEL 
4.1 Synen på kunskap i förhållande till ”min” pedagogiska modell 

och yttre rambetingelser 
 

Kunskap kan väl aldrig vara satt, förutbestämd eller på förhand deklarerad utifrån samtliga 

mottagare eller kontexter. Det torde vara en aktiv process som ständigt måste få vara 

pågående och utvecklande; ett kunskapande helt enkelt. En ständigt närvarande reflektion från 

en blivande religionslärare som legat till grund för den pedagogiska metod som planerats, 

genomförts och sedan utvärderats samt redogjorts för i denna rapport. Härenstam beskriver 

just detta i Kan du höra vindhästen?40 där han redogör för hur religionspedagogen M. 

Grimmitts diskuterar kunskapssynen om hur människan konstruerar sin verklighet genom att 

hon är insatt i en samhällelig konstruktion som ger henne förutsättningar att se och 

begreppsliggöra verkligheten på ett visst sätt. Författaren menar att man inte kan frigöra sig 

från de synsätt som man är insatt i även om man reagerar mot dem eftersom det inte finns 

någon objektiv punkt från vilken verkligheten kan beskådas. Kunskap blir därför till en 

dialektiskt process som utvecklas genom dialog och med möte med andra horisonter. 

Pedagogens roll inte blir att tvinga på, pressa fram eller ”korvstoppa” eleven med kunskap 

utan snarare att ”skapa förutsättningar för eleverna att möta nya horisonter och att få nya 

perspektiv på verkligheten”.41

Att kunskapandet i klassrummet på det sättet blir till en omtolkning och en utvidgning 

istället för endast en enkel addition som läraren då i första hand ska tillhandahålla faktorerna 

till och eleverna, som i bästa fall lyckas klura ut summan, blir så tydligt. Detta är en av de 

bakomliggande tankarna samt något som aktualiseras och realiseras i och med den metod som 

den jag valt för att genomföra experimentet ”Momentet hinduism” i en gymnasieklass med. 

Här är tanken att läraren med sina horisontvidgande verktyg, sin perspektivförskjutande 

vågskål samt sin inspirationskälla till kunskapande i samarbete med eleverna ska skapa 

förutsättningar och bana vägen för elevernas eget kunskapsupphämtande därifrån där de är 

och ledandes dit där de vill hamna. En klar och tydlig förankring, försmak och utgångspunkt 

för den resa som de tillsammans, eleverna och läraren, ska ut på i religionskunskapandets 

spännande och insatskrävande terräng. 

                                                           
40 Härenstam K, Kan du höra vindhästen, 2000 
41 Härenstam K, 2000:137 
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Att läraren presenterar och framhåller andra religioner och livsåskådningar som något 

”smakbart” och tillgängligt gör att eleverna lär sig av och från religion samt kan använda 

kunskapen såväl som erfarenheten i sin egna aktuella kontext. Att ständigt utgå från yttre 

rambetingelser som uppfyllelse av kursmål eller stödjande sig helt på studielitteratur och 

dylikt, erbjuder endast en begränsad och väldigt vinklad version av den aktuella religionen 

eller livsåskådningen. Att på detta sätt lära om religion menar jag är en förlegad syn på 

kunskap, ett begränsat förvaltande av religionsämnets potential samt en mycket vinklad och 

redigerad presentation av verkligheten. Istället tycker jag mig uppfatta religionslärarrollen 

som innehavaren av skyldigheten att blicka bort från och utöver detta förlegade synsätt att 

bedriva och förhålla sig till religionskunskap. Kunskapen måste utgå, implementeras och 

framförallt förankras och upplevas av eleverna själva där de är just nu. Det blir då till en 

integrativ religionsundervisning som inte bara kommer till användning där och då i 

klassrummet, utan även utanför senare och för alltid. 

Denna skyldighet bör närmast inte tolkas som något paradigmsskiftesradikal uppgift 

eller förväntan som åligger religionsläraren att förverkliga. Snarare bör den ses på som en 

möjlighet och ett privilegierad förtroende som läraren i fråga tillsammans med eleverna kan 

undersöka. Religionskunskap blir då inte till en fast, satt eller förutbestämd företeelse som 

linjärt och statiskt ska förmedlas från punkt A, som läraren och studielitteratur, till punkt B, 

som eleverna och i bästa fall deras korttidsminne. 

Att utgå från det som förenar dig med den eller det som du vill förstå och skaffa dig 

kunskap om borde vara den bästa utgångspunkten. Känner du inte dig själv, hur ska du då 

någonsin kunna känna någon annan? Då eleverna får ta del av främmande religioner och 

uppleva dem blir kunskapen och erfarenheten sammankopplade och på så sätt integrerade. 

Precis som de vidare kan ta med sin den kunskap och erfarenhet de införskaffat sig om 

religions- och andra livsåskådningsfrågor och integrerar i övriga delar av sitt liv- d.v.s. en 

integrativ religionsundervisning! Denna fusion skapar ett varaktigt lärande och startar en 

långsiktig process av medvetet reflekterande och ifrågasättande hos eleven. Vad som är sant 

och spelar roll just här och nu i denna kontext kanske inte gäller i en annan någon annanstans 

eller gång. Då gäller det att kunna ”smaka av” och ta in den situationen just då, inte att luta sig 

tillbaka på och låta sig begränsas av förlegad lära om- mall som presenterades i skolan som 

religionsundervisning någon gång tillbaka i tiden. Visst har vi väl kommit längre än så? Visst 

är vi väl ändå där nu då vi kan se religionsämnets enorma potential och genomslagskraft att 

närma oss varandra, förstå sig på varandra samt lära oss av varandra? Detta gör vi inte genom 

att på håll betrakta varandra och på vår egen kammare bilda oss egna eller ärva redan 
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förutfattade meningar eller värderingar. Detta förverkligar vi genom att ställa oss själva 

relevanta frågor och söka dess svar, genom att närma oss och erfara den andres svar på våra 

frågor samt genom att medvetet reflektera över vilken kunskap som är sann för mig och 

vilken kunskap som är sann för den andre. Detta är religionskunskapsutveckling, inte 

religionkunskapskonservering. Detta är lära om och från genom erfarenhet, inte endast lära 

om i teorin. 

 

4.2 Synen på kunskapsmål i förhållande till ”min” pedagogiska 
modell och befintliga rambetingelser 

Denna terrängspatsering, som det spännande strövtåget i religionskunskapens territorium 

innebär, kräver emellertid ett visst sikte på mål och delmål som på vägen förväntas uppnås; 

elever såväl som lärare förväntas passera vissa stationer som av skolverket på förhand utvalts 

under religionsämnets färd i den svenska gymnasieskolan. Visst kan man i egenskap av 

reflekterande och kritiskt tänkande pedagog spendera delar av, eller i värsta tänkbara fall ett 

helt yrkesliv, åt att ifrågasätta, motarbeta eller försöka omskriva dessa av vår högsta 

arbetsgivare angivna riktlinjer. Men det måste väl finnas andra vägar att gå, fler möjligheter 

att förverkliga religionsämnets inneboende potential samt oändliga metoder och modeller att 

tillgå för att tolka och förhålla sig till dessa mål. Dessa aktuella mål formuleras och samverkar 

med en ämnesbeskrivning över ämnet religion som sådant, särskilda kursplaner samt lokalt 

utarbetade varianter och tillsammans kan de användas och möjligen ses på som kartor, 

ledtrådar och i bästa fall metoder som vi på vår färd kan ha nytta av. Lärare såväl som elever 

har denna kompass att tillgå och bör använda denna resurs och riktlinje, inte ställa sig 

hopplöst frågade om hur det ska tolkas eller förhållas till. 

Lära av och från religion är fullt möjligt och genomförbart i relation till de befintliga 

uppsatta delmålen. Det är snarare så att lära om -metoden blir knapphändig och otillräcklig då 

man ska omsätta kursmålen i praktik. Man uppnår endast delvis de målbeskrivningar som 

finns formulerade och kanske är det just detta som kritiken mot skolverkets stadgar handlar 

om, att religionsundervisningen ute på fältet, d.v.s. inne i klassrummen, begränsas och 

förminskas till att uteslutande se till de rambetingelser som finns och därför undervisar ur ett 

lära om- perspektiv. Och därmed inte uppnår de utsatta kursmålen… 

Vad gäller religionsämnets aktuella ämnesbeskrivning finns t.ex. ett tydligt mål utsatt 

som beskriver hur ”eleven ska kunna analysera och förstå hur religion och livsåskådning 
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påverkas av samhället såväl om påverkar det omgivande samhället”42. Härenstams tankar om 

utvidgade av perspektiv, omtolkning av sin egen såväl som andras verklighet samt 

reorganisation blir i relation till detta uppsatta mål näst intill ett krav. Även den kopplingen 

till integrativ religionsundervisning förverkligas och konkretiseras i och med detta kursmål. 

Detta formulera mål finns ju redan, det som fattas är en metod att genomföra den. Denna 

metod skulle kunna vara liknande den som jag använt mig av för genomförandet av 

experimentet ”Moment hinduism”. För frågan måste annars bli hur vare sig lärarna, eleverna 

eller de som i slutändan bedömer huruvida dessa krav är uppfyllda, säkert ska kunna 

säkerhetsställa att det är just de yttre samhälleliga faktorerna som varit med och påverkat eller 

helt skapat ett fenomen eller om det är tvärtom? I teorins värsta tänkbara fall skulle det kunna 

vara så att kunskapandet i ett slutet klassrum med inga blickar utåt annat än de om är riktade 

mot en given källa, exempelvis en lärobok med dess serverande fakta om verklighetens 

beskaffenhet, blir ett omedvetet famlande i det blinda vad som egentligen påverkats och 

skapats av yttre faktorer eller i själva verket varit med och skapat förutsättningarna för samma 

förutsättningar. 

Efter snart fyra terminers religionsstudier blir jag bara mer och mer övertygad om att 

kultur och religion såväl som människan och hennes förhållande till den rådande kontexten är 

i högsta grad avgörande för hur man uppfattar, förhåller sig till samt vidare bekunskapar sig 

inom området. Det är då omöjligt, för att inte säga ett av skolverket och den svenska staten 

utformat ämneskursmålsbrott, att inte fokusera och sträva efter att vidga detta perspektiv! Vi 

måste väl ändå som ledare i ett religionsklassrum kvalitetssäkra undervisningen såväl som 

möjligheterna till kunskapande genom att möjliggöra för reflektion, perspektivutvidgningar 

och utåtblickar. Vi kan inte nöja oss med att blint stirra ner i de läroböcker som finns i våra 

materialrum, visa upp de tomma filmer som delvis endast tycks vara fyllda med 

mediakonstens allra senaste bildspel eller skriva ut de senaste scoopen från Internet som girigt 

rapporterar endast en vinklad medial bild av vad verkligheten någonstans långt borta kanske 

handlar om. Nej, om detta inte är ett ämnes- kurs- betygskriteriermålsbrott så vet inte jag vad 

som skulle vara det… 

Att istället utgå från elevernas egna frågeställningar kring de viktiga frågorna, elevernas 

egna upplevelser och erfarenheter av sin egen såväl som andras verklighet samt att förhålla 

sig till detta med hjälp av de didaktiska grundfrågorna för att planera undervisningens 

innehåll, blir emellertid till en metod att delvis kvalitetssäkra undervisningen såväl som 

kunskapandet. Det tvingar i alla fall den pedagog som inleder eller planerar moment att 
                                                           
42 Ämneskursplan Religionskunskap, Skolverket 
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medvetandegöra vad syftet med undervisningen är och hur detta kan uppfyllas och 

förverkligas. Men endast i samarbetet och medverkan av eleverna. Det är ju deras insats och 

delaktighet som direkt påverkar och skapar den upplevelse, den erfarenhet och den kunskap 

de efter momentets gång har med sig. Läraren kan sedan med hjälp av de didaktiska frågorna 

förverkliga och realisera detta lära av och från religionerna istället för endast lära om dem. 

Naturligtvis är vi inte i hamn än, de didaktiska frågorna garanterar allena inte att vi i 

våra klassrum förmår vidga de snäva ramarna som kultur, historia och andra samtida faktorer 

stramat allt hårdare kring vår tavla där insikt, reflektion och medvetenhet vill och bör få stå 

kvar under Låt stå! Men de kan utgöra en god grund, en öppen arena för möjligheter, idéer 

och inspiration att flöda fritt. 

 

4.3 Svaga och starka sidor hos ”min” pedagogiska modell 
Då undervisning enligt en modell som den jag genomförde i min experimentgrupp inom 

momentet hinduism är så pass annorlunda och ny, ställs det andra krav på eleverna. Eleverna 

tvingas tänka, ställa frågor och utgå från sig själva till skillnad mot för andra 

undervisningsmodeller där det mer handlar om att ta del av andras tankar, försöka förstå och 

besvara redan formulerade frågor samt utgå från på förhand givna perspektiv. Nu menar jag 

inte att detta är den enda modellen som syftar till att engagera eleven och få denne att utgå 

från sig själv, självklart är det många religionslärare ute i klassrummen som jobbar aktivt med 

detta. Men så länge rambetingelser likt de som styr religionsundervisningen idag får vara de 

rådande utgångspunkterna eller begränsa undervisningens form, menar jag att vi ändå är fast i 

en lära om- undervisning som inte når vaken fram till att uppfylla de befintliga kursmålen 

eller har potential att blicka vidare mot de spännande målen som framtiden sannolikt har att 

erbjuda religionsanvändningsområdet. 

En undervisningsmodell som mer syftar till att eleverna ska få lära av och från religion 

innebär att de själva blir tvungna att tolka och närma sig den nya metoden, vilket 

inledningsvis kan te sig svårt och aningen förvirrat. I den avslutande utvärderingen framkom 

elevernas åsikter angående hur undervisningen enligt ”min” pedagogiska modell påverkat 

deras eget sätt att se på sin livssituation. Utlåtanden som ”inte nu direkt kanske, jag tror det 

tar ett tag innan det verkligen påverkar en”43vittnar om en viss ovana och osäkerhet inför 

detta nya. Kanske är det så att detta nya sätt att belysa, framställa och presentera andra 

religioner för eleverna tar ett tag att vänja sig vid, att förhålla sig till samt att bli bekväm med. 

                                                           
43 Referens 7, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
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Å andra sidan kan det verka lockade, spännande och motiverande att få göra något nytt, 

få utgå från sig själv och att utmana sitt vanliga sätt att förhålla sig till införskaffande samt 

förvaltande av kunskap. Här ges eleverna en chans att göra kunskapen till sin, på det sätt som 

passar dem. Ingen elev uttryckte i sin utvärdering att arbetssättet var förvirrande eller oklart, 

de flesta tycks förstått syftet, tillvägagångssättet och målet med ”min” pedagogiska modell. 

Att lära av och från något tycks ligga nära till hands, vara genomförbart och lustfyllt. Även 

om eleverna själva inte direkt benämnt det så uttrycks det i utvärderingen såsom 

”undervisningen har fokuserat på själva tron och hur den utövas istället för historien bakom 

den. Det tycker jag varit bra.”44 Att religionsämnet är så mycket mer än bara religionshistoria 

och att det bör utnyttjas blir tydligt i och med uttalanden som eleven ur experimentgruppen 

ovan uttrycker. Kanske är det så att lära om- pedagogik enkelt stannar vid just det planet, att 

lära ut om historien bakom och förklaringar om religionen snarare som faktiska tillämpningar 

med verkliga yttringsområden som eleverna kan relatera till. 

Att eleverna själva får utföra övningar som syftar till liknande saker som religiösa 

ceremonier eller ritualer också gör, medför att deras förståelse för och upplevelse av 

religionen och dess funktion i andra människors vardagliga liv ökar. Detta måste 

nödvändigtvis inte innebära att eleven ”håller med” eller identifierar sig med en hindu, men 

kanske är det lättare att förstå och sätta sig in i dennes perspektiv. ”Jag själv kände faktiskt en 

liten tröst … påminner om att släppa företeelser som har hänt och säger att varje andetag har 

en början och ett slut. Man blir liksom påmind om att man lever här och nu, vilket är lätt att 

glömma bort ibland. Hinduerna övar kanske just på detta med sin yoga. Att de liksom vill 

förstå och känna efter vad som är verklighet här och nu och vad som är den där illusionen. 

Maya kallades det väl”45

Att eleverna tillhandahålls verktyg att reflektera över sin egen livssituation och hur de 

kan förhålla sig till den tycks viktig och uppskattad bland eleverna. Detta lämpar sig ju 

religionsundervisningen med en lära av och från- undervisning alldeles ypperligt för. ”Jag 

har fått en bra undervisning om hinduism och deras sätt att tänka och genom det har jag själv 

också börjat fundera om mina åsikter och livet. Det känns skönt för det behöver jag göra.”46 

Människan tycks ju ha ett behov att förstå sig själv och sitt förhållande till sin omvärld. Att 

skolan får bli ett forum och ett laboratorium för denna utvecklingsprocess som eleverna går 

igenom i alla stadier borde vara självklart. Eleverna behöver få formulera, uttrycka samt 

                                                           
44 Referens 7, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
45 Referens 10, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
46 Referens 10, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
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ständigt reflektera över sin tolkning av livet och dess rika innehåll. Religionsämnet skulle 

kunna erbjuda eleverna just detta forum; att smaka på och kännas vid andra frågor och svar 

för att se vilka som faller dem i smak utifrån deras upplevelser av livet. Denna ”hunger” 

gestaltas så tydligt hos eleverna, varför inte låta ”rätt” religionsundervisning stilla deras 

hunger? Eller snarare hjälpa eleverna att själva hitta ”föda” genom att med en genomtänkt, 

anpassad och öppen undervisningsmetod stilla deras sinnen för att sedan göra de öppna och 

mottagliga för det som eleverna kan tänkas behöva för att själva formulera sin tolkning av sin 

egen såväl som andras livssituation. ”Jag tycker att andningsövningen var väldigt bra. Man 

kunde mer koncentrera sig efter den och veta att vi lever här och nu plus att man kunde ta 

bort onödiga tankar som ligger och stör.”47

 

4.4 Varför ”min” pedagogiska modell, varför lära av och från 
istället för endast om 

Jag menar inte att det nödvändigtvis måste vara något dåligt eller fel med sättet att närma sig 

religionen genom att lära sig om den. Men ska eleverna efter genomgången religionskurs nått 

fram till eller kunna svara mot de av skolverket formulerade kursmål, räcker knappast endast 

lära om- pedagogiken till. I det formulerade kursmålet som anger hur eleven skall ”kunna 

beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka 

och handla”48 infrias endast hälften av målet med hjälp av lära om- pedagogik. Visst går det 

att beskriva och återge vad en annan religion står för och vad det ytterst syftar till endast 

genom att lära sig om den. Men så fort kravet på förståelse för hur religionen och 

livsåskådningen ställs blir det värre med infriandet av målet. Hur ska man kunna förstå och 

sätta sig in i ett annat perspektiv eller utgå från någon annan utgångspunkt om man inte först 

lärt sig relatera till sin egen samt vet var man har sin egen utgångspunkt och allt som följer 

med det. Att tycka olika, vara kulturellt präglad eller tom starkt religiöst präglad blir då 

varken något hinder eller problem i denna process, snarare en tillgång och en möjlighet, bara 

man är medveten om det själv. Därför behöver man lära sig från och av religion för att hela 

kursmålen ska kunna förverkligas. 

Kanske är lära av och från religionen en produkt av den tid vi lever i just nu. Världen 

blir alltmer lättåtkomlig; kommunikation och integration inom alla möjliga områden utvecklas 

ständigt till att bli alltmer effektivt och produktivt. Världen blir samtidigt mindre och mer 

lätthanterlig att erövra, samtidigt som den i och med denna lättillgänglighet och åtkomst 
                                                           
47 Referens 15, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
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framställer och blottar sin komplexitet för betraktaren- den enskilde individen. Det är upp till 

var och en att finna svar, mening och metoder för detta. Individen blir samtidigt en del av ett 

mer lättillgängligt sammanhang såväl som ensam och utelämnad i allt detta stora att begripa 

och förhålla sig till. Naturligtvis behöver vi nya verktyg, fler utgångspunkter och mer kunskap 

om hur vi bäst gör detta; deltagar och delar denna gemenskap som välrdsmedborgare 

tillsammans med alla våra medmänniskor. Det räcker inte längre att på håll betrakta och bilda 

oss våra egna uppfattningar eller krampaktigt vidhålla våra eller andras förutfattade. Vi måste 

själva ”smaka på”, uppleva och erfara vad våra medmänniskor förhåller sig till för att sedan 

kunna förhålla oss till dem. Detta beskrivs även i religionsämnesbekrivningen från Skolverket 

där det står beskrivet hur ”Utbildningen i ämnet religionskunskap syftar till att ge möjligheter 

att reflektera … samt att ge ökad förståelse för hur andra kan komma till andra tolkningar än 

den egna”.49 Detta var något om jag under mina praktikperioder med tillhörande 

övningsundervisning tänkte en hel del kring hur man bäst uppnår samt som mynnat ut i denna 

undervisningsmodell som min experimentgrupp på Borgarskolan fått ta del utav. För det 

måste ju handla om att undervisa och diskutera sådant med eleverna som gör att de får en 

bakgrund och en förståelse till varför andra agerar som de gör utan att för den sakens skull 

ändra åsikt om hur man skulle agera själv. Att få eleverna att byta utsiktstorn, att gå i någon 

annans mockasiner eller kanske högklackade skor, blir ett knivigt mål att uppnå om man har 

för ambition att få dem att för alltid stanna kvar i tornet eller resten av livet stapla fram med 

obekväma skor. Istället handlar det om att ta upp frågor i klassrummet, belysa perspektiv och 

belysa detaljer om vidgar elevernas vyer så pass att de förmår att testgå dessa skor eller når att 

tjuvkika ur dessa främmande torn. Då tror jag att de säkrare kan ”smaka på” dessa nya 

perspektiv och erkänna dess karaktärer och konsekvenser. Det är en spännande utmaning, ett 

aningen våghalsigt projekt men ack så väl återbetalande i form av ny insikt och helt annan 

förtrogenhet hos eleverna som ändå resten av sina liv kommer att vara en del av denna stora 

värld fylld av andra medmänniskor bärandes olika mockasiner… 
 

4.5 Utvecklingsmöjligheter för ”min” pedagogiska modell 
Att på gymnasienivå i skolan lära av och från religion utifrån en erfarenhets- och 

upplevelsebaserad metod, tycks av utvärderingssvaren från mitt experiment fullt möjligt. 

Eleverna upplevde själva att ”undervisningen har berikat mig på så sätt att jag lärt mig 

                                                           
48 Skolverket, Kursplan Religion A 
49 Ämnesbeskrivning, Religionskunskap, Skolverket 
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mycket om religionen … det var ett intressant sätt att lära sig på”50 Även utlåtanden som 

”det har varit öppet att tänka och reflektera själv som individ vilket ger en egna aspekter och 

gör att man tänker efter”51 vittnar om det lyckade resultatet i att inte bara teoretiskt utbilda 

eleverna utan också erfarenhetsmässigt tillföra dem nya perspektiv och synvinklar i och med 

religionsundervisningen. Denna erfarenhet och detta nya perspektiv är ju något som de bär 

med sig till andra lektioner där andra ämnen behandlas, andra situationer i livet utanför skolan 

där livet frågar och kräver dem på svar samt till andra tidpunkter framöver där de förr eller 

senare kommer att befinna sig. Att religionsundervisningen på detta sätt blir en till en 

integrativ religionsundervisning som sprider sig och ”gör nytta” även på fler områden medför 

att den knyter an till det projekt som knyter an till integrativ medicin och det projekt som 

drivs i skrivande stund i samarbete med Gävle Högskola.52 Även om det projektet 

kombination av västerländsk skolmedicin och andra alternativa och komplementära 

medicinska behandlingsmetoder och syftar till medicin, är det också ett förhållningssätt som 

handlar om helhet och sammanhang. Det är inte bara ”ett symptom eller ett organ” som 

behandlas utan hela människan, med kropp och själ och ande. Just denna integrativa 

grundtanke och intention finns genomgående i en pedagogisk metod likt den som användes 

för experiment ”Moment hinduism”. Kanske kan man ta tvärvetenskapligt och 

ämnesöverskridande ta lärdom och hjälpas åt i såna här utvecklingsprocesser av integration. 

Kanske kan projektet att utveckla integrativ medicin och etablera detta i den aktuella 

medicinstrukturen influera såväl som influeras av processen att integrera 

religionsundervisning inom ramarna för befintlig religionsundervisning i skolan samt ta del av 

de fördelar som resultatet kan innebära. 

 

4.5.1 Fördelarna med utvecklandet av en integrativ religionsundervisning 

Ur detta perspektiv utgör en lära om och från- pedagogik en oerhört stark, positiv och 

utvecklingsbar möjlighet för eleverna att kunna söka och finna svar på samtliga aspekter av 

livet som ingår i och med att de är människor. Inte bara religionsämnet och dess alltmer 

tvärvetenskapliga spänningsfält kan förstås och ”erövras” med denna metod. Även en mängd 

olika kunskaps- såväl som utvecklingsområden som vi människor möter under vår färd, vart 

                                                           
50 Referens 9, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
51 Referens 14, Experimentgrupp ”Moment hinduism”, Borgarskolan 2008-09-17 
52 Olov Dahlin, initiativtagare till projektet som syftar till etablerandet av en integrativ hälsomottagning vid 

Fjärran Höjder och gör under hösten 2008 en förstudie kring förutsättningarna för en sådan, med stöd från 
Gävle Kommun och Region Gävleborg. Högskolan i Gävle. 
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än den än må bära, torde gynnsamt och med framgång kunna närmas med ett lära av och från- 

förhållningssätt. 

Kanske skulle det vara önskvärt att denna strategi för att förhålla sig till samt dra fördel 

av sin omvärld introducerades och upprättades redan i tidigt stadium inom skolan värld. Om 

förskolebarn tränades i att lära av och från olika inslag i sin omgivning skulle dessa inte te sig 

lika frånskilda eller annorlunda den själv. Är det dessutom inte så att små barn är duktigare på 

att förlita sig till sina sinnen och kroppsliga upplevelser då deras intellekt ännu inte vunnit 

alltför stor och mäktig mark. De borde ha särskilt lätt att ta till sig detta sätt att lära samt att 

kunna erfara och avnjuta fördelarna med den. Den koppling till mindfulness och medveten 

närvaro som undersökningen berört och kommit in på tycks i allra högst grad vara aktuellt och 

genomförbart i ett tidigt stadium. Det en mindfulness- träning syftar till och strävar efter tycks 

i ganska hög grad finnas naturligt hos lekande barn och i deras tillvaro, så varför inte starta 

träningen redan där? 

Förutom att implementera denna metod i fler ämnen inom skolan och över fler och 

tidigare stadier, ser jag även fördelar med detta sätt att skapa relation och förståelse för och av 

varandra även inom andra områden. Den mentala träning som exempelvis mindfulness syftar 

till ter sig för framtidens mötesplatser, hur de än må se ut eller vara, ett positivt och 

användbart verktyg. Dessa mötesplatser, de fysiska såväl som på andra interaktivt 

kommunikativa, tycks bli alltmer lättillgängliga och oundvikliga för gemeneman. Varför inte 

utveckla dessa möten med vår näste till en lärorik, spännande, behaglig och trivsam 

upplevelse genom att närma oss dem med förståelse och öppenhet istället för med rädsla och 

förutfattade meningar. Att lära av och från med ett öppet och medvetet sinne samt med ett 

ständigt självreflekterande förhållningssätt som sätter sig själv i en hanterbar relation till sin 

omvärld, borde kunna fungera som ett utomordentligt verktyg för denna aktivitet. En 

integrativ religionsundervisning bör avslutningsvis vara fullt implementerbar, användbar och 

hanterbar såväl som fördelaktig och oändligt spännande i mötet med dagens och 

morgondagens möte med oss själva och våra medmänniskor. Vem vill komma sent till den 

klassen- låt oss starta den lektionen i tid, klockan har ringt in från rast länge nog nu! 
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4.6 Sammanfattning 
 

• Mitt syfte att planera, genomföra samt utvärdera en alternativ undervisningsmodell i 

hinduism på gymnasienivå som syftar till att lära av och från religionen snarare än om 

gav enligt utvärderingarna ett positivt utslag. Den alternativa modellen tycktes fungera 

bra både som förmedlare av de teoretiska kunskaperna om hinduism och de mer 

självreflekterande delarna som den pedagogiska metoden syftade till. Merparten av 

experimentdeltagarna upplevde att de i och med undervisningen kunde relatera till sig 

själva, sin omgivning och sätta detta i relation till andras samt upplevde ett större lugn 

och en mer påtaglig närvaro än under övrig undervisning. Att vidareutveckla denna 

pedagogiska modell samt undersöka om den får utslag även i andra ämnen skulle vara 

mycket intressant för både framtida religionsundervisning som övrig undervisning i stort. 

Är det så att denna modell även skapar förutsättningar för övrig inlärning, utveckling och 

välbefinnande hos elever innesitter den en stor potential som bör tas till vara. 
 
• Mitt syfte att jämföra denna alternativa undervisningsmodell och sätta den i relation till 

tidigare och med mer traditionell undervisning av religion på gymnasienivå visar hur 

utvecklingen av lära av utvecklats till att mer och mer syfta till lära om i samband med att 

religionsundervisningen blev konfessionslös. Även denna lära om- pedagogik under tid 

att behöva vidareutvecklas i takt med att samhället och andra faktorer ändrades och kom 

att behöva religionsämnet att förändras och skapa förståelse. Då de yttre rambetingelserna 

som kursmål och kursbeskrivningar samt de pedagogiska metoderna man bedrev 

religionsundervisning enligt blev alltmer allmänna och upp till varje enskild 

religionslärare att tolka och förverkliga, tycktes den faktiska undervisningen hamna på ett 

teoretisk plan. Visst finna ambitionen att lära om och från andra religioner, men detta 

genomför aldrig i praktiken med möjligheten att skapa en faktisk erfarenhet för eleven, 

utan fastnar på ett teoretiskt plan där den främmande religionen mer får utgöra ett 

exempel på hur det kan vara och vad man kan tro. Eleven kan inte förankra, uppleva eller 

relatera detta till något och känner sig snarare distanserad från detta främmande än 

delaktig eller förstående. 

 

• Mitt sista delsyfte, att blicka vidare och se om denna undervisningsmodell ev. skulle 

kunna implementeras även inom andra skolämnen såväl som i övriga kommunikativa och 

sociala kontexter, har under forskningsprocessen givit ett mycket positivt utfall. Andra 

 41



aktuella projekt som syftar till att integrera människan i ett helhetstänkande för att uppnå 

bästa resultat har kunnat relateras, jämföras samt fört utvecklandet av ”min” pedagogiska 

modell vidare. Förutom att implementera denna metod i fler ämnen inom skolan och över 

fler och tidigare stadier, ser jag även fördelar med detta sätt att skapa relation och 

förståelse för och av varandra även inom andra områden. Den mentala träning som 

exempelvis mindfulness syftar till ter sig för framtidens mötesplatser, hur de än må se ut 

eller vara, ett positivt och användbart verktyg. Dessa mötesplatser, de fysiska såväl som 

på andra interaktivt kommunikativa, tycks bli alltmer lättillgängliga och oundvikliga för 

gemeneman. Varför inte utveckla dessa möten med vår näste till en lärorik, spännande, 

behaglig och trivsam upplevelse genom att närma oss dem med förståelse och öppenhet 

istället för med rädsla och förutfattade meningar. Att lära av och från med ett öppet och 

medvetet sinne samt med ett ständigt självreflekterande förhållningssätt som sätter sig 

själv i en hanterbar relation till sin omvärld, borde kunna fungera som ett utomordentligt 

verktyg för denna aktivitet. En integrativ religionsundervisning bör avslutningsvis vara 

fullt implementerbar, användbar och hanterbar såväl som fördelaktig och oändligt 

spännande i mötet med dagens och morgondagens möte med oss själva och våra 

medmänniskor. 
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BILAGA 1 
 

Utvärdering av hinduism 
Religionskunskap MP3B 

HT-08, Moment 1 

 

 Människan och religionen 
 

1 Hinduerna själva översätter ofta ordet ”hinduism” med andra ord, vilka är dessa 

och vad betyder dem? 

Hur tolkar du innebörden av denna översättning, vad är det man med 

hinduismen vill att människorna ska ”erbjudas”? 

 

2 Nämna några av de frågor och begrepp som människan under sitt liv kan ställas 

frågande inför och som hinduismen har svar på. Diskutera även hur dessa frågor 

besvaras inom hinduismen. 

 

Uppfattningen av verkligheten 
 

3 a. Vi såg ett filmklipp ur filmen The Matrix där uppfattningen och upplevelsen 

av verkligheten problematiserades. Vilket hinduiskt begrepp behandlar detta 

problem och hur menar religionen att det yttrar sig i våra liv? 

 

b. Kan du komma på några negativa eller positiva effekter av att uppfatta eller 

”missuppfatta” sin verklighet på ett visst sätt? 

 

c. Har du själv exempel från ditt liv eller din omgivning då denna 

verklighetsuppfattning skulle kunna vara avgörande för hur vi väljer att leva 

våra liv, ta beslut eller hur vi mår etc. ? 

 

d. Upplever du att en övning som den andningsövning vi utfört vid ett par 

tillfällen under detta moment kan bidra till att skapa ett nytt perspektiv eller en 

ny erfarenhet av din verklighet? Såna fall vilken? (beskriv vad du upplevde) 
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e. Kan du uppfatta några likheter mellan syftet eller effekten av den 

andningsövningen som vi utförde och de metoder som hinduerna använder för 

att förändra sin upplevelse av verkligheten? 

  

 Livets förlopp och hinduismen 
 

4 a. Hur uppfattar du att hinduismen förklarar synen på livet efter döden? Varifrån 

kommer vi och hur hänger det hela ihop? 

 

b. Kan du komma på några argument för eller mot att det faktiskt skulle kunna 

vara på det sättet? 

 

c. Kan du komma på några fördelar eller nackdelar med att ha den 

livsåskådningen över livets gång? 

  

 

Livets mening och mål vs hinduism och din egen åskådning 
  
5 a. Hur skulle du ur ett hinduiskt perspektiv beskriva att livets mening är, vilka 

mål som finns och hur dessa uppnås? Beskriv någon eller ett par metoder. 

 

b. Om du jämför detta med ditt egna mål eller den mening ditt liv eventuellt 

skulle tänkas ha, finns det några användbara eller överensstämmande 

perspektiv? Kan du ”översätta” och använda några av de hinduiska begreppen 

då du beskriver ditt eget sätt att tänka kring din livssituation? 

 

c. Anser du att religionsundervisningen i hinduismen belyst, berikat eller tillfört 

något till ditt eget sätt att se på din livssituation? På vilket sätt? 

 

d. Skulle du beskriva undervisningen om hinduism som en upplevelse av 

religionen och frågeställningar kring din egen livsåskådning snarare än 

undervisning om hinduism och andras sätt att uppleva religion (i första hand 

hinduism)? 
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	1 INLEDNING
	1.1 Bakgrund

	Skolan är en otroligt spännande och kreativ miljö att betrakta och deltaga i såväl som att reflektera och analysera kring. Som blivande lärare har man ett ypperligt tillfälle att periodvis kliva både in i och aktivt deltaga samt bidraga till detta mikrokosmos med oändliga möjligheter till fort- och vidareutveckling inom specifika skolämnen såväl som läran om världen, livet och verkligen i stort som skolvärlden erbjuder. Jag syftar här till de verksamhetsförlagda perioderna som kontinuerligt återkommer under utbildningens gång och som syftar till att på olika sätt förbereda oss lärarstudenter inför vår blivande yrkesroll. Dessa perioder erbjuder lärarstudenten att betrakta, reflektera och analysera såväl som aktivt deltaga, övningsundervisa samt att på andra sätt bidra med vår kompetens och erfarenhet.
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BILAGA 1 - Utvärdering av hinduism


1
INLEDNING


1.1
Bakgrund


Skolan är en otroligt spännande och kreativ miljö att betrakta och deltaga i såväl som att reflektera och analysera kring. Som blivande lärare har man ett ypperligt tillfälle att periodvis kliva både in i och aktivt deltaga samt bidraga till detta mikrokosmos med oändliga möjligheter till fort- och vidareutveckling inom specifika skolämnen såväl som läran om världen, livet och verkligen i stort som skolvärlden erbjuder. Jag syftar här till de verksamhetsförlagda perioderna som kontinuerligt återkommer under utbildningens gång och som syftar till att på olika sätt förbereda oss lärarstudenter inför vår blivande yrkesroll. Dessa perioder erbjuder lärarstudenten att betrakta, reflektera och analysera såväl som aktivt deltaga, övningsundervisa samt att på andra sätt bidra med vår kompetens och erfarenhet.

Under min gymnasielärareutbildnings gång har dessa perioder emellertid inneburit ett allt mer tilltagande ifrågasättande av min framtida arbetssituation som religionslärare. Uppdraget, rollen och de faktiska förutsättningarna för att förverkliga denna religionslärarroll har alltmer förbryllat och oroat mig desto mer praktisk tillämpning jag fått parallellt med de teoretiska kunskaperna som tillägnats på högskolan. Hur tolkar, förverkligar och utvärderar man egentligen de mål som religionsundervisningen syftar till och hur kan man som religionslärare i den specifika klassrumssituationen veta att man förhåller sig till och praktiserar dessa på ett korrekt sätt? Kan religionsundervisningen kvalitetssäkras och hur gör man såna fall det?

Som det kan tyckas nu är religionsundervisningen närmast fritt tolkad av varje enskild religionsundervisande lärare, personligt präglad av denne och stundtals situationsbaserat löst; varje religionslärare gör utifrån sin situation med resurser, tid och kunskaper sin egen tolkning av vad som bör läras ut och på vilket sätt. Rambetingelserna blir den styrande faktorn för hur undervisningen och hur hela religionsämnet ska tolkas och behandlas. Detta med motivering och hänvisning till de vackert klingande kursmålsbeskrivningarna som alla tycks tona in från olika skalor. Är detta acceptabelt? Har vi inte kommit längre än så i vårt moderna kunskapssamhälle där upplysning, medvetenhet och gemenskap oftast ekar som slagkraftiga ledord. Hur kan de låta sig tystas av rambetingelser som de som begränsar och förminskar något så viktigt och utvecklingsbart som religionsämnet i skolan?


Min, såväl som många av mina framtida religionslärares uppfattning av religionsundervisningen, är att den alltför ofta tycks hamna på en teoretisk och abstrakt nivå vilken inte enkelt förankras i elevernas egen verklighet. De stora gemensamma livsfrågorna tycks sväva långt ifrån och otillgängligt för den faktiska undervisningen medan de exotiska, mystiska och främmande egenheterna i de olika religionerna blir de detaljer som lyfts fram och formar elevernas intryck av hela religionen. Detta riskerar att frånta religionsämnets unika och spännande möjlighet att verka som en bro och en länk samman mellan olika människor från olika kulturer och delar av världen, för att istället spä på och öka fördomar och förutfattade idéer vi har om andra människor i vår omvärld. Istället för att berika vår upplevelse av vår verklighet och förstå oss på varandra och vår omvärld riskerar en sådan religionsundervisning att skapa ett större avstånd och en bredare uppfattning om hur olika vi är varandra. I och med en religionsundervisning som mer syftar till att lära från och av religion istället för om motverkar man denna negativa utveckling. Och genom att en gång för alla göra upp med religionsundervisningens ”dystra barndom” som lära om-modell utreds här en metod som skulle kunna exemplifiera en modell för hur man undervisar i hinduism enligt ett lära av/från religions- tänkande. Här utreds närmare religionsämnets potential att utgöra en bas för en integrativ undervisning i den moderna, mångkulturella och upplysa skolan. Välkomna att ta del av detta spännande och otroligt intressanta försök till ett kvalitativt språng från lära om religion till att istället lära av och från religionen med en potential integrativ utvecklingsmöjlighet.

1.2
Syfte


· Att planera, genomföra samt utvärdera en alternativ undervisningsmodell i hinduism på gymnasienivå som syftar till att lära av och från religionen snarare än om.

· Att jämföra denna alternativa undervisningsmodell och sätta den i relation till tidigare och med mer traditionell undervisning av religion på gymnasienivå.

· Att blicka vidare och se om denna undervisningsmodell ev. skulle kunna implementeras även inom andra skolämnen såväl som i övriga kommunikativa och sociala kontexter.


1.3
Metod


1.3.1
Min metod för experimentet


Då en period av verksamhetsförlagd utbildning lägligt var förlagt till inledningsperioden av denna uppsats, lämpade det sig ypperligt att planera, genomföra samt att utvärdera den alternativa undervisningsmodellen på plats på min praktikskola och tillsammans med min lärarhandledare. I samråd med honom valdes en lämplig klass ut som experimentgrupp och som kurs- och momentmässigt befann sig i ett lägligt skede att genomföra detta undervisningsexperiment inom just momentet hinduism som jag valt att kalla just ”Moment hinduism”. Jag träffade klassen innan momentet startades upp och kunde presentera mig själv, min idé om en alternativ undervisningsmodell samt få deras godkännande om ett deltagande i experimentet.

Min experimentgrupp kom att bestå av 18 stycken studenter på Medieprogrammet i årskurs 2, vilket innebär att det var inom kursen Religion A. Gruppen hade två religionslektionstillfällen per vecka som var 50 respektive 55 minuter långa. Mitt undervisningsexperiment kom att sträcka sig över 3 veckor vilket innebar 6 lektionstillfällen inkluderat introduktion och utvärdering av momentet.

Förutom att gruppens programtillhörighet (Medieprogrammet) fanns det ingen särskild profilering eller prägling av gruppen. Den fördelning av andelen pojkar respektive flickor kan anses som typisk för de klasser som Medieprogrammet såväl som de övriga teoretiska programmen på gymnasieskolan vanligtvis består utav. Kanske skulle andelen pojkar ha ökat om experimentet ägt rum i en klass tillhörande ett praktiskt program och möjligtvis skulle då utvärderingen fått ett annat resultat. Eventuellt skulle även då planeringen behövt se annorlunda ut och följaktligen även genomförandet. Detta är en diskussion som återupptas i senare avsnitt då metodens användningsområden samt utvecklingsmöjligheter diskuteras. Dessa var mina givna utgångspunkter med den grupp som jag hade till mitt förfogande och som skulle komma att utgöra testgruppen för planerande, genomförande samt utvärderande av mitt experiment som alltså syftade till att undervisa i hinduism enligt en alternativ metod.

1.3.2
Min metod ur ett metodteoretiskt perspektiv


Då de yttre ramarna för forskningens utförande och metodiska framförförande är arrangerade, som Sohlberg i Kunskapens former
 benämner som försöksbetingelser såsom plats, tidsplanering, material, experimentgrupp och handledarstöd tillförfogande återstod bara genomförandet av experimentet parallellt med ett lyhört, vaket och reflekterande förhållningssätt. Visst består en forskning av detta slag till stor det av att hypotesprövningen som Sohlberg beskriver; planera och genomföra experimentet för att undersöka den förväntade kausala relationen utifrån den förväntade förutsägelse som experimentet baseras på.
 Försöksbetingelserna ska naturligtvis definieras så exakt som möjligt för att undvika att oönskade variabler dyker upp och påverkar resultatet, men helt fri från förutbestämda intentioner och en viss form av manipulation tycks en forskare nog aldrig kunna bli om man inte också för en utredande diskussion och analys där experimentets resultat i form av undersökandet av kausala samband sätts i ett större sammanhang och relation med en större undersökningsvärld än just den experimentsförlagda.

Denna process, att analysera det kausala sambandet som experimentet visat på, att sätta det i relation till övrig och tidigare religionsundervisning samt till övriga kommunikativa och sociala kontexter i vår omvärld, ställer emellertid andra krav på det metodiska tillvägagångssättet än bara de försöksbetingelser som rör själva experimentet. Då krävs att man mer blickar över hela forskningen och vidare utöver den, såväl som skärskådar de minsta detaljerna för att kunna föra forskningen framåt. Då frågeställningen visserligen bör styra valet av metod och inte vice versa, ställs direkt tolkningen och förhållningssättet till den valde frågeställning på sin spets. Att välja en frågeställning och sedan hålla fast vid denne oavsett hinder och problem eller nya perspektiv och möjligheter på vägen, kan verka svårt och faktiskt aningen dumt. Jag menar att det i forskningssammanhang kan vara så att det nya, outforskade och okända som ska undersökas under forskningsprocessen visar sig inte helt enkelt undersökas eller redas ut lämpligast enligt den valda metoden. Även fast ämnet, problemområdet eller frågeställningen styrt och varit direkt avgörande för valet av metod, kan det ju hända att forskningsprocessen i sig bjuder på oväntade nya inriktningar och perspektivbyten som ändrar lämplighetsgraden av den valda metoden. Och det innebär förvisso inga större problem, här kan man enkelt styra om och tillämpa andra mer passande och lämpliga metoder. Kanske är det så att man bara måste utöka sin metod till att även innefatta andra moment än de man först beräknat.

Mitt val av metod i relation till min valda frågeställning skulle komma att bjuda på precis den erfarenheten, att undervisning i hinduismen på ett alternativt sätt med en tillhörande avslutande utvärdering behövde kompletteras för att fungera som en passande metod att besvara min frågeställning. Jag insåg redan under den inledande delen av forskningsprocessen som undervisningen utgjorde, att fler perspektiv och andra förhållningssätt skulle behöva diskuteras i anslutning till det jag skulle komma fram till i och med min undervisning. Alltså behövde mitt metodval utökas och aningen ändras till att även innefatta en mer ingående teoretisk diskussion och jämförelse på slutet. För att min alternativa undervisning i hinduism på gymnasiet skulle ha någon relevans eller utgöra något verkligt forskningsobjekt behövde den ställas i relation till annan mer traditionell undervisning. Detta skulle alltså rent metodmässigt innebära en mer ingående teoretisk fördjupning i tidigare syn på religionsämnet, undervisning samt detta satt i den övriga skol- och samhälleliga kontexten. Den alternativa undervisningen behövde sättas i relation till något som också diskuterats och på något sätt analyserats. Därav valet av metoden att även teoretiskt diskutera traditionell religionsundervisning.

Då man vidare under forskningens gång upptäcker mer intressanta, spännande eller kanske nödvändiga för helhetens skull perspektiv, vinklingar och spår inom forskningens ramar, t.ex. av de svar man eventuellt fått in i en utvärdering, kan det ju hända att man vill styra om aningen mer än att bara påverka eller utöka den metodiska delen av forskningen. Även detta har jag i mitt fall med arbetet om undervisning i hinduism på gymnasienivå erfarit då jag stött på andra perspektiv att utgå ifrån samt att belysa mina delvis nytillvalda utgångspunkter från andra vinklar än jag tidigare tänkt. Detta är något som jag hittills upplevt kontinuerligt under min forskning då den från början syftade till att undervisa enligt en viss pedagogisk modell som sedan skulle utvärderas och teoretiskt jämföras med traditionell undervisning. Det skulle emellertid visa sig av de svar jag fick in efter momentets gång då det var dags för utvärdering såväl som kontinuerligt under undervisningens gång med den tillhörande omedelbara responsen efter varje undervisningstillfälle med eleverna, att ett konstant utvidgade perspektivet samt manade till nya undersökningsområden hela tiden alstrade fler frågeställningar.

Detta täta samband som råder under forskningsprocessen gång, just denna dynamiska växelverkan mellan frågeställning och valet av metod, kan snarare ses som en tillgång, en möjlighet och ett vidgande av perspektiv. Jag vill påstå att så länge metoden berikar, tillför och hela tiden för processen framåt i den valda forskningen är det inget fel att efter vägen vinkla, ändra och arbeta fram en frågeställning av relevans, sammanhang och betydelse som faktiskt besvaras. Detta kan liknas lite vid talesättet att det du söker efter finner du. Vad är anledningen till att över huvudtaget bedriva forskning som vi på förhand vet ungefär vad vi skall hamna med någonstans? Är vi redan inställd på ett mål, finna ett visst samband eller utgå från speciella perspektiv, ja då är väl forskningen i sig redan bedriven på ett tanke- och föreställningsmässigt plan. Empirin blir då sekundär och forskarens egna val av metod, förutbestämda teorier om vad som ska undersökas och belysas det väsentliga. I mitt fall innebär min forskning hela tiden ett förändringsarbete och ett tillskott av nya infallsvinklar och perspektiv på besvarandet av min ursprungliga frågeställning då jag dels är i kommunikation med eleverna under undervisningsmomentet och sedan tar del av deras svar i utvärderingen och dels läser om traditionell religionsundervisning från tidigare bedriven forskning, befintliga såväl som tidigare kursplaner o samt söker mig vidare till litteratur som behandlar de ämnen och områden som dyker upp. Detta har mer konkret inneburit att jag behövt sätta mig in mer i mindfulness och den samlade kunskapen som finns om det området även fast jag innan trodde att det mer skulle handla om ett annat perspektiv på undervisning, en mer alternativ variant av det. Men då jag faktiskt genomförde undervisningsmomentet hinduism insåg jag ganska snabbt att metoden, övningarna och mina faktiska utgångspunkter för det alternativa till traditionell undervisning faktiskt i mångt och mycket liknade det som benämns numera är vanligt förekommande inom modern psykologi och som noggrannare utretts och beskrivits av kända forskare så som mindfulness
, var detta något jag genast satte mig in i.

Att belysa vikten av att förhålla sig med öppenhet och medvetenhet till de spår, riktningar och nya perspektiv som dyker upp under processens gång då man arbetar med sin valda metod och använder sig av de teorier man valt, är att respektera det studium av vetenskap och forskning där själva objektet och problematiseringen styr kunskapssökandet. Detta diskuterar Sohlberg som något i vetenskapliga sammanhang nästintill heligt och aningen svåruppnåeligt då vetenskapsteorin beskrivs som ett ”komplext område” med ”alla dessa begrepp”.
 Enligt min mening är det snarare ett vettigt, nödvändigt och möjlighetsskapande förhållningssätt till vetenskapsteori i forskningssammanhang för att säkerhetsställa att forskningen leder fram till något värdefullt och beskrivande av verkligheten istället för en subjektiv och kanske vinklad del av en självuppfylld profetia. Teorin och metoden i forskningsprocessen blir på detta sätt verktyg och möjligheter snarare än fasta, obegripliga mallar att utgå från och något som för processen framåt och vidare att förklara den valda delen av verkligheten som vi betraktar snarare än begränsar, stagnerar eller döljer den.

1.4 Tidigare forskning och litteratur


Då min rapport omfattar två undersökningar, dels den praktiskt experimentbaserade och dels den teoretisk genomförda vad gäller styrdokument och en överblickande genomgång av religionsämnet historik, kommer litteraturen att spänna över ett brett område. Till den teoretiska undersökningen har gamla såväl som idag aktuella styrdokument och kursplaner använts för att överblicka utvecklingen. Här har även en del litteratur av religionsvetare, professorer och andra författare använts som tar upp och resonerar överblickande över religionsundervisningen utveckling. Religionsvetare Kjell Härenstams resonemang i Kan du höra vindhästen
 tar upp flera aktuella såväl som tillbakablickande didaktiska frågeställningar som relaterats till ”min” pedagogiska metod. Även annan forskning inom detta område har bedrivits och delvis använts som underlag för min analys. Exempelvis har Svensson/Larssons fallstudie Från enkelriktat till flerfiligt
 använts för att nyansera och understödja min teoretiska analys av religionsämnets utveckling.

För den praktiska undersökningsdelen som undervisningsexperimentet innebar har en del övrig litteratur behövts tillgå som berör mental träning och mindfulness. Detta för att få ett djupare perspektiv i den alternativa metoden som ”min” pedagogiska modell går att jämföras med samt ställas mot. Jon Kabat Zinn är docent i medicin med beteenderelaterad och preventiv medicin som specialitet och har skrivit ett flertal böcker som utförligt beskriver begreppet mindfulness grundtankar, syfte samt tillhörande metoder att praktisera den. Bland den stora mängd litteratur och övrig referens som tar upp detta aktuella och moderna ämne ansågs en mer forskaranknuten referens som Kabat Zinn ett bra i detta vetenskapliga sammanhang.

Avslutningsvis har det inte funnits särskilt mycket litteratur att tillgå inför denna rapport då andra tidigare studier främst berört antingen religionsundervisningens historiska utveckling eller praktiska tillämpningar. Min studie har ju främst handlat om att vidareutveckla, integrera äldre och nyare synsätt samt att utvärdera ett praktiskt genomfört experiment. Därav har valet av litteratur avgjorts utifrån de områden som berörts och de delar som har behövts understödjas med relevant forskning. Det pågående projektet Ett helhetsgrepp på hälsa
 som bedrivs på Högskolan i Gävle av bl.a. Olov Dahlin och som syftar till ett tvärvetenskapligt forum för studier i hälsa är ett typiskt sådant projekt som kopplats till och varit användbart i min forskning då det exemplifierar en liknande tanke; att med en helhetssyn integrera en företeelse i människans vardag som får effekter inom en mängd olika områden.

1.5
Disposition


Rapporten som redovisar denna undersökning är indelad i fyra huvudmoment; inledning, undersökning del 1, undersökning del 2 och avslutande diskussion. I inledningsdelen beskrivs bakgrunden och tillkomsten för denna undersökning Även huvudsyftet och frågeställningen med sina tillhörande mer teoretiska delfrågeställningar presenteras. En kort redogörelse för val av metod och en analys av dess betydelse för forskningens framåtskridande process i stort samt dispositionens utformning anförs också i denna inledande del av rapporten. Rapportens andra del, undersökning del 1, redogör för ett praktiskt experiment där tre perspektiv behandlas; ”min” pedagogiska modell med tillhörande syfte, kommentar samt utvärderingsmöjlighet, andra pedagogiska modeller och en jämförelse mellan ”min” och andra pedagogiska modeller. Denna uppdelning av undersökningen i tre utgångspunkter för att på ett så problematiserat och utredande sätt så möjligt kunna besvara frågeställningarna. I den andra undersökningsdelen, del 2, analyseras mer teoretiskt religionsämnet utveckling under de senaste decennierna fram till nu. Styrdokument och kursmålsbeskrivningar analyseras och diskuteras för att slutligen återges med ett överblickande sammandrag. I den avslutande diskussionsdelen förs sedan en argumenterande diskussion kring fördelarna och styrkorna kring användandet av ”min” pedagogiska modell samt dess brister och utvecklingsmöjligheter. Därefter vidgas perspektivet ytterligare till att blicka över just detta moment och ämnet religion till en diskussion kring användandet v denna modell även i övriga dessa respektive tre perspektiv utifrån samtliga delfrågeställningar för att vidga och perspektivberika analysen så mycket så möjligt. Efter den analyserande diskussionen med slutsatser kommer en kortare sammanfattning där frågeställningarna besvaras och på ett kortfattat sätt presenteras. Avslutningsvis följer en källförteckning med källhänvisningar till samtliga muntliga såväl som skriftliga referenser. En bilaga med den utvärdering som eleverna efter momentets gång genomförde följer sist i rapporten.

2 UNDERSÖKNING DEL 1:

ETT UNDERVISNINGSEXPERIMENT


2.1
”Min” pedagogiska modell


2.1.1
Tanken innan


Den ursprungliga tanken var att planera, genomföra samt att utvärdera en alternativ undervisningsmodell inom religionsämnet på gymnasienivå inom just momentet hinduism. Denna alternativa undervisningsmodell skulle genom sin tillämpning och sitt praktiska genomförande med en avslutande utvärdering i samarbete med eleverna, kunna fungera som en god teoretisk grund samt utgöra ett gott underlag för en vidare diskussion och jämförelse med andra mer traditionella och föregående undervisningsmodeller och utgångspunkter för religionsundervisning. För att kunna utvärdera och analysera denna undervisningsmodell har elevernas respons under och efter momentet använts samt en teoretisk jämförelse med en mer traditionell undervisning utförts av mig själv i efterhand, i egenskap av forskare.

I första hand skulle religionsämnets undervisningssituation med det ingående hinduismmomentet i sig vara av intresse att diskutera, men även andra pedagogiska såväl som kommunikativa situationer skulle kunna vidga perspektivet ytterligare till att omfatta en diskussion till vårt sätt att förhålla oss till vår situation i stort. Hur vi som människor reagerar med våra tankar, känslor och beteenden i ett socialt, kontextuellt såväl som existentiellt sammanhang. Att reflektera över vad kunskap är, hur kunskapsförmedling i ett självmedvetendegörande och reflekterande perspektiv kan förmedlas, blir en reflektion som förhoppningsvis kan appliceras på flera moment, andra ämnen och även omfatta fler områden i tillvaron än endast hinduismundervisning på religionskunskapen på gymnasienivå. Att utgå från ett mikroperspektiv för att sedan kunna diskutera, reflektera och vidare analysera i ett makroperspektiv utgör en plan som även påverkat och varit synbar i den konkreta undervisningsmodellen som beskrivs närmare vidare i forskningsrapporten.

2.1.2
Mål, genomförande, kommentarer och utvärderingsmöjligheter

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de konkreta mål som undersökningen syftade till samt tillhörande genomförande, kommentarer och förklaringar som beskriver dess syften. Även valda delar av utvärderingen som eleverna gjorde vid momentets avslut presenteras och kan ses på som en viss respons, ett visst utslag och resultat av den pedagogiska modellen samt ett visst underlag för vidare diskussion om modellens eventuella framtida användningsområden.

· Mål: Att eleverna får lära sig från och av religionen snarare än bara om religionen.

Kommentar: Detta innebär mer konkret att eleverna inte bara ska läsa och förkovra sina teoretiska kunskaper om hinduism utan snarare få en verklig erfarenhet, en praktisk tillämpning och därigenom egna upplevelser av religionen som sådan. Att bara utgå från det upplägg och kunskapsurval som presenteras i den valda kurslitteraturen innebär ofta en alltför vinklad, snäv och teoretisk förmedling av en viss sorts kunskap från läraren till eleven. Undervisningen hamnar på en abstrakt nivå som varken förankras i elevens referensvärld eller förmedlas från en relaterad sådan från läraren. Läraren lär ut om religionen på ett sätt som i bästa fall innehåller inslag av lära av eller från- metoder i form av exemplifieringar. Men att få ta del av det själv, att själv få uppleva typiska hinduiska göranden eller få en inblick i vad det skulle kunna bestå av med hjälp av att aktivera andra delar och sinnen av sig själv än bara sitt intellekt, blir en helt ny erfarenhet för eleverna. Här utgör inte bara fragment eller utvalda delar av religionen distanserande exempel eller exotiska inslag, utan här prövas, upplevs och relateras de till elevens egen upplevelse av verkligheten.

Genomförande: Detta mål uppnås genom inslag av typiska hinduiska föremål, övningar samt genom hörsel-, syn- och luktintryck. Tanken är att eleverna ska få ”smaka på” och kännas vid religionen snarare än bara från ett teoretiskt avstånd betrakta den utan att ens ges möjligheten att tillämpa och relatera den till sina egna liv. Denna upplevelse av religionen blir en kontrast till kunskap om religionen som den mer traditionella undervisningen syftar till. Detta konkretiseras genom att stimulera elevernas luktsinnen med hjälp av rökelser som ju är typiska för hinduiska ceremonier. Rökelserna bränns och används i klassrummet i samband med genomgång av hur en typisk hinduisk ceremoni kan se ut. Att ta med och visa upp olika statyetter som symboliserar de hinduiska gudarna samt att berätta kortfattat om dem. Eleverna får också lyssna till en mantraliknande ceremoni där mantrat OM reciteras samt kommenteras ur ett hinduiskt, filosofiskt perspektiv. Ljudet, musiken och berättarrösten stimulerar fler sinnen och påverkar därför upplevelsen och förståelsen av ljudet OM s betydelse för hinduismen. Eleverna upplever och får en relation till ljudet istället för endast en teoretisk förklaring av vad ljudet innebär och hur det används.


Utvärdering: Att eleverna själva får utföra övningar som syftar till liknande saker som religiösa ceremonier eller ritualer också gör, medför att deras förståelse för och upplevelse av religionen och dess funktion i andra människors vardagliga liv ökar. Detta måste nödvändigtvis inte innebära att eleven ”håller med” eller identifierar sig med en hindu, men kanske är det lättare att förstå och sätta sig in i dennes perspektiv. En erfarenhet eller insikt om vad en bedjande hindu egentligen upplever eller strävar efter.

Den mindfulnessövning som experimentgruppen utförde ett antal gånger hade bland andra syften just detta, att utgöra en erfarenhet för eleverna hur det känns och vad som krävs för att stilla sinnet, koncentrera sig på att medvetet vara är och nu samt reflektera i efterhand vad som händer då. Hinduerna själva har måhända andra metoder och ritualer för detta, men det utgör ändå e erfarenhet för eleverna att ”smaka av” liknande aktiviteter som syftar till samma sak som hinduernas förehavanden. I alla fall vad de skulle kunna tänkas syfta till. Elevernas utvärderingar kring detta var både mer och mindre utförligt kommenterade kring detta. Kanske var det aningen svårt att göra denna till hinduernas strävan och livsfilosofi trots att jag försökte implementera det perspektivet både innan och efter övningen. Uttryckta kopplingar som: ”Jag själv kände faktiskt en liten tröst … påminner om att släppa företeelser som har hänt och säger att varje andetag har en början och ett slut. Man blir liksom påmind om att man lever här och nu, vilket är lätt att glömma bort ibland. Hinduerna övar kanske just på detta med sin yoga. Att de liksom vill förstå och känna efter vad som är verklighet här och nu och vad som är den där illusionen. Maya kallades det väl”
 fanns med i utvärderingen. Men även svar utan kommentarer kopplade till hinduismen förekom. ”Övningen var bara avslappnande och inge mer tycker jag”
 och ”Nej, inte än. Men jag tror att det kanske gör det om man får öva några gånger till”


På den utvärderingsfråga som gällde om huruvida experimentgruppsdeltagaren kunde uppfatta några likheter mellan syftet eller effekten av den andningsövningen som de utförde och de metoder som hinduerna använder sig utav för att förändra sin upplevelse av verkligheten (se Bilaga 1, fråga 3e) förekom dock ett flertal kommentarer likt denna: ”Den största likheten jag ser är att när hinduerna gör det slappnar dom av, vilket vi också gjorde.”
 ”Det” i ovan citerade mening tolkar jag syftar på elevens föreställning om vad som sker hos en hindu då denne ägnar sig åt religiösa ritualer, seder eller ceremonier. Att eleven gör kopplingen mellan avslappningsövningen som den själv utförde och uppenbarligen upplevde effekterna av med syften eller effekter som eventuellt religiösa seder, riter eller andra förehavanden kan ha för den utövande, tycker jag är ett gott exempel på hur man ”smakar av” en religion och lär från och av den.

· Mål: Att med utgångspunkt i elevernas egna reflektioner kring de existentiella frågorna närma sig de svar som hinduismen beskriver.

Kommentar: Att eleverna ska ges möjlighet och hjälpmedel att utgå från sig själva och sina egna reflektioner kring vad som är viktiga, meningsfulla och reflekterande frågor att ställa och få besvarade för att sedan behandla dem ur ett hinduiskt perspektiv. Att hinduismen på detta sätt görs mer tillgänglig, ”enkel och hanterbar” medför vidare att elevernas egna värderingar, föreställningar och förhållningssätt till sin livsåskådning, hur den än må se ut, tydliggörs.

Genomförande: Genom att diskutera de stora och gemensamma existentiella frågorna som berör oss alla och sedan relatera dem till de svar, eller försök till svar, som just hinduismen har, gör att eleverna inte upplever ett sådant avstånd, en sådan skillnad eller något främmande med det som hinduismen faktiskt står för många av dess utövare. Att svaren, metoderna och själva utövandet sedan inte helt är överensstämmande med elevernas egna behov, önskemål eller föreställningar av svarsfinnande är mindre viktigt. Eleverna blir varse om att det är liknande frågor, samma källa till sökande och påminnande förhållningssätt till företeelser i livet som de liksom hinduerna förhåller sig till. Tanken är att den ska formuleras klarare med hjälp av det hinduiska perspektivet utan att för den sakens skull nödvändigtvis styra om bli normgivande. Att få fatt på sina egna tankar, känslor och beteenden genom att betrakta och sättas in i andras blir ett tillvägagångssätt som lika mycket syftar till att se de likheter som finns men även genom olikheterna dra lärdom av och tydligare ringa in sin egen livsåskådning.

Att samtidigt utgå från de stora frågorna för att sätta sig in i ”snävare” svar som en främmande religion kan upplevas ha, blir ett från makro- till mikroperspektiv som eleverna förhoppningsvis blir alltmer medvetna och insatta i under momentets gång. Att även vända processen, att ställa sina egna frågor eller relatera de stora svaren som en världsreligion faktiskt erbjuder, från sitt eget liv blir till en mikro- till makroperspektiv som också blir applicerbart i sammanhanget. Eleverna kan enligt detta sätt att arbeta med en religion delvis utgå från det stora för att förstå det lilla, men delvis utgå från det lilla för att förstå det stora. Detta genomfördes tillsammans med min experimentgrupp i helklass med hjälp av en sorts tankekarta framme på tavlan som tillsammans med elevernas såväl som mitt deltagande och bidragande. Vad innebär det att vara människa, var kommer allt ifrån, har livet någon mening, hur ska man veta vad som är rätt och fel, finns Gud och såna fall viken Gud samt vad händer efter döden? Poängen med att upprätta en tankekarta som denna är att påvisa och göra eleverna medvetna om att vi oavsett kön, ålder, kultur, nationalitet eller religion ställer oss samma frågor, och att svaren både kan skilja sig åt samt likna varandra i de olika religionerna. Att därefter presentera de svar och filosofiska tankegångar kring livets mening och vår tillvaro som hinduismen står för blir med denna utgångspunkt inte lika främmande, svårtillgängligt eller särskilt konstigt. Eleverna får använda sina egna frågor och reflektioner kring vad det innebär att vara en människa till att besvara och försöka förstå sig på vad hinduismen erbjuder för svar.

Utvärdering: Att eleverna tillhandahålls verktyg att reflektera över sin egen livssituation och hur de kan förhålla sig till den tycks av utvärderingssvaren att döma viktig och uppskattad bland eleverna. Flera beskriver att de reflekterat kring frågor som rör dem själva och som de anser är viktiga. ”Jag har fått en bra undervisning om hinduism och deras sätt att tänka och genom det har jag själv också börjat fundera om mina åsikter och livet. Det känns skönt för det behöver jag göra.”
 Människan tycks ju ha ett behov att förstå sig själv och sitt förhållande till sin omvärld. Att skolan får bli ett forum och ett laboratorium för denna utvecklingsprocess som eleverna går igenom i alla stadier borde vara självklart. Eleverna behöver få formulera, uttrycka samt ständigt reflektera över sin tolkning av livet och dess rika innehåll. Religionsämnet skulle kunna erbjuda eleverna just detta forum; att smaka på och kännas vid andra frågor och svar för att se vilka som faller dem i smak utifrån deras upplevelser av livet. Denna ”hunger” gestaltas så tydligt hos eleverna, varför inte låta ”rätt” religionsundervisning stilla deras hunger? Eller snarare hjälpa eleverna att själva hitta ”föda” genom att med en genomtänkt, anpassad och öppen undervisningsmetod stilla deras sinnen för att sedan göra de öppna och mottagliga för det som eleverna kan tänkas behöva för att själva formulera sin tolkning av sin egen såväl som andras livssituation.

”Man tänker sig in lite mer i deras tankar och då inser man att man själv borde ta vara på livet, för de är ju rädda om sitt. Så det tänker jag på lite oftare nu.”
 Även om eleverna kan redogöra för de grundläggande hinduiska begreppen som rör återfödelse, karma och eviga kretslopp, och inte riktigt identifiera sig med dessa tankegångar eller övertygelser, verkar de ändå kunna finna vissa likheter och förhållningssätt till dem som de i sina egna liv kan eller vill relatera till. ”… så nästa gång jag sejtar kommer jag säkert att tänka: Aaa, det är nog meningen att jag ska pröva det där tricket, vad det nu kan vara”


Även då eleverna ur experimentgruppen i sina utvärderingssvar formulerar hur de inte tycker eller förhåller sig till vissa filosofiska tankebanor som finns inom hinduismen, så är ju det ett sorts inringande av deras egen livsåskådning. Genom att medvetandegöra för sig själv hur man inte tror, tycker eller förhåller sig till något, kan man lättare formulera vad man istället anser är sanning för sig själv.

· Mål: Att genom en ökad medveten närvaro möjliggöra för eleverna tillägnandet såväl som upplevelsen av hinduismen.

Kommentar: Att eleverna genom en ökad medveten närvaro bättre ska kunna tillägna sig de kunskaper och upplevelserna kring religionen hinduism som de under momentets gång ”utsätts” för. Detta syftar till att eleverna blir påvisade eller varse om parallellerna mellan en ökad medvetenhet och en del av de svaren på olika existentiella frågor samt metoderna att finna dessa svar som hinduismen erbjuder. Med en ökad förståelse för sin egen närvaro och sitt eget sinnes flyktiga natur samt hur man med olika metoder kan förhålla sig till denna process, får eleverna en tillgänglig, applicerbar och verklig relation till de metoder som hinduismen använder sig utav för att utöva och efterleva sin religion. Att stilla sitt sinne för att uppleva en alternativ eller transcendental upplevelse av verkligheten blir på det sättet inget mystiskt eller främmande utan kan användas och förhållas till som en ren koncentrationsövning där fokus handlar om att vara här och nu samt att betrakta svårigheten i denna till synes enkla uppgift. Upplevelsen av hur flyktigt och föränderligt det mänskliga sinnet beter sig behöver vidare inte syfta till något annat än ett konstaterande och ett fastslagande att så är fallet. Vidare kan det också jämföras eller betraktas ur det hinduiska perspektivet där man strävar efter andra mål som har en vidare tanke om upplevelsen av det gudomliga och om ett förenande med världsalltet.


Genomförande: Genom en enkel stillhetsmeditation som spelas upp på en CD-skiva medvetandegörs och uppmärksammas experimentgruppen under 12 minuter på sin andning, sina tankar, känslor och sitt sinnes ständiga begär och naturliga egenskap att kontinuerligt uppehålla sig vid olika tankar, sinnesintryck eller förnimmelser av känslor. Att medvetet fokusera sin uppmärksamhet på en av dessa företeelser i taget t.ex. genom att koncentrera sig på enbart andningen eller på att uppmärksamma en tanke i taget, gör utövaren medveten om svårigheten i detta till synes enkla. Den guidade meditationen instruerar hela tiden deltagaren var uppmärksamheten och fokus bör befinna sig samt medvetandegör även deltagaren om eventuella fällor eller svårigheter som att låta sig ryckas med av tankarna. Efter övningen får experimentgruppen fritt uttrycka svårigheter och tankar kring den nyss utförda övningen samt besvara en del frågor som jag förberett kring svårigheter, hur övningen upplevdes under och efteråt, om de kunde relatera den till något annat eller jämföra den med tidigare erfarenheter, aktiviteter eller tillstånd som de befunnit sig i.

Därefter vidgas resonemanget lite till att relateras till hinduismen och dess strävan efter uppnåendet av insikten av hur allt jordiskt är illusioner. Av hur maya, slöjan, hindrar oss från att uppnå frälsning och hur de allra flesta människorna felaktigt identifierar sig med sina jordiska liv; sina fysiska kroppar, sina tankar för stunden eller känslor just då. Genom att gå bakom detta, få en upplevelse av hur vi kan ”tysta tankebruset” eller för en stund pausa den pågående känslan kan vi likna eller tänka oss in i vad som eventuellt skulle kunna finnas bakom, innanför eller i oss som vi inte alltid har kontakt med eftersom vi svarar och verkar på de stimuli som ytter- såväl som bår inre värld utsätter oss för. Elevernas erfarenhet från den enkla stillhetsmeditationen blir en språngbräda och en erfarenhet som kan appliceras på det abstrakta och djupt filosofiska som hinduiska grundtankar vilar sin filosofi på. Allt är ett. Jag är du…


Utvärdering: Den mindfulnessövningen som experimentgruppen utförde vid ett flertal av lektionstillfällena under momentets gång hade flera syften. Men ett av dem var att rent undervisningssituationstaktiskt få eleverna mer koncentrerade, fokuserade och mottagliga för undervisning. Hypotesen var att då eleverna är medvetet närvarande har de lättare att tillgodogöra sig den undervisning som läraren i klassrummet bedriver. Eleverna antogs då lättare fullt ut kunna deltaga och bidraga med sin närvaro och allt vad den innebär. Detta tycks av utvärderingssvaren att döma uppnåtts, många beskriver på olika sätt hur de med hjälp av andningsövningen stillats och blivit medveten om sin närvaro. ”Det var bra att lära sig att ta djupa andetag och kunna slappna av. Det var väldigt skönt eftersom vi i vanliga fall inte ens tänker på att vi andas ut och in så det var lärorikt. Sen så var det avslappnande och en skillnad mot för vår vanliga miljö i klassrummet. Blev en helt tyst och avslappnad miljö … vilket gör att man tänker klarare.”
 De andra syftena samt tillhörande utvärdering med övningen redovisas under respektive mål.

I utvärderingen frågades det med hänvisning till denna övning efter elevens egna upplevelse av andningsövningen (se Bilaga 1, fråga 3d) samt hur den kan bidra till att skapa ett nytt perspektiv eller en ny erfarenhet av verkligheten. Många uttrycker hur de känt efter eller blivit medvetna om sin egen kropp eller sitt sinnestillstånd. ”Övningen fick mig verkligen att fundera vart jag var. Den påminde om att man sitter på stolen och att man har ont i ryggen osv.”
 ”Jag tycker att andningsövningen var väldigt bra. Man kunde mer koncentrera sig efter den och veta att vi lever här och nu plus att man kunde ta bort onödiga tankar som ligger och stör.”


· Mål: Att eleverna i allmänhet får en ökad medvetenhet och en utvecklad uppmärksamhet om sin pedagogiska såväl som existentiella situation i stort.

Kommentar: Detta mål och syfte med det skiljer sig vid en första anblick nämnvärt från det föregående då det också syftar till att uppmärksamma eleverna om deras pedagogiska situation här och nu (då den just är ämnet religion och momentet hinduism) och på detta sätt bana en väg för lärandet, förståelsen och upplevelsen. Men detta mål syftar vidare; att genom denna metod även få eleven att koppla denna upplevelse och erfarenhetsbaserade förståelse till andra delar av sitt liv, i andra kontexter som även kan komma att innefatta tidigare eller framtida upplevelser.

Eleverna uppmärksammas på hur tankar, känslor och beteenden ständigt är närvarande i deras skolförlagda såväl som övriga tillvaro och att de alltid förhåller sig till detta faktum även om det är på ett omedvetet plan. Genom att utföra och träna på andningsövningar som syftar till att medvetandegöra och koppla andningen till sinnets flyktiga natur som ett återkommande inslag under momentets gång samt att kontinuerligt återknyta till denna övning, gör att eleverna blir medvetna om denna ständigt pågående process. Kanske kan övningen innebära ett verktyg som Kabat-Zinn m.fl.
 diskuterar att Mindfulness är och som syftar till att uppmärksamt kunna ge akt på det som är i ett givet ögonblick, hur de är snarare än hur vi vill att de ska vara. Författarna menar vidare att Mindfulness är erfarenhetsbaserad och fokuserad upplevelse på och av här och nu till skillnad från när sinnet är ockuperat av tankar och abstraktioner som befinner sig fjärran från de omedelbara sinnesintrycken. Sinnet styr då tankarna mot det förflutna eller mot en imaginär framtid som hindrar oss att fullt ut ta del av och påverka vår faktiska situation.

För eleverna och deras direkta skolsituation innebär detta att inlärningsprocessen skulle kunna förenklas och ”renas” från alla de andra störningar och processer som vårt sinne annars så flitigt uppehåller oss med och istället kunna koncentrera sig enbart på det som i den specifika inlärningssituationen är aktuellt. Vidare skulle detta innebära att eleverna i allt större omfattning själva skulle påverka och styra sin inlärning snarare än att det skulle vara en kunskapsförmedling från lärare till eleven. Eleverna skulle dessutom kunna applicera detta verktyg på sin övriga tillvaro då de genom att avsiktligt, uppmärksamt och utan att värdera observera saker och ting som de är i stunden här och nu kunna närma sig varje situation med öppenhet. Detta menar jag även skulle kunna integreras och ha fördelaktiga effekter även utanför momentet hinduism och inom ämnet religion. Även utanför skolans värld skulle denna integrerade religionsundervisning vara verksam som en modell och ett förhållningssätt för eleven att verka i sin omvärld. (Läs vidare om detta i kapitel 4.5 under rubriken Utvecklingsmöjligheter för integrativ religionsundervisning).

Författarna Kabat-Zinn m.fl. beskriver hur även situationer som man märker väcker vissa obehagliga känslor inombords, t.ex. rädsla, kan med detta verktyg bemötas och behandlas med fullständig öppenhet och närvaro. Att förstå hur ens tankar endast är övergående mentala händelser, inte bokstavlig verklighet, och att man står i närmare kontakt med livet som det är då man tillåter sig att uppleva omvärlden genom kroppen och sina sinnen istället för att mestadels uppfatta den via sin omedvetna tolkningsmallar och invanda tankebanor
 öppnar ju för oändliga möjligheter till utveckling och framgång för eleverna även utanför skolans kontext. Relationer, mental hälsa, ökad självkänsla och självkännedom såväl som färre stressrelaterade symptom är några av de fördelar och förtjänster som en ökad medveten närvaro kan bidra med.
 Då fördelarna, det vida användningsområdet och de positiva effekterna utanför de skolkontextuella situationerna emellertid tycks vara för stor och nästintill ogripbar i alla fall för innanför ramen för detta moment, kommer jag vidare inte att analysera, diskutera eller ens spekulera vilka konsekvenser ett utvecklande av detta mindfulnessverktyg skulle kunna få för eleverna utanför skolan och i sitt vardagliga liv. Jag nöjer med mig att konstatera att det skulle kunna innebära stora fördelar och enorma utvecklingsmöjligheter. Huruvida eleverna är mottagliga, mogna eller motiverade att inse, vilja utveckla och benägna att testa detta utanför religionsundervisningen i skolan under momentet hinduism, ligger utanför min ambitionsnivå för detta experiment att undersöka såväl som kompetens att utvärdera eller implementera.

Utvärdering: Att eleverna tillhandahålls verktyg att reflektera över sin egen livssituation och hur de kan förhålla sig till den tycks viktig och uppskattad bland eleverna. Detta lämpar sig ju religionsundervisningen med en lära av och från- undervisning alldeles ypperligt för. Människan tycks ju ha ett behov att förstå sig själv och sitt förhållande till sin omvärld. Att skolan får bli ett forum och ett laboratorium för denna utvecklingsprocess som eleverna går igenom i alla stadier borde vara självklart och framgår i och med utvärderingssvar som: ”Jag har fått en bra undervisning om hinduism och deras sätt att tänka och genom det har jag själv också börjat fundera om mina åsikter och livet. Det känns skönt för det behöver jag göra.”
 Av några svar framgår även tydligt att eleverna tyckte att det var svårt att koncentrera sig och att det därför kanske är svårt att göra kopplingen mellan medveten närvaro och sin egen formulering av en livsåskådning. Detta är emellertid något rimligtvis påverkats av momentets korta tidsperiod och som jag tror skulle ha kunnat motverka en längre tidsplanering med fler återkommande inslag likt denna övning. Eleverna behöver öva på att koncentrera sig och att stillas för att sedan kunna använda denna medvetenhet till att formulera och medvetandegöra sin egen livstolkning för sig själv.

2.2 Övergripande utvärdering av ”min” pedagogiska modell


Då min experimentgrupp bestod av 18 stycken deltagare och samtliga deltog i utvärderingen fanns det efter experimentets avslut följaktligen 18 utvärderingar att tillgå. Dessa 18 utvärderingar presenterar ett tämligen varierat resultat av både vad gäller fyllighet och respons. Några är rikligt fylliga med både utförliga och detaljerade svar om de tillägnade hinduiska religionskunskaperna såväl som reflekterade och diskuterande svar på de frågor som rör själva metoden och syftet med hela detta experiment, dvs ”min” pedagogiska metod. Det tycks finnas ett samband mellan detta; de flesta experimentdeltagare som svarat utförligt på de utvärderingsfrågor som mer syftar till de tillägnade hinduism- och religionskunskapsfrågorna, har också diskuterat mer utförligt kring den pedagogiska modellen, deras egen utveckling i förhållande till en sådan modell samt reflekterat över deras egen livsåskådning i stort. De allra flesta av dessa mer utförliga utvärderingar beskriver också momentets återkommande mindfulness- övning med positiva ordalag som ”avslappnande”, ”medvetandegörande” och ”nyttig”. Dessa experimentdeltagare har också gjort direkta kopplingar mellan hinduismen och förehavanden inom religioner stort och den övning de fick göra. Av utvärderingssvaren framgår i flera fall hur mindfulness- övningen kan kopplas till flera aspekter av livet både innanför och utanför skolsituationen såväl som inom och utanför just den hinduiska traditionen. Detta måste ur experimentsyftandesperpektiv tolkas som ett mycket bra resultat som understryker ”min” pedagogiska modells utvecklingsmöjlighet och potentiella framgång vid ett implementerande i liknande sammanhang.

Några av experimentdeltagarnas utvärderingssvar är av kortare karaktär. Här förekommer en del ja och nej- svar samt även något ”jag vet inte” och ”kanske”. Dessa utvärderingar innehåller varken några mer utredande svar på de frågor som berör hinduismen, momentets pedagogiska del eller reflektioner kring den egna livsåskådningen med eller utan koppling till hinduism eller den pedagogiska modellen. Det tycks inte spela någon roll om det just är det sistnämnda syftet i momentet; att genom undervisningsmetoden få hjälp att kunna reflektera och formulera sin egen livsåskådning, eller de mer rent religionkunskapsteoretiska frågorna (som under detta moment i första and rörde hinduismen) för dessa experimentdeltagare. Utvärderingssvar som rör båda dessa syften tyck kortfattade och flera saknar svar alls. Under utvärderingstillfället poängterades dock att det inte var viktigast att hinna med att svara på alla frågor, då de var ett ganska stort antal, utan snarare koncentrerar sig på de man hann med samt de man hade något att kommentera. Möjligtvis spelade denna roll i några av dessa kortfattade utvärderingarnas fall, de kanske såg sin chans att ”slippa undan” att utveckla sina svar vidare då denna uppmaning förelåg under utvärderingen.

Vidare kan man av de kortare utvärderingsexemplen utläsa att många visst tillägnat sig de viktigaste fakta och informationen om religionen hinduism som sådan, men att de vidare inte vill utveckla, analysera eller reflektera över dessa svar. Kanske har detta att göra med utvärderingsformen, skriftlig enkät kanske inte passar alla. Några skulle eventuellt ha kunnat utveckla sitt svar utförligare om utvärderingen istället gjorts muntligt under en mer diskussionsliknande form. Möjligheten finns också att någon eller några av experimentdeltagarna av olika anledningar inte vill, är motiverad eller har uppnått den mognaden att reflektera och ifrågasätta sin livsåskådning. Detta bör respekteras och inte ”tvingas fram” till fördel för ett experiments skull. Däremot bör man eventuellt medvetandegöra för en sådan elev hur ett flertal av de uppsatta religionskunskapsmålen syftar till att faktiskt relatera till sig själv och utifrån det kunna ta in och förhålla sig till andra religioner. Att ta denna diskussion med någon elev ansåg jag varken åligga min position eller uppgift som lärarstudent eller forskare för ett pedagogiskt experiment. Kanske är det något som experimentdeltagargruppens ordinarie lärare kommer att få en klarare uppfattning om längre fram i kursen och utifrån det agera på.

Rent generellt var de allra flesta överens om att religionsundervisningen under experimentets gång berikat, belyst eller tillfört dem något. (Se fråga 5b, Bilaga 1). Svar som att ”det har varit kul”, ”man har fått ett nytt perspektiv” och ”den har fått mig att tänka till” figurerar i flera utvärderingar. Det förekommer någon kommentar om att de inte riktigt vet hur ännu och att ”efter ett tag kanske det faller på plats, nu känns allt ganska nytt”.
 Denna reflektion kanske bör beaktas noggrant då undervisningsmetoden faktiskt är ganska ny och annorlunda mot för vad eleverna i skolan är vana vid. Kanske tar det ett tag att implementera en sådan undervisningsmodell och eventuellt behöver den en mer utförlig genomgång, introduktion och sedan ständig utvärdering tillsammans med eleverna så att de är helt ”på det klara” över vad den syftar till, vad som förväntas av dem samt hur de kan använda den.

3 UNDERSÖKNING DEL 2:

TEORETISK UNDERSÖKNING AV RAMBETINGELSER


3.1
”Min” pedagogiska modell


3.1.1
Vägen fram till ”min” pedagogiska modell

Nedan följer avsnitt med kortare redogörelse för religionsämnets utveckling i den svenska skolan under de senaste decennierna. Redogörelsen kommer främst att beröra hur skollagen och skolplanerna kommenterat och förhållit sig till ämnet, dels av utrymmesskäl och dels för att kunna föra en så bred och allmän diskussion så möjligt kring hur religionsämnet tolkats och framförts. En historisk redogörelse av detta slag går det lättare att belysa och diskutera de rambetingelser som kommit att påverka och styra religionsundervisningen då såväl som nu.

3.1.2
Grundskolelagens framfart med religionsundervisningen


1842 kom Sveriges första folkskolestadga som beskrev hur kristendomen var det viktigaste ämnet. Den menade att genom att människor lärde sig att läsa kunde de också läsa sin bibel och sin katekes. Texterna som låg till underlag för undervisningen såsom Luthers lilla katekes syftade naturligtvis inte till att informera om hur kristna människor faktiskt trodde och levde utan snarare hur de borde tro och leva.
 Härenstam diskuterar avsikten i första hand som något som eleven skulle lära sig något av och för sin egen utveckling och fostran till kristna människor. Han menar vidare att det inte fanns något utrymme för icke- kristna och ”felaktiga” religioner.

Ett viktigt motiv för kristendomsundervisningen var dock att den gav en god grund för samhällsmoralen då tonvikten på den bibliska etiken markerades. Det gällde att fostra eleverna till den kristna etiken som tydligt genomsyrade skolans lärobokstexter uppbyggda av en moraliserande karaktär. Sedan 1962 har vi i den svenska skolan haft en tradition av en objektiv, icke- konfessionell religionsundervisning som i huvudsak handlat om att lära om icke-kristna religioner.
 De icke-kristna religionerna placerades under rubriker såsom ”religioner och religionssurrogat” och syftades till att endast lära om och detta även i en begränsad omfattning. Den tradition som man skulle lära om var den kristna traditionen. Läroplan för grundskolan 1962, Lgr – 62, tillkom efter en mycket livlig debatt om kristendomsundervisningens roll i skolan där kulturradikaler krävde att den skulle avskaffas helt. De ansåg att skolan inte borde syssla med kristen indoktrinering medan det samtidigt verkade finnas uppenbara starka intressen för en bevarad kristendomskunskap. Kompromissen blev den konfessionslösa kristendomsundervisningen som krävde att ”undervisningen ska vara objektiv”.
 Både när det gällde kristendomen och de icke-kristna religionerna betonades lärandet om religionerna och inte i dessa. Detta har inneburit att man varit restriktiv med sådant som betraktas som påverkan. S-Å Selander menar att objektiviteten, vetenskapligheten och rädslan för att påverka resulterade i att innehåll och verksamhetsformer som kunde ha skapat inlevelse och entusiasm betraktades med skepsis. Selander påpekar vidare att det ändå stod uttryckligen i både läroplan och skollag att målet med undervisningen inte enbart var kunskap om samhällets religion och livsåskådningar utan också personlighetsutveckling.


Då nästa läroplan för grundskolan kom, 1969, ändrade kristendomsundervisningen namn till att istället heta religionskunskap. Nu betonades återigen kravet på objektivitet och kompletterades med att undervisningen skulle vara allsidig och saklig samt att vara beskaffad så att eleven gavs möjlighet att själv ta ställning i livsåskådningsfrågor. Skolplanen 1969 gav möjlighet att undervisa om icke- kristna religioner redan på lågstadiet men huvudsakligen hänvisades till mellan- och högstadiet.
 Härenstam diskuterar hur detta ur lära om/av- perspektivet huvudsakligen handlar om lära om. Då läroplanen också säger att skolan ska fostra till vissa allmänna värderingar är det också religionskunskapens uppgift att medverka till denna fostran. Det man ska lära av religionerna är således inte t.ex. hur man bör leva som kristen utan snarare att man bör vara tolerant och hysa förståelse för andra religioner.

I läroplanerna för grundskolan som utkom 1980 får religionsämnet en ny utgångspunkt i ”elevernas livsfrågor”.
 Den bakomliggande tanken är nu att människorna har olika frågor om livet och studierna syftar till att ta upp de olika religionernas och livsåskådningarnas svar på dessa frågor. Precis som i läroplanen från 1969 betonas samma allmänna värderingar även i Lgr – 80 där t.ex. skolans internationella inriktning är viktig. Däremot har nu begreppet objektivitet tonats ner aningen för att istället ersättas med begrepp som saklighet och allsidighet.

”Urvalet och behandlingen av stoff i allmänhet skall präglas av saklighet och allmänhet. Genom att göra undervisningen saklig och allsidig uppfyller skolan på bästa sätt kravet på objektivitet”.


Nu rubriceras religionskunskapen inte som ett självständigt ämne utan ingår i de samhällsorienterande ämnena, samhällskunskap, historia, geografi och religionskunskap. Dessa ämnen har ett speciellt ansvar för elevernas demokratiska uppfostran samt för deras utvecklande internationellt medvetande och förståelse.

”Undervisningen skall hjälpa eleverna att utveckla en personlig uppfattning samt förståelse och respekt för andra människors och kulturers värderingar. Den ska samtidigt hävda vår demokratis väsentliga värden och klart ta avstånd från allt som strider mot dessa”.


Läroplanen kan tolkas uppmuntrande till studier som bidrar till elevens eget formande av en personlig uppfattning samt förståelse och tolerans för andras. Denna ”livsåskådningspedagogiken” tar upp också de icke- kristna religionernas svar på livets frågor och öppnar härmed ”en möjlighet att lära av religionerna och inte bara om dem”.
 Religionskunskapen innan hade i första hand haft till uppgift att vara informativ, men nu kunde alltså de svar som religionerna bidrog med att användas till utformandet av elevens egen livsåskådningsutveckling. Detta var ju något som faktiskt var helt i linje med läroplanen så länge det inte kom i konflikt med de gemensamma värderingarna.


3.1.3
Gymnasieskolans tidigaste läroplan och kommentarer till religionsundervisning

Gymnasieskolans tidigare läroplan utkom den 1970 och betonade starkt objektivitet och kritiskt tänkande. Precis som grundskolans motsvarande läroplan betonade den samtidigt vikten av skolans fostran till gemensamma värden som t.ex. förståelse för andra folks religiösa och kulturella förhållanden.

”En huvudlinje i gymnasieskolans undervisning är att utveckla ett självständigt och kritiskt betraktelsesätt. … Det bör alltid överlåtas till eleven att efter självständig prövning acceptera eller förkasta en värdering. Detta innebär att som allmän regel för undervisningen bör gälla att objektivitetskravet skall sättas i centrum. Fakta och värderingar skall presenteras så allsidigt som möjligt.”


Vad gällde de icke-kristna religionerna lades tonvikten vid orientering och tematisk jämförelse, sådant som i första hand kan räknas in under lära om. Man kan utläsa hur de rent informativa betonas starkt, vilket nedanstående stycke ur Lgy – 70 exemplifierar.

”En översikt över judendom och islam, hinduism och buddhism. … Lämpliga ämnesområden vid det tematiska, jämförande studiet är bl. a. Gudstrons utformning, frågan om människans frälsning, gudstjänstformerna samt religion och samhälle. … Ett väsentligt led i detta huvudmoment bör vara de icke-kristna religionernas aktuella situation.”


1994 kom gemensamma läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo – 94. Dessa läroplaner var mycket tunna och förväntades följas upp på respektive skola av ett lokalt kursplanearbete.

1994 då det svenska skolsystemet reformerades 1994 och nya läroplaner och kursplaner fördes in, innebar detta bl.a. att ämnet religionskunskap omvärderades och att diskussionen kring innehållet i detta ämne fick nytt liv. Eftersom religionskunskap då blev ett kärnämne som skulle läsas även på samtliga yrkesinriktade programmen, var det många som frågade sig om eleverna på dessa program hade en annan attityd till religionskunskap och om de överhuvudtaget hade den rätta motivationen för ytterligare ett teoretiskt ämne. Läroplanerna blev dessutom mycket tunna och förväntades följas upp på varje enskild skola av ett lokalt kursplanearbete. Grundläggande gemensamma värden för de olika stadierna är identiska och har redovisats ovan med stark betoning på saklighet och allsidighet.

”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjlighet till såna. … Alla som verkar i skolan skall alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och ta avstånd från det som strider mot dem.


Vad gäller värderingsutvecklingens roll betonar läroplanen att skolan ska fostra


”I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism.”

Vad gäller etiken är det den kristet-humanistiska västerländska traditionen man ska lära av. Härenstam kommenterar att skolan samtidigt betonar vikten av att möjliggöra för skilda uppfattningar och menar därigenom hur möjligheten till lärandet av icke- kristna religioner öppnas.
 Författaren hänvisar vidare till Statens förvaltningssamling, SKOLFS 1994 där det bl. a. står att

”Undervisningen skall fördjupa elevernas kunskaper om kristendom och övriga religioner och livsåskådningar. Genom mötet med människor olika traditioner, kulturer och religiösa seder skall eleverna fördjupa sin inlevelse i, förståelse och respekt för andra människor.”


Härenstam fortsätter att citera samma källa som anger hur eleven efter genomgången kurs skall kunna följande


”… redovisa insikter i kristendomens och andra världsreligioners och livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder. … arbeta allt mer och mer medvetet med sina egna livs- och moralfrågor och ta ansvar för att utforma en personlig hållning i dessa frågor samt förstå konsekvenserna av denna för andra människor, samhälls- och yrkesliv.”

Härenstam menar att det huvudsakligen syftar till information där det handlar om att lära sig tolerans och förståelse genom att studera religionerna på ett jämförande sätt. Författaren påpekar hur religionskunskapen inte är ensam om denna värderingsfostran utan hur det i princip gäller alla skolämnen.

Tanken att undervisningen ska vara utformad och anpassad så att den tillmötesgår varje enskild elevs förutsättningar och behov är i själva verket inte någon nyhet som börjat spridas med Lpf - 94. Det är t.ex. utifrån flera tidigare läroplaner som Sven-Åke Selander förespråkar mer ämnesintegrerad undervisning. Detta menar Selander skulle kunna utgöra en sorts metod för att möta eleverna i deras egen verklighet: ”Den allra viktigaste integrationen är dock att eleverna förmår integrera stoffet med sig själva. Därför är det viktigt att man planerar studiet så att innehållet formuleras utifrån barns och ungdomars upplevelsevärld. Då finns förutsättningar för att innehållsstudiet kan göras angeläget. På så sätt kan elevers livsvärld vidgas och fördjupas.”


3.2
Vägen från rambetingelserna mot ”min” pedagogiska modell


Ovan förda teoretiska genomgång av religionsämnets utveckling i den svenska skolan under de senaste decennierna visar på de olika sätten och utvecklingen av dessa att förhålla sig till ämnet religionskunskap. Den teoretiska undersökningen, som denna forskning delvis stödjer sig på för att sätta ”min” pedagogiska modell i ett adekvat förhållande till befintlig religionsundervisning, har främst berört de skol- /läro-, ämnes- och kursplaner som kommit ut de senast årtiondena. Dessa presenterar naturligtvis inte hela bilden av hur religionsundervisning bedrivits överallt och i varje klassrum, men det går att utgå från dessa som en god grund att analysera de rambetingelser som funnits för religionsundervisningen i den svenska skolan. Denna analys kan efter en genomgång som ovan mynna ut i en övergripande utvecklingsbeskrivningar av de rambetingelser som till synes gjort sig gällande för religionsämnet och undervisning av det lik den sammanfattning som följer.

Att övergripande se hur religionskunskapens Lära av- grundtanke helt förändras i och med de läroplaner som utkom 1960 till att där mer förespråka Lära om- pedagogik kan nästintill tillskivas vara ett radikalt brott och avstamp från den titigare modellen. Man ville bort från de uppfostrande kristna föreskrifterna som ”läxade upp” och stramade undervisningen. Tanken blev nu att man mer objektiv skulle lära om religionen och då fortfarande företrädelsevis kristendomen. Denna tanke vidareutvecklades ytterligare på 1970- talet då man kunde skörda fördelarna av detta tänk, men ändå började sakna något att förankra, exemplifiera och tillämpa undervisningen med. Kritiskt tänkande och objektivitet i all ära, men undervisningen behövde också ta hänsyn till vikten av skolans fostran till gemensamma värden som t.ex. förståelse för andra människors religiösa och kulturella förhållanden. Man Redogörelsen kommer främst att beröra hur skollagen och skolplanerna kommenterat och förhållit sig till ämnet, dels av utrymmesskäl och dels för att kunna föra en så bred och allmän diskussion så möjligt kring hur religionsämnet tolkats och framförts. En historisk redogörelse av detta slag går det lättare att belysa och diskutera de rambetingelser som kommit att påverka och styra religionsundervisningen då såväl som nu. Genom mötet med människor från olika traditioner, kulturer och religiösa seder skulle eleverna fördjupa sin inlevelse i, förståelse och respekt för andra människor. Därmed kan man konstatera att lite utav den en gång övergivna Lära av- pedagogiken återtas.

Det som tycks hända med religionsundervisningens rambetingelser 1994 då det svenska skolsystemet reformerades och nya läroplaner och kursplaner fördes in, var bl.a. att ämnet religionskunskap omvärderades och att diskussionen kring innehållet i detta ämne fick nytt liv. Religionskunskap då blev ett kärnämne som skulle läsas även på samtliga yrkesinriktade programmen med tunt formulerade läroplaner som förväntades följas upp på varje enskild skola av ett lokalt kursplanearbete. Grundläggande gemensamma värden för de olika stadierna är identiska och har redovisats och har stark betoning på saklighet och allsidighet. Detta innebär mer konkret att Lära om- tanken fortfarande utgör den yttre rambetingelsen samtidigt som Lära av- perspektivet finns med och vill tillägnas utrymme. Huvudsakligen syftar det då till information där det handlar om att lära sig tolerans och förståelse genom att studera religionerna på ett jämförande sätt.


3.2.1
Framme vid ”min” pedagogiska modell

Detta förhållningssätt, att visst föra in Lära av- tanken i den allmänna Lära om- modellen för religionsundervisning, har som ovan redovisande av religionsundervisningens utvecklande av rambetingelser, funnits sedan 1994. Tanken och ambitionen att visst låta andra religioner utgöra diskussionsunderlag eller perspektivmarkörer har funnit ett bra tag inom religionsundervisningen. Men denna forskning vill påvisa och bana väg för ytterligare ett steg i denna utveckling, ett försök att komma vidare från detta teoretiska och abstrakta plan som endast en jämförelse, exemplifiering eller som ett belysande perspektiv i en Lära av- undervisning inuti en Lära om- modell kan utgöra. Nu är hög tid att en gång för alla sätta på prov och testa denna lära av och från- tanke och se om den håller och faktiskt fungerar i verkligheten som en ren praktik.

På detta sätt kan man beskriva det som att Lära av- modellen blir till en multikonfessionell strategi. Svensson/Larsson beskriver i sin fallstudie över religionsämnets utveckling i Sverige från 1950-tal till 1990-tal hur ämnet har gått från att vara konfessionellt i kristen mening till att bli icke-konfessionellt. Uppsatsförfattarna framhäver hur detta yttrar sig genom ökad objektivitet och neutralitet i läromedlets beskrivning av kristendomen. Fallstudien, som även den syftat till att undersöka och jämföra styrdokument och läromedel från dessa årtionden, visar också att ämnets omfång har ökat från att vara enbart kristendomslära till att innefatta både andra religioner samt livskunskap. Denna fallstudie såväl som denna rapports undersökning av religionsämnet utveckling visar på samma resultat; hur religionsämnet under de senaste decennierna utvecklats och kommit att innefatta en hel mängd nya perspektiv och förhållningssätt. Genom att titta på utvecklingens historia samt överblicka den rådande statusen på ämnets användningsområden, förutsättningar och potential menar jag att en Lära av och från- modell, likt den jag praktiserat i mitt experiment ”Moment hinduism”, är nästa steg i denna utveckling som ämnet befunnit sig i sedan början av 1900- talet. De tolkningssvårigheter och de praktiska genomförandehindren som upplevs av lärare ute i skolorna, av eleverna som ”blir utsatta” för denna undervisning samt av andra intressenter, exempelvis som lärarkandidater likt mig själv, kan ses som direkta resultat av ett uppstannande i denna process. Då omvärlden såväl som förhållandena för ämnet ändras men utvecklingsprocessen stagnerat till att inte ta nästa kliv i genomförandet, då upplevs den pedagogiska situationen som den jag beskrev i inledningen; svårtolkad, frustrerande och lämnad till den enskilde religionsläraren att fylla med innehållslig lösning. Ingen riktig metod finns för att uppnå de högt uppsatta målen, ingen plan för hur de verkligen förverkligas på det verkliga och praktiska planet istället för att endast fastna på det teoretiska.

Vidare skulle en Lära av och från- strategi, om den bär frukt, kunna innebära en religionsundervisning som möjligen skulle kunna bära etiketten ”integrativ religionsundervisning” med en värdig hållning. Frågar man inget sägs det att man inte får nå svar… Så efter denna genomgångna teoretiska undersökning med påvisande exempel av religionsundervisningens utveckling anser jag att det är hög tid att ställa frågan: är det möjligt att bedriva en religionsundervisning på mer syftar till att lära av och från en erfarenhetsbaserad metod istället för att lära om religionskunskap som nu, på ett teoretiskt plan med inslag av lära av- exemplet (fortfarande teoretiskt baserade) ? Denna rapport har i och med Undersökning del 1,ett undervisningsexperiment (sid.), redogjort för experimentets syfte, planering, genomförande och resultat. Det kvarstår härmed att utifrån den praktiska undersökningen, dvs. undervisningsexperimentet, att jämföra och diskutera det med den teoretiska bakomliggande teorin, dvs. de befintliga rambetingelserna, för att därefter kunna dra några slutsatser eller besvara min aning våghalsiga fråga. I del 4, Diskuterade del, analyseras den experimentellt utförda praktiken med den bakomliggande teorin för att mynna ut i ett tänkbart svar som skulle kunna fungera som ett språngbräde för framtida religionsundervisning. Men för att riktigt besvara frågan krävs alltså ytterligare ett varv av praktik såväl som teorianalys, så vänligen- följ med!


4
DISKUTERANDE DEL


4.1
Synen på kunskap i förhållande till ”min” pedagogiska modell och yttre rambetingelser


Kunskap kan väl aldrig vara satt, förutbestämd eller på förhand deklarerad utifrån samtliga mottagare eller kontexter. Det torde vara en aktiv process som ständigt måste få vara pågående och utvecklande; ett kunskapande helt enkelt. En ständigt närvarande reflektion från en blivande religionslärare som legat till grund för den pedagogiska metod som planerats, genomförts och sedan utvärderats samt redogjorts för i denna rapport. Härenstam beskriver just detta i Kan du höra vindhästen?
 där han redogör för hur religionspedagogen M. Grimmitts diskuterar kunskapssynen om hur människan konstruerar sin verklighet genom att hon är insatt i en samhällelig konstruktion som ger henne förutsättningar att se och begreppsliggöra verkligheten på ett visst sätt. Författaren menar att man inte kan frigöra sig från de synsätt som man är insatt i även om man reagerar mot dem eftersom det inte finns någon objektiv punkt från vilken verkligheten kan beskådas. Kunskap blir därför till en dialektiskt process som utvecklas genom dialog och med möte med andra horisonter. Pedagogens roll inte blir att tvinga på, pressa fram eller ”korvstoppa” eleven med kunskap utan snarare att ”skapa förutsättningar för eleverna att möta nya horisonter och att få nya perspektiv på verkligheten”.


Att kunskapandet i klassrummet på det sättet blir till en omtolkning och en utvidgning istället för endast en enkel addition som läraren då i första hand ska tillhandahålla faktorerna till och eleverna, som i bästa fall lyckas klura ut summan, blir så tydligt. Detta är en av de bakomliggande tankarna samt något som aktualiseras och realiseras i och med den metod som den jag valt för att genomföra experimentet ”Momentet hinduism” i en gymnasieklass med. Här är tanken att läraren med sina horisontvidgande verktyg, sin perspektivförskjutande vågskål samt sin inspirationskälla till kunskapande i samarbete med eleverna ska skapa förutsättningar och bana vägen för elevernas eget kunskapsupphämtande därifrån där de är och ledandes dit där de vill hamna. En klar och tydlig förankring, försmak och utgångspunkt för den resa som de tillsammans, eleverna och läraren, ska ut på i religionskunskapandets spännande och insatskrävande terräng.

Att läraren presenterar och framhåller andra religioner och livsåskådningar som något ”smakbart” och tillgängligt gör att eleverna lär sig av och från religion samt kan använda kunskapen såväl som erfarenheten i sin egna aktuella kontext. Att ständigt utgå från yttre rambetingelser som uppfyllelse av kursmål eller stödjande sig helt på studielitteratur och dylikt, erbjuder endast en begränsad och väldigt vinklad version av den aktuella religionen eller livsåskådningen. Att på detta sätt lära om religion menar jag är en förlegad syn på kunskap, ett begränsat förvaltande av religionsämnets potential samt en mycket vinklad och redigerad presentation av verkligheten. Istället tycker jag mig uppfatta religionslärarrollen som innehavaren av skyldigheten att blicka bort från och utöver detta förlegade synsätt att bedriva och förhålla sig till religionskunskap. Kunskapen måste utgå, implementeras och framförallt förankras och upplevas av eleverna själva där de är just nu. Det blir då till en integrativ religionsundervisning som inte bara kommer till användning där och då i klassrummet, utan även utanför senare och för alltid.

Denna skyldighet bör närmast inte tolkas som något paradigmsskiftesradikal uppgift eller förväntan som åligger religionsläraren att förverkliga. Snarare bör den ses på som en möjlighet och ett privilegierad förtroende som läraren i fråga tillsammans med eleverna kan undersöka. Religionskunskap blir då inte till en fast, satt eller förutbestämd företeelse som linjärt och statiskt ska förmedlas från punkt A, som läraren och studielitteratur, till punkt B, som eleverna och i bästa fall deras korttidsminne.

Att utgå från det som förenar dig med den eller det som du vill förstå och skaffa dig kunskap om borde vara den bästa utgångspunkten. Känner du inte dig själv, hur ska du då någonsin kunna känna någon annan? Då eleverna får ta del av främmande religioner och uppleva dem blir kunskapen och erfarenheten sammankopplade och på så sätt integrerade. Precis som de vidare kan ta med sin den kunskap och erfarenhet de införskaffat sig om religions- och andra livsåskådningsfrågor och integrerar i övriga delar av sitt liv- d.v.s. en integrativ religionsundervisning! Denna fusion skapar ett varaktigt lärande och startar en långsiktig process av medvetet reflekterande och ifrågasättande hos eleven. Vad som är sant och spelar roll just här och nu i denna kontext kanske inte gäller i en annan någon annanstans eller gång. Då gäller det att kunna ”smaka av” och ta in den situationen just då, inte att luta sig tillbaka på och låta sig begränsas av förlegad lära om- mall som presenterades i skolan som religionsundervisning någon gång tillbaka i tiden. Visst har vi väl kommit längre än så? Visst är vi väl ändå där nu då vi kan se religionsämnets enorma potential och genomslagskraft att närma oss varandra, förstå sig på varandra samt lära oss av varandra? Detta gör vi inte genom att på håll betrakta varandra och på vår egen kammare bilda oss egna eller ärva redan förutfattade meningar eller värderingar. Detta förverkligar vi genom att ställa oss själva relevanta frågor och söka dess svar, genom att närma oss och erfara den andres svar på våra frågor samt genom att medvetet reflektera över vilken kunskap som är sann för mig och vilken kunskap som är sann för den andre. Detta är religionskunskapsutveckling, inte religionkunskapskonservering. Detta är lära om och från genom erfarenhet, inte endast lära om i teorin.

4.2
Synen på kunskapsmål i förhållande till ”min” pedagogiska modell och befintliga rambetingelser

Denna terrängspatsering, som det spännande strövtåget i religionskunskapens territorium innebär, kräver emellertid ett visst sikte på mål och delmål som på vägen förväntas uppnås; elever såväl som lärare förväntas passera vissa stationer som av skolverket på förhand utvalts under religionsämnets färd i den svenska gymnasieskolan. Visst kan man i egenskap av reflekterande och kritiskt tänkande pedagog spendera delar av, eller i värsta tänkbara fall ett helt yrkesliv, åt att ifrågasätta, motarbeta eller försöka omskriva dessa av vår högsta arbetsgivare angivna riktlinjer. Men det måste väl finnas andra vägar att gå, fler möjligheter att förverkliga religionsämnets inneboende potential samt oändliga metoder och modeller att tillgå för att tolka och förhålla sig till dessa mål. Dessa aktuella mål formuleras och samverkar med en ämnesbeskrivning över ämnet religion som sådant, särskilda kursplaner samt lokalt utarbetade varianter och tillsammans kan de användas och möjligen ses på som kartor, ledtrådar och i bästa fall metoder som vi på vår färd kan ha nytta av. Lärare såväl som elever har denna kompass att tillgå och bör använda denna resurs och riktlinje, inte ställa sig hopplöst frågade om hur det ska tolkas eller förhållas till.

Lära av och från religion är fullt möjligt och genomförbart i relation till de befintliga uppsatta delmålen. Det är snarare så att lära om -metoden blir knapphändig och otillräcklig då man ska omsätta kursmålen i praktik. Man uppnår endast delvis de målbeskrivningar som finns formulerade och kanske är det just detta som kritiken mot skolverkets stadgar handlar om, att religionsundervisningen ute på fältet, d.v.s. inne i klassrummen, begränsas och förminskas till att uteslutande se till de rambetingelser som finns och därför undervisar ur ett lära om- perspektiv. Och därmed inte uppnår de utsatta kursmålen…


Vad gäller religionsämnets aktuella ämnesbeskrivning finns t.ex. ett tydligt mål utsatt som beskriver hur ”eleven ska kunna analysera och förstå hur religion och livsåskådning påverkas av samhället såväl om påverkar det omgivande samhället”
. Härenstams tankar om utvidgade av perspektiv, omtolkning av sin egen såväl som andras verklighet samt reorganisation blir i relation till detta uppsatta mål näst intill ett krav. Även den kopplingen till integrativ religionsundervisning förverkligas och konkretiseras i och med detta kursmål. Detta formulera mål finns ju redan, det som fattas är en metod att genomföra den. Denna metod skulle kunna vara liknande den som jag använt mig av för genomförandet av experimentet ”Moment hinduism”. För frågan måste annars bli hur vare sig lärarna, eleverna eller de som i slutändan bedömer huruvida dessa krav är uppfyllda, säkert ska kunna säkerhetsställa att det är just de yttre samhälleliga faktorerna som varit med och påverkat eller helt skapat ett fenomen eller om det är tvärtom? I teorins värsta tänkbara fall skulle det kunna vara så att kunskapandet i ett slutet klassrum med inga blickar utåt annat än de om är riktade mot en given källa, exempelvis en lärobok med dess serverande fakta om verklighetens beskaffenhet, blir ett omedvetet famlande i det blinda vad som egentligen påverkats och skapats av yttre faktorer eller i själva verket varit med och skapat förutsättningarna för samma förutsättningar.

Efter snart fyra terminers religionsstudier blir jag bara mer och mer övertygad om att kultur och religion såväl som människan och hennes förhållande till den rådande kontexten är i högsta grad avgörande för hur man uppfattar, förhåller sig till samt vidare bekunskapar sig inom området. Det är då omöjligt, för att inte säga ett av skolverket och den svenska staten utformat ämneskursmålsbrott, att inte fokusera och sträva efter att vidga detta perspektiv! Vi måste väl ändå som ledare i ett religionsklassrum kvalitetssäkra undervisningen såväl som möjligheterna till kunskapande genom att möjliggöra för reflektion, perspektivutvidgningar och utåtblickar. Vi kan inte nöja oss med att blint stirra ner i de läroböcker som finns i våra materialrum, visa upp de tomma filmer som delvis endast tycks vara fyllda med mediakonstens allra senaste bildspel eller skriva ut de senaste scoopen från Internet som girigt rapporterar endast en vinklad medial bild av vad verkligheten någonstans långt borta kanske handlar om. Nej, om detta inte är ett ämnes- kurs- betygskriteriermålsbrott så vet inte jag vad som skulle vara det…


Att istället utgå från elevernas egna frågeställningar kring de viktiga frågorna, elevernas egna upplevelser och erfarenheter av sin egen såväl som andras verklighet samt att förhålla sig till detta med hjälp av de didaktiska grundfrågorna för att planera undervisningens innehåll, blir emellertid till en metod att delvis kvalitetssäkra undervisningen såväl som kunskapandet. Det tvingar i alla fall den pedagog som inleder eller planerar moment att medvetandegöra vad syftet med undervisningen är och hur detta kan uppfyllas och förverkligas. Men endast i samarbetet och medverkan av eleverna. Det är ju deras insats och delaktighet som direkt påverkar och skapar den upplevelse, den erfarenhet och den kunskap de efter momentets gång har med sig. Läraren kan sedan med hjälp av de didaktiska frågorna förverkliga och realisera detta lära av och från religionerna istället för endast lära om dem.

Naturligtvis är vi inte i hamn än, de didaktiska frågorna garanterar allena inte att vi i våra klassrum förmår vidga de snäva ramarna som kultur, historia och andra samtida faktorer stramat allt hårdare kring vår tavla där insikt, reflektion och medvetenhet vill och bör få stå kvar under Låt stå! Men de kan utgöra en god grund, en öppen arena för möjligheter, idéer och inspiration att flöda fritt.


4.3
Svaga och starka sidor hos ”min” pedagogiska modell


Då undervisning enligt en modell som den jag genomförde i min experimentgrupp inom momentet hinduism är så pass annorlunda och ny, ställs det andra krav på eleverna. Eleverna tvingas tänka, ställa frågor och utgå från sig själva till skillnad mot för andra undervisningsmodeller där det mer handlar om att ta del av andras tankar, försöka förstå och besvara redan formulerade frågor samt utgå från på förhand givna perspektiv. Nu menar jag inte att detta är den enda modellen som syftar till att engagera eleven och få denne att utgå från sig själv, självklart är det många religionslärare ute i klassrummen som jobbar aktivt med detta. Men så länge rambetingelser likt de som styr religionsundervisningen idag får vara de rådande utgångspunkterna eller begränsa undervisningens form, menar jag att vi ändå är fast i en lära om- undervisning som inte når vaken fram till att uppfylla de befintliga kursmålen eller har potential att blicka vidare mot de spännande målen som framtiden sannolikt har att erbjuda religionsanvändningsområdet.

En undervisningsmodell som mer syftar till att eleverna ska få lära av och från religion innebär att de själva blir tvungna att tolka och närma sig den nya metoden, vilket inledningsvis kan te sig svårt och aningen förvirrat. I den avslutande utvärderingen framkom elevernas åsikter angående hur undervisningen enligt ”min” pedagogiska modell påverkat deras eget sätt att se på sin livssituation. Utlåtanden som ”inte nu direkt kanske, jag tror det tar ett tag innan det verkligen påverkar en”
vittnar om en viss ovana och osäkerhet inför detta nya. Kanske är det så att detta nya sätt att belysa, framställa och presentera andra religioner för eleverna tar ett tag att vänja sig vid, att förhålla sig till samt att bli bekväm med.

Å andra sidan kan det verka lockade, spännande och motiverande att få göra något nytt, få utgå från sig själv och att utmana sitt vanliga sätt att förhålla sig till införskaffande samt förvaltande av kunskap. Här ges eleverna en chans att göra kunskapen till sin, på det sätt som passar dem. Ingen elev uttryckte i sin utvärdering att arbetssättet var förvirrande eller oklart, de flesta tycks förstått syftet, tillvägagångssättet och målet med ”min” pedagogiska modell. Att lära av och från något tycks ligga nära till hands, vara genomförbart och lustfyllt. Även om eleverna själva inte direkt benämnt det så uttrycks det i utvärderingen såsom ”undervisningen har fokuserat på själva tron och hur den utövas istället för historien bakom den. Det tycker jag varit bra.”
 Att religionsämnet är så mycket mer än bara religionshistoria och att det bör utnyttjas blir tydligt i och med uttalanden som eleven ur experimentgruppen ovan uttrycker. Kanske är det så att lära om- pedagogik enkelt stannar vid just det planet, att lära ut om historien bakom och förklaringar om religionen snarare som faktiska tillämpningar med verkliga yttringsområden som eleverna kan relatera till.

Att eleverna själva får utföra övningar som syftar till liknande saker som religiösa ceremonier eller ritualer också gör, medför att deras förståelse för och upplevelse av religionen och dess funktion i andra människors vardagliga liv ökar. Detta måste nödvändigtvis inte innebära att eleven ”håller med” eller identifierar sig med en hindu, men kanske är det lättare att förstå och sätta sig in i dennes perspektiv. ”Jag själv kände faktiskt en liten tröst … påminner om att släppa företeelser som har hänt och säger att varje andetag har en början och ett slut. Man blir liksom påmind om att man lever här och nu, vilket är lätt att glömma bort ibland. Hinduerna övar kanske just på detta med sin yoga. Att de liksom vill förstå och känna efter vad som är verklighet här och nu och vad som är den där illusionen. Maya kallades det väl”


Att eleverna tillhandahålls verktyg att reflektera över sin egen livssituation och hur de kan förhålla sig till den tycks viktig och uppskattad bland eleverna. Detta lämpar sig ju religionsundervisningen med en lära av och från- undervisning alldeles ypperligt för. ”Jag har fått en bra undervisning om hinduism och deras sätt att tänka och genom det har jag själv också börjat fundera om mina åsikter och livet. Det känns skönt för det behöver jag göra.”
 Människan tycks ju ha ett behov att förstå sig själv och sitt förhållande till sin omvärld. Att skolan får bli ett forum och ett laboratorium för denna utvecklingsprocess som eleverna går igenom i alla stadier borde vara självklart. Eleverna behöver få formulera, uttrycka samt ständigt reflektera över sin tolkning av livet och dess rika innehåll. Religionsämnet skulle kunna erbjuda eleverna just detta forum; att smaka på och kännas vid andra frågor och svar för att se vilka som faller dem i smak utifrån deras upplevelser av livet. Denna ”hunger” gestaltas så tydligt hos eleverna, varför inte låta ”rätt” religionsundervisning stilla deras hunger? Eller snarare hjälpa eleverna att själva hitta ”föda” genom att med en genomtänkt, anpassad och öppen undervisningsmetod stilla deras sinnen för att sedan göra de öppna och mottagliga för det som eleverna kan tänkas behöva för att själva formulera sin tolkning av sin egen såväl som andras livssituation. ”Jag tycker att andningsövningen var väldigt bra. Man kunde mer koncentrera sig efter den och veta att vi lever här och nu plus att man kunde ta bort onödiga tankar som ligger och stör.”


4.4
Varför ”min” pedagogiska modell, varför lära av och från istället för endast om

Jag menar inte att det nödvändigtvis måste vara något dåligt eller fel med sättet att närma sig religionen genom att lära sig om den. Men ska eleverna efter genomgången religionskurs nått fram till eller kunna svara mot de av skolverket formulerade kursmål, räcker knappast endast lära om- pedagogiken till. I det formulerade kursmålet som anger hur eleven skall ”kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla”
 infrias endast hälften av målet med hjälp av lära om- pedagogik. Visst går det att beskriva och återge vad en annan religion står för och vad det ytterst syftar till endast genom att lära sig om den. Men så fort kravet på förståelse för hur religionen och livsåskådningen ställs blir det värre med infriandet av målet. Hur ska man kunna förstå och sätta sig in i ett annat perspektiv eller utgå från någon annan utgångspunkt om man inte först lärt sig relatera till sin egen samt vet var man har sin egen utgångspunkt och allt som följer med det. Att tycka olika, vara kulturellt präglad eller tom starkt religiöst präglad blir då varken något hinder eller problem i denna process, snarare en tillgång och en möjlighet, bara man är medveten om det själv. Därför behöver man lära sig från och av religion för att hela kursmålen ska kunna förverkligas.

Kanske är lära av och från religionen en produkt av den tid vi lever i just nu. Världen blir alltmer lättåtkomlig; kommunikation och integration inom alla möjliga områden utvecklas ständigt till att bli alltmer effektivt och produktivt. Världen blir samtidigt mindre och mer lätthanterlig att erövra, samtidigt som den i och med denna lättillgänglighet och åtkomst framställer och blottar sin komplexitet för betraktaren- den enskilde individen. Det är upp till var och en att finna svar, mening och metoder för detta. Individen blir samtidigt en del av ett mer lättillgängligt sammanhang såväl som ensam och utelämnad i allt detta stora att begripa och förhålla sig till. Naturligtvis behöver vi nya verktyg, fler utgångspunkter och mer kunskap om hur vi bäst gör detta; deltagar och delar denna gemenskap som välrdsmedborgare tillsammans med alla våra medmänniskor. Det räcker inte längre att på håll betrakta och bilda oss våra egna uppfattningar eller krampaktigt vidhålla våra eller andras förutfattade. Vi måste själva ”smaka på”, uppleva och erfara vad våra medmänniskor förhåller sig till för att sedan kunna förhålla oss till dem. Detta beskrivs även i religionsämnesbekrivningen från Skolverket där det står beskrivet hur ”Utbildningen i ämnet religionskunskap syftar till att ge möjligheter att reflektera … samt att ge ökad förståelse för hur andra kan komma till andra tolkningar än den egna”.
 Detta var något om jag under mina praktikperioder med tillhörande övningsundervisning tänkte en hel del kring hur man bäst uppnår samt som mynnat ut i denna undervisningsmodell som min experimentgrupp på Borgarskolan fått ta del utav. För det måste ju handla om att undervisa och diskutera sådant med eleverna som gör att de får en bakgrund och en förståelse till varför andra agerar som de gör utan att för den sakens skull ändra åsikt om hur man skulle agera själv. Att få eleverna att byta utsiktstorn, att gå i någon annans mockasiner eller kanske högklackade skor, blir ett knivigt mål att uppnå om man har för ambition att få dem att för alltid stanna kvar i tornet eller resten av livet stapla fram med obekväma skor. Istället handlar det om att ta upp frågor i klassrummet, belysa perspektiv och belysa detaljer om vidgar elevernas vyer så pass att de förmår att testgå dessa skor eller når att tjuvkika ur dessa främmande torn. Då tror jag att de säkrare kan ”smaka på” dessa nya perspektiv och erkänna dess karaktärer och konsekvenser. Det är en spännande utmaning, ett aningen våghalsigt projekt men ack så väl återbetalande i form av ny insikt och helt annan förtrogenhet hos eleverna som ändå resten av sina liv kommer att vara en del av denna stora värld fylld av andra medmänniskor bärandes olika mockasiner…


4.5 Utvecklingsmöjligheter för ”min” pedagogiska modell


Att på gymnasienivå i skolan lära av och från religion utifrån en erfarenhets- och upplevelsebaserad metod, tycks av utvärderingssvaren från mitt experiment fullt möjligt. Eleverna upplevde själva att ”undervisningen har berikat mig på så sätt att jag lärt mig mycket om religionen … det var ett intressant sätt att lära sig på”
 Även utlåtanden som ”det har varit öppet att tänka och reflektera själv som individ vilket ger en egna aspekter och gör att man tänker efter”
 vittnar om det lyckade resultatet i att inte bara teoretiskt utbilda eleverna utan också erfarenhetsmässigt tillföra dem nya perspektiv och synvinklar i och med religionsundervisningen. Denna erfarenhet och detta nya perspektiv är ju något som de bär med sig till andra lektioner där andra ämnen behandlas, andra situationer i livet utanför skolan där livet frågar och kräver dem på svar samt till andra tidpunkter framöver där de förr eller senare kommer att befinna sig. Att religionsundervisningen på detta sätt blir en till en integrativ religionsundervisning som sprider sig och ”gör nytta” även på fler områden medför att den knyter an till det projekt som knyter an till integrativ medicin och det projekt som drivs i skrivande stund i samarbete med Gävle Högskola.
 Även om det projektet kombination av västerländsk skolmedicin och andra alternativa och komplementära medicinska behandlingsmetoder och syftar till medicin, är det också ett förhållningssätt som handlar om helhet och sammanhang. Det är inte bara ”ett symptom eller ett organ” som behandlas utan hela människan, med kropp och själ och ande. Just denna integrativa grundtanke och intention finns genomgående i en pedagogisk metod likt den som användes för experiment ”Moment hinduism”. Kanske kan man ta tvärvetenskapligt och ämnesöverskridande ta lärdom och hjälpas åt i såna här utvecklingsprocesser av integration. Kanske kan projektet att utveckla integrativ medicin och etablera detta i den aktuella medicinstrukturen influera såväl som influeras av processen att integrera religionsundervisning inom ramarna för befintlig religionsundervisning i skolan samt ta del av de fördelar som resultatet kan innebära.

4.5.1
Fördelarna med utvecklandet av en integrativ religionsundervisning

Ur detta perspektiv utgör en lära om och från- pedagogik en oerhört stark, positiv och utvecklingsbar möjlighet för eleverna att kunna söka och finna svar på samtliga aspekter av livet som ingår i och med att de är människor. Inte bara religionsämnet och dess alltmer tvärvetenskapliga spänningsfält kan förstås och ”erövras” med denna metod. Även en mängd olika kunskaps- såväl som utvecklingsområden som vi människor möter under vår färd, vart än den än må bära, torde gynnsamt och med framgång kunna närmas med ett lära av och från- förhållningssätt.

Kanske skulle det vara önskvärt att denna strategi för att förhålla sig till samt dra fördel av sin omvärld introducerades och upprättades redan i tidigt stadium inom skolan värld. Om förskolebarn tränades i att lära av och från olika inslag i sin omgivning skulle dessa inte te sig lika frånskilda eller annorlunda den själv. Är det dessutom inte så att små barn är duktigare på att förlita sig till sina sinnen och kroppsliga upplevelser då deras intellekt ännu inte vunnit alltför stor och mäktig mark. De borde ha särskilt lätt att ta till sig detta sätt att lära samt att kunna erfara och avnjuta fördelarna med den. Den koppling till mindfulness och medveten närvaro som undersökningen berört och kommit in på tycks i allra högst grad vara aktuellt och genomförbart i ett tidigt stadium. Det en mindfulness- träning syftar till och strävar efter tycks i ganska hög grad finnas naturligt hos lekande barn och i deras tillvaro, så varför inte starta träningen redan där?


Förutom att implementera denna metod i fler ämnen inom skolan och över fler och tidigare stadier, ser jag även fördelar med detta sätt att skapa relation och förståelse för och av varandra även inom andra områden. Den mentala träning som exempelvis mindfulness syftar till ter sig för framtidens mötesplatser, hur de än må se ut eller vara, ett positivt och användbart verktyg. Dessa mötesplatser, de fysiska såväl som på andra interaktivt kommunikativa, tycks bli alltmer lättillgängliga och oundvikliga för gemeneman. Varför inte utveckla dessa möten med vår näste till en lärorik, spännande, behaglig och trivsam upplevelse genom att närma oss dem med förståelse och öppenhet istället för med rädsla och förutfattade meningar. Att lära av och från med ett öppet och medvetet sinne samt med ett ständigt självreflekterande förhållningssätt som sätter sig själv i en hanterbar relation till sin omvärld, borde kunna fungera som ett utomordentligt verktyg för denna aktivitet. En integrativ religionsundervisning bör avslutningsvis vara fullt implementerbar, användbar och hanterbar såväl som fördelaktig och oändligt spännande i mötet med dagens och morgondagens möte med oss själva och våra medmänniskor. Vem vill komma sent till den klassen- låt oss starta den lektionen i tid, klockan har ringt in från rast länge nog nu!


4.6 Sammanfattning


· Mitt syfte att planera, genomföra samt utvärdera en alternativ undervisningsmodell i hinduism på gymnasienivå som syftar till att lära av och från religionen snarare än om gav enligt utvärderingarna ett positivt utslag. Den alternativa modellen tycktes fungera bra både som förmedlare av de teoretiska kunskaperna om hinduism och de mer självreflekterande delarna som den pedagogiska metoden syftade till. Merparten av experimentdeltagarna upplevde att de i och med undervisningen kunde relatera till sig själva, sin omgivning och sätta detta i relation till andras samt upplevde ett större lugn och en mer påtaglig närvaro än under övrig undervisning. Att vidareutveckla denna pedagogiska modell samt undersöka om den får utslag även i andra ämnen skulle vara mycket intressant för både framtida religionsundervisning som övrig undervisning i stort. Är det så att denna modell även skapar förutsättningar för övrig inlärning, utveckling och välbefinnande hos elever innesitter den en stor potential som bör tas till vara.

· Mitt syfte att jämföra denna alternativa undervisningsmodell och sätta den i relation till tidigare och med mer traditionell undervisning av religion på gymnasienivå visar hur utvecklingen av lära av utvecklats till att mer och mer syfta till lära om i samband med att religionsundervisningen blev konfessionslös. Även denna lära om- pedagogik under tid att behöva vidareutvecklas i takt med att samhället och andra faktorer ändrades och kom att behöva religionsämnet att förändras och skapa förståelse. Då de yttre rambetingelserna som kursmål och kursbeskrivningar samt de pedagogiska metoderna man bedrev religionsundervisning enligt blev alltmer allmänna och upp till varje enskild religionslärare att tolka och förverkliga, tycktes den faktiska undervisningen hamna på ett teoretisk plan. Visst finna ambitionen att lära om och från andra religioner, men detta genomför aldrig i praktiken med möjligheten att skapa en faktisk erfarenhet för eleven, utan fastnar på ett teoretiskt plan där den främmande religionen mer får utgöra ett exempel på hur det kan vara och vad man kan tro. Eleven kan inte förankra, uppleva eller relatera detta till något och känner sig snarare distanserad från detta främmande än delaktig eller förstående.

· Mitt sista delsyfte, att blicka vidare och se om denna undervisningsmodell ev. skulle kunna implementeras även inom andra skolämnen såväl som i övriga kommunikativa och sociala kontexter, har under forskningsprocessen givit ett mycket positivt utfall. Andra aktuella projekt som syftar till att integrera människan i ett helhetstänkande för att uppnå bästa resultat har kunnat relateras, jämföras samt fört utvecklandet av ”min” pedagogiska modell vidare. Förutom att implementera denna metod i fler ämnen inom skolan och över fler och tidigare stadier, ser jag även fördelar med detta sätt att skapa relation och förståelse för och av varandra även inom andra områden. Den mentala träning som exempelvis mindfulness syftar till ter sig för framtidens mötesplatser, hur de än må se ut eller vara, ett positivt och användbart verktyg. Dessa mötesplatser, de fysiska såväl som på andra interaktivt kommunikativa, tycks bli alltmer lättillgängliga och oundvikliga för gemeneman. Varför inte utveckla dessa möten med vår näste till en lärorik, spännande, behaglig och trivsam upplevelse genom att närma oss dem med förståelse och öppenhet istället för med rädsla och förutfattade meningar. Att lära av och från med ett öppet och medvetet sinne samt med ett ständigt självreflekterande förhållningssätt som sätter sig själv i en hanterbar relation till sin omvärld, borde kunna fungera som ett utomordentligt verktyg för denna aktivitet. En integrativ religionsundervisning bör avslutningsvis vara fullt implementerbar, användbar och hanterbar såväl som fördelaktig och oändligt spännande i mötet med dagens och morgondagens möte med oss själva och våra medmänniskor.
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Experiment ”Moment hinduism”, Borgarskolan i Gävle, 2008-09-03- 2008-09-17


Tillhörande referenser nr 1-18, se ovanstående experimentreferenser

BILAGA 1


Utvärdering av hinduism

Religionskunskap MP3B

HT-08, Moment 1



Människan och religionen


1 Hinduerna själva översätter ofta ordet ”hinduism” med andra ord, vilka är dessa och vad betyder dem?

Hur tolkar du innebörden av denna översättning, vad är det man med hinduismen vill att människorna ska ”erbjudas”?


2 Nämna några av de frågor och begrepp som människan under sitt liv kan ställas frågande inför och som hinduismen har svar på. Diskutera även hur dessa frågor besvaras inom hinduismen.

Uppfattningen av verkligheten


3 a. Vi såg ett filmklipp ur filmen The Matrix där uppfattningen och upplevelsen av verkligheten problematiserades. Vilket hinduiskt begrepp behandlar detta problem och hur menar religionen att det yttrar sig i våra liv?


b. Kan du komma på några negativa eller positiva effekter av att uppfatta eller ”missuppfatta” sin verklighet på ett visst sätt?

c. Har du själv exempel från ditt liv eller din omgivning då denna verklighetsuppfattning skulle kunna vara avgörande för hur vi väljer att leva våra liv, ta beslut eller hur vi mår etc. ?


d. Upplever du att en övning som den andningsövning vi utfört vid ett par tillfällen under detta moment kan bidra till att skapa ett nytt perspektiv eller en ny erfarenhet av din verklighet? Såna fall vilken? (beskriv vad du upplevde)


e. Kan du uppfatta några likheter mellan syftet eller effekten av den andningsövningen som vi utförde och de metoder som hinduerna använder för att förändra sin upplevelse av verkligheten?


Livets förlopp och hinduismen


4 a. Hur uppfattar du att hinduismen förklarar synen på livet efter döden? Varifrån kommer vi och hur hänger det hela ihop?


b. Kan du komma på några argument för eller mot att det faktiskt skulle kunna vara på det sättet?


c. Kan du komma på några fördelar eller nackdelar med att ha den livsåskådningen över livets gång?


Livets mening och mål vs hinduism och din egen åskådning


5
a. Hur skulle du ur ett hinduiskt perspektiv beskriva att livets mening är, vilka mål som finns och hur dessa uppnås? Beskriv någon eller ett par metoder.


b. Om du jämför detta med ditt egna mål eller den mening ditt liv eventuellt skulle tänkas ha, finns det några användbara eller överensstämmande perspektiv? Kan du ”översätta” och använda några av de hinduiska begreppen då du beskriver ditt eget sätt att tänka kring din livssituation?


c. Anser du att religionsundervisningen i hinduismen belyst, berikat eller tillfört något till ditt eget sätt att se på din livssituation? På vilket sätt?

d. Skulle du beskriva undervisningen om hinduism som en upplevelse av religionen och frågeställningar kring din egen livsåskådning snarare än undervisning om hinduism och andras sätt att uppleva religion (i första hand hinduism)?
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