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Abstrakt 
 
Denna uppsats syfte var att undersöka hur man i skolan arbetar med att lära ut om de 

gemensamma rötterna i de abrahamitiska religionerna. Hur kan de abrahamitiska religionernas 

gemensamma rötter vara en hjälp att främja en mångkulturell pedagogik och varför behövs 

ens en mångkulturell pedagogik? Jag använt mig utav en kvalitativ metod för att nå mitt syfte 

med min uppsats. Där jag började med att göra litteraturstudier för att få en grund att stå på 

och vara bättre förberedd till mina intervjuer. De gemensamma rötterna i de abrahamitiska 

religionerna är ett bra sätt att arbeta i skolan för att uppnå en mångkulturell pedagogik. Idag 

finns en brist på kunskap om kultur och religion som skapar missförstånd i mötet människor 

emellan. Den rätta kunskapen är till sådan stor hjälp och ökar elevers förståelse för 

mångfalden. En mångkulturell pedagogik går ut på att den enskilde eleven kan se sig själv i 

relation till andra och att förvandla undervisningen så att man får större insikt om sig själv 

genom en förmåga att se utifrån andra och andras kulturella perspektiv. Utbildningen ska 

påvisa att det inte finns ett rätt sätt att leva på, vilket leder till att utrymmet för tolerans, 

respekt och förståelse ökar. Detta kommer i sin tur öka normalitetens ramar och förståelsen 

för andra kulturer kommer att öppnas upp. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
När jag började läsa Religionsvetenskap A på högskolan var det första gången som jag fick 

lära mig om de likheter som de abrahamitiska religionerna har. Jag insåg snabbt att det inte 

bara var jag som var fascinerad över de likheter och sammankopplingar som fanns. Andra i 

klassen hade reagerat på exakt samma sätt och tyckte att det var något väldigt bra att använda 

sig utav i arbetet som en framtida religionslärare. För att vara helt säker på att jag inte hade 

missat något under min högstadie- och gymnasiet tid så kollade jag upp med tidigare 

klasskamrater för att försäkra mig om att jag hade rätt uppfattning. Det visades sig att även de 

hade samma åsikt som mig, religionsundervisningen som vi hade haft under vår tid, påvisade 

aldrig de gemensamma rötterna i de abrahamitiska religionerna. Utan vi fick lära oss om 

religionerna, Judendom, Kristendom och islam som tre skilda religioner som alla levde sina 

egna världar. 

 

Idag möts vi utav ett Sverige som inte är detsamma jämfört med runt 30 år sedan. Med 

invandringar som skett successivt under många år, ser vi idag hur det mångkulturella präglar 

Sverige. Att samhället förändras påverkar i sin tur skolans värld och idag kan vi se dessa 

förändringar genomsyra skolmiljön. Otterbeck kallar detta fenomen för ”ett pluralistiskt 

samhälle”. Begreppet syftar till medborgare som har skilda kulturtraditioner, olika etniska 

tillhörigheter och olika religioner.1 Den tidigare läroplanen (Lgr-80) var inte anpassad för den 

snabba utvecklingen och en ny läroplan med inriktning mot kulturella frågor bildades. Lpo-94 

som även fortfarande är den nuvarande läroplanen har formuleringar kring sådant som berör 

den kulturella mångfalden.2

 
”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- 

och samfundsliv bör främjas.”3

 

Skolan kommer vara en arbetsplats som kommer vara i en kontinuerlig process med 

förändringar som man som lärare måste ständigt uppdateras sig om. Det som behövs idag är 

en pedagogik som på bästa sätt är anpassad för skolans mångfald. Religionsundervisningen är 

                                                 
1 Otterbeck 2000, 34 
2 Ljungberg 2005, 111 
3 Sveriges grundlagar, 1 kap. Statsskickets grunder. Lag (2002:903) 
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ett perfekt ämne att använda sig utav för att öka förståelsen för nya kulturer, då religion och 

kultur är två sammankopplade begrepp. I ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och 

kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker och handlar. Ämnet är 

perfekt eftersom religionsundervisning ska vara sakligt och objektivt kunskapsinhämtande. 

Den ska vara neutral inför olika religiösa utsagor och sanningar, som de beskriver i boken 

Religionsfrihet i Sverige.4

 

Det finns likheter och skillnader mellan religioner. Likheterna kan skapa en samhörighet 

mellan religioner medan skillnaderna kan skapa motsättningar som ibland utmynnar i 

konflikter. En grundsten i ett mångkulturellt och demokratiskt samhälle är att människor är 

lika värda trots sina olikheter. Mot denna bakgrund ligger det i ämnets karaktär att såväl 

likheter som skillnader uppmärksammas. En ökad insikt i de abrahamitiska religionerna kan 

vara ett sätt att nå en förståelse och en gemenskapskänsla inom de tre religionerna och för att 

minska fördomar och främlingsfientlighet. Idag är samhället så mångkulturellt att det inte 

räcker att tala om andra religioner som något främmande, vi lever med många av dem nära 

och det behövs kunskaper för att skapa trygghet och acceptans. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att undersöka och se hur religionsundervisningen ser ut på 

högstadiet och vad som ligger i fokus, för att ta reda på hur man arbetar med de gemensamma 

rötterna inom judendomen, kristendomen och islam. Jag vill även undersöka om detta är ett 

bra sätt att som lärare arbeta utifrån för att uppnå en mångkulturell pedagogik och de mål som 

Lpo94 förväntar att läraren ska sträva efter. 

 

1.3 Frågeställningar 
• Hur arbetar man i skolan med att lära ut om de gemensamma rötterna i de 

abrahamitiska religionerna? 

• Hur kan de abrahamitiska religionernas gemensamma rötter vara en hjälp att främja en 

mångkulturell pedagogik? 

• Varför behövs en mångkulturell pedagogik? 

 

                                                 
4 Karlsson och Svanberg 1997, 49 
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1.4 Metod 
Jag började med att göra litteraturstudier innan intervjuerna för att på så sätt få en grund att stå 

på och vara bättre förberedd till mina undersökningar. Jag har använt mig utav en kvalitativ 

metod för att nå mitt syfte med min uppsats. Till min hjälp använde jag mig utav Jan 

Hartmans tre fraser när man ska göra en kvalitativ undersökning. De tre fraserna är, 

planerings-, -insamlings-, och analysfraser.5

 

Den bok jag har utgått mest utifrån är Dorothea Rosenblads bok, Gemensamma rötter. Hennes 

pedagogiska synpunkt är att de gemensamma rötterna inom, judendom, kristendom och islam 

är ett bra sätt att arbeta med för att uppnå de mål som är beskrivna i styrdokumenten. 

 

Intervjuerna har också varit en grund i mitt arbete för att se hur religionsundervisningen ser ut 

i praktiken, för att se vad som sätts i fokus. Jag har valt att intervjuerna med både lärarna och 

eleverna ska vara anonyma och de namn jag använder mig utav i uppsatsen är alltså inte deras 

riktiga namn. Jag har valt att intervjua två lärare, ”Kristina” som är högstadielärare och som 

snart kommer pensioneras och har alltså en massa erfarenhet genom åren. Jag har också valt 

att intervjua en manlig högstadielärare, ”Patrik”, som är rätt så ny inom läraryrket, med sina 

fem år som religionslärare. På så sätt fick jag in både olika åldrar och även ur ett manligt 

respektive ett kvinnligt perspektiv. 

 

Jag har även intervjuat tre före detta högstadieelever, för att få se undervisningen ur elevernas 

perspektiv och hur de ser på religionsundervisningen. De tre som var vänliga att ställa upp, är 

”Zara” en 19 årig tjej som nyligen har avslutat sina studier på gymnasiet. Två killar, ”Filip” 

som är 23 år och ”Peter” som är 17 år och är inne i sitt andra år på gymnasiet. Jag hade 

förhoppningar att intervjua en äldre person, runt 30 års åldern för att få ett äldre perspektiv 

men tyvärr kom dessa personer inte ihåg så bra från sin skoltid på högstadiet. 

 

Jag har även intervjuat Harriet Linder Sporron notarie inom Kista församling och även 

journalist. Med samtliga intervjupersoner beslutade vi tillsammans hur intervjuerna skulle gå 

till. Harriet föredrog att svara på frågorna skriftligt, hon tyckte underlättade för henne att få 

skriva ihop svaren och för att sedan skicka dem till mig. Annars hade jag ingen inspelning 

utan jag antecknade under intervjuns gång. Enligt Jan Hartman har jag gjort en ostrukturerad 

                                                 
5 Holme och Solvang 1991, 119 
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och inte en standardiserad intervju med personerna.6 Det har genomförts diskussioner där jag 

har styrt samtalen till vad som är relevant till min uppsats. 

 

1.5 Begreppsdefinition 

Religion och kultur 
Det är väldigt svårt att göra en klar skillnad mellan vad begreppen religion och kultur står för. 

I skolkommitténs utredning påvisas dock en klar skillnad mellan de båda begreppen.7 Men är 

det verkligen så att det går att skilja mellan religion och kultur? Jan Otterbeck, menar att en 

sträng uppdelning mellan begreppen oftast görs av religiösa människor som vill hävda relevansen 

av sin religion genom att hänvisa till urgamla traditioner. Han tar också upp att människor som 

lämnat sina tidigare hemländer, och på så vis lever i någon form av ”diaspora” ofta blir mer 

religiösa i det nya landet och att det finns en stark koppling mellan religion och etnicitet bland 

människor som emigrerat.8 Han belyser även i sin bok att mycket av sådant som präglar det 

kulturella har inslag från ”religiöst motiverade idéer”, så som, synen på abort, preventivmedel, 

äktenskap, samlevnadsundervisning.9 Samma definition som Hartman belyser, är vad jag kommer 

att hålla mig till i min uppsats. Jag anser att det finns ett samband mellan dessa två begrepp som 

gör det svårt att skilja dem från varandra. Religion blir en underkategori till kultur, eftersom 

religionen är något som anpassas och formas beroende på vilket tidsrum och plats den lever i. I 

Otterbeck verk beskriver han följande; 

 
Religion är en typ av socialt konstruerad kunskap och som sådan är den bunden i en kulturell 

kontext. Kultur är ett överordnat begrepp till religion. Därför är en utomstående betraktare som 

beskriver en religion beroende av de troendes formuleringar av sin religion. Denne kan inte 

förutsätta en ahistorisk eller kulturell obunden religion, som han eller hon kan nå eller beskriva. 

Det kan dock de troende göra. För dem är det relevant att tala om en skillnad mellan religion och 

kultur. Det är deras rätt att hävda att de förstår sin religion på det sanna viset. Men en betraktare 

bör inte acceptera denna retorik, i stället bör olika tolkningar kontexualiseras.10

                                                 
6 Holme och Solvang 1991, 281 
7 Otterbeck 2000, 19 
8 Otterbeck 2000, 31 
9 Otterbeck 2000, 20 
10 Otterbeck 2000, 32 
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1.6 Disposition 
I kapitel 2 visar jag hur de tre världsreligionerna är besläktade för att få en förståelse för 

begreppet ”de abrahamitiska religionerna”. Sedan har jag tagit upp delar ur styrdokumenten 

som är väsentliga för uppsatsen. Det är både Lpo94 och även kursplan för religionsämnet. 

 

För att kunna besvara min frågeställning har jag även kollat upp vad ”en mångkulturell 

pedagogik” står för. För att få en djupare förståelse för vad begreppet innebär och för att 

redogöra för läsaren. Jag har sedan valt att presentera Abrahams barn som är ett nationellt 

projekt som har skapat ett komplement till dagens religionsundervisning. Jag har undersökt 

vad deras grundtanke är, för att kunna se varför de anser att religionsundervisningen är i 

behov av förändring. 

 

I kapitel 3 redovisar jag de undersökningar som jag gjort, alltså intervjuerna. Först återger jag 

intervjun med Harriet Sporron som berättar om religionsdialogen som Kista församling har 

skapat tillsammans med Husby moské. Sedan redovisar intervjuerna med lärarna och hur 

deras religionsundervisning ser ut. Jag avslutar med resultatet av elevernas syn på den 

religionsundervisning som de hade på deras högstadieskolor. 

 

Den sista delen av uppsatsen är en diskussionsdel, som jag har delat upp i fem olika rubriker. 

Varför en mångkulturell pedagogik?, jag ställer frågan för att sedan kunna bena ut varför det 

är viktigt med en mångkulturell pedagogik. Under rubriken Religionsträdet, visar jag en 

modell över en eventuell arbetsmetod som man kan använda sig av för att lära ut om de 

abrahamitiska religionernas historia. I ”för mycket kristendom”, diskuteras jag påståenden 

som de intervjuade eleverna uttalat sig om vad de anser sätts i fokus i religionsämnet. Ett 

samarbete mellan församling - samhälle - skola, belyser jag hur viktigt samspelet är mellan 

församling, samhälle och skola, och hur de tre påverkar varandra. Den sista rubriken som jag 

tar upp är, slutord, som är avslutning till diskussionsdelen. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning och källförteckning. 
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2. Teoretisk förförståelse 

2.1 Stamfadern Abraham 
Abraham betyder folkets fader, eller fader till många. Enligt Bibeln är Abraham (eller Abram 

som han först hette) judendomens grundare. Abraham föddes i Ur som är nuvarande Irak. Han 

föddes för nästan fyra tusen år sedan.11

Abraham är en gemensam förebild för kristna, muslimer och judar. Han är den första av de tre 

patriarkerna i Gamla testamentet. Det är från honom man har fått det gemensamma ordet för 

kristendom, muslimer och judar (Abrahamistiska religioner eller Abramistiska religioner).12 I 

första moseboken står det följande; 

Och Herren förde honom ut och sade: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! Så 

talrika skall dina ättlingar bli.” Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som 

rättfärdig.13

 
Gud hade talat med Abraham och sagt att han måste lämna sin familj och bege sig till 

Kanaans land. Det är det nuvarande Israel. Abraham blev lovad att hans efterkommande 

skulle få landet. Gud upprättade ett evigt förbund med Abraham och hans efterkommande. 

Gud lovade honom att också han skulle bli fader åt många folkslag.  

 
Herren sade till Abram: ’Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall 

visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att 

det skall brukas när man välsignar.14

 

Abraham (som Gud senare ändrar hans namn till) gör som Gud säger och begav sig bort från 

sitt hemland, till landet Kanaan. 

Abraham hade en fru som hette Sara (från början Sarai). Sara, fick inga barn trots Guds löfte 

om att Abraham skulle bli ett stort folk. Då bad Sara Abraham att försöka skaffa barn med 

hennes slavflicka, Hagar. Hagar födde en son som de, enligt en ängels bud, ger namnet 

Ismael. 

                                                 
11 D. Rosenblad och F. Rosenblad 2004, 44 
12 Hedin 1999, 27 
13 1 Mos 15:5-6 
14 1 Mos 12:1-2 
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”Och Herrens ängel sade: ”Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan 

räkna dem.”15

 

En dag kom tre män till Abraham. De bad honom att de skulle få stanna där en tid. Abraham 

tog emot dem mycket vänligt. Han lät dem stanna. Efter en tid visade det sig att de tre männen 

var änglar som var utsända av Gud för att testa Abraham. Som belöning för att han varit så 

vänlig mot männen så gjorde Gud så att Sara kunde få ett barn med honom. Barnets namn 

blev Isak och Gud sa till Abraham att Isaks söner skulle bli ett mycket stort folk. Både Isak 

och Ismael hade nu blivit lovade av Gud att de båda skulle bli ett mycket stort folk.16

 

Sara tyckte inte om att arvet mellan halvbröderna skulle delas och ville inte att Ismael skulle 

stanna i hemmet. Det gjorde Abraham orolig men Gud sa att Abraham skulle lyssna på Sara 

och att han inte behövde oroa sig för Ismael. Abraham gav Hagar en vattensäck och bröd, och 

därefter gick hon ut, med Ismael, i Beer Shevas öken. När varorna tog slut och Ismael grät 

förtvivlat kom en ängel till Hagars hjälp;17

Men Gud hörde pojkens gråt, och Guds ängel ropade från himlen och sade till Hagar: ”Hur är det 

fatt, Hagar? Var inte rädd, Gud har hört hur pojken gråter där borta. Gå och lyft upp honom och ta 

väl hand om honom, jag skall göra honom till ett stort folk.18

 

Hagar fick syn på en brun och gick och hämtade vatten åt sitt barn. Enligt traditionen finns 

brunnen kvar än idag och är en av platserna muslimer ska besöka på vallfärden. Löftena som 

Gud gett Ismael uppenbarades till slut, enligt Bibeln. Från Ismael härstammar dagens 

muslimer, medan judarna och kristna härstammar från Isak.19

 

2.1.1 Hur religionerna uppstod20

Jag har sammanfattat kortfattat hur de tre abrahamitiska religionerna uppstod, genom att 

referera utifrån Abrahams rötter. 
                                                 
15 1 Mos 16:10 
16 D. Rosenblad och F. Rosenblad 2004, 51-54, Hedin 1999, 28 
17 D. Rosenblad och F. Rosenblad 2004, 67-68 
18 1 mos 21:17-18 
19 Hedin 1999, 29 
20 D. Rosenblad och F. Rosenblad 2004, 8 
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Judendomen som är den äldsta av de tre abrahamitiska religionerna uppstod ca 1200 f.k, genom 

enligt Bibelns egen skildring, att Gud gav Moses de tio budorden, lagens tavlor på Sinai berg. 

Kristendomens profet, Jesus var även Jude och hans heliga skrift var den hebreiska Bibeln. Både 

kristendomen och islam härstammar och har sina rötter i judendomen. 

Kristendomen uppstod ur judendomen under första århundradet e. Kr. Till en början betraktades 

kristendomen som en liten gren inom judendomen. Den nya tron spred sig dock snabbt kring 

Medelhavet efter Jesus död av lärjungar. På 300-talet blev religionen officiell i Romarriket. 

Islam växte fram omkring år 610 efter att Muhammed under 25 år enligt traditionen mottagit 

uppenbarelser av ängeln Gabriel. Profeten Muhammed fick även en kallelse att vända sig till judar 

och kristna för att påvisa de uppenbarelser som han fått. Enligt judisk-kristen tradition avvisade de 

honom och det var på så sätt som islam utvecklades som en egen gren. 

 

2.2 Styrdokumenten 
Styrdokumenten ligger till grund för skolans verksamhet. Den värdegrund som skolan ska 

förmedla och som alla som jobbar inom skolan ska göra levande finns beskriven i 

läroplanerna och kursplanerna. Skolan måste därför återspegla de mål som styrdokument har 

satt upp för att jobba mot en gemensam värdegrund. Skolans värdegrund bygger på demokrati 

som ska främja varje människas egenvärde och ska kunna fungera i en gemensam skolmiljö. 

 
”Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 

behandling”.21

 

Skolans miljö ska alltså vara individanpassad för att främja den personliga utvecklingen som 

innebär både kunskapsinlärningen och även att förbereda dem för att leva och verka i 

samhället. Skolan är en plats som samhällets värderingar återspeglas, därför är det skolans 

uppgift att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna för att uppnå dessa mål. 

 

Skolan ska se till att utveckla eleverna på ett sätt att de vågar uttrycka sina åsikter och 

framförallt ta etiska ställningstaganden som ska vara grundade på kunskaper och personliga 

erfarenheter. Man ska kunna sätta sig in i andras människors situationer för att leva sig in och 

kunna förstå olikheter.22 Lärarens uppgift blir att se till att tillsammans med hemmen fostra 

eleverna, för att tillsammans nå de mål som är beskrivna i Lpo94. 

 
                                                 
21 Lpo 94 1994, 3 
22 Lpo 94 1994, 8 
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2.2.1 Mål att uppnå i grundskolan23

I Lpo94 finns slutmål som skolor ansvarar för, som varje elev efter genomgången grundskola 

ska ha uppnått. Jag har därför valt ut några av dessa mål som är väsentliga för min uppsats. 

 

• Känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 

naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska 

kunskapsområdena. 

• Har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del 

av samhällets kulturutbud 

• Har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia 

• Har utvecklat förståelse för andra kulturer 

• Känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och 

skyldigheter i skolan och i samhället 

• Har kunskaper om medier och deras roll 

• Har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra 

 

2.2.2 Religionsämnets mål24

I kursplanen för religionskunskap beskriver de att i ett mångkulturellt samhälle som Sverige 

är det viktigt att ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer för att ge en grund att 

bemöta främlingsfientlighet. Målet är att öka elevers etiska medvetenhet för att de ska ha 

tillräckligt med kunskap för att kunna klara av exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets- 

och fredsfrågor. 

 

De anser att kunna se tillvaron genom sitt eget etiska perspektiv ingår i den livslånga 

processen. Enligt kursplanen ska skolan vara starten för denna process och här ska en grund 

läggas för att man sedan ska kunna gå vidare i livet. För att kunna utvecklas i detta förlopp är 

det viktigt att i skolans värld ta upp diskussioner som har med etiska frågor att göra, och 

kunna ta del utav andras ställningstaganden. Eleverna måste därför skaffa sig kännedom om 

etiska regler, tankar och system från olika religioner och livsåskådningar, för att kunna ha 

dessa diskussioner. 

                                                 
23 Lpo 94 1994, 10 
24 Kursplan för religionsämnet 
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Religionskunskap framhåller kursplanen även ses utifrån ett samhällsperspektiv för att kunna 

bidra ämnet med förståelse för andra religioner och hur de är anpassade i olika samhällen. 

Ämnet ska alltså belysa religionernas olika former och funktioner. I andra kulturer kan man se 

att både utifrån ett historisk- och nutidsperspektiv hur religion format individer och samhället. 

Ämnet ska även ge möjligheter till ökad förståelse av såväl den egna som andras religioner, 

livsåskådningar, traditioner och kulturer. I dagens mångkulturella samhälle möts vi av olika 

traditioner som härstammar från olika kulturer och att kunna jämföra mellan dessa ger viktiga 

bidrag till interkulturell och historisk förståelse. 

 

2.2.3 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret25

Kursplanen har satt upp mål som varje elev ska ha uppnått i slutet av årskurs 9; 

Eleven skall  

– kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor, 

– kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden, 

– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande 
värderingar, traditioner, konst och litteratur, 

– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några 
världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar, 

– ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa 
sammanhang 

 

2.3 En mångkulturell pedagogik 
När det talas om en mångkulturell pedagogik i Sverige handlar diskussionerna oftast om de 

språkliga färdigheterna och brister. Språket är det som påverkar kunskapsinlärningen mest, 

med bra språkkunskaper kan man uppnå en bra skolgång samtidigt som brister i 

språkkunskaperna har motsatt effekt. Men i denna kontext handlar en mångkulturell 

pedagogik om att förvandla undervisningen så att man får större insikt om sig själv genom en 

förmåga att se utifrån andra och andras kulturella perspektiv. 

                                                 
25 Kursplan för religionsämnet 
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Den definition som Ljungberg avser, är en pedagogik som belyser det betydelsefulla i att lära 

oss att se och tänka på oss själva i relation till den omgivande världen.26 Vi växer som 

individer genom att kunna reflektera över oss själva i andra personer. En insikt som blir 

baseras på självreflektion, eftersom man ser jaget i relation till andra. Undervisningen ska se 

till att öppna upp för andra kulturer än den svenska normaliteten. Utbildningen ska påvisa att 

det inte finns ett rätt sätt att leva på, vilket leder till att utrymmet för tolerans, respekt och 

förståelse ökar. Detta kommer i sin tur öka normalitetens ramar och förståelsen för andra 

kulturer kommer att öppnas upp. 

 

Ett annat mål med denna typ av pedagogik är att den enskilde eleven ska lättare kunna finna 

identifikationsmöjligheter med det undervisningsstoff som undervisningen centreras kring. 

Som de ser ut idag finns en brist av förståelse över den kunskap som införs i undervisningen. 

Den är för dåligt anpassad för den mångfald som finns runt omkring i Sveriges skolor. Om 

man lyckas forma utbildningen så att det berör eleverna på ett sätt som känns nära eleverna 

som individer, så kommer även engagemanget hos de enstaka eleverna att öka.27

 

Om man bara utgår ifrån sig själv så vet man att sådant som står en nära är vad som 

intresserar en mest. Genom att koppla utbildningen på samma sätt kommer man lättare att 

fånga elevernas uppmärksamhet men framförallt deras intresse. Den svenska kulturen ska 

självklart ligga som en grund i utbildningen men det är viktigt att bygga på och utveckla 

undervisningen på samma sätt som samhället förändras och formas av den mångkulturella 

ökningen. 

 
I Skolfrågor – om skola i en ny tid, finns en formulering av Anne Runfors som handlar om 
respekten för den kulturella mångfalden; 
 

Just genom att barn och ungdomar undervisas i en sammanhållen skola får de chans att tillsamman 

skaffa sig erfarenheter och utveckla kunskaper och förhållningssätt. Mångfalden blir en tillgång i 

samhället om människor får tillfälle att mötas och ta del av varandras erfarenheter och om dessa 

möten präglas av ömsesidig respekt. […] 

Dagens samhällsutveckling med ökade kontakter och stora omflyttningar har gjort att olikheterna 

kommit i fokus. Det krävs av alla människor en ökad förmåga att leva med kulturell mångfald. I en 

skola för alla möts olika kulturer. Det finns också förutsättningar för ett jämställt möte. Ett möte 

                                                 
26 Ljungberg 2005, 110 
27 Ljungberg 2005, 111 
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där ömsesidigheten är grunden, en ömsesidighet som förutsätter en respekt och en vilja att 

överskrida gränser och att låta sig påverkas. För att tillsammans utveckla en ny kulturell mening.28

 

2.4 Abrahams Barn stiftelsen 
Abrahams barn är en stiftelse som tillkom år 1991 som arbetar med konfliktförebyggande 

pedagogiska program för skolans alla stadier och har fått sitt namn från stamfadern Abraham. 

Stiftelsen anser att dagens mångkulturella samhälle har ett behov av att sprida och fördjupa 

kunskap om religiösa traditioner som nu finns runt omkring oss. Det finns en brist på kunskap 

om kultur och religion som skapar missförstånd i mötet människor emellan. Att förmedla 

denna kunskap ska vara varje lärares skyldighet, speciellt när den rätta kunskapen kan vara till 

sådan stor hjälp och kan öka elevers förståelse för mångfalden. 

Stiftelsen är varken politiskt eller religiöst bunden utan helt enkelt till för att förebygga 

konflikter inom skolans religionsundervisning. Dorothea Rosenblad var den person som 

grundade denna stiftelse eftersom hon ansåg att religionsundervisningen inte tog hänsyn till 

alla elever i klassen.29

 

Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionsdialog och kulturmöten, 

språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. En metod som inbegriper 

identifikationsövningar i tal och skrift med utgångspunkt från berättelser hjälper barn, 

ungdomar och vuxna till inlevelse i människoöden från alla tider, kulturer och religioner. 

Sedan år 2005 är Abrahams Barn en verksamhetsgren inom Sigtunastiftelsen.30

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

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

som läraren kan utgå från i sin religionsundervisning2: 1) guds ord, 2) heliga skrift, 3) ordets 

förmedlare, 4) budord, 5) profeter, 6) änglar, 7) gudstjänsthus och 8) festdagar. 

Pedagoger och elever arbetar tillsammans med berättelserna i Bibeln, Koranen och det 

gemensamma legendmaterialet. Under arbetets gång finner man likheterna i de olika 

traditionerna. Eleverna får själva upptäcka - när de skriver, ritar och dramatiserar - hur mycket 

                                                 
28 SOU, 1997. 121 
29 www.abrahamsbarn.org, datum 2008-10-01, D. Rosenblad & F. Rosenblad 2004 
30 www.abrahamsbarn.org, datum 2008-10-01. 
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människor från alla tider och kulturer har gemensamt. På deras hemsida beskriver de följande 

om deras arbetssätt; 

Abrahams och hans familjs öden förmedlar intensiv berättarglädje till barn och ungdomar på 

skolans alla stadier. Den spröda kärlekshistorien mellan sonen Isak och Rebecka - flickan från det 

gamla landet - har fortfarande förmåga att röra våra hjärtan. Abrahams sonsonson Josef är en 

central gestalt i biblisk tradition. I Koranen fyller hans öden ett helt kapitel, det längsta episka 

avsnittet i muslimernas heliga skrift. Moses är en annan gemensam portalfigur i de tre 

religionerna. Drottningen av Saba och kung Salomo likaså. Jesus/Isa - den centrala gestalten i den 

kristna läran - är en viktig profet i islam och omtalas på flera ställen i Koranen.31

2.4.2 IE-metoden 
Utgår från en modifierad version av professor Hjalmar Sundéns rollteori, ursprungligen 

utvecklad inom religionspsykologin och står för identifikation ger empati. Metoden innebär 

att människan ska inta en roll som möts av ett annat livsmönster som man kan möta i 

traditioner, litteraturen eller i omvärlden. Genom att läsa en text indentifikatorisk tar läsaren 

rollen av de som texten handlar om. Läsaren sätter sig in i personens liv och läser texten som 

det vore det sanna livet. Det är viktigt att man inte förvandlas till den litterära personen utan 

att man är medveten om att man leker;32

Vi berättar de gemensamma historierna med början hos Abraham, den förste patriarken och vi 

utgår ifrån både Bibeln och Koranen. Vi arbetar med släktträdet där både Jesus och Muhammed 

härstammar från Abraham. Vi berättar, eleverna får olika skrivuppgifter där de får gå in i 

berättelserna och ta en roll, t ex om du var Abraham hur skulle du göra då?33

Den andra delen av IE-metoden handlar om empati. Det handlar inte bara om att kunna 

identifiera sig med en litterär person utan att skapa förståelse för en annan människas känslor 

och behov. Det är också viktigt att man håller en distans i empatiupplevelsen både i det 

verkliga och i den litterära upplevelsen just för att inte förlora en del av sin egen 

identitet.34Hjalmar Sundéns rollteori kompletteras med Ulla Holms definition av empati. 

”Empati innebär att man placerar sig i en annan persons inre verklighet utan att bli hotad av 

den andres upplevande”.35

                                                 
31 www.abrahamsbarn.org, datum 2008-10-01. 
32 D. Rosenblad och F. Rosenblad 2004, 32 
33 www.abrahamsbarn.org, datum 2008-10-21 
34 D. Rosenblad och F. Rosenblad 2004, 33 
35 D. Rosenblad och F. Rosenblad 2004, 36 
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3. Egen undersökning 

3.1 Religionsdialog i Kista församling 
Harriet Linder Sporron är sedan 9 år tillbaka med i en förening startad av biskop emeritus 

Bengt Wadensjö (biskop i Karlstad och numera boende och verksam i Nacka församling i 

Stockholm) som heter Centrum för Samhällsanalys och där de en gång om året, under två 

dagar, samlas från hela landet för religionsdialog med i huvudsak de tre monoteistiska 

religionerna. 

 

Kista är en församling i Stockholms norra förorter där c:a 31.000 personer bor och där vistas 

drygt 60.000 dagligen på sina arbetsplatser och de olika företag som finns runtom i 

församlingen. Linder Sporron beskriver församlingen på följande vis; 

 
”Vi har en mångfacetterad population med många hudfärger, språk och religionstillhörighet. Detta 

kräver trots att vi som kyrka finns mitt i centrum att vi måste ha en dialog med alla människor som 

vi träffar inte minst i Gallerian.”36

 

I Stockholms stift finns ett nyligen inrättat Religonsdialogcentrum där Annika Wirén och 

Helene Egnell finns som kunniga präster och med erfarenheter hur de ska arbeta med andra 

religioner i kyrkan och i samhället. I Kista arbetar de främst på att främja samarbetet och 

samverkan över religionsgränser. De har även ett samarbete med moskén i Husby och en 

dialog med stadsdelsförvaltningen, och med människor som finns i deras närhet. 

 
”Fördomar om varandra är stora men vi försöker bygga nätverk hela tiden. Kista församling ingår 

också i ett nationellt nätverk där vi delar varandras erfarenheter, med- och motgångar med andra 

kyrkor och moskéer, kallat Storstadsnätverket, där Göteborgs- och Malmö-församlingar med stor 

population av invandrare också ingår.”37

 

Ett av deras viktigaste projekt är ungdomsarbetet som ska intensifieras mellan Husby moské 

och Kista kyrka. De har planerat läger samt ev. en fredskonsert som ska bygga broar mellan 

deras kulturer, religioner och på andra sätt öka förståelse för att komma vidare i deras 

vardagsliv då de möter annorlundaskap och oförståelse. 

 

                                                 
36 Intervju med Harriet Linder Sporron. Datum 2008-11-03 
37 Harriet. Datum 2008-11-03 
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Den 8 maj 2008 hade de i Kista kyrka en mycket lyckosam kväll med företrädare för framför 

allt kristna och muslimer på alla nivåer, förvaltning, politiker från stad och riksdag samt 

muslimska ambassader. De fick även 300 000 av kommunen för att stärka banden mellan 

kristna och muslimska ungdomar i Kista. 

 
”Det har varit till stor hjälp och glädje för mig att mötas – judar, kristna och muslimer och de sista 

tre åren har vi dessutom haft våra konferenser i mosaiska församlingens hörsal här i Stockholm.”38

 

De är inte den enda församlingen i Stockholms stift som arbetar med religionsdialoger, men 

Harriet menar att Kista är en spjutspets, som hon kallar det för, som kommit väldigt långt i 

detta arbete. Mycket beroende på att deras kyrka också ligger ”mitt i” församlingen. Man 

passerar kyrkan på väg till Gallerian och tunnelbanan, den är som en naturlig del i 

församlingen. 
 

Vi är också en ”öppen kyrka” och det känner människor. 

Det märks också på våra söndagsgudstjänster, kyrkan är fullsatt men inte bara av våra egna 

medlemmar utan också av människor från andra samfund och religioner.39

 

3.2 Resultat och tolkning av intervjuerna med lärarna 
Båda lärarna som jag har intervjuat har två helt olika lärarstilar och använder sig utav olika 

undervisningsmetoder. Patrik använder sig utav en väldigt traditionell undervisningsmetod. 

Erfarenheter som han har fått är en del av lärarutbildningen men det mesta kommer från hans 

egen högstadietid. Det är enligt honom farligt att man byter pedagogik var och vartannat år, 

det förvirrar eleverna, som behöver en stadig och fast undervisning. Det läggs för stort ansvar 

idag på att eleverna själva ska ta tag i sitt arbete, genom exempel eget arbeten. Han håller sig 

därför till gammaldags pedagogik, med genomgångar som han håller i och mycket prov. 

 
”Många tror att eleverna läser till provet och sedan försvinner kunskapen dagen efter. Men jag tror 

att det räcker med att putsa lite på minnet efter en vecka eller tom efter några år, så sitter 

kunskapen kvar.”40

 

Kristina berättar att hennes undervisning ser annorlunda ut för varje år, och när hon skulle 

berätta till mig hur hennes undervisning såg ut, så utgick hon från det senaste året. Hon menar 
                                                 
38 Harriet. Datum 2008-11-03 
39 Harriet. Datum 2008-11-03 
40 Patrik. Datum 2008-10-17 
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att för varje år är det ”olika lägen”, som hon uttrycker och syftar helt enkelt till att det inte går 

att utgå från någon mall, år till år. 

 
”Det väldigt viktigt att som lärare förnya sina undervisningsmetoder, för hos elever kan det lätt 

uppfattas som enformiga och tråkiga lektioner om man inte vågar testa nya idéer.”41

 

För mig är det väldigt intressant och beundransvärt att man som lärare tar sig an arbetet och 

sätter krav på sig själv som lärare. Genom att hon ständigt utvecklar sig själv och sina 

metoder, förenklar hon inte för sig själv, utan utmanar sig själv för varje år. 

 

Så hur ser deras religionsundervisning ut? I årskurs 7 koncentrerar Kristina mestadels på hur 

olika religioner beroende på geografiskt rum, ser på jordens skapelse. Patrik brukar första året 

på högstadiet undervisa om Judendomen och gamla testamentet och redan i sjuan visar han de 

gemensamma rötterna i de tre religionerna. Han brukar även skriva upp alla de religioner som 

han kommer att ta upp de kommande åren på högstadiet, och berättar lite kort hur de uppstod. 

Ju tidigare eleverna får se hur de abrahamitiska religionerna är besläktade desto bättre. Jag 

tycker att det tjänar ingenting på att vänta med att belysa detta, utan att det är så pass viktig 

kunskap att det gör stor skillnad ju tidigare man lär ut om det. Kristina väntar ända fram till 

årskurs nian med att belysa detta. Hon menar att i åttan börjar eleverna läsa om Europa i de 

andra SO ämnena och det blir naturligt att man tar upp kristendomen. Abrahams barn vill till 

och med att man börjar arbeta med de gemensamma rötterna redan i förskoleklassen. 

 

Både lärarna har under årskurs åtta till största del undervisning kring kristendom och dess 

grenar. Här använder Patrik sig utav ett religionsträd, och menar att det är lättare att visa 

indelningen av kristendomens grenar genom att arbeta utifrån en bild. Kristina använder sig 

utav samma träd fast i årskurs 9 när hon ska visa hur de tre abrahamitiska religionerna har 

gemensamma rötter. Religionsträdet är en väldigt effektivt metod att som lärare använda sig 

utav, vilket jag kommer att diskutera längre fram i uppsatsen. 

 

Patrik arbetar även med religionsfilosofi i årskurs 8, där eleverna får jobba utifrån deras egna 

tankar om livet. Han berättar även hur de olika religionerna ser på döden och livet efter 

döden. Att låta eleverna själva få fundera och arbeta kring deras egna tankar kring livet är 

väldigt bra. Jag tror det är något som vi alla människor kommer i kontakt med någon gång i 
                                                 
41 Kristina. Datum 2008-11-03 
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livet. Många som inte har en tro i någon religion, tror att religionsämnet är något som inte 

berör dem. Men genom att göra som Patrik, och låta eleverna få filosofera kring livet så 

kommer många att inse att bara tro på något, vad det än är, kan även kallas religion. 

 
”Det kan bli lite för mycket ytlig kunskapsinlärning eftersom tiden inte räcker tillräckäckligt till. 

Men att man måste lära sig en hel del begrepp för att kunna förstå innebörden av djupet av 

religionen. Sedan är det också helt olika hur mycket eleverna är intresserade av att vilja lära sig 

religion. Det kan bli ett påfrestande ämne för många elever eftersom det är kretsar runt livsfrågor 

men jag anser ändå att det är viktigt att dem får ta itu med deras livsfrågor”.42

 

Sista året på högstadiet undervisar de båda lärarna om buddism och hinduism, och eleverna 

får göra arbeten om skillnader och likheter. Kristina arbetar mycket kring de abrahamitiska 

religionerna, där eleverna får jämföra och titta på likheter och även olikheter. 

 
”Många tror att islam är något annorlunda och något väldigt främmande. Genom att titta på 

mycket likheter vill jag övervinna denna okunskap. Många av de idéer som jag använder till att 

belysa de gemensamma rötterna har jag fått genom Abrahams barn, som har skapat många bra 

metoder.”43

 

Patrik låter eleverna få göra arbeten där de ska jämföra islam och judendomen. I nian tas de 

mesta upp om de gemensamma rötterna inom de abrahamitiska religionerna, men detta 

faktum behövs tidigare enligt mig. Kristina berättar att muslimer är oftast dem som blir utsatta 

i skolan, pga oförståelse som skapar fördomar. Blir inte skolan en trivsammare plats om 

eleverna får den rätta kunskapen så tidigt som möjligt, så att man skapar mindre utrymme för 

fördomar? Jag tror i alla fall att ju tidigare vi bemöter okunskap som kan skapa turbulens i 

skolmiljön, desto bättre förutsättningar för elevernas skolgång. 

 

3.3 Resultat och tolkning av intervjuerna med eleverna 
Zara gick under sin högstadietid på en skola som hade en stor mångfald, en av de största 

mångkulturella skolorna som finns i Gävle. Hon är själv muslim och kom till Sverige när hon 

var två år från ett Kosovo i krig. I skolan möttes hon av elever från alla olika hörn av världen 

och många hade samma typ av bakgrund som hon hade haft. Skolan var en väldigt trivsam 

skola och arbetade en stor del av tiden med att integrera elever med andra bakgrunder in i det 

                                                 
42 Patrik. Datum 2008-10-17 
43 Kristina. Datum 2008-11-03 
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svenska samhället. Det märks att skolan är väldigt medvetna av den mångkulturella framväxt 

som mer eller mindre är tvungna att arbeta med en mångkulturell pedagogik. Undervisningen 

var anpassad för att kunna nå ut till alla elever, av det jag tolkat av Zaras beskrivning. 

 

Filip var inte troende och ansåg sig inte heller vara påverkad på nått sätt av någon religion. 

Han gick i en annan del av stan hade en helt annan religionsundervisning än den Zara haft. 

Skolan hade en stor mångfald men han upplevde att fokusen på kunskap inte var det som stod 

i centrum. På hans skola hade en stor procent av eleverna stora sociala problem vilket också 

syntes tydligt i klassrummet. Eleverna hade mycket svårare att koncentrera sig och läraren 

undervisningen påverkades utav detta. 

 

Peter har vuxit upp i en sekulariserad familj med en svensk influerad kultur. Han gick på en 

högstadieskola som inte hade en stor kulturell mångfald. Deras undervisning var väldigt 

traditionell vilket Peter upplevde som tråkig ibland. Han fick även byta lärare vid två tillfällen 

som rörde till undervisningen för eleverna. 

 

Att jag har valt att visa deras bakgrunder är för att man ska få en tydligare förståelse för hur 

de ser på deras religionsundervisning. Zara har en väldigt bra bild utav sin 

religionsundervisning jämfört med de andra två. Peter har haft en relativt bra undervisning 

men menade att det saknades förståelse för det mångkulturella livet. Filip har knappt haft 

någon religionsundervisning pga. att hans skola hade dåliga förutsättningar för att klara av de 

många sociala problem som eleverna hade. 

 

Zara beskriver religionsundervisningen som ett väldigt viktigt ämne som hon hade och att 

hennes lärare prioritering var att skapa förståelse och öppna upp för gemenskap trots 

olikheter. I sjuan fick de börja med att skriva små arbeten om de tre abrahmitiska religionerna. 

Hon beskiver att det var väldigt enkla arbeten som grundade sig i baskunskaper, exempel vad 

de olika religionerna tror på och i samband med detta fick de även besöka moskén i Uppsala. 

Det är viktigt att eleverna har tillräckligt med kunskap (kött på benen), för att ha förståelse för 

studiebesöken. För Zara berättar att det var i årskurs 9 som de började fördjupa deras 

kunskaper i islam. Därför är det bättre om man sparar liknande besök tills att eleverna har 

tillräckligt med förståelse för vad de får se i exempel moskén. Det gjorde även ett nytt besök i 

nian, där de var till Domkyrkan och Uppsala Moské. 

 

 21



”Att besöka Kyrkan eller Moskén efter tre års kunskapsinlärning, gör det hela mer spännande 

eftersom man har större förståelse för vad man möts utav och vad det är man ser runtomkring 

sig”44

 

I åttan och nian fick Zara fördjupa sig mer inom de tre abrahamitiska religionerna men hon 

ansåg att kristendomen fick ta störst plats i undervisningen. Sista året på högstadiet fick de 

lära sig hur de tre abrahamitiska religionerna är besläktade. Hon berättar även att deras lärare 

jobbade utifrån ett träd, där stammen är judendomen som sedan grenar av i kristendomen och 

till slut islam. Ett väldigt bra sätt menar hon eftersom det är blir lättare att komma ihåg när 

läraren använder sig utav bilder. 

 

Filip hade en helt annan uppfattning än Zara. I sjuan hade han väldigt kort och översiktligt om 

de tre världsreligionerna. Det fick lära sig grunderna inom vardera religion. Han upplevde 

även samma sak i åttan, inga fördjupningar utan mer prov och fokus på de andra SO ämnena. 

I nian fick religionsundervisningen lite större plats. I och med förintelsen kom en del 

judendom in i undervisningen men de hade även kristendom och islam. Buddismen och 

hinduismen kom på slutet av våren. Han hade ett stort intresse för religion men i hans fall ser 

man att religionsämnet inte hade stor plats bland ämnena i SO -blocket. 

 
”Det sammansatta SO-blocket var inte ett bra system att använda sig utav i skolan. Om man är 

starkare i ett ämne så får man inte bevisa det”45

 

Peter har inte något minne utav den religionsundervisning som de hade i sjuan. Fast i åttan 

minns han att de nästan bara hade kristendomen vilket kändes väldigt enformigt. För redan på 

lågstadiet hade de haft en del kristendom och han kände att han ville lära sig något nytt. Han 

menade också att i och med julen och påsken har han sedan liten lärt sig en hel del om 

kristendom. 

 
”Kristendomen genomsyrade den religionsundervisning som jag hade i grundskolan. Jag saknade 

förståelse för andra religioner enda fram till årskurs 9”.46

 

Peter har föräldrar som båda är födda i Sverige och en stor del av deras kultur är influerad av 

kristendomen, trots att ingen av de är troende. Det är därför väldigt insiktsfullt att han istället 
                                                 
44 Intervju med Zara. Datum 2008-10-20 
45 Intervju med Filip. Datum 2008-10-20 
46 Peter. Datum 2008-10-21 
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ville lära sig om andra religioner. Många kan istället nöja sig med repetition eftersom det 

underlättar sedan i arbeten och i prov. 

 

I nian tog däremot religionsundervisningen fart för Peter och det fick göra arbeten, där de 

skulle jämföra islam, judendomen och kristendomen. Mot våren fick de även läsa buddismen 

och hinduismen, och på samma sätt skulle de även här jämföra religionerna. Men arbetena 

innefattade inga fördjupade kunskaper, utan mer ytlig faktakunskaper. 

 

Alla tre har haft en undervisning som väldigt svagt påvisat de gemensamma rötterna. I Filips 

fall har han inget minne av att läraren presenterat detta, vilket är en stor kunskapsmiss. Men 

på Filips skola låg större delen av fokusen på annat, som kom att påverka undervisningen. 

Zara och Peter fick lära sig om de gemensamma rötterna, fast så sent som i årskurs 9. Det är 

upp till läraren vad som anses vara väsentligt och vad som prioriteras i undervisningen. Men 

enligt min mening underlättar det att nå de mål som är beskriva i Lpo94, ju tidigare man 

belyser detta. I samtliga intervjuer fick jag förklara vad begreppet abrahamitiska religionerna 

stod för vilket visar att undervisningen kring detta har varit väldigt svag. Det var när jag 

förklarade vad begreppet innebar som de förstod vad jag syftade på. 

 

På gymnasiet förändrades samtligas syn på religionsämnet. Zara beskriver att hon var väldigt 

nöjd med den undervisning som hon hade haft på högstadiet. Mycket berodde på hennes 

lärare som var väldigt intresserad och det intresset smittade av på dem i klassen, menar hon. I 

gymnasiet började hon på en skola som inte hade samma mångfald som hennes tidigare skola. 

Många elever hade inte heller samma vana av kulturmöten som henne. Det visades sig också 

tydligt inom religionskunskapen, där hon berättar att många hade många fördomar om 

speciellt islam. 

 
”De hade väldigt dålig förståelse för andra kulturer men framförallt de som hade en kultur 

influerad av islam, som min kultur. För många var mötet med mig, deras första möte med en 

muslim”47

 

Som tur hade hon en väldigt bra religionslärare som jobbade mycket utifrån elevernas 

fördomar, för att bemöta deras okunskap. Mycket som hon tidigare lärt sig om på högstadiet 

fick de dock repetera. 

                                                 
47 Zara. Datum 2008-10-20 
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Det är vanligt att som gymnasielärare vara tvungen att anpassa undervisningen så att alla i 

klassen kan hänga med. De flesta kommer från olika skolor, och med olika lärare blir det svårt 

att ha en jämn nivå att lägga undervisningen på. Tyvärr som i fallet med Zara blir det 

repetition av tidigare kunskap. För Peter blev det däremot tvärtom, han var en av de elever 

som fick kämpa hårt för att ta igen sådant som han låg efter i. Men tack vare hans eget 

intresse och hans gymnasielärare som brann för sitt ämne, så kände han att han för första 

gången fick ut något utav religionsundervisningen. 

 

Filip kände att hans intresse ökade enormt på gymnasiet, eftersom han började söka efter sig 

själv som individ och många frågor som han hade sökt efter, fick han svar genom att läsa om 

andra religioner. Han tycker inte att det blev någon bättre religionsundervisningen på 

gymnasiet utan det var tack vare hans eget intresse som förbättrade inlärningen. Det var även 

då som han förstod att det finns ett samband mellan de tre abrahamitiskaa religionerna. 

 
”Skolan religionsundervisning har visat hur människor är olika och vad som skiljer religionerna 

från varandra. Religion kan man använda på så mycket bättre sätt, än att bara förstärka 

olikheterna”48

 

Mognad kan vara en orsak som gör att Peter och Filip kände att religionen blev intressantare 

på gymnasiet. En annan orsak kan vara miljön. Högstadiet och gymnasiet innebär stora 

skillnader, framförallt finns det större intresse för studier, då gymnasiet är något man väljer 

själv. 

 

                                                 
48 Filip. Datum 2008-10-20 
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4. Diskussion 
 

4.1 Varför en mångkulturell pedagogik? 
Det är viktigt att vi idag tar till oss de förändringar som vi ser ute i samhället, för att arbeta 

utifrån dessa förändringar inne i klassrummet. Anne Runfors uttrycker följande, ”det krävs av 

alla människor en ökad förmåga att leva med kulturell mångfald. I en skola för alla möts 

olika kulturer”.49Kulturen är betydelsefull för att den representerar våra värderingar, normer, 

beteenden och traditioner. Alla människor behöver samhörighet med en grupp och kulturen är 

det bindande mönstret. När vi möter elever i klassrummet med olika kulturer blir det därför 

viktigt att det finns en pedagogik anpassad för målgruppen. Ljungberg belyser att det är 

betydelsefullt att den enskilde eleven kan se sig själv i relation till andra.50Många saknar 

denna egenskap och förståelsen för sådant som inte står en nära är liten. Denna problematik 

handlar inte bara om den svenska kulturen vs andra kulturer med rötter i andra länder. Utan 

även inom den svenska kulturen finns olika klassindelningar, som exempel olika sociala 

bakgrunder. Skolan är det perfekta redskapet för att utmana fördomar och skapa ett mer 

jämställt samhälle. Därför är det oerhört viktigt vad vi använder undervisningen till. 

 

I och med intervjuerna har jag märkt hur vissa skolor har anpassat undervisningen till skolans 

utbud av olika kulturer. På Zaras skola som var präglad av olika kulturer var det en 

självklarhet att man arbetade med en mångkulturell pedagogik. Peters skola som i majoritet 

bestod utav elever vars föräldrar är födda i Sverige, hade också anpassad deras pedagogik till 

skolans utbud. Men man arbetade inte med kulturella frågor på samma sätt som de gjorde på 

Zaras och Filips skola. På deras mångkulturella skolor blir det en kärna att kontinuerligt 

arbeta med att främja en mångkulturell pedagogik. Det hela blir mer naturligt. Samtidigt finns 

det massvis med skolor som Peters skola, där arbetet för förståelsen för andra kulturer är 

mindre, eftersom den miljön finns inte på deras skolor. Men det är sedan i möten på andra 

platser i samhället som det finns stora chanser för ”kulturkrockar”, som Zara påpekade hände 

på hennes gymnasieskola. Det var samma typ av elever som Zara mött, som Peter gick i 

högstadiet med, elever som inte fått samma kunskap om sådant som de saknade förståelse för. 

Det får en att fundera, varför man inte arbetar med samma typ av frågor på alla skolor, för 

undervisningen ska utgå ifrån hur samhället i hela Sverige ser ut. Fördomar finns som mest 

                                                 
49 SOU 1997, 121 
50 Ljungberg 2005, 110 
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bland människor som har okunskap av sådant som inte står dem nära. Områden som inte har 

samma mångkulturella utbud, borde därför jobba ännu hårdare med en mångkulturell 

pedagogik för att främja ett demokratiskt samhälle. 

 

I intervjuerna som jag har gjort, belyser man inte de gemensamma rötterna så starkt i 

undervisningen. Det nämns och det talas om det men jag anser att ett större och djupare arbete 

måste finnas för att eleverna ska förstå hela grunden med dessa världsreligioner. Faktum är att 

när jag frågade före detta eleverna, om det hade läst om de abrahamitiska religionerna så var 

det ingen som visste vad jag syftade på. Men när jag berättade närmare att jag menade de 

gemensamma rötterna inom de tre religionerna, så förstod dem vad jag menade. Att de inte 

visste vad begreppet stod för, visar att det är för dålig kunskapsutlärning i skolan angående 

detta. 

 

Det är på tiden att vi spetsar till religionsundervisningen för att kunna fostra elever att bli 

medvetna om och delaktiga i det gemensamma kulturarvet. Skolan är en social och en kulturell 

mötesplats som har möjligheten att utveckla och stärka denna förmåga hos alla elever. De 

gemensamma rötterna i de abrahamitiska religionerna är en utmärk arbetsmetod för att tydliggöra 

samförståndet i det kulturella arvet, vilket gynnar gemenskapen bland människor. 

 

4.2 Religionsträdet 
Samtliga lärare som jag intervjuat har använt sig utav ett träd i undervisningen, Patrik hade 

det till hjälp för att grena in kristendomens olika inriktningar och Kristina använde det i nian 

för att visa en tydligare bild på hur kristendomen och islam härstammar ur judendomen. En 

väldigt pedagogiskt och användbart material som jag också kommer arbeta med som 

religionslärare men däremot kan man utveckla detta religionsträd på ett mer användbart sätt. 

 

När jag gick i åttan och en kille i klassen skulle redovisa om Roger Bacon som uppfann 

förstoringsglaset, så hade han tagit med ett paket ätbart bacon och ett par glasögon för sin 

redovisning. För några veckor sedan när jag var på ett museum i Dublin så fanns olika statyer 

av vetenskapsmän, en av dessa föreställde Roger Bacon. Efter nästan 10 år kom jag på vem 

han var och vad han åstadkommit genom att jag mindes de material som min klasskamrat 

använt till sin redovisning. Självfallet är det olika vilka pedagogiska knep som hjälper 
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eleverna att komma ihåg kunskapen. Men ju bredare pedagogik man använder sig utav som 

lärare, når i sin tur ut till fler elever. 

 

Redan från årskurs sju kan man börja arbeta med religionsträdet och bygga ut det successivt 

för varje moment som man tar upp. Man kan tänka sig ett träd där man har de gamla 

gemensamma berättelserna om t.ex. Abraham som trädets rötter, judendom som trädets stam 

som smalnar av i och med kristendomens inträde, som får en egen gren, för att sedan smalna 

av ännu mer när islam får sin. Sedan är det viktigt att poängtera de likheter som finns i 

stammen för att gynna en mångkulturell förståelse. Tron på Gud, de heliga skrifterna, ordets 

förmedlare, etiska regler, profeterna, änglar, församlingarna, olika inriktningar och festdagarna, är 

centrala delar som ingår i religionsträdets stam och som är betydelsefulla att belysa just för att de 

förekommer i alla tre religioner. 

 

Detta ska finnas uppsatt i klassrummet och få ta stor plats. Målet med att kunna arbeta på 

detta sätt är att eleverna ska få djupare insikt i de abrahamitiska religionerna. Det kommer att 

öka en förståelse och en gemenskapskänsla inom dessa religioner som kommer att minska 

fördomar och främlingsfientlighet som också är ett av de mål som Lpo94 har.51

 

4.3 ”För mycket kristendom” 
Både Zara och Peter hade en religionsundervisning under högstadiet som var mest präglat 

utav kristendomen. Zara uttrycker att hon tycker kristendomen fick ta för stor plats och Peter 

menade att han behövde mer tid för att lära sig om andra religioner. Kan det stämma att 

kristendomen har fått alltför stor plats i kursplanen? Zara möts utav okunskap när hon tar 

steget till gymnasiet, för många menade hon, att hon var den första muslimen de hade träffat. 

Peter tycker att mycket av den kristna tron har han lärt sig redan som liten, i och med julen 

och påsken. Han menar att det blir naturligt att lärare från tidigare årskurser pratat en hel del 

om det redan. Om det är någon religion som borde ha störst utrymme idag så borde det vara 

islam om man utgår utifrån Zaras erfarenhet och Kristinas påstående. Förståelsen för islam 

enligt dem båda är väldigt liten bland högstadieelever. 

 

                                                 
51 Lpo 94 1994, 3 
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I kursplanen för religionsvetenskap kan man i alla fall se att kristendomen har fått större 

utrymme med anledning till att man anser det tillhöra det svenska kulturella arvet och därför 

väsentligt att det ska ha en större plats. 

 

I boken Religionsfrihet i Sverige skriver de att religionsundervisningen ska vara neutral och 

att eleverna ska vara objektiva i kunskapsinhämtandet är det så det fungerar i praktiken?52 

Idag möts vi utav religionsundervisningen som domineras av den kristna tron påverkar det att 

skolan ska vara konfessionslös? 

 

I de mål som är uppsatta av skolverket och som eleverna ska ha uppnått i slutet av nionde 

skolåret, ser vi att av fem punkter har kristendomen en egen punkt. ”Ha kunskaper om 

kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst 

och litteratur.” De andra världsreligionerna är ihop tryckta under en och samma punkt, ”ha 

kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några 

världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar”.53

 
Det är väldigt viktigt att man år till år som lärare är uppmärksam på vad samhället ställer för 

krav på vilken kunskap som kommer att behövas i skolan. Exempel den senaste tiden har vi 

sett hur islam har haft det tufft att leva som en religion i Sverige. Fördomarna har varit i en 

stor omfattning överallt i samhället. Det har krävts att framförallt religionsundervisningen har 

använts till att motarbeta detta. Än idag behövs arbete kring att lära ut det rätta om islam som 

är Sveriges näst största religion och som fortfarande är en väldigt missuppfattat religion. 

Därför anser jag att i det läget som vi befinner oss idag så borde islam vara den religion som 

har störst fokus i undervisningen. Man måste se till de behov som finns och den kunskap som 

saknas. 

 

Med åren kommer samhället att förändras och uppdateringar måste göras för att få kvalité i 

undervisningen. I framtiden kommer nya idéer inom religionsvetenskapen ta plats som 

exempel nyandlighet. Att kristendomen har fått stort utrymme idag har jag förståelse för 

eftersom religionen har satt stora spår i svensk historia. Men denna kunskap kan få ta plats i 

historieämnet istället och låta religionsämnet ta upp sådant som är mer aktuellt. En fördjupad 

                                                 
52 Karlsson och Svanberg 1997, 49 
53 Kursplan för religionsämnet 

 28



kunskapsinlärning av kristendomen när behovet inte finns, kan istället uppfattas som att man 

påverkar eleverna i en viss konfessionell inriktning. 

 

4.4 Ett samarbete mellan församling - samhället - skolan 
Det svenska samhället har genomgått stora förändringar som påverkar skolan och hur skolan i 

framtiden kommer att se ut. Några som har verkligen förstått detta är Stockholms stift som 

nyligen skapat en religionsdialog mellan Kista församling och moskén i Husby. Det är av stor 

vikt att församlingarna arbetar tillsammans, för att skapa en gemenskap och förståelse för 

varandra. Människorna utgår ifrån sina församlingar och hur de ser på saken som sedan sätter 

sina spår i hur samhället formas och till sist präglas skolan av detta. Harriet påpekar att 

fördomarna är stora i alla grupper och att man ständigt måste förebygga missförstånden. Även 

andra storstäder i Sverige har liknande projekt och inom få år hoppas jag att även de mindre 

städerna tar efter. 

 
På söndagsgudstjänsterna i Kista församling kan man se en fullsatt sal med deras egna 

medlemmar men även av människor från andra samfund och religioner. De möts och växlar 

erfarenheter och kunskap om varandra, precis som det ska vara. Ingen människa är den andra 

lik, vi måste lära oss att acceptera varandra för vilka vi är, trots våra olikheter. 

 

Det är lärarens plikt att på samma sätt som församlingarna arbetar för att främja en 

religionsdialog, ska läraren använda sina lektionstimmar för att förstärka denna livsviktiga 

lärdom. Det räcker inte att nämna under en lektion att judendomen, kristendomen och islam 

härstammar ur samma rot. Man måste arbeta in det och kontinuerligt belysa och genom att 

använda sig utav exempelvis religionsträdet, Abrahams barns metoder eller andra alternativa 

metoder, kan man lyckas med detta. 

 

Abrahams barn projektet är på framfart när det gäller att förmedla sitt budskap med ett 

komplement i religionsundervisningen. Där delar av Stockholmsområdet redan börjat arbeta 

utifrån projektet. Det enda som jag är skeptiskt mot Abrahams barn är deras IE-metod, som 

jag anser att alla elever inte är tillräckligt mogna att kunna arbeta med. De måste verkligen ha 

rätt inställning för att våga sätta sig in i de olika gestalternas roller. Bland vissa 

högstadieelever kan detta uppfattas som något ”löjligt”. Det påminner mig om teater och att 

våga göra det krävs mod och att eleverna känner sig trygga i klassrummet. Om IE- metoden 

 29



ska fungera så är det väldigt viktigt att eleverna vågar bjuda på sig själv och då måste 

klassrumsmiljön vara en zon där eleverna trivs. 

 

4.5 Slutord 
Jag beundrar hur Sverige ständigt arbetar för att förbättra situationen för dem som invandrat 

hit, så att livet för människor ska underlättas. Mycket av deras arbete kan man se i de 

förändringar som skett i skolans värld. Exempel hur skolverket ändrade läroplanen för att 

anpassa den till den kulturella framväxten.54Skolans undervisning kommer alltid vara under 

koll och ifrågasättas. Som lärare är det därför viktigt att man är villig att vilja vara med i en 

process, för det är just det som läraryrket handlar om. 

 

Media har en stor del att göra med de fördomsfulla bilderna som många människor har. Vad 

de utsänder, tror många är den rätta bilden när det i själva verket är en vriden bild av 

sanningen. Karikatyrbilderna och terrorismen är två exempel på orsaker till att den förvridna 

bilden fått större uppmärksamhet än den rätta. Skolan måste jobba hårdare och mer intensivt 

med undervisningen av religion och även lära eleverna att kritisk granska vad de ser och läser. 

I läroplanen är ett av målen att man ska ha kunskap om medier och deras roll.55 Men har 

dagens elever en balans mellan vad som är sanning och osanning? Information utifrån världen 

har fått större och effektivare hjälpmedel som exempel Internet. Vi måste bemöta okunskap 

genom att använda oss av material som på bästa sätt kan motverka detta. 

 

Religion och andlighet har i alla tider varit viktig för mänskligheten, men har även medfört 

stora problem i världen. Problemen har oftast berott på konflikter mellan olika religioner men 

även inom samma religion. Oftast får vi höra om judendom, kristendom och islam. Tre 

religioner som är historiskt besläktade med varandra och som har levt en stor del av sina liv i 

samma historiska och geografiska rum. De tre abrahamistiska religionerna har samexisterat 

sedan 600-talet där de både levt i fred men även i situationer där de hävdat sina rättigheter. 

Och trots att de än idag förekommer stridigheter och konfrontationer finns även en fredlig 

dialog om teologiska likheter och skillnader. Vilket man kan se hur de samlas under samma 

tak, i kyrkor, synagogor och moskéer för att samtala och besöka varandra. 

 

                                                 
54 Ljungberg 2005, 111 
55 Lpo 94 1994, 10 
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För trots alla stridigheter så härstammar dessa tre religioner ur samma grundtanke, men vi 

förbiser denna samhörighet allt för mycket inom religionsundervisningen i skolan. Här ska vi 

passa på att använda detta till vår fördel. Genom att belysa det positiva kommer vi lyckas 

skapa förståelse och öppna upp för en gemenskap. 

 

Sammanfattning 
Denna uppsats syfte var att undersöka hur man i skolan arbetar med att lära ut om de 

gemensamma rötterna i de abrahamitiska religionerna. Hur kan de abrahamitiska religionernas 

gemensamma rötter vara en hjälp att främja en mångkulturell pedagogik och varför behövs 

ens en mångkulturell pedagogik? 

 

Jag använt mig utav en kvalitativ metod för att nå mitt syfte med min uppsats. Där jag började 

med att göra litteraturstudier för att få en grund att stå på och vara bättre förberedd till mina 

intervjuer. Intervjuerna har varit den centrala delen i mitt arbete för att se hur 

religionsundervisningen ser ut i praktiken och för att se vad som sätts i fokus. Jag har valt att 

intervjua två lärare, ”Kristina” och en manlig högstadielärare, ”Patrik”. På så sätt fick jag in 

både olika åldrar och även ur ett manligt respektive ett kvinnligt perspektiv. Det var även 

viktigt för mig att få resultat från tidigare elevers perspektiv för att kunna få en helhetssyn på 

undervisningen. Jag intervjuade ”Zara” som är muslim, ”Filip” som vuxit upp utan påverkan 

av någon religion och ”Peter” som är uppvuxen i en sekulariserad familj. Jag har även 

intervjuat Harriet Linder Sporron notarie inom Kista församling och även journalist. Med 

samtliga intervjupersoner beslutade vi tillsammans hur intervjuerna skulle gå till. 

 

Hur man i skolan arbetar med att lära ut om de gemensamma rötterna är väldigt olika 

beroende på skola. Undervisningen läggs på olika nivåer, beroende på skolans utbud av 

elever, där olika klassindelningar styr vad vikten av undervisningen ska kretsa kring. På en 

skola med stor mångfald blir det därför naturligt att ha en mångkulturell pedagogik. En sådan 

pedagogik ska dock vara en självklarhet i alla skolor runt omkring i Sverige som det tyvärr 

inte är idag. 

 

Ju bredare pedagogik man använder sig utav desto fler i klassen kommer man som lärare lyckas 

nå ut till. En mångkulturell pedagogik går ut på att den enskilde eleven kan se sig själv i 

relation till andra och att förvandla undervisningen så att man får större insikt om sig själv 
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genom en förmåga att se utifrån andra och andras kulturella perspektiv. Utbildningen ska 

påvisa att det inte finns ett rätt sätt att leva på, vilket leder till att utrymmet för tolerans, 

respekt och förståelse ökar. Detta kommer i sin tur öka normalitetens ramar och förståelsen 

för andra kulturer kommer att öppnas upp. Därför är de gemensamma rötterna i de 

abrahamitiska religionerna ett bra sätt att arbeta i skolan för att uppnå en mångkulturell 

pedagogik. Idag finns en brist på kunskap om kultur och religion som skapar missförstånd i 

mötet människor emellan. Den rätta kunskapen är till sådan stor hjälp och ökar elevers 

förståelse för mångfalden. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund


När jag började läsa Religionsvetenskap A på högskolan var det första gången som jag fick lära mig om de likheter som de abrahamitiska religionerna har. Jag insåg snabbt att det inte bara var jag som var fascinerad över de likheter och sammankopplingar som fanns. Andra i klassen hade reagerat på exakt samma sätt och tyckte att det var något väldigt bra att använda sig utav i arbetet som en framtida religionslärare. För att vara helt säker på att jag inte hade missat något under min högstadie- och gymnasiet tid så kollade jag upp med tidigare klasskamrater för att försäkra mig om att jag hade rätt uppfattning. Det visades sig att även de hade samma åsikt som mig, religionsundervisningen som vi hade haft under vår tid, påvisade aldrig de gemensamma rötterna i de abrahamitiska religionerna. Utan vi fick lära oss om religionerna, Judendom, Kristendom och islam som tre skilda religioner som alla levde sina egna världar.

Idag möts vi utav ett Sverige som inte är detsamma jämfört med runt 30 år sedan. Med invandringar som skett successivt under många år, ser vi idag hur det mångkulturella präglar Sverige. Att samhället förändras påverkar i sin tur skolans värld och idag kan vi se dessa förändringar genomsyra skolmiljön. Otterbeck kallar detta fenomen för ”ett pluralistiskt samhälle”. Begreppet syftar till medborgare som har skilda kulturtraditioner, olika etniska tillhörigheter och olika religioner.
 Den tidigare läroplanen (Lgr-80) var inte anpassad för den snabba utvecklingen och en ny läroplan med inriktning mot kulturella frågor bildades. Lpo-94 som även fortfarande är den nuvarande läroplanen har formuleringar kring sådant som berör den kulturella mångfalden.


”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.”


Skolan kommer vara en arbetsplats som kommer vara i en kontinuerlig process med förändringar som man som lärare måste ständigt uppdateras sig om. Det som behövs idag är en pedagogik som på bästa sätt är anpassad för skolans mångfald. Religionsundervisningen är ett perfekt ämne att använda sig utav för att öka förståelsen för nya kulturer, då religion och kultur är två sammankopplade begrepp. I ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker och handlar. Ämnet är perfekt eftersom religionsundervisning ska vara sakligt och objektivt kunskapsinhämtande. Den ska vara neutral inför olika religiösa utsagor och sanningar, som de beskriver i boken Religionsfrihet i Sverige.


Det finns likheter och skillnader mellan religioner. Likheterna kan skapa en samhörighet mellan religioner medan skillnaderna kan skapa motsättningar som ibland utmynnar i konflikter. En grundsten i ett mångkulturellt och demokratiskt samhälle är att människor är lika värda trots sina olikheter. Mot denna bakgrund ligger det i ämnets karaktär att såväl likheter som skillnader uppmärksammas. En ökad insikt i de abrahamitiska religionerna kan vara ett sätt att nå en förståelse och en gemenskapskänsla inom de tre religionerna och för att minska fördomar och främlingsfientlighet. Idag är samhället så mångkulturellt att det inte räcker att tala om andra religioner som något främmande, vi lever med många av dem nära och det behövs kunskaper för att skapa trygghet och acceptans.

1.2 Syfte

Syftet med mitt arbete är att undersöka och se hur religionsundervisningen ser ut på högstadiet och vad som ligger i fokus, för att ta reda på hur man arbetar med de gemensamma rötterna inom judendomen, kristendomen och islam. Jag vill även undersöka om detta är ett bra sätt att som lärare arbeta utifrån för att uppnå en mångkulturell pedagogik och de mål som Lpo94 förväntar att läraren ska sträva efter.

1.3 Frågeställningar

· Hur arbetar man i skolan med att lära ut om de gemensamma rötterna i de abrahamitiska religionerna?


· Hur kan de abrahamitiska religionernas gemensamma rötter vara en hjälp att främja en mångkulturell pedagogik?


· Varför behövs en mångkulturell pedagogik?

1.4 Metod

Jag började med att göra litteraturstudier innan intervjuerna för att på så sätt få en grund att stå på och vara bättre förberedd till mina undersökningar. Jag har använt mig utav en kvalitativ metod för att nå mitt syfte med min uppsats. Till min hjälp använde jag mig utav Jan Hartmans tre fraser när man ska göra en kvalitativ undersökning. De tre fraserna är, planerings-, -insamlings-, och analysfraser.


Den bok jag har utgått mest utifrån är Dorothea Rosenblads bok, Gemensamma rötter. Hennes pedagogiska synpunkt är att de gemensamma rötterna inom, judendom, kristendom och islam är ett bra sätt att arbeta med för att uppnå de mål som är beskrivna i styrdokumenten.

Intervjuerna har också varit en grund i mitt arbete för att se hur religionsundervisningen ser ut i praktiken, för att se vad som sätts i fokus. Jag har valt att intervjuerna med både lärarna och eleverna ska vara anonyma och de namn jag använder mig utav i uppsatsen är alltså inte deras riktiga namn. Jag har valt att intervjua två lärare, ”Kristina” som är högstadielärare och som snart kommer pensioneras och har alltså en massa erfarenhet genom åren. Jag har också valt att intervjua en manlig högstadielärare, ”Patrik”, som är rätt så ny inom läraryrket, med sina fem år som religionslärare. På så sätt fick jag in både olika åldrar och även ur ett manligt respektive ett kvinnligt perspektiv.

Jag har även intervjuat tre före detta högstadieelever, för att få se undervisningen ur elevernas perspektiv och hur de ser på religionsundervisningen. De tre som var vänliga att ställa upp, är ”Zara” en 19 årig tjej som nyligen har avslutat sina studier på gymnasiet. Två killar, ”Filip” som är 23 år och ”Peter” som är 17 år och är inne i sitt andra år på gymnasiet. Jag hade förhoppningar att intervjua en äldre person, runt 30 års åldern för att få ett äldre perspektiv men tyvärr kom dessa personer inte ihåg så bra från sin skoltid på högstadiet.

Jag har även intervjuat Harriet Linder Sporron notarie inom Kista församling och även journalist. Med samtliga intervjupersoner beslutade vi tillsammans hur intervjuerna skulle gå till. Harriet föredrog att svara på frågorna skriftligt, hon tyckte underlättade för henne att få skriva ihop svaren och för att sedan skicka dem till mig. Annars hade jag ingen inspelning utan jag antecknade under intervjuns gång. Enligt Jan Hartman har jag gjort en ostrukturerad och inte en standardiserad intervju med personerna.
 Det har genomförts diskussioner där jag har styrt samtalen till vad som är relevant till min uppsats.

1.5 Begreppsdefinition

Religion och kultur


Det är väldigt svårt att göra en klar skillnad mellan vad begreppen religion och kultur står för. I skolkommitténs utredning påvisas dock en klar skillnad mellan de båda begreppen.
 Men är det verkligen så att det går att skilja mellan religion och kultur? Jan Otterbeck, menar att en sträng uppdelning mellan begreppen oftast görs av religiösa människor som vill hävda relevansen av sin religion genom att hänvisa till urgamla traditioner. Han tar också upp att människor som lämnat sina tidigare hemländer, och på så vis lever i någon form av ”diaspora” ofta blir mer religiösa i det nya landet och att det finns en stark koppling mellan religion och etnicitet bland människor som emigrerat.
 Han belyser även i sin bok att mycket av sådant som präglar det kulturella har inslag från ”religiöst motiverade idéer”, så som, synen på abort, preventivmedel, äktenskap, samlevnadsundervisning.
 Samma definition som Hartman belyser, är vad jag kommer att hålla mig till i min uppsats. Jag anser att det finns ett samband mellan dessa två begrepp som gör det svårt att skilja dem från varandra. Religion blir en underkategori till kultur, eftersom religionen är något som anpassas och formas beroende på vilket tidsrum och plats den lever i. I Otterbeck verk beskriver han följande;

Religion är en typ av socialt konstruerad kunskap och som sådan är den bunden i en kulturell kontext. Kultur är ett överordnat begrepp till religion. Därför är en utomstående betraktare som beskriver en religion beroende av de troendes formuleringar av sin religion. Denne kan inte förutsätta en ahistorisk eller kulturell obunden religion, som han eller hon kan nå eller beskriva. Det kan dock de troende göra. För dem är det relevant att tala om en skillnad mellan religion och kultur. Det är deras rätt att hävda att de förstår sin religion på det sanna viset. Men en betraktare bör inte acceptera denna retorik, i stället bör olika tolkningar kontexualiseras.


1.6 Disposition

I kapitel 2 visar jag hur de tre världsreligionerna är besläktade för att få en förståelse för begreppet ”de abrahamitiska religionerna”. Sedan har jag tagit upp delar ur styrdokumenten som är väsentliga för uppsatsen. Det är både Lpo94 och även kursplan för religionsämnet.

För att kunna besvara min frågeställning har jag även kollat upp vad ”en mångkulturell pedagogik” står för. För att få en djupare förståelse för vad begreppet innebär och för att redogöra för läsaren. Jag har sedan valt att presentera Abrahams barn som är ett nationellt projekt som har skapat ett komplement till dagens religionsundervisning. Jag har undersökt vad deras grundtanke är, för att kunna se varför de anser att religionsundervisningen är i behov av förändring.

I kapitel 3 redovisar jag de undersökningar som jag gjort, alltså intervjuerna. Först återger jag intervjun med Harriet Sporron som berättar om religionsdialogen som Kista församling har skapat tillsammans med Husby moské. Sedan redovisar intervjuerna med lärarna och hur deras religionsundervisning ser ut. Jag avslutar med resultatet av elevernas syn på den religionsundervisning som de hade på deras högstadieskolor.

Den sista delen av uppsatsen är en diskussionsdel, som jag har delat upp i fem olika rubriker. Varför en mångkulturell pedagogik?, jag ställer frågan för att sedan kunna bena ut varför det är viktigt med en mångkulturell pedagogik. Under rubriken Religionsträdet, visar jag en modell över en eventuell arbetsmetod som man kan använda sig av för att lära ut om de abrahamitiska religionernas historia. I ”för mycket kristendom”, diskuteras jag påståenden som de intervjuade eleverna uttalat sig om vad de anser sätts i fokus i religionsämnet. Ett samarbete mellan församling - samhälle - skola, belyser jag hur viktigt samspelet är mellan församling, samhälle och skola, och hur de tre påverkar varandra. Den sista rubriken som jag tar upp är, slutord, som är avslutning till diskussionsdelen. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och källförteckning.

2. Teoretisk förförståelse

2.1 Stamfadern Abraham


Abraham betyder folkets fader, eller fader till många. Enligt Bibeln är Abraham (eller Abram som han först hette) judendomens grundare. Abraham föddes i Ur som är nuvarande Irak. Han föddes för nästan fyra tusen år sedan.


Abraham är en gemensam förebild för kristna, muslimer och judar. Han är den första av de tre patriarkerna i Gamla testamentet. Det är från honom man har fått det gemensamma ordet för kristendom, muslimer och judar (Abrahamistiska religioner eller Abramistiska religioner).
 I första moseboken står det följande;

Och Herren förde honom ut och sade: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! Så talrika skall dina ättlingar bli.” Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig.


Gud hade talat med Abraham och sagt att han måste lämna sin familj och bege sig till Kanaans land. Det är det nuvarande Israel. Abraham blev lovad att hans efterkommande skulle få landet. Gud upprättade ett evigt förbund med Abraham och hans efterkommande. Gud lovade honom att också han skulle bli fader åt många folkslag. 

Herren sade till Abram: ’Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar.


Abraham (som Gud senare ändrar hans namn till) gör som Gud säger och begav sig bort från sitt hemland, till landet Kanaan.

Abraham hade en fru som hette Sara (från början Sarai). Sara, fick inga barn trots Guds löfte om att Abraham skulle bli ett stort folk. Då bad Sara Abraham att försöka skaffa barn med hennes slavflicka, Hagar. Hagar födde en son som de, enligt en ängels bud, ger namnet Ismael.

”Och Herrens ängel sade: ”Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem.”


En dag kom tre män till Abraham. De bad honom att de skulle få stanna där en tid. Abraham tog emot dem mycket vänligt. Han lät dem stanna. Efter en tid visade det sig att de tre männen var änglar som var utsända av Gud för att testa Abraham. Som belöning för att han varit så vänlig mot männen så gjorde Gud så att Sara kunde få ett barn med honom. Barnets namn blev Isak och Gud sa till Abraham att Isaks söner skulle bli ett mycket stort folk. Både Isak och Ismael hade nu blivit lovade av Gud att de båda skulle bli ett mycket stort folk.


Sara tyckte inte om att arvet mellan halvbröderna skulle delas och ville inte att Ismael skulle stanna i hemmet. Det gjorde Abraham orolig men Gud sa att Abraham skulle lyssna på Sara och att han inte behövde oroa sig för Ismael. Abraham gav Hagar en vattensäck och bröd, och därefter gick hon ut, med Ismael, i Beer Shevas öken. När varorna tog slut och Ismael grät förtvivlat kom en ängel till Hagars hjälp;


Men Gud hörde pojkens gråt, och Guds ängel ropade från himlen och sade till Hagar: ”Hur är det fatt, Hagar? Var inte rädd, Gud har hört hur pojken gråter där borta. Gå och lyft upp honom och ta väl hand om honom, jag skall göra honom till ett stort folk.


Hagar fick syn på en brun och gick och hämtade vatten åt sitt barn. Enligt traditionen finns brunnen kvar än idag och är en av platserna muslimer ska besöka på vallfärden. Löftena som Gud gett Ismael uppenbarades till slut, enligt Bibeln. Från Ismael härstammar dagens muslimer, medan judarna och kristna härstammar från Isak.


2.1.1 Hur religionerna uppstod


Jag har sammanfattat kortfattat hur de tre abrahamitiska religionerna uppstod, genom att referera utifrån Abrahams rötter.


Judendomen som är den äldsta av de tre abrahamitiska religionerna uppstod ca 1200 f.k, genom enligt Bibelns egen skildring, att Gud gav Moses de tio budorden, lagens tavlor på Sinai berg. Kristendomens profet, Jesus var även Jude och hans heliga skrift var den hebreiska Bibeln. Både kristendomen och islam härstammar och har sina rötter i judendomen.

Kristendomen uppstod ur judendomen under första århundradet e. Kr. Till en början betraktades kristendomen som en liten gren inom judendomen. Den nya tron spred sig dock snabbt kring Medelhavet efter Jesus död av lärjungar. På 300-talet blev religionen officiell i Romarriket.

Islam växte fram omkring år 610 efter att Muhammed under 25 år enligt traditionen mottagit uppenbarelser av ängeln Gabriel. Profeten Muhammed fick även en kallelse att vända sig till judar och kristna för att påvisa de uppenbarelser som han fått. Enligt judisk-kristen tradition avvisade de honom och det var på så sätt som islam utvecklades som en egen gren.


2.2 Styrdokumenten


Styrdokumenten ligger till grund för skolans verksamhet. Den värdegrund som skolan ska förmedla och som alla som jobbar inom skolan ska göra levande finns beskriven i läroplanerna och kursplanerna. Skolan måste därför återspegla de mål som styrdokument har satt upp för att jobba mot en gemensam värdegrund. Skolans värdegrund bygger på demokrati som ska främja varje människas egenvärde och ska kunna fungera i en gemensam skolmiljö.

”Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling”.


Skolans miljö ska alltså vara individanpassad för att främja den personliga utvecklingen som innebär både kunskapsinlärningen och även att förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan är en plats som samhällets värderingar återspeglas, därför är det skolans uppgift att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna för att uppnå dessa mål.

Skolan ska se till att utveckla eleverna på ett sätt att de vågar uttrycka sina åsikter och framförallt ta etiska ställningstaganden som ska vara grundade på kunskaper och personliga erfarenheter. Man ska kunna sätta sig in i andras människors situationer för att leva sig in och kunna förstå olikheter.
 Lärarens uppgift blir att se till att tillsammans med hemmen fostra eleverna, för att tillsammans nå de mål som är beskrivna i Lpo94.

2.2.1 Mål att uppnå i grundskolan


I Lpo94 finns slutmål som skolor ansvarar för, som varje elev efter genomgången grundskola ska ha uppnått. Jag har därför valt ut några av dessa mål som är väsentliga för min uppsats.

· Känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena.

· Har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud


· Har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia


· Har utvecklat förståelse för andra kulturer


· Känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhället


· Har kunskaper om medier och deras roll


· Har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra

2.2.2 Religionsämnets mål


I kursplanen för religionskunskap beskriver de att i ett mångkulturellt samhälle som Sverige är det viktigt att ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer för att ge en grund att bemöta främlingsfientlighet. Målet är att öka elevers etiska medvetenhet för att de ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna klara av exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor.

De anser att kunna se tillvaron genom sitt eget etiska perspektiv ingår i den livslånga processen. Enligt kursplanen ska skolan vara starten för denna process och här ska en grund läggas för att man sedan ska kunna gå vidare i livet. För att kunna utvecklas i detta förlopp är det viktigt att i skolans värld ta upp diskussioner som har med etiska frågor att göra, och kunna ta del utav andras ställningstaganden. Eleverna måste därför skaffa sig kännedom om etiska regler, tankar och system från olika religioner och livsåskådningar, för att kunna ha dessa diskussioner.

Religionskunskap framhåller kursplanen även ses utifrån ett samhällsperspektiv för att kunna bidra ämnet med förståelse för andra religioner och hur de är anpassade i olika samhällen. Ämnet ska alltså belysa religionernas olika former och funktioner. I andra kulturer kan man se att både utifrån ett historisk- och nutidsperspektiv hur religion format individer och samhället.

Ämnet ska även ge möjligheter till ökad förståelse av såväl den egna som andras religioner, livsåskådningar, traditioner och kulturer. I dagens mångkulturella samhälle möts vi av olika traditioner som härstammar från olika kulturer och att kunna jämföra mellan dessa ger viktiga bidrag till interkulturell och historisk förståelse.


2.2.3 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret


Kursplanen har satt upp mål som varje elev ska ha uppnått i slutet av årskurs 9;


Eleven skall 

– kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor,


– kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden,


– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur,


– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar,


– ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa sammanhang

2.3 En mångkulturell pedagogik


När det talas om en mångkulturell pedagogik i Sverige handlar diskussionerna oftast om de språkliga färdigheterna och brister. Språket är det som påverkar kunskapsinlärningen mest, med bra språkkunskaper kan man uppnå en bra skolgång samtidigt som brister i språkkunskaperna har motsatt effekt. Men i denna kontext handlar en mångkulturell pedagogik om att förvandla undervisningen så att man får större insikt om sig själv genom en förmåga att se utifrån andra och andras kulturella perspektiv.

Den definition som Ljungberg avser, är en pedagogik som belyser det betydelsefulla i att lära oss att se och tänka på oss själva i relation till den omgivande världen.
 Vi växer som individer genom att kunna reflektera över oss själva i andra personer. En insikt som blir baseras på självreflektion, eftersom man ser jaget i relation till andra. Undervisningen ska se till att öppna upp för andra kulturer än den svenska normaliteten. Utbildningen ska påvisa att det inte finns ett rätt sätt att leva på, vilket leder till att utrymmet för tolerans, respekt och förståelse ökar. Detta kommer i sin tur öka normalitetens ramar och förståelsen för andra kulturer kommer att öppnas upp.

Ett annat mål med denna typ av pedagogik är att den enskilde eleven ska lättare kunna finna identifikationsmöjligheter med det undervisningsstoff som undervisningen centreras kring. Som de ser ut idag finns en brist av förståelse över den kunskap som införs i undervisningen. Den är för dåligt anpassad för den mångfald som finns runt omkring i Sveriges skolor. Om man lyckas forma utbildningen så att det berör eleverna på ett sätt som känns nära eleverna som individer, så kommer även engagemanget hos de enstaka eleverna att öka.


Om man bara utgår ifrån sig själv så vet man att sådant som står en nära är vad som intresserar en mest. Genom att koppla utbildningen på samma sätt kommer man lättare att fånga elevernas uppmärksamhet men framförallt deras intresse. Den svenska kulturen ska självklart ligga som en grund i utbildningen men det är viktigt att bygga på och utveckla undervisningen på samma sätt som samhället förändras och formas av den mångkulturella ökningen.

I Skolfrågor – om skola i en ny tid, finns en formulering av Anne Runfors som handlar om respekten för den kulturella mångfalden;

Just genom att barn och ungdomar undervisas i en sammanhållen skola får de chans att tillsamman skaffa sig erfarenheter och utveckla kunskaper och förhållningssätt. Mångfalden blir en tillgång i samhället om människor får tillfälle att mötas och ta del av varandras erfarenheter och om dessa möten präglas av ömsesidig respekt. […]


Dagens samhällsutveckling med ökade kontakter och stora omflyttningar har gjort att olikheterna kommit i fokus. Det krävs av alla människor en ökad förmåga att leva med kulturell mångfald. I en skola för alla möts olika kulturer. Det finns också förutsättningar för ett jämställt möte. Ett möte där ömsesidigheten är grunden, en ömsesidighet som förutsätter en respekt och en vilja att överskrida gränser och att låta sig påverkas. För att tillsammans utveckla en ny kulturell mening.


2.4 Abrahams Barn stiftelsen

Abrahams barn är en stiftelse som tillkom år 1991 som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier och har fått sitt namn från stamfadern Abraham. Stiftelsen anser att dagens mångkulturella samhälle har ett behov av att sprida och fördjupa kunskap om religiösa traditioner som nu finns runt omkring oss. Det finns en brist på kunskap om kultur och religion som skapar missförstånd i mötet människor emellan. Att förmedla denna kunskap ska vara varje lärares skyldighet, speciellt när den rätta kunskapen kan vara till sådan stor hjälp och kan öka elevers förståelse för mångfalden.

Stiftelsen är varken politiskt eller religiöst bunden utan helt enkelt till för att förebygga konflikter inom skolans religionsundervisning. Dorothea Rosenblad var den person som grundade denna stiftelse eftersom hon ansåg att religionsundervisningen inte tog hänsyn till alla elever i klassen.


Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionsdialog och kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. En metod som inbegriper identifikationsövningar i tal och skrift med utgångspunkt från berättelser hjälper barn, ungdomar och vuxna till inlevelse i människoöden från alla tider, kulturer och religioner. Sedan år 2005 är Abrahams Barn en verksamhetsgren inom Sigtunastiftelsen.


2.4.1 Arbetssätt


Abrahams Barn stiftelsen utgår från att hitta en gemensam nämnare bland judendom, kristendom och islam och utgå från det i religionsundervisningen. Man har hittat åtta gemensamma begrepp som läraren kan utgå från i sin religionsundervisning2: 1) guds ord, 2) heliga skrift, 3) ordets förmedlare, 4) budord, 5) profeter, 6) änglar, 7) gudstjänsthus och 8) festdagar.

Pedagoger och elever arbetar tillsammans med berättelserna i Bibeln, Koranen och det gemensamma legendmaterialet. Under arbetets gång finner man likheterna i de olika traditionerna. Eleverna får själva upptäcka - när de skriver, ritar och dramatiserar - hur mycket människor från alla tider och kulturer har gemensamt. På deras hemsida beskriver de följande om deras arbetssätt;

Abrahams och hans familjs öden förmedlar intensiv berättarglädje till barn och ungdomar på skolans alla stadier. Den spröda kärlekshistorien mellan sonen Isak och Rebecka - flickan från det gamla landet - har fortfarande förmåga att röra våra hjärtan. Abrahams sonsonson Josef är en central gestalt i biblisk tradition. I Koranen fyller hans öden ett helt kapitel, det längsta episka avsnittet i muslimernas heliga skrift. Moses är en annan gemensam portalfigur i de tre religionerna. Drottningen av Saba och kung Salomo likaså. Jesus/Isa - den centrala gestalten i den kristna läran - är en viktig profet i islam och omtalas på flera ställen i Koranen.


2.4.2 IE-metoden


Utgår från en modifierad version av professor Hjalmar Sundéns rollteori, ursprungligen utvecklad inom religionspsykologin och står för identifikation ger empati. Metoden innebär att människan ska inta en roll som möts av ett annat livsmönster som man kan möta i traditioner, litteraturen eller i omvärlden. Genom att läsa en text indentifikatorisk tar läsaren rollen av de som texten handlar om. Läsaren sätter sig in i personens liv och läser texten som det vore det sanna livet. Det är viktigt att man inte förvandlas till den litterära personen utan att man är medveten om att man leker;


Vi berättar de gemensamma historierna med början hos Abraham, den förste patriarken och vi utgår ifrån både Bibeln och Koranen. Vi arbetar med släktträdet där både Jesus och Muhammed härstammar från Abraham. Vi berättar, eleverna får olika skrivuppgifter där de får gå in i berättelserna och ta en roll, t ex om du var Abraham hur skulle du göra då?


Den andra delen av IE-metoden handlar om empati. Det handlar inte bara om att kunna identifiera sig med en litterär person utan att skapa förståelse för en annan människas känslor och behov. Det är också viktigt att man håller en distans i empatiupplevelsen både i det verkliga och i den litterära upplevelsen just för att inte förlora en del av sin egen identitet.
Hjalmar Sundéns rollteori kompletteras med Ulla Holms definition av empati. ”Empati innebär att man placerar sig i en annan persons inre verklighet utan att bli hotad av den andres upplevande”.


3. Egen undersökning

3.1 Religionsdialog i Kista församling


Harriet Linder Sporron är sedan 9 år tillbaka med i en förening startad av biskop emeritus Bengt Wadensjö (biskop i Karlstad och numera boende och verksam i Nacka församling i Stockholm) som heter Centrum för Samhällsanalys och där de en gång om året, under två dagar, samlas från hela landet för religionsdialog med i huvudsak de tre monoteistiska religionerna.

Kista är en församling i Stockholms norra förorter där c:a 31.000 personer bor och där vistas drygt 60.000 dagligen på sina arbetsplatser och de olika företag som finns runtom i församlingen. Linder Sporron beskriver församlingen på följande vis;

”Vi har en mångfacetterad population med många hudfärger, språk och religionstillhörighet. Detta kräver trots att vi som kyrka finns mitt i centrum att vi måste ha en dialog med alla människor som vi träffar inte minst i Gallerian.”


I Stockholms stift finns ett nyligen inrättat Religonsdialogcentrum där Annika Wirén och Helene Egnell finns som kunniga präster och med erfarenheter hur de ska arbeta med andra religioner i kyrkan och i samhället. I Kista arbetar de främst på att främja samarbetet och samverkan över religionsgränser. De har även ett samarbete med moskén i Husby och en dialog med stadsdelsförvaltningen, och med människor som finns i deras närhet.

”Fördomar om varandra är stora men vi försöker bygga nätverk hela tiden. Kista församling ingår också i ett nationellt nätverk där vi delar varandras erfarenheter, med- och motgångar med andra kyrkor och moskéer, kallat Storstadsnätverket, där Göteborgs- och Malmö-församlingar med stor population av invandrare också ingår.”


Ett av deras viktigaste projekt är ungdomsarbetet som ska intensifieras mellan Husby moské och Kista kyrka. De har planerat läger samt ev. en fredskonsert som ska bygga broar mellan deras kulturer, religioner och på andra sätt öka förståelse för att komma vidare i deras vardagsliv då de möter annorlundaskap och oförståelse.


Den 8 maj 2008 hade de i Kista kyrka en mycket lyckosam kväll med företrädare för framför allt kristna och muslimer på alla nivåer, förvaltning, politiker från stad och riksdag samt muslimska ambassader. De fick även 300 000 av kommunen för att stärka banden mellan kristna och muslimska ungdomar i Kista.


”Det har varit till stor hjälp och glädje för mig att mötas – judar, kristna och muslimer och de sista tre åren har vi dessutom haft våra konferenser i mosaiska församlingens hörsal här i Stockholm.”


De är inte den enda församlingen i Stockholms stift som arbetar med religionsdialoger, men Harriet menar att Kista är en spjutspets, som hon kallar det för, som kommit väldigt långt i detta arbete. Mycket beroende på att deras kyrka också ligger ”mitt i” församlingen. Man passerar kyrkan på väg till Gallerian och tunnelbanan, den är som en naturlig del i församlingen.

Vi är också en ”öppen kyrka” och det känner människor.


Det märks också på våra söndagsgudstjänster, kyrkan är fullsatt men inte bara av våra egna medlemmar utan också av människor från andra samfund och religioner.


3.2 Resultat och tolkning av intervjuerna med lärarna

Båda lärarna som jag har intervjuat har två helt olika lärarstilar och använder sig utav olika undervisningsmetoder. Patrik använder sig utav en väldigt traditionell undervisningsmetod. Erfarenheter som han har fått är en del av lärarutbildningen men det mesta kommer från hans egen högstadietid. Det är enligt honom farligt att man byter pedagogik var och vartannat år, det förvirrar eleverna, som behöver en stadig och fast undervisning. Det läggs för stort ansvar idag på att eleverna själva ska ta tag i sitt arbete, genom exempel eget arbeten. Han håller sig därför till gammaldags pedagogik, med genomgångar som han håller i och mycket prov.

”Många tror att eleverna läser till provet och sedan försvinner kunskapen dagen efter. Men jag tror att det räcker med att putsa lite på minnet efter en vecka eller tom efter några år, så sitter kunskapen kvar.”


Kristina berättar att hennes undervisning ser annorlunda ut för varje år, och när hon skulle berätta till mig hur hennes undervisning såg ut, så utgick hon från det senaste året. Hon menar att för varje år är det ”olika lägen”, som hon uttrycker och syftar helt enkelt till att det inte går att utgå från någon mall, år till år.

”Det väldigt viktigt att som lärare förnya sina undervisningsmetoder, för hos elever kan det lätt uppfattas som enformiga och tråkiga lektioner om man inte vågar testa nya idéer.”


För mig är det väldigt intressant och beundransvärt att man som lärare tar sig an arbetet och sätter krav på sig själv som lärare. Genom att hon ständigt utvecklar sig själv och sina metoder, förenklar hon inte för sig själv, utan utmanar sig själv för varje år.

Så hur ser deras religionsundervisning ut? I årskurs 7 koncentrerar Kristina mestadels på hur olika religioner beroende på geografiskt rum, ser på jordens skapelse. Patrik brukar första året på högstadiet undervisa om Judendomen och gamla testamentet och redan i sjuan visar han de gemensamma rötterna i de tre religionerna. Han brukar även skriva upp alla de religioner som han kommer att ta upp de kommande åren på högstadiet, och berättar lite kort hur de uppstod. Ju tidigare eleverna får se hur de abrahamitiska religionerna är besläktade desto bättre. Jag tycker att det tjänar ingenting på att vänta med att belysa detta, utan att det är så pass viktig kunskap att det gör stor skillnad ju tidigare man lär ut om det. Kristina väntar ända fram till årskurs nian med att belysa detta. Hon menar att i åttan börjar eleverna läsa om Europa i de andra SO ämnena och det blir naturligt att man tar upp kristendomen. Abrahams barn vill till och med att man börjar arbeta med de gemensamma rötterna redan i förskoleklassen.

Både lärarna har under årskurs åtta till största del undervisning kring kristendom och dess grenar. Här använder Patrik sig utav ett religionsträd, och menar att det är lättare att visa indelningen av kristendomens grenar genom att arbeta utifrån en bild. Kristina använder sig utav samma träd fast i årskurs 9 när hon ska visa hur de tre abrahamitiska religionerna har gemensamma rötter. Religionsträdet är en väldigt effektivt metod att som lärare använda sig utav, vilket jag kommer att diskutera längre fram i uppsatsen.

Patrik arbetar även med religionsfilosofi i årskurs 8, där eleverna får jobba utifrån deras egna tankar om livet. Han berättar även hur de olika religionerna ser på döden och livet efter döden. Att låta eleverna själva få fundera och arbeta kring deras egna tankar kring livet är väldigt bra. Jag tror det är något som vi alla människor kommer i kontakt med någon gång i livet. Många som inte har en tro i någon religion, tror att religionsämnet är något som inte berör dem. Men genom att göra som Patrik, och låta eleverna få filosofera kring livet så kommer många att inse att bara tro på något, vad det än är, kan även kallas religion.

”Det kan bli lite för mycket ytlig kunskapsinlärning eftersom tiden inte räcker tillräckäckligt till. Men att man måste lära sig en hel del begrepp för att kunna förstå innebörden av djupet av religionen. Sedan är det också helt olika hur mycket eleverna är intresserade av att vilja lära sig religion. Det kan bli ett påfrestande ämne för många elever eftersom det är kretsar runt livsfrågor men jag anser ändå att det är viktigt att dem får ta itu med deras livsfrågor”.


Sista året på högstadiet undervisar de båda lärarna om buddism och hinduism, och eleverna får göra arbeten om skillnader och likheter. Kristina arbetar mycket kring de abrahamitiska religionerna, där eleverna får jämföra och titta på likheter och även olikheter.

”Många tror att islam är något annorlunda och något väldigt främmande. Genom att titta på mycket likheter vill jag övervinna denna okunskap. Många av de idéer som jag använder till att belysa de gemensamma rötterna har jag fått genom Abrahams barn, som har skapat många bra metoder.”


Patrik låter eleverna få göra arbeten där de ska jämföra islam och judendomen. I nian tas de mesta upp om de gemensamma rötterna inom de abrahamitiska religionerna, men detta faktum behövs tidigare enligt mig. Kristina berättar att muslimer är oftast dem som blir utsatta i skolan, pga oförståelse som skapar fördomar. Blir inte skolan en trivsammare plats om eleverna får den rätta kunskapen så tidigt som möjligt, så att man skapar mindre utrymme för fördomar? Jag tror i alla fall att ju tidigare vi bemöter okunskap som kan skapa turbulens i skolmiljön, desto bättre förutsättningar för elevernas skolgång.

3.3 Resultat och tolkning av intervjuerna med eleverna


Zara gick under sin högstadietid på en skola som hade en stor mångfald, en av de största mångkulturella skolorna som finns i Gävle. Hon är själv muslim och kom till Sverige när hon var två år från ett Kosovo i krig. I skolan möttes hon av elever från alla olika hörn av världen och många hade samma typ av bakgrund som hon hade haft. Skolan var en väldigt trivsam skola och arbetade en stor del av tiden med att integrera elever med andra bakgrunder in i det svenska samhället. Det märks att skolan är väldigt medvetna av den mångkulturella framväxt som mer eller mindre är tvungna att arbeta med en mångkulturell pedagogik. Undervisningen var anpassad för att kunna nå ut till alla elever, av det jag tolkat av Zaras beskrivning.

Filip var inte troende och ansåg sig inte heller vara påverkad på nått sätt av någon religion. Han gick i en annan del av stan hade en helt annan religionsundervisning än den Zara haft. Skolan hade en stor mångfald men han upplevde att fokusen på kunskap inte var det som stod i centrum. På hans skola hade en stor procent av eleverna stora sociala problem vilket också syntes tydligt i klassrummet. Eleverna hade mycket svårare att koncentrera sig och läraren undervisningen påverkades utav detta.

Peter har vuxit upp i en sekulariserad familj med en svensk influerad kultur. Han gick på en högstadieskola som inte hade en stor kulturell mångfald. Deras undervisning var väldigt traditionell vilket Peter upplevde som tråkig ibland. Han fick även byta lärare vid två tillfällen som rörde till undervisningen för eleverna.

Att jag har valt att visa deras bakgrunder är för att man ska få en tydligare förståelse för hur de ser på deras religionsundervisning. Zara har en väldigt bra bild utav sin religionsundervisning jämfört med de andra två. Peter har haft en relativt bra undervisning men menade att det saknades förståelse för det mångkulturella livet. Filip har knappt haft någon religionsundervisning pga. att hans skola hade dåliga förutsättningar för att klara av de många sociala problem som eleverna hade.

Zara beskriver religionsundervisningen som ett väldigt viktigt ämne som hon hade och att hennes lärare prioritering var att skapa förståelse och öppna upp för gemenskap trots olikheter. I sjuan fick de börja med att skriva små arbeten om de tre abrahmitiska religionerna. Hon beskiver att det var väldigt enkla arbeten som grundade sig i baskunskaper, exempel vad de olika religionerna tror på och i samband med detta fick de även besöka moskén i Uppsala.

Det är viktigt att eleverna har tillräckligt med kunskap (kött på benen), för att ha förståelse för studiebesöken. För Zara berättar att det var i årskurs 9 som de började fördjupa deras kunskaper i islam. Därför är det bättre om man sparar liknande besök tills att eleverna har tillräckligt med förståelse för vad de får se i exempel moskén. Det gjorde även ett nytt besök i nian, där de var till Domkyrkan och Uppsala Moské.

”Att besöka Kyrkan eller Moskén efter tre års kunskapsinlärning, gör det hela mer spännande eftersom man har större förståelse för vad man möts utav och vad det är man ser runtomkring sig”


I åttan och nian fick Zara fördjupa sig mer inom de tre abrahamitiska religionerna men hon ansåg att kristendomen fick ta störst plats i undervisningen. Sista året på högstadiet fick de lära sig hur de tre abrahamitiska religionerna är besläktade. Hon berättar även att deras lärare jobbade utifrån ett träd, där stammen är judendomen som sedan grenar av i kristendomen och till slut islam. Ett väldigt bra sätt menar hon eftersom det är blir lättare att komma ihåg när läraren använder sig utav bilder.

Filip hade en helt annan uppfattning än Zara. I sjuan hade han väldigt kort och översiktligt om de tre världsreligionerna. Det fick lära sig grunderna inom vardera religion. Han upplevde även samma sak i åttan, inga fördjupningar utan mer prov och fokus på de andra SO ämnena. I nian fick religionsundervisningen lite större plats. I och med förintelsen kom en del judendom in i undervisningen men de hade även kristendom och islam. Buddismen och hinduismen kom på slutet av våren. Han hade ett stort intresse för religion men i hans fall ser man att religionsämnet inte hade stor plats bland ämnena i SO -blocket.

”Det sammansatta SO-blocket var inte ett bra system att använda sig utav i skolan. Om man är starkare i ett ämne så får man inte bevisa det”


Peter har inte något minne utav den religionsundervisning som de hade i sjuan. Fast i åttan minns han att de nästan bara hade kristendomen vilket kändes väldigt enformigt. För redan på lågstadiet hade de haft en del kristendom och han kände att han ville lära sig något nytt. Han menade också att i och med julen och påsken har han sedan liten lärt sig en hel del om kristendom.

”Kristendomen genomsyrade den religionsundervisning som jag hade i grundskolan. Jag saknade förståelse för andra religioner enda fram till årskurs 9”.


Peter har föräldrar som båda är födda i Sverige och en stor del av deras kultur är influerad av kristendomen, trots att ingen av de är troende. Det är därför väldigt insiktsfullt att han istället ville lära sig om andra religioner. Många kan istället nöja sig med repetition eftersom det underlättar sedan i arbeten och i prov.

I nian tog däremot religionsundervisningen fart för Peter och det fick göra arbeten, där de skulle jämföra islam, judendomen och kristendomen. Mot våren fick de även läsa buddismen och hinduismen, och på samma sätt skulle de även här jämföra religionerna. Men arbetena innefattade inga fördjupade kunskaper, utan mer ytlig faktakunskaper.

Alla tre har haft en undervisning som väldigt svagt påvisat de gemensamma rötterna. I Filips fall har han inget minne av att läraren presenterat detta, vilket är en stor kunskapsmiss. Men på Filips skola låg större delen av fokusen på annat, som kom att påverka undervisningen. Zara och Peter fick lära sig om de gemensamma rötterna, fast så sent som i årskurs 9. Det är upp till läraren vad som anses vara väsentligt och vad som prioriteras i undervisningen. Men enligt min mening underlättar det att nå de mål som är beskriva i Lpo94, ju tidigare man belyser detta. I samtliga intervjuer fick jag förklara vad begreppet abrahamitiska religionerna stod för vilket visar att undervisningen kring detta har varit väldigt svag. Det var när jag förklarade vad begreppet innebar som de förstod vad jag syftade på.

På gymnasiet förändrades samtligas syn på religionsämnet. Zara beskriver att hon var väldigt nöjd med den undervisning som hon hade haft på högstadiet. Mycket berodde på hennes lärare som var väldigt intresserad och det intresset smittade av på dem i klassen, menar hon. I gymnasiet började hon på en skola som inte hade samma mångfald som hennes tidigare skola. Många elever hade inte heller samma vana av kulturmöten som henne. Det visades sig också tydligt inom religionskunskapen, där hon berättar att många hade många fördomar om speciellt islam.

”De hade väldigt dålig förståelse för andra kulturer men framförallt de som hade en kultur influerad av islam, som min kultur. För många var mötet med mig, deras första möte med en muslim”


Som tur hade hon en väldigt bra religionslärare som jobbade mycket utifrån elevernas fördomar, för att bemöta deras okunskap. Mycket som hon tidigare lärt sig om på högstadiet fick de dock repetera.

Det är vanligt att som gymnasielärare vara tvungen att anpassa undervisningen så att alla i klassen kan hänga med. De flesta kommer från olika skolor, och med olika lärare blir det svårt att ha en jämn nivå att lägga undervisningen på. Tyvärr som i fallet med Zara blir det repetition av tidigare kunskap. För Peter blev det däremot tvärtom, han var en av de elever som fick kämpa hårt för att ta igen sådant som han låg efter i. Men tack vare hans eget intresse och hans gymnasielärare som brann för sitt ämne, så kände han att han för första gången fick ut något utav religionsundervisningen.

Filip kände att hans intresse ökade enormt på gymnasiet, eftersom han började söka efter sig själv som individ och många frågor som han hade sökt efter, fick han svar genom att läsa om andra religioner. Han tycker inte att det blev någon bättre religionsundervisningen på gymnasiet utan det var tack vare hans eget intresse som förbättrade inlärningen. Det var även då som han förstod att det finns ett samband mellan de tre abrahamitiskaa religionerna.

”Skolan religionsundervisning har visat hur människor är olika och vad som skiljer religionerna från varandra. Religion kan man använda på så mycket bättre sätt, än att bara förstärka olikheterna”


Mognad kan vara en orsak som gör att Peter och Filip kände att religionen blev intressantare på gymnasiet. En annan orsak kan vara miljön. Högstadiet och gymnasiet innebär stora skillnader, framförallt finns det större intresse för studier, då gymnasiet är något man väljer själv.

4. Diskussion

4.1 Varför en mångkulturell pedagogik?

Det är viktigt att vi idag tar till oss de förändringar som vi ser ute i samhället, för att arbeta utifrån dessa förändringar inne i klassrummet. Anne Runfors uttrycker följande, ”det krävs av alla människor en ökad förmåga att leva med kulturell mångfald. I en skola för alla möts olika kulturer”.
Kulturen är betydelsefull för att den representerar våra värderingar, normer, beteenden och traditioner. Alla människor behöver samhörighet med en grupp och kulturen är det bindande mönstret. När vi möter elever i klassrummet med olika kulturer blir det därför viktigt att det finns en pedagogik anpassad för målgruppen. Ljungberg belyser att det är betydelsefullt att den enskilde eleven kan se sig själv i relation till andra.
Många saknar denna egenskap och förståelsen för sådant som inte står en nära är liten. Denna problematik handlar inte bara om den svenska kulturen vs andra kulturer med rötter i andra länder. Utan även inom den svenska kulturen finns olika klassindelningar, som exempel olika sociala bakgrunder. Skolan är det perfekta redskapet för att utmana fördomar och skapa ett mer jämställt samhälle. Därför är det oerhört viktigt vad vi använder undervisningen till.

I och med intervjuerna har jag märkt hur vissa skolor har anpassat undervisningen till skolans utbud av olika kulturer. På Zaras skola som var präglad av olika kulturer var det en självklarhet att man arbetade med en mångkulturell pedagogik. Peters skola som i majoritet bestod utav elever vars föräldrar är födda i Sverige, hade också anpassad deras pedagogik till skolans utbud. Men man arbetade inte med kulturella frågor på samma sätt som de gjorde på Zaras och Filips skola. På deras mångkulturella skolor blir det en kärna att kontinuerligt arbeta med att främja en mångkulturell pedagogik. Det hela blir mer naturligt. Samtidigt finns det massvis med skolor som Peters skola, där arbetet för förståelsen för andra kulturer är mindre, eftersom den miljön finns inte på deras skolor. Men det är sedan i möten på andra platser i samhället som det finns stora chanser för ”kulturkrockar”, som Zara påpekade hände på hennes gymnasieskola. Det var samma typ av elever som Zara mött, som Peter gick i högstadiet med, elever som inte fått samma kunskap om sådant som de saknade förståelse för. Det får en att fundera, varför man inte arbetar med samma typ av frågor på alla skolor, för undervisningen ska utgå ifrån hur samhället i hela Sverige ser ut. Fördomar finns som mest bland människor som har okunskap av sådant som inte står dem nära. Områden som inte har samma mångkulturella utbud, borde därför jobba ännu hårdare med en mångkulturell pedagogik för att främja ett demokratiskt samhälle.

I intervjuerna som jag har gjort, belyser man inte de gemensamma rötterna så starkt i undervisningen. Det nämns och det talas om det men jag anser att ett större och djupare arbete måste finnas för att eleverna ska förstå hela grunden med dessa världsreligioner. Faktum är att när jag frågade före detta eleverna, om det hade läst om de abrahamitiska religionerna så var det ingen som visste vad jag syftade på. Men när jag berättade närmare att jag menade de gemensamma rötterna inom de tre religionerna, så förstod dem vad jag menade. Att de inte visste vad begreppet stod för, visar att det är för dålig kunskapsutlärning i skolan angående detta.

Det är på tiden att vi spetsar till religionsundervisningen för att kunna fostra elever att bli medvetna om och delaktiga i det gemensamma kulturarvet. Skolan är en social och en kulturell mötesplats som har möjligheten att utveckla och stärka denna förmåga hos alla elever. De gemensamma rötterna i de abrahamitiska religionerna är en utmärk arbetsmetod för att tydliggöra samförståndet i det kulturella arvet, vilket gynnar gemenskapen bland människor.

4.2 Religionsträdet


Samtliga lärare som jag intervjuat har använt sig utav ett träd i undervisningen, Patrik hade det till hjälp för att grena in kristendomens olika inriktningar och Kristina använde det i nian för att visa en tydligare bild på hur kristendomen och islam härstammar ur judendomen. En väldigt pedagogiskt och användbart material som jag också kommer arbeta med som religionslärare men däremot kan man utveckla detta religionsträd på ett mer användbart sätt.


När jag gick i åttan och en kille i klassen skulle redovisa om Roger Bacon som uppfann förstoringsglaset, så hade han tagit med ett paket ätbart bacon och ett par glasögon för sin redovisning. För några veckor sedan när jag var på ett museum i Dublin så fanns olika statyer av vetenskapsmän, en av dessa föreställde Roger Bacon. Efter nästan 10 år kom jag på vem han var och vad han åstadkommit genom att jag mindes de material som min klasskamrat använt till sin redovisning. Självfallet är det olika vilka pedagogiska knep som hjälper eleverna att komma ihåg kunskapen. Men ju bredare pedagogik man använder sig utav som lärare, når i sin tur ut till fler elever.

Redan från årskurs sju kan man börja arbeta med religionsträdet och bygga ut det successivt för varje moment som man tar upp. Man kan tänka sig ett träd där man har de gamla gemensamma berättelserna om t.ex. Abraham som trädets rötter, judendom som trädets stam som smalnar av i och med kristendomens inträde, som får en egen gren, för att sedan smalna av ännu mer när islam får sin. Sedan är det viktigt att poängtera de likheter som finns i stammen för att gynna en mångkulturell förståelse. Tron på Gud, de heliga skrifterna, ordets förmedlare, etiska regler, profeterna, änglar, församlingarna, olika inriktningar och festdagarna, är centrala delar som ingår i religionsträdets stam och som är betydelsefulla att belysa just för att de förekommer i alla tre religioner.

Detta ska finnas uppsatt i klassrummet och få ta stor plats. Målet med att kunna arbeta på detta sätt är att eleverna ska få djupare insikt i de abrahamitiska religionerna. Det kommer att öka en förståelse och en gemenskapskänsla inom dessa religioner som kommer att minska fördomar och främlingsfientlighet som också är ett av de mål som Lpo94 har.


4.3 ”För mycket kristendom”

Både Zara och Peter hade en religionsundervisning under högstadiet som var mest präglat utav kristendomen. Zara uttrycker att hon tycker kristendomen fick ta för stor plats och Peter menade att han behövde mer tid för att lära sig om andra religioner. Kan det stämma att kristendomen har fått alltför stor plats i kursplanen? Zara möts utav okunskap när hon tar steget till gymnasiet, för många menade hon, att hon var den första muslimen de hade träffat. Peter tycker att mycket av den kristna tron har han lärt sig redan som liten, i och med julen och påsken. Han menar att det blir naturligt att lärare från tidigare årskurser pratat en hel del om det redan. Om det är någon religion som borde ha störst utrymme idag så borde det vara islam om man utgår utifrån Zaras erfarenhet och Kristinas påstående. Förståelsen för islam enligt dem båda är väldigt liten bland högstadieelever.


I kursplanen för religionsvetenskap kan man i alla fall se att kristendomen har fått större utrymme med anledning till att man anser det tillhöra det svenska kulturella arvet och därför väsentligt att det ska ha en större plats.

I boken Religionsfrihet i Sverige skriver de att religionsundervisningen ska vara neutral och att eleverna ska vara objektiva i kunskapsinhämtandet är det så det fungerar i praktiken?
 Idag möts vi utav religionsundervisningen som domineras av den kristna tron påverkar det att skolan ska vara konfessionslös?

I de mål som är uppsatta av skolverket och som eleverna ska ha uppnått i slutet av nionde skolåret, ser vi att av fem punkter har kristendomen en egen punkt. ”Ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur.” De andra världsreligionerna är ihop tryckta under en och samma punkt, ”ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar”.


Det är väldigt viktigt att man år till år som lärare är uppmärksam på vad samhället ställer för krav på vilken kunskap som kommer att behövas i skolan. Exempel den senaste tiden har vi sett hur islam har haft det tufft att leva som en religion i Sverige. Fördomarna har varit i en stor omfattning överallt i samhället. Det har krävts att framförallt religionsundervisningen har använts till att motarbeta detta. Än idag behövs arbete kring att lära ut det rätta om islam som är Sveriges näst största religion och som fortfarande är en väldigt missuppfattat religion. Därför anser jag att i det läget som vi befinner oss idag så borde islam vara den religion som har störst fokus i undervisningen. Man måste se till de behov som finns och den kunskap som saknas.

Med åren kommer samhället att förändras och uppdateringar måste göras för att få kvalité i undervisningen. I framtiden kommer nya idéer inom religionsvetenskapen ta plats som exempel nyandlighet. Att kristendomen har fått stort utrymme idag har jag förståelse för eftersom religionen har satt stora spår i svensk historia. Men denna kunskap kan få ta plats i historieämnet istället och låta religionsämnet ta upp sådant som är mer aktuellt. En fördjupad kunskapsinlärning av kristendomen när behovet inte finns, kan istället uppfattas som att man påverkar eleverna i en viss konfessionell inriktning.

4.4 Ett samarbete mellan församling - samhället - skolan

Det svenska samhället har genomgått stora förändringar som påverkar skolan och hur skolan i framtiden kommer att se ut. Några som har verkligen förstått detta är Stockholms stift som nyligen skapat en religionsdialog mellan Kista församling och moskén i Husby. Det är av stor vikt att församlingarna arbetar tillsammans, för att skapa en gemenskap och förståelse för varandra. Människorna utgår ifrån sina församlingar och hur de ser på saken som sedan sätter sina spår i hur samhället formas och till sist präglas skolan av detta. Harriet påpekar att fördomarna är stora i alla grupper och att man ständigt måste förebygga missförstånden. Även andra storstäder i Sverige har liknande projekt och inom få år hoppas jag att även de mindre städerna tar efter.

På söndagsgudstjänsterna i Kista församling kan man se en fullsatt sal med deras egna medlemmar men även av människor från andra samfund och religioner. De möts och växlar erfarenheter och kunskap om varandra, precis som det ska vara. Ingen människa är den andra lik, vi måste lära oss att acceptera varandra för vilka vi är, trots våra olikheter.

Det är lärarens plikt att på samma sätt som församlingarna arbetar för att främja en religionsdialog, ska läraren använda sina lektionstimmar för att förstärka denna livsviktiga lärdom. Det räcker inte att nämna under en lektion att judendomen, kristendomen och islam härstammar ur samma rot. Man måste arbeta in det och kontinuerligt belysa och genom att använda sig utav exempelvis religionsträdet, Abrahams barns metoder eller andra alternativa metoder, kan man lyckas med detta.

Abrahams barn projektet är på framfart när det gäller att förmedla sitt budskap med ett komplement i religionsundervisningen. Där delar av Stockholmsområdet redan börjat arbeta utifrån projektet. Det enda som jag är skeptiskt mot Abrahams barn är deras IE-metod, som jag anser att alla elever inte är tillräckligt mogna att kunna arbeta med. De måste verkligen ha rätt inställning för att våga sätta sig in i de olika gestalternas roller. Bland vissa högstadieelever kan detta uppfattas som något ”löjligt”. Det påminner mig om teater och att våga göra det krävs mod och att eleverna känner sig trygga i klassrummet. Om IE- metoden ska fungera så är det väldigt viktigt att eleverna vågar bjuda på sig själv och då måste klassrumsmiljön vara en zon där eleverna trivs.

4.5 Slutord

Jag beundrar hur Sverige ständigt arbetar för att förbättra situationen för dem som invandrat hit, så att livet för människor ska underlättas. Mycket av deras arbete kan man se i de förändringar som skett i skolans värld. Exempel hur skolverket ändrade läroplanen för att anpassa den till den kulturella framväxten.
Skolans undervisning kommer alltid vara under koll och ifrågasättas. Som lärare är det därför viktigt att man är villig att vilja vara med i en process, för det är just det som läraryrket handlar om.

Media har en stor del att göra med de fördomsfulla bilderna som många människor har. Vad de utsänder, tror många är den rätta bilden när det i själva verket är en vriden bild av sanningen. Karikatyrbilderna och terrorismen är två exempel på orsaker till att den förvridna bilden fått större uppmärksamhet än den rätta. Skolan måste jobba hårdare och mer intensivt med undervisningen av religion och även lära eleverna att kritisk granska vad de ser och läser. I läroplanen är ett av målen att man ska ha kunskap om medier och deras roll.
 Men har dagens elever en balans mellan vad som är sanning och osanning? Information utifrån världen har fått större och effektivare hjälpmedel som exempel Internet. Vi måste bemöta okunskap genom att använda oss av material som på bästa sätt kan motverka detta.

Religion och andlighet har i alla tider varit viktig för mänskligheten, men har även medfört stora problem i världen. Problemen har oftast berott på konflikter mellan olika religioner men även inom samma religion. Oftast får vi höra om judendom, kristendom och islam. Tre religioner som är historiskt besläktade med varandra och som har levt en stor del av sina liv i samma historiska och geografiska rum. De tre abrahamistiska religionerna har samexisterat sedan 600-talet där de både levt i fred men även i situationer där de hävdat sina rättigheter. Och trots att de än idag förekommer stridigheter och konfrontationer finns även en fredlig dialog om teologiska likheter och skillnader. Vilket man kan se hur de samlas under samma tak, i kyrkor, synagogor och moskéer för att samtala och besöka varandra.

För trots alla stridigheter så härstammar dessa tre religioner ur samma grundtanke, men vi förbiser denna samhörighet allt för mycket inom religionsundervisningen i skolan. Här ska vi passa på att använda detta till vår fördel. Genom att belysa det positiva kommer vi lyckas skapa förståelse och öppna upp för en gemenskap.

Sammanfattning


Denna uppsats syfte var att undersöka hur man i skolan arbetar med att lära ut om de gemensamma rötterna i de abrahamitiska religionerna. Hur kan de abrahamitiska religionernas gemensamma rötter vara en hjälp att främja en mångkulturell pedagogik och varför behövs ens en mångkulturell pedagogik?

Jag använt mig utav en kvalitativ metod för att nå mitt syfte med min uppsats. Där jag började med att göra litteraturstudier för att få en grund att stå på och vara bättre förberedd till mina intervjuer. Intervjuerna har varit den centrala delen i mitt arbete för att se hur religionsundervisningen ser ut i praktiken och för att se vad som sätts i fokus. Jag har valt att intervjua två lärare, ”Kristina” och en manlig högstadielärare, ”Patrik”. På så sätt fick jag in både olika åldrar och även ur ett manligt respektive ett kvinnligt perspektiv. Det var även viktigt för mig att få resultat från tidigare elevers perspektiv för att kunna få en helhetssyn på undervisningen. Jag intervjuade ”Zara” som är muslim, ”Filip” som vuxit upp utan påverkan av någon religion och ”Peter” som är uppvuxen i en sekulariserad familj. Jag har även intervjuat Harriet Linder Sporron notarie inom Kista församling och även journalist. Med samtliga intervjupersoner beslutade vi tillsammans hur intervjuerna skulle gå till.

Hur man i skolan arbetar med att lära ut om de gemensamma rötterna är väldigt olika beroende på skola. Undervisningen läggs på olika nivåer, beroende på skolans utbud av elever, där olika klassindelningar styr vad vikten av undervisningen ska kretsa kring. På en skola med stor mångfald blir det därför naturligt att ha en mångkulturell pedagogik. En sådan pedagogik ska dock vara en självklarhet i alla skolor runt omkring i Sverige som det tyvärr inte är idag.

Ju bredare pedagogik man använder sig utav desto fler i klassen kommer man som lärare lyckas nå ut till. En mångkulturell pedagogik går ut på att den enskilde eleven kan se sig själv i relation till andra och att förvandla undervisningen så att man får större insikt om sig själv genom en förmåga att se utifrån andra och andras kulturella perspektiv. Utbildningen ska påvisa att det inte finns ett rätt sätt att leva på, vilket leder till att utrymmet för tolerans, respekt och förståelse ökar. Detta kommer i sin tur öka normalitetens ramar och förståelsen för andra kulturer kommer att öppnas upp. Därför är de gemensamma rötterna i de abrahamitiska religionerna ett bra sätt att arbeta i skolan för att uppnå en mångkulturell pedagogik. Idag finns en brist på kunskap om kultur och religion som skapar missförstånd i mötet människor emellan. Den rätta kunskapen är till sådan stor hjälp och ökar elevers förståelse för mångfalden.
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