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Sammanfattning 

Detta är en komparativ uppsats som beskriver likheter och skillnader mellan Sydafrikas 

läroplan, Revised National Curriculum Statement Grades R-9, Svenska läroplanen lpo94 och 

kursplanen i religion. 

 

Hur en läroplan utformas beror mycket på landets historia. Att Sydafrika har haft mycket 

problem med exempelvis apartheid speglas också i läroplanen. Demokrati är något som tycks 

vara mycket viktigt för den sydafrikanska skolan. I Sverige har vi haft demokrati relativt 

länge, och det verkar nästan som att vi börjar ta detta för givet. Hur stort utrymme demokratin 

tar i läroplanerna och kursplanen i religion är en av sakerna jag tar upp i denna uppsats. 

 

Jag jämför också hur man beskriver religionsämnet i respektive läroplan/kursplan. I Sverige är 

religion ett eget ämne inom samhällsorienterade ämnen. I Sydafrika finns inget uttalat 

religionsämne, men detta betyder inte att man inte undervisar om religion i Sydafrika. 

 

Jag diskuterar också hur pass objektiv den svenska läroplanen verkligen är. Får eleverna 

verkligen en objektiv syn på religion, trots att den största delen av religionsundervisningen 

går åt till kristendom, judendom och islam? 
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1. Inledning 

Jag har valt att göra en jämförelse mellan den sydafrikanska läroplanen, The Revised National 

Curriculum Statement for Schools (Grades R-9), och den svenska läroplanen, Lpo 94, och 

kursplanen i religion. Årskurs R i den sydafrikanska läroplanen innebär samma sak som den 

svenska förskoleklassen. R:et står för Reception. Jag har valt att koncentrera mig på religion 

för att se hur detta ämne skiljer sig i respektive länder. 

 

Genom att titta på hur andra länder utformar sina läroplaner/kursplaner tror jag att vi i Sverige 

kan lära oss mycket. Sverige har haft demokrati relativt länge, medan Sydafrika är ett nytt 

demokratiskt land. Kanske att detta också har påverkat läroplanerna. 

 

Att jag har valt att jämföra den svenska läroplanen med just Sydafrikas läroplan beror på flera 

saker. Dels ligger Sydafrika mig varmt om hjärtat då jag spenderade några år av min uppväxt 

där. Dels för att det är ett nytt demokratiskt land och dels för att Sydafrika har annorlunda 

traditioner, historia och religioner än vad vi har i Sverige. I Sydafrika är ca 68 % av 

befolkningen kristna, ca 2 % är muslimer, ca 1,5 % är hinduer och omkring 28,5 % tror på 

traditionella sydafrikanska religioner1. I Sverige är ca 95 % av befolkningen protestanter, ca 

1,5 % är katoliker och 3,5 % hör till övriga trosuppfattningar2. Hur har dessa olika religioner, 

traditioner och historien påverkat läroplanerna? 

 

För att kunna göra en jämförelse mellan svensk och sydafrikansk religion i kurs/läroplanerna, 

måste jag först göra en allmän beskrivning av läroplanernas och kursplanernas uppbyggnad, 

eftersom de kan variera mellan de olika länderna. Detta kommer att bli bakgrunden till denna 

uppsats. 

 

Jag beskriver också demokratin i läroplanerna i Sydafrika och i Sverige. Detta ser jag som 

viktigt ur ett religionsperspektiv. I demokrati ingår bland annat religionsfrihet. Man har alltså 

rätt att utöva vilken religion man vill. Därför är det också upp till skolan att inte styra 

elevernas inställning till olika religioner. 

 

                                                 
1 www.afrikagrupperna.se/fakta/sydafrika/safakta.htm 
2 www.britesite.nu/swefacts.htm 
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När man läser läroplaner kan man se hur dessa speglar de strömningar som finns i samhället. 

Det som är aktuellt i ett land för tillfället antyds också i läroplanen för det landet.3 I Sydafrika 

är det till exempel idag mycket aktuellt med demokrati, varför också demokrati är något som 

tar stor plats i läroplanen. 

 

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utröna skillnader och olikheter när det gäller 

religionskunskapen och demokrati i skolan i Sydafrika och Sverige. Kanske har vi något att 

lära från andra länder för att kunna göra vår läroplan och våra kursplaner ännu bättre, och 

kanske kan andra lära av oss. Genom att studera varandras läroplaner och kursplaner kan man 

i olika länder ta lärdom av varandra. Kanske har andra något i sina läroplaner som vi saknar, 

men skulle behöva, eller kanske har vi i Sverige något i våra läroplaner som andra kan 

använda sig utav. 

 

3. Metod 

Jag har gjort en komparativ studie genom att läsa de båda läroplanerna och kursplanen i 

religion och sedan jämfört dessa med varandra. Jag har börjat med att göra en allmän 

beskrivning av varför Sverige och Sydafrika har utformat nya läroplaner. Därefter beskriver 

jag hur dessa läroplaner är utformade för att ge en bakgrund som krävs för att man ska få en 

överblick och förståelse för hur läroplanerna ser ut. 

 

För att få tag på den sydafrikanska läroplanen kontaktade jag professor Linda Chisholm, vid 

lärarhögskolan vid University of Natal i Durban i Sydafrika. Linda Chisholm var också med i 

utformningen av den reviderade sydafrikanska läroplanen. 

 

Det material jag har använt mig av består främst av de båda läroplanerna och kursplanen för 

religion i Sverige samt det som i Sydafrika motsvarar kursplanerna i religion. Jag har också 

sökt information på Internet, i Kennert Orlenius bok Värdegrunden – finns den och i Kurt 

Liljequists bok Skola och samhällsutveckling. 

 

Det har varit ganska svårt att hitta litteratur om detta ämne. Detta antar jag beror på att de 

båda läroplanerna är relativt nya, framför allt den Sydafrikanska läroplanen. 

                                                 
3 Kennert Orlenius, Värdegrunden – finns den? S 14 
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4. Varför en ny läroplan i Sverige? 

Under de första 75 åren var den svenska folkskolan en verksamhet som skulle fostra 

människor till ett kristet liv. Katekesläsning, bön och kristendom hörde då till de viktigaste 

skolämnena.4 År 1919 halverades timtalet för kristendomsämnet i skolan, men det var ändå 

fram till 1940 som ”Gud och Fosterlandet” var basen för folkskolan.5

 

1946 fastslogs att skolans främsta uppgift var att fostra eleverna till demokratiska människor. 

Detta var precis efter andra världskriget, och man ville nu dra lärdom av krigets fasor genom 

att ”vaccinera” ungdomarna mot förtryck. 

 

Under 1800-talet och i början av 1900-talet speglar läroplanen det religiösa samhälle man 

levde i. Efter andra världskriget, började läroplanen i stället att belysa demokratin man ville 

uppnå i Sverige. Idag är föreställningen om lärandet stark i samhället, varför också läroplanen 

har kommit att spegla detta.6 Lpo 94 uttrycker hur eleverna ska lära, och istället för begreppet 

”förmedla kunskap” använder man istället begreppet ”främja lärande”, vilket innebär att det 

inte bara är läraren som ska ge eleven kunskap, utan också eleven ska ha möjlighet att söka 

kunskap på olika vägar. Det är skolans ansvar att erbjuda dessa vägar till eleverna. Det är 

också viktigt att eleverna får utveckla diskussionsförmåga, argumentationsförmåga och 

förmåga att göra framträdanden inför publik.7

 

Ett annat syfte med den nya läroplanen i Sverige är att även få in förskoleklassen och 

fritidshemmet i läroplanen för den obligatoriska skolan. Läroplanen ska på så sätt stödja ett 

samarbete mellan de olika skolformerna.8

 

De allra viktigaste frågorna för regeringen när Lpo 94 skulle utformas var att kunskaperna 

skulle sättas i centrum, att skolorna skulle fatta besluten istället för på politisk nivå i 

kommunen och att elever och föräldrar skulle få större valfrihet när det gäller valet av skola.9

 

                                                 
4 Orlenius, Kennert. Värdegrunden – finns den? S 47 
5 Ibidem S 51-53 
6 Ibidem S 59-66 
7 Nya Läroplaner, En information om förskolans läroplan och den reviderade Lpo 94 
8 Ibidem 
9 Andersson, Andreas. Skolan I Framtiden, en jämförelse mellan en socialdemokratisk och moderat skolpolitik 
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5. Varför en ny läroplan i Sydafrika? 

Under apartheid hade Sydafrika 19 olika utbildningsdepartement. Dessa utformade ett system 

som innebar att skolan gav barn den utbildning som de behövde för de förväntade 

befattningarna de skulle inta i livet. Det blev ett orättvist system, där bland andra svarta barn 

fick en bristfällig utbildning. Genom att inte ge dessa en god utbildning undanhöll man de 

svarta makt, så att de vita lättare skulle kunna styra landet.10

 

1994 hölls det första demokratiska valet i Sydafrika och Nelson Mandela valdes till president, 

efter att länge kämpat för att uppnå demokrati och rättvisa i Sydafrika. Bland annat 

spenderade Mandela 27 år i fängelse för sin kamp.11 Efter valet började en process som skulle 

ena utbildningsdepartementen och skapa en demokratisk, mera rättvis läroplan, som skulle 

verka som kärna för alla skolor i hela nationen. 1996 infördes ”Lifelong learning through a 

national curriculum framework”. Men detta var endast ett utkast och godkändes först 1997. 

 

I en skrivelse 1996 informerades utbildningsdepartementet av rektorerna i Sydafrika att man 

fortfarande var i stort behov av att förändra lärandet i Sydafrika. Tidigare hade man använt sig 

utav en mål-medel-metod, som förtryckte de fattiga delarna av landet, men nu menade man att 

man skulle införa en resultatinriktad utbildning för alla. Visionen lydde: 

  

A prosperous, truly united, democratic and internationally competitive country 

with literate, creative and critical citizens leading productive, self-fulfilled lives 

in a country free of violence, discrimination and prejudice.12

 

1998 introducerade man en läroplan som kallades ”Curriculum 2005”. Genomförandet av 

denna läroplan undersöktes av en ministerkommitté 2000. Resultaten från denna 

undersökning redovisades den 31:a maj samma år. Nu rekommenderade kommittén att man 

ytterligare skulle stärka läroplanen genom att göra den mera tillgänglig och förenkla dess 

språk. Dessutom skulle man minska läroplanens utformning från att ha haft åtta 

huvudavdelningar till tre. Dessa tre avdelningar skulle vara 1) kritik och utveckling, 2) 

kunskap och 3) utvärdering. Man ville också föra samman läroplanen med 

bedömningsstandarden, som tidigare stått fritt från läroplanen. Man rekommenderade också 

                                                 
10 Revised National Curriculum Statement Grades R-9, s 4 
11 www.dagensarbete.se/home/da/home.nsf/kkl2/Sydafrika 
12 Revised National Curriculum Statement Grades R-9, s 4 
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att lärarnas utbildning och inriktning skulle förbättras och att inlärningsmaterial och 

landsbygdsstöd skulle utökas. 

 

I juni 2000 accepterades dessa rekommendationer och arbetet med den nya läroplanen började 

omedelbart. Den 30:e juli 2001 fanns läroplanen tillgänglig för allmänna kommentarer. Man 

tog intryck från allmänhetens kommentarer och reviderade därefter läroplanen ytterligare.13

 

Linda Chisholm, professor vid lärarhögskolan vid University of Natal i Durban, säger i en 

skrivelse att slutprodukten är ett resultat av förändringarna som skett i det sydafrikanska 

samhället, där bland annat apartheid varit en stark kraft. Vissa kretsar som i och med reformen 

förlorat makt, kämpar emot utvecklingen i skolan, men de kan inte hindra den. Även gamla 

läroböcker kan fortfarande finnas kvar i skolan, men målet är, och möjligheterna finns, att få 

även dessa att försvinna, för att ersättas med mera demokratisk skollitteratur.14

 

Denna nya läroplan introduceras successivt i det sydafrikanska skolsystemet. Under 2004 ska 

denna läroplan ersätta den gamla.15

 

6. Den svenska läroplanens uppbyggnad 

Den svenska läroplanen beskriver vilken värdegrund man har i skolan och skolans allmänna 

mål och riktlinjer. Denna går inte in på specifika ämnen, utan behandlar hela skolans 

värdegrund, som ska beaktas av alla som arbetar för skolan. Det är de humanistiska värdena 

som lyfts fram i läroplanen. Detta utgör basen för Lpo 94. Etiska perspektiv ska behandlas i 

de olika ämnena. Roten för de värden som behandlas har sin grund i ”etik som förvaltas av 

kristen tradition och västerländsk humanism”, även om skolans inriktning ska vara icke-

konfessionell16. 

 

Skolans värdegrund och uppdrag 

Läroplanen börjar med att beskriva den svenska skolans värdegrund och dess uppdrag och att 

skolan ska arbeta utifrån dessa normer. Dessa bygger på demokratiska värderingar där 

främlingsfientlighet och intolerans aktivt ska bemötas med kunskap och diskussion. Eleverna 

                                                 
13 Revised National Curriculum Statement Grades R-9 (Schools), s 4-9 
14 Chisholm, Linda. >>www.hsrc.ac.za/genome/events/paper/fullness/Chisholm.pdf<< 
15 Revised national curriculum statement grades R-9, s 6 
16 Orlenius, Kennert. Värdegrunden – finns den? S 19 
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ska också bli påverkade från olika håll, från olika perspektiv, för att olika åskådningar ska nå 

eleven och ge eleven en rättvis bild av dessa. Jämlikhet mellan könen ska också främjas. 

 

Varje elev har också rätt till en likvärdig utbildning. Detta innebär att undervisningen ska 

anpassas efter elevens behov och förutsättningar. 

 

Undervisningen ska förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i ett samhällsliv med stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Eleverna ska lära sig att vara kritiska mot 

fakta och förhållanden och kunna förstå konsekvenserna av olika alternativ. Det är också 

viktigt att eleverna får ett internationellt perspektiv, vilket bland annat innebär att de ska få 

förståelse för mångfalden som finns i Sverige. 

 

Mål och riktlinjer 

Under rubriken mål och riktlinjer behandlas vilka mål man strävar mot och vilka mål eleverna 

minst ska uppnå i den svenska skolan. Här beskrivs skolans strävan och vilka riktlinjer som 

gäller för alla som arbetar i skolan. Lärarens uppgifter beskrivs för sig i detta kapitel. Läraren 

ska integrera och balansera sin undervisning i olika former. Här tar man också upp de olika 

målen i grundskolan, sameskolan, specialskolan, särskolan och träningsskolan. Förskoleklass, 

skola och fritidshem ska samarbeta med varandra för att eleverna ska få en mångsidig 

utveckling och ett mångsidigt lärande. 

 

Bedömning och betyg 

Här ges en kort beskrivning av vad betygen ska uttrycka. Därefter beskrivs vilka mål skolan 

och läraren ska sträva mot när det gäller bedömning och betyg. Som en sista punkt beskrivs 

också vad rektorn har för ansvar som pedagogisk ledare. Detta innebär att han/hon ska 

ansvara för att en lokal arbetsplan upprättas och att skolans resultat blir i förhållande till de 

nationella målen.17

 

7. Den sydafrikanska läroplanens uppbyggnad 

Den sydafrikanska läroplanen består av två delar. Den första delen är en sammanfattande del 

om läroplanen, och den andra delen, läroområden för varje årskurs, kan liknas med de svenska 

kursplanerna. Den senare delen beskriver mål och bedömningsstandard för respektive ämne. 

                                                 
17 Lpo 94 
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Förord och bakgrund 

Den sammanfattande delen av Sydafrikas läroplan beskriver till att börja med hur det gick till 

när den nya läroplanen utformades och varför det var viktigt med en ny läroplan i Sydafrika. 

 

Konstitutionen, värden, nationsbyggande och läroplanen 

Under denna rubrik kommer en beskrivning av vad Sydafrikas författning för 1996 (Nr 108) 

innebär, eftersom detta är grunden för läroplanen och utvecklingen i Sydafrika. Målen i 

författningen innebär: 

 

- Läka de förflutnas split och skapa ett samhälle baserat på demokratiska värden, 

social rättvisa och grundläggande mänskliga rättigheter. 

- Förbättra livskvalitén hos alla medborgare och frigöra varje människas potential. 

- Lägga grunden för ett demokratiskt och öppet samhälle där regeringen grundas på 

folkets vilja och varje medborgare har samma skydd av lagen. 

- Bygga ett enat och demokratiskt Sydafrika som kan inta sin rättmätiga plats som 

en suverän stat bland alla nationer. 

 

Andra grundläggande värden i författningen är: 

 

- Demokrati 

- Social rättvisa och likvärdighet 

- Antirasism och icke sexism 

- Mänsklig värdighet 

- Ett öppet samhälle 

- Ansvarskännande 

- Respekt 

- Lagen 

- Försoning 

 

För att vänja unga sydafrikaner vid dessa värderingar, som är relativt nya i Sydafrika, har man 

lyft fram sexton strategier, som den nya läroplanen också ger uttryck för: 

 

- Odling av kultur och kommunikation och deltagande i skolan. 

- Rollmodeller: föra fram engagemang och kompetens bland lärare 
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- Försäkra att alla sydafrikaner kan läsa, skriva, räkna och tänka. 

- Indränka klassrummet med mänskliga rättigheter och kultur. 

- Att göra konst och kultur till en del av läroplanen. 

- Att återinföra historien i läroplanen. 

- Att lära sig om den rika mångfalden av kulturen och trossystem och 

världsuppfattningar inom vilket Sydafrikas enhet visas. 

- Skapa språklig mångfald. 

- Använda sport för att skapa sociala band och underbygga nationsbyggande i 

skolan. 

- Försäkra allas lika tillgång till utbildning. 

- Frigöra flickor liksom pojkars potentialer. 

- Hantera HIV/AIDS frågan. 

- Verka för en kultur av sexuellt och socialt ansvarstagande. 

- Göra skolorna säkra att delta i och försäkra att lagen följs. 

- Verka för etik och miljö. 

- Arbeta för en ny patriotism eller förstärka ett allmänt medborgarskap. 

 

Dessa värden ska genom läroplanen omsättas i kunskap och färdighet hos eleverna. 

 

Den föreställda eleven/läraren 

Efter att man beskrivit vad läroplanens intentioner är följer beskrivningar av elevens 

utvecklande i skolan och lärarens betydelse. 

 

Den reviderade läroplanens struktur åk R-9 

Under denna rubrik följer en beskrivning av de åtta läroområden som finns i den 

Sydafrikanska läroplanen. Dessa läroområden är språk, matematik, naturvetenskap, teknologi, 

socialkunskap, konst och kultur, livsfärdighet och ekonomi. 

 

Den reviderade läroplanens principer 

Senare i läroplanen beskrivs vad en målinriktad utbildning innebär för skolorna i Sydafrika. 

Detta innebär att processen som krävs för att nå målen är lika viktig som själva kontentan. 

Förutom kunskapen ska eleverna kunna: 
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- Identifiera och lösa problem och fatta beslut med hjälp av kritiskt och kreativt 

tänkande. 

- Arbeta i grupp, lag, organisation och samhälle. 

- Organisera och vara ansvarstagande. 

- Samla, analysera, organisera och kritiskt granska information. 

- Kommunicera med hjälp av visualisation, symbolik och språkkunskap. 

- Använda vetenskap och teknologi och kritiskt kunna visa ansvarskänsla gentemot 

omvärlden och andras hälsa. 

- Demonstrera och förstå världen som flera relaterade system. 

- Reflektera och undersöka varierade strategier för lärande. 

- Delta som ansvarstagande medborgare i det lokala, nationella och globala livet. 

- Vara kulturellt och estetiskt känslig över olika sociala kontexter. 

- Undersöka utbildnings- och arbetsmöjligheter. 

- Utveckla möjligheter för entreprenörskap. 

 

Hur dessa kriterier uppnås beskrivs i målen för varje läroområde. Dessa finner man i den 

sammanfattande delen av läroplanen. 

 

Läroplanens sammanfattande del beskriver också att alla har rätt till en likvärdig utbildning. 

De som tidigare inte haft tillgång till detta ska nu få större inflytande. 

 

Inlärningen ska vara integrerad. Eleverna ska förstå att läroområdena är sammanlänkade och 

relaterade till varandra. 

 

Läroprogram 

Sydafrikas utbildning baserar sig också på läroprogram. Dessa är till för att strukturera och 

systematiskt arrangera aktiviteter som ska uppfylla målen. Dessa ska också försäkra att varje 

läroområde får sin tid och den vikt som krävs. 

I läroplanen beskrivs också tidsbestämmelser, alltså hur många timmar/vecka varje åk ska 

tillbringa i skolan. Åk R, 1 och 2 ska tillbringa 22,5 h/vecka i skolan. Åk 3 ska tillbringa 25 

timmar/vecka i skolan, Åk 4, 5, 6 och 7 ska tillbringa 26,5 timmar/vecka i skolan och Åk 8 

och 9 ska tillbringa 27,5 timmar/vecka i skolan. 

 

Av denna tid ska 40 % gå till litteratur, 35 % till matematik och 25 % till livsfärdighet. 
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Ämnet livsfärdighet ska förbereda eleverna för livet och dess möjligheter. Inom detta ämne 

behandlar man hälsa, social utveckling, personlig utveckling, fysisk utveckling och 

arbetsorientering. 

 

Läroområden: definitioner och mål 

I slutet av den sammanfattande delen av läroplanen definieras varje läroområde och dess mål. 

Detta är en allmän beskrivning av varje läroområde och vilka mål man har med dessa.18

 

8. Demokrati i den svenska och den sydafrikanska läroplanen 

Demokrati i den svenska skolvärlden är ett relativt nytt begrepp, enligt Kurt Liljequist, som 

skrivit Skola och samhällsutveckling. Omkring 1920 fick demokratin inflytande över 

politiken i Sverige, men inte förrän i Lgr 62 (läroplanen för grundskolan) nämndes ordet 

demokrati i en svensk läroplan. 

 

Kurt Liljequist skriver ”ett enkelt, kanske för enkelt, sätt att mäta läroplanernas intresse för 

demokratibegreppet är att undersöka hur ofta ordet demokrati förekommer i dokumentens 

allmänna delar”.19 Jag kan hålla med om att detta kan verka ”för” enkelt. Att ordet demokrati 

kanske inte förekommer, behöver inte betyda att den inte finns där. Demokrati kan beskrivas 

på andra sätt, utan att just använda ordet demokrati. Till exempel står det i Lpo -94 att ”skolan 

skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”. Ordet 

demokrati förekommer inte i sammanhanget, men däremot finns innebörden där. Men jag 

räknade ändå orden i respektive läroplaner, för att få en liten uppfattning om hur det förhåller 

sig i respektive länder. Resultatet blev att den svenska läroplanen tog upp ordet ”demokrati” 9 

gånger på 19 sidor. Den sydafrikanska läroplanen nämnde ordet 13 gånger på 28 sidor. Jag 

räknade ut hur många gånger detta i genomsnitt blev per sida, och det visade sig att i den 

svenska läroplanen nämndes ordet 0,47 gånger/sida, medan ordet nämndes 0,46 gånger i den 

sydafrikanska läroplanen. Detta tyder på att, om man går efter Kurt Liljequists enkla teori, att 

Sverige och Sydafrika har ganska exakt lika stort intresse för demokrati i läroplanerna. 

 

9. Religionen i den svenska kursplanen 

Den svenska kursplanen börjar med en gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande 

ämnena, alltså historia, religion, geografi och samhällskunskap. Alla delar i 

                                                 
18 Revised National Curriculum Statement Grades R-9 (Schools) 
19 Liljequist, Kurt. Skola och samhällsutveckling, s 129 
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samhällsorienterade ämnen ska stödja och komplettera varandra. Det är alltså inte tänkt att 

man ska se varje ämne för sig. De samhällsorienterande ämnena ska också kopplas samman 

med andra kunskaper och uttrycksformer i skolan. 

 

Kursplanen för religionskunskap ger, förutom mål som eleverna ska uppnå, en utförlig 

beskrivning om vad religionsämnet är för något. Den beskriver ämnets syfte och roll i 

utbildningen, mål att sträva mot, och ämnets karaktär och uppbyggnad. 

I kursplanen för religion står att: 

 

”ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion 

om frågor som rör tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet 

och intresse för religion.” 

 

Kunskaper om grundläggande demokratiska värden ska inom religionskunskapen fördjupas. 

Elevernas etiska medvetenhet ska förstärkas, vilket ska leda till att eleverna får större 

handlingsberedskap inför demokrati-, jämställdhets-, och fredsfrågor. 

 

Tyngdpunkten i religionskunskap verkar ligga på kristendomen. Eleverna ska förstå kristna 

traditioner, värderingar och det svenska samhället som har dominerats av kristendom. 

Kunskap inom detta ska också ge en ökad förståelse för västerländsk konst, musik och 

litteratur. 

 

Målen skolan ska sträva mot i sin religionsundervisning är följande: 

 

- eleven reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans 

eller hennes liv, 

- eleven fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår 

egen tid och i historisk tid, 

- eleven utvecklar förståelse av samhällens och religioners ömsesidiga påverkan, 

såväl i nutid som i ett historiskt perspektiv, 

- eleven utvecklar förståelse av hur kristendomen påverkat det svenska samhället, 

- eleven utvecklar kunskap om olika religioners påverkan på det svenska samhället, 

- eleven blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra 

livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen, 
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- eleven utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt 

en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget 

handlande, 

- eleven får uppleva olika estetiska uttryck som musik, dans och konst och får 

möjlighet att gestalta sina kunskaper i ämnet med hjälp av sådana 

uttrycksformer.20 

 

Religionskunskapen ska i Sverige behandla både samhälleliga religionsfrågor och individuella 

religionsfrågor. Ämnet består av tre delar; livsfrågor och livstolkning, etik, och tro och 

tradition. Livsfrågor och livstolkning ska utgå ifrån människans frågor angående tillvaron och 

livet. Etikdelen utgår från ett etiskt perspektiv, då man behandlar frågor som till exempel gott 

och ont, rätt och orätt. Tro och tradition behandlar olika religioner, deras tro och deras 

traditioner. Eleverna ska jämföra olika religioner från olika världsdelar och tider. 

 

Särskilt lägger tro och traditionsdelen vikt vid Kristendom, Judendom och Islam, då dessa har 

ett gemensamt ursprung och har haft stor betydelse för västerlandet.21

 

En viktig del av religionen är tolkning och erfarenhet av estetiska uttrycksmedel; konst, 

musik, riter och högtider. Genom att ge eleverna upplevelser och känslor i samband med 

religionskunskapen får eleverna möjligheter till ”fördjupade insikter och personligt 

engagemang”. 

 

Målen som eleverna ska uppnå inom religionsämnet är uppdelade i två delar. Först vad de ska 

uppnå i slutet av femte skolåret, och sedan vad de ska uppnå i slutet av nionde skolåret. 

 

”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall 

- kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring livsfrågor utifrån 

vardagliga situationer eller med hjälp av bilder, sånger och texter från t.ex. barn- 

och ungdomslitteratur, 

- kunna samtala om etiska problem och motivera sina ställningstaganden, 

                                                 
20 Kursplanen för de samhällsorienterande ämnena 
21 Ibidem 
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- kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelser liksom 

berättelser från några andra religiösa traditioner och känna till vad de betyder för 

dem som brukar dem.22 

 

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

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.”23 

 

10. Religionen i den Sydafrikanska läroplanen 

I den sydafrikanska läroplanen finns inget religionsämne utnämnt. Däremot verkar religionen 

integreras i andra ämnen. Religionen tas upp i Social Sciences (samhällskunskap), Arts and 

Cultures (konst och kultur) och i Lifeorientation (livsorientering). Hur stor del av läroplanen 

som behandlar religion är svårt att säga. Det handlar mycket om tolkning och hur man som 

läsare värderar det som står i läroplanen. Det kan vara svårt att se var man ska dra gränsen för 

vad som kan räknas som religion och vad som inte bör räknas som religion. På många ställen i 

läroplanen är det lätt att tolka religionstankar, även om det inte uttryckligen står att det ska 

handla om religion. Till exempel står det att eleverna ska kunna: ”Identifies similarities and 

differences between ways of life in different places at different times”24. 

 

Enligt Linda Chisholm är flexibilitet centralt för att en målinriktad utbildning ska vara möjlig. 

De som utvecklade läroplanen blev särskilt tillsagda att lämna utrymme för tolkningar. 

                                                 
22 Kursplan för de samhällsorienterande ämnena 
23 Ibidem  
24 Revised National Curriculum Statement Grades R-9, Learning Area: Social Sciences (history) 
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Läroplanen ska vara en vägledning som är tillräckligt bred för att man ska kunna få in ny 

kunskap och nya läromedel i utvecklingen.25

 

I läroplanen står det i definitionen av Social Sciences: 

 

”The Social Sciences study relationships between people, and 

between people and the environment. These relationships vary 

over time and space. They are also influenced by social, political, 

economic and environmental contexts, and by people’s values, 

attitudes and beliefs.”26

 

Social Sciences delas upp i två delar, ungefär som vi i Sverige delar upp samhällsorienterande 

ämnen i fyra delar; religion, historia, samhällskunskap och geografi. I Sydafrika ingår bara 

historia och geografi i samhällskunskapen. Men det betyder inte att man helt hoppar över de 

ämnen som inte utnämns som egna ämnen. De integreras snarare i de ämnen som finns, som 

jag beskrev ovan. 

 

Vidare beskriver läroplanen att Social Sciences ska: 

 

”encourage learners to ask and find answers to questions about 

society and the environment in which they live.”27

 

Läroplanen skriver också att: 

 

”This Learning Area Statement aims at contributing to the 

development of informed, critical and responsible citizens 

who are able to participate constructively in a culturally diverse 

and changing society.”28

Sydafrika är, liksom även Sverige alltmer håller på att bli, ett mångkulturellt land. Detta 

innebär att olika religioner också breder ut sig. Så för att förstå ett samhälle, måste man också 

                                                 
25 www.hsrc.ac.za/genome/events/papers/fullness/Chisholm.pdf 
26 Revised National Curriculum Statement Grades R-9, s 23 
27 Ibidem 
28 Ibidem 
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förstå olika religioner, och detta integreras alltså i samhällskunskapen i Sydafrika, även om 

det är historia och geografi som står i centrum i just detta ämne. 

 

I Arts and Culture integreras också religionen. Detta beskriver man på så sätt att konst och 

kultur är en del av livet, vilket också innefattar spirituellt, materiellt, intellektuellt och 

känslomässigt strävande hos människan i samhället. 

 

Läroplanen fortsätter med att beskriva att kultur utrycker sig själv genom konst och sätt att 

leva, beteendemönster, arv, kunskap och trossystem. Kulturer är föränderliga. De har historier 

och sammanhang, och de förändras hela tiden. Den största förändringen sker när en kultur 

kommer i kontakt med andra kulturer. 

 

I det tredje ämnet där jag finner religion som ett integrerat ämne, är Life Orientation. Här ska 

eleverna bland annat lära sig och förstå konstitutionella rättigheter och ansvarstaganden och 

de ska visa en förståelse för olika kulturer och religioner. Life Orientation är det ämne som 

behandlar religionen mest av de sydafrikanska ämnena.29

 

Varje ämne har en egen beskrivning inom läroplanen i Sydafrika. Denna beskrivning kan 

jämföras med de svenska kursplanerna. Dessa beskriver riktlinjerna för varje årskurs, R-9. 

 

Jag tänker nu gå igenom ämnesvis, hur läroplanen i Sydafrika beskriver religionen. 

 

Life Orientation är det ämne som är tydligast när det gäller religion i Sydafrika. Här behöver 

läsaren inte tolka in religionen, som i de andra religionsförknippade ämnena. 

 

Redan i årskurs R ska eleverna lära sig att lyssna och kunna återberätta en historia som har 

moraliska värden från den egna kulturen. De ska också lära sig att namnge symboler som hör 

till religion. Från och med årskurs 1 ska eleverna kunna demonstrera att de förstår olika 

kulturer och religioner. De ska i årskurs 1 kunna visa att de förstått olika historier med 

moraliska värden från flera olika sydafrikanska kulturer, inklusive den egna kulturen. Vidare 

ska de kunna associera symboler med de religioner de hör ihop med i Sydafrika. I årskurs 2 

ska eleverna kunna identifiera värden och moral med olika sydafrikanska kulturer och de ska 

                                                 
29 Revised National Curriculum Grades R-9 (Schools), s 23-26 
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kunna beskriva viktiga dagar hos olika religioner. I årskurs 3 ska eleverna diskutera kläder 

och dekorationer i olika sydafrikanska religioner. I årskurs 4 ska eleverna kunna kommentera 

moralen i berättelser från olika kulturella grupper i Sydafrika och de ska diskutera utmärkande 

platser och byggnader som hör ihop med olika religioner. I årskurs 5 ska eleverna diskutera 

olika festligheter och seder från olika religioner. I årskurs 6 ska eleverna kunna tolka 

meningen och personlig och social betydelse för viktiga steg i det individuella livet i olika 

kulturer. De ska också diskutera värdigheten hos personer från olika religioner i Sydafrika. 

I årskurs 7 ska eleverna kunna förklara hur olika kulturer kan berika Sydafrika. Vidare ska de 

förklara muntliga traditioners och skrifters roller i världsreligionerna. I årskurs 8 ska eleverna 

diskutera olika religiösa organisationers insatser för det sociala utvecklandet. Slutligen, i 

årskurs 9 ska eleverna kunna kritiskt utforska frågor från olika religioner i Sydafrika och hur 

man kan främja förståelse för olika kulturer. De ska också reflektera över och diskutera olika 

religioners insatser när det gäller att främja fred.30

 

I Arts and Cultures finns ingen religionsförknippning förrän i årskurs 4. Här baserar sig 

religionsundervisningen mest på det visuella. Eleverna ska göra masker som föreställer olika 

naturgudar i olika kulturer. I årskurs 5 ska eleverna lära sig att ta danssteg från en 

Sydafrikansk dans och kunna diskutera syftet med dansen. Vidare ska eleverna i årskurs 5 lära 

sig att identifiera sånger från olika samhällen, kulturer och sammanhang som förmedlar 

samma budskap. Vad detta ska vara för slags budskap beskrivs dock inte. Även mönster och 

symboler ska eleverna kunna visa och förklara innebörden av. I årskurs 6 ska eleverna lära sig 

ytterligare sydafrikanska danser. Här ska de också lära sig den historiska bakgrunden till 

dansen. De ska också välja sånger som används i kulturella sammanhang och kunna beskriva 

dess innebörd och vad de används till. Vidare ska eleverna i årskurs 6 kunna sjunga och/eller 

spela sånger från minst tre olika sydafrikanska traditioner. Eleverna ska i årskurs 6 ta reda på, 

prova och förklara en sång-dans-ritual. Några av de exempel som tas upp i läroplanen är 

regndans och ormdans, som bägge har religiösa innebörder. Eleverna ska också dramatisera 

en kulturell ritual, antingen en religiös eller en social ritual. De ska också kunna förklara 

varför vissa människor ser denna ritual som viktig. Eleverna ska söka efter och presentera 

musik som framför rituell symbolism och de ska demonstrera och beskriva användningen och 

betydelsen av konstföremål i kulturella ritualer. I årskurs 7 ska eleverna undersöka traditionell 

dans. De ska jämföra rörelse, syfte, kostym och musik i olika traditionella danser. De ska 

                                                 
30 Revised National Curriculum Grades R-9 (Schools) Learning Area: Life Orientation 
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också göra fältstudier för att kunna analysera konst, hantverk och form i det vardagliga livet i 

Sydafrika. Eleverna ska också i årskurs 7 undersöka syftet och funktionen med olika 

traditionella, klassiska danser. De ska utreda ursprung och syften med tecken, nationella eller 

traditionella symboler, konstverk och arkitektur som speglar det nationella arvet. I årskurs 8 

finns inget uttalat om att religion ska behandlas, men det går att tolka in det. Till exempel står 

det att eleverna ska: 

 

”Discusses dances in own social, cultural and historical contexts, 

focusing on gender, disability and power”.31

 

Danser kan ha sin grund från religiösa sammanhang och därför också ha religiösa innebörder, 

men detta är inte säkert. Det beror alltså på vilken dans man arbetar med, om detta handlar om 

religion eller inte. 

 

I årskurs 9 ska eleverna uppvisa minst två danser från olika kulturer. De ska kunna analysera 

hur kulturer påverkar varandra och förändrar varandra. Eleverna ska analysera hur musik 

används i sång, ritual, allmänna tillställningar, film, opera, reklam osv. Vidare ska eleverna 

förklara hur dans formas av och reflekterar värden i tiden och influeras av musik, plats, mode 

och teknologi. De ska förklara hur konst speglar och påverkar kultur, livsstil, tro och mode.32

 

Social Sciences är som sagt uppdelat i historia och geografi. Trots att, framför allt historia, har 

starka band med religion, så var det svårast att hitta direkta kopplingar i kursplanen mellan 

historia och religion. Före årskurs 2 fann jag ingen förknippning alls med religion, varken i 

historia eller i geografi. I årskurs 2 ska eleverna, i historieämnet, välja och beskriva ett 

föremål som representerar det förflutna. Dessa föremål kan till exempel vara bilder på 

mor/farföräldrar, eller föremål som används vid kulturella högtider eller särskilda ändamål. 

I årskurs tre ska eleverna finna information om människor och platser. Inte heller här står det 

klart att det handlar om religion. Vidare ska eleverna kunna besvara frågor om människor, 

platser och resurser på olika platser. Eleverna ska också lära sig att beskriva hur och varför 

platser förändras. I årskurs fyra ska eleverna använda källor för att få fram svar på frågor om 

människor, händelser, föremål och platser i det förflutna, och förklara resultaten av olika 

mänskliga aktiviteter. På detta sätt fortsätter kursplanen för historia/geografi; inga direkta 

                                                 
31 Revised National Curriculum Statement: Grade 8 Arts and Culture, s 2 
32 Revised National Curriculum Statement Grades R-9 (Schools) Learning Area: Arts and Cultures 
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förankringar i religionen, men dock tolkningsbara. Läroplanen ger stora friheter för lärarna att 

tolka läroplanen, varför man kan få in religionsämnet i historia/geografi om man vill.33

 

Den nya läroplanen i Sydafrika fick mycket kritik när den blev tillgänglig för allmänheten. 

Framför allt kom kritiken från konservativa religiösa människor. Man tyckte att det var fel att 

utbilda eleverna i evolution, eftersom detta ansågs som okristet. Många kände att den 

sekulariserade världen hade förklarat krig mot kristendomen. Det var framför allt en ung 

akademiker från Universitetet i Cape Town som var väldigt engagerad i detta. Han arbetade 

för en organisation som kallades United Christian Action (UCA). Denna organisation 

protesterade under ett offentligt möte, den 13:e november 2001, mot evolutionsundervisning, 

då de hävdade att denna inte var något annat än en obeprövad teori. Men det var inte bara 

UCA som var kritiska, även andra reagerade mot evolutionsundervisningen. När utkastet för 

den Nationella läroplanen var tillgänglig för allmänhetens kommentarer, stormades 

departementet av fax och brev från religiösa kretsar.34

 

11. Diskussion och slutsatser 

Sydafrikas och Sveriges läroplaner har något olika bakgrunder. Sydafrika har haft en sorglig 

historia med apartheid som påverkat skolan i högsta grad. Efter valet 1994 och omarbetet med 

läroplanen för att få den demokratisk och rättvis har förmodligen påverkats starkt av detta. 

Man har arbetat för att tydligt framhäva rättvisa och demokrati, för att arbeta sig allt längre 

ifrån apartheid och den mörka historien. 

 

I Sverige har vi haft demokrati relativt länge. Efter andra världskriget kom 

demokratibegreppet att bli extra viktigt i läroplanen. Man ville dra lärdom från andra 

världskriget, som just avslutats, och ”vaccinera” ungdomar mot förtryck. 

 

Kurt Liljequist beskrev ett enkelt sätt att undersöka intresset för demokrati i läroplanerna 

genom att räkna hur många gånger ordet demokrati förekommer.35 Jag kom fram till att 

intresset för demokrati skulle vara lika stort för Sydafrika och Sverige. Men känslan jag får 

när jag läser läroplanerna är ändå att den sydafrikanska läroplanen koncentrerar sig mer på 

demokratiska värden än vad den svenska läroplanen gör. Den sydafrikanska läroplanen 

                                                 
33 Revised National Curriculum Statement Grades R-9 (Schools) Learning Area: Social Sciences 
34 www.hsrc.ac.za/genome/events/papers/fullness/Chisholm.pdf 
35 Liljequist, Kurt. Skola och samhällsutveckling. S 129 
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beskriver ingående hur demokrati ska uppnås i skolan och vad demokrati innebär för skolan. 

Demokrati är relativt nytt i Sydafrika, i jämförelse med Sverige som har haft demokrati något 

längre än Sydafrika. Därför tror jag att man i Sydafrika har arbetat hårdare för att verkligen 

förmedla det demokratiska budskapet i läroplanen. Många i Sydafrika har fortfarande inte ett 

demokratiskt tankesätt, varför det är viktigt att verkligen nå fram med detta tankesätt till dem. 

I Sverige har de flesta vuxit upp med och är vana vid demokrati, varför detta inte heller 

behöver vara lika tydligt i läroplanen. Samtidigt finns en stor risk med att ”glömma” bort 

demokrati i läroplanen. Idag är demokrati självklart för de flesta av oss i Sverige, men om 

man tar demokratin för given, är det lätt att den glöms bort, och den blir då inte lika självklar 

för kommande generationer. 

 

1994 gjorde skolverket en studie där det framkom att bara fyra av tio lärare i den svenska 

skolan anser att skolan klarar av att lära eleverna att ta etiska och moraliska beslut. 90 % av 

föräldrarna ansåg att det var viktigt att eleverna lär sig detta, men endast 25 % ansåg att 

skolan lyckades. Dessutom såg lärarna att kränkande behandling ökade, liksom även andra 

problem angående etik och moral.36 Kanske kan detta vara ett resultat av att de demokratiska 

värdena i läroplanen inte längre är lika tydliga som de en gång varit. 

 

Sydafrika har inget uttalat religionsämne som man har i Sverige. Istället integreras religionen 

i andra ämnen. Religionen är ett ämne som till mycket stor del hänger samman med andra 

samhällsorienterade ämnen och kan därför till fördel integreras med dessa. Risken med detta 

är dock att religionen kanske får en allt för liten del av utbildningen. Men även i Sverige ska 

religionen integreras i andra ämnen. Särskilt historia, religion och samhällskunskap hänger 

ihop väldigt mycket, och jag anser därför att dessa ämnen inte bör läras var för sig. Det ena är 

beroende av det andra och utvecklingen i respektive ämnen hänger samman. Även mänskliga 

rättigheter vävs in i Social Sciences, liksom vi i Sverige ofta väver in etik och moral i 

religionsundervisningen. 

 

I ämnet Social Sciences beskrivs att eleverna ska uppmuntras att söka svar på frågor i 

samhället de lever i. Att söka svar på frågor i samhället, innebär också, anser jag, att söka svar 

på frågor om religion, eftersom religioner är en del av samhället. 

 

                                                 
36 Orlenius, Kennert. Värdegrunden – finns den? S 111 
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I Arts and Cultures ska eleverna kunna danssteg från en Sydafrikansk dans och diskutera dess 

syfte, i åk 5. Det står här inte att det ska vara en dans förknippad med religion. Jag ser det 

därför som att det är upp till läraren att välja. Eleverna ska vidare diskutera syftet med någon 

dans. Här ser jag det som att religionen ligger nära till hands, då många danser har religiösa 

syften. 

 

Eleverna ska också kunna identifiera sånger från olika samhällen, kulturer och sammanhang i 

detta ämne. Inte heller här beskrivs vilket budskap sången ska ha, men liksom med dansen, 

ser jag att religionen ligger nära till hands här också. Samma sak gäller när eleverna ska kunna 

identifiera mönster och symboler. 

 

I Social Sciences, åk 2, ska eleverna beskriva något föremål från det förflutna. Här kan man få 

in religionen om man vill, men det är absolut inget måste, och det verkar inte vara huvudsyftet 

med uppgiften. Huvudsyftet är nog snarare att lära sig handskas med historia och förstå förr 

och nu. 

 

I ämnet livsorientering ska eleverna bland annat lära sig att förstå konstitutionella rättigheter, 

ansvarstagande och kunna visa förståelse för andra kulturer och religioner än den egna. 

 

I Sverige är religionen ett uttalat ämne inom samhällsorienteringen. Efter min praktiktid på en 

högstadieskola, där religionsundervisningen ofta integrerades i de andra so-ämnena, märkte 

jag att eleverna inte uppfattade att detta var religion det handlade om. Läste man om t ex 

andra världskriget, där det också togs upp mycket om etik och moral, uppfattades inte detta 

som religion. Här var det endast historia som eleverna ansåg sig ha lärt sig om. Frågan är om 

det är viktigt att eleverna förstår att detta också handlar om religions och livsfrågor. Själv 

anser jag att huvudsaken är att eleverna lär sig något om dessa ämnen, och inte i vilken 

kategori varje ämne hör hemma. Att strukturera upp ämnena är inte viktigt. Det viktiga är att 

eleverna lär sig att bli goda samhällsmedborgare med förståelse för olika kulturer och 

religioner. 

 

Sydafrika verkar ägna sig mycket åt egna religioner och lokala traditioner i sin 

religionsundervisning. Detta är något jag saknar i den svenska läroplanen/kursplanen. Den 

svenska läroplanen och kursplanen är utformat från ett kristet förhållningssätt. Men tar också 

mycket upp de närliggande religionerna islam och judendom. Men lokala religioner och 
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traditioner som förknippas med exempelvis samerna eller fornnordiska traditioner och 

religioner berörs knappt. I Sydafrika får eleverna in de lokala gamla och nya traditionerna i 

flera olika ämnen, som till exempel art and Culture och life orientation. 

 

Den svenska läroplanen utgår ifrån en icke-konfessionell syn. D.v.s. att den inte bygger på 

någon eller några religiösa åskådningar. Men de grundläggande värden som finns i läroplanen 

har ändå sin grund i vissa filosofiska, politiska och religiösa värderingar37. Så helt icke-

konfessionell kan läroplanen ändå inte anses vara, då den svenska läroplanen utgår ifrån den 

kristna etiken. Jag tror att den kristna etiken bygger mycket på nya testamentet, framför allt 

den gyllene regeln; ”allt vad du vill att andra ska göra mot dig, ska du också göra mot dem”. I 

läroplanen kan man se detta då eleverna ska lära sig social kompetens, som mycket väl skulle 

kunna ha sin grund i kristna värderingar. Social kompetens handlar mycket om hur man ska 

bemöta andra människor, vad är rätt och vad är fel, med andra ord handlar social kompetens 

mycket om etik. Men å andra sidan, kan man då fråga sig vad som är kristen etik. Enligt 

Kennert Orlenius finns en viss morallag inbyggd hos människan, utan att hon behöver någon 

religion som talar om för henne vad som är moralsikt handlande.38 Om Kennert Orlenius har 

rätt angående detta kan man diskutera. Moralen skull kunna komma från uppfostran, moralen 

kan alltså vara något vi lär från våra föräldrar i uppfostringssyfte, vilket å andra sidan också 

kan härledas tillbaka till kristen etik då det våra föräldrar lär oss, har de lärt från sina föräldrar 

osv. Tillslut är vi tillbaka till den tid då den kristna etiken styrde. 

 

Jag kan se en viss likhet i tankesättet med den nuvarande Sydafrikanska läroplanen och den 

svenska läroplanen efter andra världskriget. Sydafrika har som jag skrev tidigare, haft en 

sorglig historia med bland annat apartheid som utgångspunkt. För att förändra detta beslutade 

man att göra en läroplan utifrån mera demokratiska åskådningar. På samma sätt utformade 

man också en mera demokratisk läroplan i Sverige efter andra världskriget, då det också 

förekom mycket förtryck av olika folkslag. När det under kriget fanns totalitära regimer i vår 

närhet, t.ex. Nazityskland, fanns det även i Sverige sympatisörer. I likhet med att Sydafrika 

idag försöker uppnå demokrati genom att få bort uppfattningar om apartheid i exempelvis 

läroplanen, försökte Sverige få bort sympatiserande uppfattningar för Nazityskland genom en 

ny läroplan. 

 

                                                 
37 Orlenius, Kennert. Värdegrunden – finns den? S 39 
38 Ibidem S 42 
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I Sverige är det tänkt att religionsundervisningen i skolan ska vara objektiv. Den ska alltså ge 

sakliga kunskaper om religioner till eleverna.39 Vad jag funderar på är hur objektiv denna 

undervisning verkligen blir, då man lägger den största vikten på kristendom, judendom och 

islam. Ofta hinner man inte ens med andra stora religioner, och definitivt inte mindre 

religioner som till exempel naturreligioner. Under min praktiktid ute i en högstadieskola 

upptäckte jag att många niondeklassare inte ens visste vad New Age var för något. På detta 

sätt får eleverna uppfattningen att det är kristendom, judendom och islam som är de viktigaste 

religionerna. Andra religioner kan då komma att uppfattas som ”konstiga” av eleverna. För att 

undvika denna selektiva undervisning, anser jag att alla religioner är lika viktiga och de 

mindre religionerna borde få mera tid i skolan än vad de har idag. 

 

I den sydafrikanska läroplanen beskrivs inte exakt vilka religioner som ska avhandlas i 

undervisningen. Däremot beskrivs att lokala religioner ska avhandlas, religioner som är nära 

eleverna, men det står också att de ska avhandla världsreligionerna. 

 

Efter att jag gjort jämförelsen mellan den svenska Lpo 94 och den sydafrikanska Revised 

National Curriculum Statement for Schools (Grades R-9) upptäckte jag att den svenska 

läroplanen håller på att frångå det demokratiska tankesättet något och koncentrerar sig i stället 

på lärandet. Fortfarande finns ett demokratiskt tänkande, men tendensen finns att detta inte 

längre är det centrala, som det är i den sydafrikanska läroplanen. Om vi då tittar på Sydafrika 

och hur svårt det är att idag bygga upp demokrati i skolan, borde vi kunna se detta som ett 

varnande exempel. Lärandet ligger mera i tiden i Sverige än vad demokrati gör. Men vi måste 

vara försiktiga. Vi får inte förstöra det vi har genom att glömma bort demokratin. Annars 

finns risken att vi går ett steg tillbaka istället för framåt och närmar oss de problem som 

Sydafrika idag står inför. 

 

                                                 
39 Orlenius, Kennert. Värdegrunden – finns den? S 60 
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12. Förslag till vidare forskning 

I den här uppsatsen har jag koncentrerat mig på enbart läroplanerna och kursplanen i religion 

och hur de förhåller sig till religion och demokrati i Sverige och i Sydafrika. Något man skulle 

kunna forska vidare om är hur dessa mål som klargörs i läroplanerna uppföljs i respektive 

land. Att uppnå demokratiska mål i Sverige, som i förhållande till Sydafrika, länge varit ett 

demokratiskt land är nog förhållandevis lätt. Här har de flesta demokratiska värderingar från 

barnsben. Men däremot att uppnå demokratiska mål i Sydafrika, där demokrati är nytt, är nog 

svårare. Här lever både lärare, föräldrar och elever kvar i det förgångna med bland annat 

apartheid i bakhuvudet. Hur gör Sydafrika för att omvända lärare och andra som inte 

accepterat det demokratiska tankesättet? 
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Sammanfattning

Detta är en komparativ uppsats som beskriver likheter och skillnader mellan Sydafrikas läroplan, Revised National Curriculum Statement Grades R-9, Svenska läroplanen lpo94 och kursplanen i religion.

Hur en läroplan utformas beror mycket på landets historia. Att Sydafrika har haft mycket problem med exempelvis apartheid speglas också i läroplanen. Demokrati är något som tycks vara mycket viktigt för den sydafrikanska skolan. I Sverige har vi haft demokrati relativt länge, och det verkar nästan som att vi börjar ta detta för givet. Hur stort utrymme demokratin tar i läroplanerna och kursplanen i religion är en av sakerna jag tar upp i denna uppsats.

Jag jämför också hur man beskriver religionsämnet i respektive läroplan/kursplan. I Sverige är religion ett eget ämne inom samhällsorienterade ämnen. I Sydafrika finns inget uttalat religionsämne, men detta betyder inte att man inte undervisar om religion i Sydafrika.


Jag diskuterar också hur pass objektiv den svenska läroplanen verkligen är. Får eleverna verkligen en objektiv syn på religion, trots att den största delen av religionsundervisningen går åt till kristendom, judendom och islam?
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1. Inledning


Jag har valt att göra en jämförelse mellan den sydafrikanska läroplanen, The Revised National Curriculum Statement for Schools (Grades R-9), och den svenska läroplanen, Lpo 94, och kursplanen i religion. Årskurs R i den sydafrikanska läroplanen innebär samma sak som den svenska förskoleklassen. R:et står för Reception. Jag har valt att koncentrera mig på religion för att se hur detta ämne skiljer sig i respektive länder.


Genom att titta på hur andra länder utformar sina läroplaner/kursplaner tror jag att vi i Sverige kan lära oss mycket. Sverige har haft demokrati relativt länge, medan Sydafrika är ett nytt demokratiskt land. Kanske att detta också har påverkat läroplanerna.

Att jag har valt att jämföra den svenska läroplanen med just Sydafrikas läroplan beror på flera saker. Dels ligger Sydafrika mig varmt om hjärtat då jag spenderade några år av min uppväxt där. Dels för att det är ett nytt demokratiskt land och dels för att Sydafrika har annorlunda traditioner, historia och religioner än vad vi har i Sverige. I Sydafrika är ca 68 % av befolkningen kristna, ca 2 % är muslimer, ca 1,5 % är hinduer och omkring 28,5 % tror på traditionella sydafrikanska religioner
. I Sverige är ca 95 % av befolkningen protestanter, ca 1,5 % är katoliker och 3,5 % hör till övriga trosuppfattningar
. Hur har dessa olika religioner, traditioner och historien påverkat läroplanerna?


För att kunna göra en jämförelse mellan svensk och sydafrikansk religion i kurs/läroplanerna, måste jag först göra en allmän beskrivning av läroplanernas och kursplanernas uppbyggnad, eftersom de kan variera mellan de olika länderna. Detta kommer att bli bakgrunden till denna uppsats.

Jag beskriver också demokratin i läroplanerna i Sydafrika och i Sverige. Detta ser jag som viktigt ur ett religionsperspektiv. I demokrati ingår bland annat religionsfrihet. Man har alltså rätt att utöva vilken religion man vill. Därför är det också upp till skolan att inte styra elevernas inställning till olika religioner.


När man läser läroplaner kan man se hur dessa speglar de strömningar som finns i samhället. Det som är aktuellt i ett land för tillfället antyds också i läroplanen för det landet.
 I Sydafrika är det till exempel idag mycket aktuellt med demokrati, varför också demokrati är något som tar stor plats i läroplanen.

2. Syfte


Syftet med denna uppsats är att utröna skillnader och olikheter när det gäller religionskunskapen och demokrati i skolan i Sydafrika och Sverige. Kanske har vi något att lära från andra länder för att kunna göra vår läroplan och våra kursplaner ännu bättre, och kanske kan andra lära av oss. Genom att studera varandras läroplaner och kursplaner kan man i olika länder ta lärdom av varandra. Kanske har andra något i sina läroplaner som vi saknar, men skulle behöva, eller kanske har vi i Sverige något i våra läroplaner som andra kan använda sig utav.

3. Metod


Jag har gjort en komparativ studie genom att läsa de båda läroplanerna och kursplanen i religion och sedan jämfört dessa med varandra. Jag har börjat med att göra en allmän beskrivning av varför Sverige och Sydafrika har utformat nya läroplaner. Därefter beskriver jag hur dessa läroplaner är utformade för att ge en bakgrund som krävs för att man ska få en överblick och förståelse för hur läroplanerna ser ut.

För att få tag på den sydafrikanska läroplanen kontaktade jag professor Linda Chisholm, vid lärarhögskolan vid University of Natal i Durban i Sydafrika. Linda Chisholm var också med i utformningen av den reviderade sydafrikanska läroplanen.

Det material jag har använt mig av består främst av de båda läroplanerna och kursplanen för religion i Sverige samt det som i Sydafrika motsvarar kursplanerna i religion. Jag har också sökt information på Internet, i Kennert Orlenius bok Värdegrunden – finns den och i Kurt Liljequists bok Skola och samhällsutveckling.

Det har varit ganska svårt att hitta litteratur om detta ämne. Detta antar jag beror på att de båda läroplanerna är relativt nya, framför allt den Sydafrikanska läroplanen.

4. Varför en ny läroplan i Sverige?


Under de första 75 åren var den svenska folkskolan en verksamhet som skulle fostra människor till ett kristet liv. Katekesläsning, bön och kristendom hörde då till de viktigaste skolämnena.
 År 1919 halverades timtalet för kristendomsämnet i skolan, men det var ändå fram till 1940 som ”Gud och Fosterlandet” var basen för folkskolan.


1946 fastslogs att skolans främsta uppgift var att fostra eleverna till demokratiska människor. Detta var precis efter andra världskriget, och man ville nu dra lärdom av krigets fasor genom att ”vaccinera” ungdomarna mot förtryck.


Under 1800-talet och i början av 1900-talet speglar läroplanen det religiösa samhälle man levde i. Efter andra världskriget, började läroplanen i stället att belysa demokratin man ville uppnå i Sverige. Idag är föreställningen om lärandet stark i samhället, varför också läroplanen har kommit att spegla detta.
 Lpo 94 uttrycker hur eleverna ska lära, och istället för begreppet ”förmedla kunskap” använder man istället begreppet ”främja lärande”, vilket innebär att det inte bara är läraren som ska ge eleven kunskap, utan också eleven ska ha möjlighet att söka kunskap på olika vägar. Det är skolans ansvar att erbjuda dessa vägar till eleverna. Det är också viktigt att eleverna får utveckla diskussionsförmåga, argumentationsförmåga och förmåga att göra framträdanden inför publik.


Ett annat syfte med den nya läroplanen i Sverige är att även få in förskoleklassen och fritidshemmet i läroplanen för den obligatoriska skolan. Läroplanen ska på så sätt stödja ett samarbete mellan de olika skolformerna.


De allra viktigaste frågorna för regeringen när Lpo 94 skulle utformas var att kunskaperna skulle sättas i centrum, att skolorna skulle fatta besluten istället för på politisk nivå i kommunen och att elever och föräldrar skulle få större valfrihet när det gäller valet av skola.


5. Varför en ny läroplan i Sydafrika?

Under apartheid hade Sydafrika 19 olika utbildningsdepartement. Dessa utformade ett system som innebar att skolan gav barn den utbildning som de behövde för de förväntade befattningarna de skulle inta i livet. Det blev ett orättvist system, där bland andra svarta barn fick en bristfällig utbildning. Genom att inte ge dessa en god utbildning undanhöll man de svarta makt, så att de vita lättare skulle kunna styra landet.


1994 hölls det första demokratiska valet i Sydafrika och Nelson Mandela valdes till president, efter att länge kämpat för att uppnå demokrati och rättvisa i Sydafrika. Bland annat spenderade Mandela 27 år i fängelse för sin kamp.
 Efter valet började en process som skulle ena utbildningsdepartementen och skapa en demokratisk, mera rättvis läroplan, som skulle verka som kärna för alla skolor i hela nationen. 1996 infördes ”Lifelong learning through a national curriculum framework”. Men detta var endast ett utkast och godkändes först 1997.

I en skrivelse 1996 informerades utbildningsdepartementet av rektorerna i Sydafrika att man fortfarande var i stort behov av att förändra lärandet i Sydafrika. Tidigare hade man använt sig utav en mål-medel-metod, som förtryckte de fattiga delarna av landet, men nu menade man att man skulle införa en resultatinriktad utbildning för alla. Visionen lydde:


A prosperous, truly united, democratic and internationally competitive country with literate, creative and critical citizens leading productive, self-fulfilled lives in a country free of violence, discrimination and prejudice.


1998 introducerade man en läroplan som kallades ”Curriculum 2005”. Genomförandet av denna läroplan undersöktes av en ministerkommitté 2000. Resultaten från denna undersökning redovisades den 31:a maj samma år. Nu rekommenderade kommittén att man ytterligare skulle stärka läroplanen genom att göra den mera tillgänglig och förenkla dess språk. Dessutom skulle man minska läroplanens utformning från att ha haft åtta huvudavdelningar till tre. Dessa tre avdelningar skulle vara 1) kritik och utveckling, 2) kunskap och 3) utvärdering. Man ville också föra samman läroplanen med bedömningsstandarden, som tidigare stått fritt från läroplanen. Man rekommenderade också att lärarnas utbildning och inriktning skulle förbättras och att inlärningsmaterial och landsbygdsstöd skulle utökas.


I juni 2000 accepterades dessa rekommendationer och arbetet med den nya läroplanen började omedelbart. Den 30:e juli 2001 fanns läroplanen tillgänglig för allmänna kommentarer. Man tog intryck från allmänhetens kommentarer och reviderade därefter läroplanen ytterligare.


Linda Chisholm, professor vid lärarhögskolan vid University of Natal i Durban, säger i en skrivelse att slutprodukten är ett resultat av förändringarna som skett i det sydafrikanska samhället, där bland annat apartheid varit en stark kraft. Vissa kretsar som i och med reformen förlorat makt, kämpar emot utvecklingen i skolan, men de kan inte hindra den. Även gamla läroböcker kan fortfarande finnas kvar i skolan, men målet är, och möjligheterna finns, att få även dessa att försvinna, för att ersättas med mera demokratisk skollitteratur.


Denna nya läroplan introduceras successivt i det sydafrikanska skolsystemet. Under 2004 ska denna läroplan ersätta den gamla.


6. Den svenska läroplanens uppbyggnad


Den svenska läroplanen beskriver vilken värdegrund man har i skolan och skolans allmänna mål och riktlinjer. Denna går inte in på specifika ämnen, utan behandlar hela skolans värdegrund, som ska beaktas av alla som arbetar för skolan. Det är de humanistiska värdena som lyfts fram i läroplanen. Detta utgör basen för Lpo 94. Etiska perspektiv ska behandlas i de olika ämnena. Roten för de värden som behandlas har sin grund i ”etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”, även om skolans inriktning ska vara icke-konfessionell
.

Skolans värdegrund och uppdrag


Läroplanen börjar med att beskriva den svenska skolans värdegrund och dess uppdrag och att skolan ska arbeta utifrån dessa normer. Dessa bygger på demokratiska värderingar där främlingsfientlighet och intolerans aktivt ska bemötas med kunskap och diskussion. Eleverna ska också bli påverkade från olika håll, från olika perspektiv, för att olika åskådningar ska nå eleven och ge eleven en rättvis bild av dessa. Jämlikhet mellan könen ska också främjas.

Varje elev har också rätt till en likvärdig utbildning. Detta innebär att undervisningen ska anpassas efter elevens behov och förutsättningar.


Undervisningen ska förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i ett samhällsliv med stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Eleverna ska lära sig att vara kritiska mot fakta och förhållanden och kunna förstå konsekvenserna av olika alternativ. Det är också viktigt att eleverna får ett internationellt perspektiv, vilket bland annat innebär att de ska få förståelse för mångfalden som finns i Sverige.

Mål och riktlinjer


Under rubriken mål och riktlinjer behandlas vilka mål man strävar mot och vilka mål eleverna minst ska uppnå i den svenska skolan. Här beskrivs skolans strävan och vilka riktlinjer som gäller för alla som arbetar i skolan. Lärarens uppgifter beskrivs för sig i detta kapitel. Läraren ska integrera och balansera sin undervisning i olika former. Här tar man också upp de olika målen i grundskolan, sameskolan, specialskolan, särskolan och träningsskolan. Förskoleklass, skola och fritidshem ska samarbeta med varandra för att eleverna ska få en mångsidig utveckling och ett mångsidigt lärande.

Bedömning och betyg


Här ges en kort beskrivning av vad betygen ska uttrycka. Därefter beskrivs vilka mål skolan och läraren ska sträva mot när det gäller bedömning och betyg. Som en sista punkt beskrivs också vad rektorn har för ansvar som pedagogisk ledare. Detta innebär att han/hon ska ansvara för att en lokal arbetsplan upprättas och att skolans resultat blir i förhållande till de nationella målen.


7. Den sydafrikanska läroplanens uppbyggnad


Den sydafrikanska läroplanen består av två delar. Den första delen är en sammanfattande del om läroplanen, och den andra delen, läroområden för varje årskurs, kan liknas med de svenska kursplanerna. Den senare delen beskriver mål och bedömningsstandard för respektive ämne.

Förord och bakgrund


Den sammanfattande delen av Sydafrikas läroplan beskriver till att börja med hur det gick till när den nya läroplanen utformades och varför det var viktigt med en ny läroplan i Sydafrika.

Konstitutionen, värden, nationsbyggande och läroplanen


Under denna rubrik kommer en beskrivning av vad Sydafrikas författning för 1996 (Nr 108) innebär, eftersom detta är grunden för läroplanen och utvecklingen i Sydafrika. Målen i författningen innebär:


· Läka de förflutnas split och skapa ett samhälle baserat på demokratiska värden, social rättvisa och grundläggande mänskliga rättigheter.

· Förbättra livskvalitén hos alla medborgare och frigöra varje människas potential.


· Lägga grunden för ett demokratiskt och öppet samhälle där regeringen grundas på folkets vilja och varje medborgare har samma skydd av lagen.


· Bygga ett enat och demokratiskt Sydafrika som kan inta sin rättmätiga plats som en suverän stat bland alla nationer.

Andra grundläggande värden i författningen är:


· Demokrati


· Social rättvisa och likvärdighet


· Antirasism och icke sexism


· Mänsklig värdighet


· Ett öppet samhälle


· Ansvarskännande


· Respekt


· Lagen


· Försoning


För att vänja unga sydafrikaner vid dessa värderingar, som är relativt nya i Sydafrika, har man lyft fram sexton strategier, som den nya läroplanen också ger uttryck för:

· Odling av kultur och kommunikation och deltagande i skolan.


· Rollmodeller: föra fram engagemang och kompetens bland lärare


· Försäkra att alla sydafrikaner kan läsa, skriva, räkna och tänka.


· Indränka klassrummet med mänskliga rättigheter och kultur.


· Att göra konst och kultur till en del av läroplanen.


· Att återinföra historien i läroplanen.


· Att lära sig om den rika mångfalden av kulturen och trossystem och världsuppfattningar inom vilket Sydafrikas enhet visas.


· Skapa språklig mångfald.


· Använda sport för att skapa sociala band och underbygga nationsbyggande i skolan.


· Försäkra allas lika tillgång till utbildning.


· Frigöra flickor liksom pojkars potentialer.


· Hantera HIV/AIDS frågan.


· Verka för en kultur av sexuellt och socialt ansvarstagande.


· Göra skolorna säkra att delta i och försäkra att lagen följs.


· Verka för etik och miljö.


· Arbeta för en ny patriotism eller förstärka ett allmänt medborgarskap.


Dessa värden ska genom läroplanen omsättas i kunskap och färdighet hos eleverna.


Den föreställda eleven/läraren


Efter att man beskrivit vad läroplanens intentioner är följer beskrivningar av elevens utvecklande i skolan och lärarens betydelse.

Den reviderade läroplanens struktur åk R-9


Under denna rubrik följer en beskrivning av de åtta läroområden som finns i den Sydafrikanska läroplanen. Dessa läroområden är språk, matematik, naturvetenskap, teknologi, socialkunskap, konst och kultur, livsfärdighet och ekonomi.


Den reviderade läroplanens principer

Senare i läroplanen beskrivs vad en målinriktad utbildning innebär för skolorna i Sydafrika. Detta innebär att processen som krävs för att nå målen är lika viktig som själva kontentan. Förutom kunskapen ska eleverna kunna:

· Identifiera och lösa problem och fatta beslut med hjälp av kritiskt och kreativt tänkande.

· Arbeta i grupp, lag, organisation och samhälle.


· Organisera och vara ansvarstagande.

· Samla, analysera, organisera och kritiskt granska information.


· Kommunicera med hjälp av visualisation, symbolik och språkkunskap.

· Använda vetenskap och teknologi och kritiskt kunna visa ansvarskänsla gentemot omvärlden och andras hälsa.


· Demonstrera och förstå världen som flera relaterade system.


· Reflektera och undersöka varierade strategier för lärande.


· Delta som ansvarstagande medborgare i det lokala, nationella och globala livet.


· Vara kulturellt och estetiskt känslig över olika sociala kontexter.


· Undersöka utbildnings- och arbetsmöjligheter.


· Utveckla möjligheter för entreprenörskap.

Hur dessa kriterier uppnås beskrivs i målen för varje läroområde. Dessa finner man i den sammanfattande delen av läroplanen.

Läroplanens sammanfattande del beskriver också att alla har rätt till en likvärdig utbildning. De som tidigare inte haft tillgång till detta ska nu få större inflytande.

Inlärningen ska vara integrerad. Eleverna ska förstå att läroområdena är sammanlänkade och relaterade till varandra.

Läroprogram


Sydafrikas utbildning baserar sig också på läroprogram. Dessa är till för att strukturera och systematiskt arrangera aktiviteter som ska uppfylla målen. Dessa ska också försäkra att varje läroområde får sin tid och den vikt som krävs.

I läroplanen beskrivs också tidsbestämmelser, alltså hur många timmar/vecka varje åk ska tillbringa i skolan. Åk R, 1 och 2 ska tillbringa 22,5 h/vecka i skolan. Åk 3 ska tillbringa 25 timmar/vecka i skolan, Åk 4, 5, 6 och 7 ska tillbringa 26,5 timmar/vecka i skolan och Åk 8 och 9 ska tillbringa 27,5 timmar/vecka i skolan.

Av denna tid ska 40 % gå till litteratur, 35 % till matematik och 25 % till livsfärdighet.


Ämnet livsfärdighet ska förbereda eleverna för livet och dess möjligheter. Inom detta ämne behandlar man hälsa, social utveckling, personlig utveckling, fysisk utveckling och arbetsorientering.


Läroområden: definitioner och mål


I slutet av den sammanfattande delen av läroplanen definieras varje läroområde och dess mål. Detta är en allmän beskrivning av varje läroområde och vilka mål man har med dessa.


8. Demokrati i den svenska och den sydafrikanska läroplanen

Demokrati i den svenska skolvärlden är ett relativt nytt begrepp, enligt Kurt Liljequist, som skrivit Skola och samhällsutveckling. Omkring 1920 fick demokratin inflytande över politiken i Sverige, men inte förrän i Lgr 62 (läroplanen för grundskolan) nämndes ordet demokrati i en svensk läroplan.


Kurt Liljequist skriver ”ett enkelt, kanske för enkelt, sätt att mäta läroplanernas intresse för demokratibegreppet är att undersöka hur ofta ordet demokrati förekommer i dokumentens allmänna delar”.
 Jag kan hålla med om att detta kan verka ”för” enkelt. Att ordet demokrati kanske inte förekommer, behöver inte betyda att den inte finns där. Demokrati kan beskrivas på andra sätt, utan att just använda ordet demokrati. Till exempel står det i Lpo -94 att ”skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”. Ordet demokrati förekommer inte i sammanhanget, men däremot finns innebörden där. Men jag räknade ändå orden i respektive läroplaner, för att få en liten uppfattning om hur det förhåller sig i respektive länder. Resultatet blev att den svenska läroplanen tog upp ordet ”demokrati” 9 gånger på 19 sidor. Den sydafrikanska läroplanen nämnde ordet 13 gånger på 28 sidor. Jag räknade ut hur många gånger detta i genomsnitt blev per sida, och det visade sig att i den svenska läroplanen nämndes ordet 0,47 gånger/sida, medan ordet nämndes 0,46 gånger i den sydafrikanska läroplanen. Detta tyder på att, om man går efter Kurt Liljequists enkla teori, att Sverige och Sydafrika har ganska exakt lika stort intresse för demokrati i läroplanerna.

9. Religionen i den svenska kursplanen


Den svenska kursplanen börjar med en gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena, alltså historia, religion, geografi och samhällskunskap. Alla delar i samhällsorienterade ämnen ska stödja och komplettera varandra. Det är alltså inte tänkt att man ska se varje ämne för sig. De samhällsorienterande ämnena ska också kopplas samman med andra kunskaper och uttrycksformer i skolan.

Kursplanen för religionskunskap ger, förutom mål som eleverna ska uppnå, en utförlig beskrivning om vad religionsämnet är för något. Den beskriver ämnets syfte och roll i utbildningen, mål att sträva mot, och ämnets karaktär och uppbyggnad.


I kursplanen för religion står att:

”ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion

om frågor som rör tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet

och intresse för religion.”

Kunskaper om grundläggande demokratiska värden ska inom religionskunskapen fördjupas. Elevernas etiska medvetenhet ska förstärkas, vilket ska leda till att eleverna får större handlingsberedskap inför demokrati-, jämställdhets-, och fredsfrågor.

Tyngdpunkten i religionskunskap verkar ligga på kristendomen. Eleverna ska förstå kristna traditioner, värderingar och det svenska samhället som har dominerats av kristendom. Kunskap inom detta ska också ge en ökad förståelse för västerländsk konst, musik och litteratur.

Målen skolan ska sträva mot i sin religionsundervisning är följande:


· eleven reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller hennes liv,


· eleven fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och i historisk tid,


· eleven utvecklar förståelse av samhällens och religioners ömsesidiga påverkan, såväl i nutid som i ett historiskt perspektiv,


· eleven utvecklar förståelse av hur kristendomen påverkat det svenska samhället,


· eleven utvecklar kunskap om olika religioners påverkan på det svenska samhället,


· eleven blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen,


· eleven utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande,

· eleven får uppleva olika estetiska uttryck som musik, dans och konst och får möjlighet att gestalta sina kunskaper i ämnet med hjälp av sådana uttrycksformer.


Religionskunskapen ska i Sverige behandla både samhälleliga religionsfrågor och individuella religionsfrågor. Ämnet består av tre delar; livsfrågor och livstolkning, etik, och tro och tradition. Livsfrågor och livstolkning ska utgå ifrån människans frågor angående tillvaron och livet. Etikdelen utgår från ett etiskt perspektiv, då man behandlar frågor som till exempel gott och ont, rätt och orätt. Tro och tradition behandlar olika religioner, deras tro och deras traditioner. Eleverna ska jämföra olika religioner från olika världsdelar och tider.

Särskilt lägger tro och traditionsdelen vikt vid Kristendom, Judendom och Islam, då dessa har ett gemensamt ursprung och har haft stor betydelse för västerlandet.


En viktig del av religionen är tolkning och erfarenhet av estetiska uttrycksmedel; konst, musik, riter och högtider. Genom att ge eleverna upplevelser och känslor i samband med religionskunskapen får eleverna möjligheter till ”fördjupade insikter och personligt engagemang”.


Målen som eleverna ska uppnå inom religionsämnet är uppdelade i två delar. Först vad de ska uppnå i slutet av femte skolåret, och sedan vad de ska uppnå i slutet av nionde skolåret.

”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret


Eleven skall

· kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring livsfrågor utifrån vardagliga situationer eller med hjälp av bilder, sånger och texter från t.ex. barn- och ungdomslitteratur,


· kunna samtala om etiska problem och motivera sina ställningstaganden,


· kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelser liksom berättelser från några andra religiösa traditioner och känna till vad de betyder för dem som brukar dem.


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


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.”


10. Religionen i den Sydafrikanska läroplanen

I den sydafrikanska läroplanen finns inget religionsämne utnämnt. Däremot verkar religionen integreras i andra ämnen. Religionen tas upp i Social Sciences (samhällskunskap), Arts and Cultures (konst och kultur) och i Lifeorientation (livsorientering). Hur stor del av läroplanen som behandlar religion är svårt att säga. Det handlar mycket om tolkning och hur man som läsare värderar det som står i läroplanen. Det kan vara svårt att se var man ska dra gränsen för vad som kan räknas som religion och vad som inte bör räknas som religion. På många ställen i läroplanen är det lätt att tolka religionstankar, även om det inte uttryckligen står att det ska handla om religion. Till exempel står det att eleverna ska kunna: ”Identifies similarities and differences between ways of life in different places at different times”
.

Enligt Linda Chisholm är flexibilitet centralt för att en målinriktad utbildning ska vara möjlig. De som utvecklade läroplanen blev särskilt tillsagda att lämna utrymme för tolkningar. Läroplanen ska vara en vägledning som är tillräckligt bred för att man ska kunna få in ny kunskap och nya läromedel i utvecklingen.


I läroplanen står det i definitionen av Social Sciences:

”The Social Sciences study relationships between people, and

between people and the environment. These relationships vary

over time and space. They are also influenced by social, political,

economic and environmental contexts, and by people’s values,

attitudes and beliefs.”


Social Sciences delas upp i två delar, ungefär som vi i Sverige delar upp samhällsorienterande ämnen i fyra delar; religion, historia, samhällskunskap och geografi. I Sydafrika ingår bara historia och geografi i samhällskunskapen. Men det betyder inte att man helt hoppar över de ämnen som inte utnämns som egna ämnen. De integreras snarare i de ämnen som finns, som jag beskrev ovan.

Vidare beskriver läroplanen att Social Sciences ska:


”encourage learners to ask and find answers to questions about

society and the environment in which they live.”


Läroplanen skriver också att:


”This Learning Area Statement aims at contributing to the

development of informed, critical and responsible citizens

who are able to participate constructively in a culturally diverse

and changing society.”


Sydafrika är, liksom även Sverige alltmer håller på att bli, ett mångkulturellt land. Detta innebär att olika religioner också breder ut sig. Så för att förstå ett samhälle, måste man också förstå olika religioner, och detta integreras alltså i samhällskunskapen i Sydafrika, även om det är historia och geografi som står i centrum i just detta ämne.


I Arts and Culture integreras också religionen. Detta beskriver man på så sätt att konst och kultur är en del av livet, vilket också innefattar spirituellt, materiellt, intellektuellt och känslomässigt strävande hos människan i samhället.

Läroplanen fortsätter med att beskriva att kultur utrycker sig själv genom konst och sätt att leva, beteendemönster, arv, kunskap och trossystem. Kulturer är föränderliga. De har historier och sammanhang, och de förändras hela tiden. Den största förändringen sker när en kultur kommer i kontakt med andra kulturer.

I det tredje ämnet där jag finner religion som ett integrerat ämne, är Life Orientation. Här ska eleverna bland annat lära sig och förstå konstitutionella rättigheter och ansvarstaganden och de ska visa en förståelse för olika kulturer och religioner. Life Orientation är det ämne som behandlar religionen mest av de sydafrikanska ämnena.


Varje ämne har en egen beskrivning inom läroplanen i Sydafrika. Denna beskrivning kan jämföras med de svenska kursplanerna. Dessa beskriver riktlinjerna för varje årskurs, R-9.

Jag tänker nu gå igenom ämnesvis, hur läroplanen i Sydafrika beskriver religionen.


Life Orientation är det ämne som är tydligast när det gäller religion i Sydafrika. Här behöver läsaren inte tolka in religionen, som i de andra religionsförknippade ämnena.

Redan i årskurs R ska eleverna lära sig att lyssna och kunna återberätta en historia som har moraliska värden från den egna kulturen. De ska också lära sig att namnge symboler som hör till religion. Från och med årskurs 1 ska eleverna kunna demonstrera att de förstår olika kulturer och religioner. De ska i årskurs 1 kunna visa att de förstått olika historier med moraliska värden från flera olika sydafrikanska kulturer, inklusive den egna kulturen. Vidare ska de kunna associera symboler med de religioner de hör ihop med i Sydafrika. I årskurs 2 ska eleverna kunna identifiera värden och moral med olika sydafrikanska kulturer och de ska kunna beskriva viktiga dagar hos olika religioner. I årskurs 3 ska eleverna diskutera kläder och dekorationer i olika sydafrikanska religioner. I årskurs 4 ska eleverna kunna kommentera moralen i berättelser från olika kulturella grupper i Sydafrika och de ska diskutera utmärkande platser och byggnader som hör ihop med olika religioner. I årskurs 5 ska eleverna diskutera olika festligheter och seder från olika religioner. I årskurs 6 ska eleverna kunna tolka meningen och personlig och social betydelse för viktiga steg i det individuella livet i olika kulturer. De ska också diskutera värdigheten hos personer från olika religioner i Sydafrika.

I årskurs 7 ska eleverna kunna förklara hur olika kulturer kan berika Sydafrika. Vidare ska de förklara muntliga traditioners och skrifters roller i världsreligionerna. I årskurs 8 ska eleverna diskutera olika religiösa organisationers insatser för det sociala utvecklandet. Slutligen, i årskurs 9 ska eleverna kunna kritiskt utforska frågor från olika religioner i Sydafrika och hur man kan främja förståelse för olika kulturer. De ska också reflektera över och diskutera olika religioners insatser när det gäller att främja fred.


I Arts and Cultures finns ingen religionsförknippning förrän i årskurs 4. Här baserar sig religionsundervisningen mest på det visuella. Eleverna ska göra masker som föreställer olika naturgudar i olika kulturer. I årskurs 5 ska eleverna lära sig att ta danssteg från en Sydafrikansk dans och kunna diskutera syftet med dansen. Vidare ska eleverna i årskurs 5 lära sig att identifiera sånger från olika samhällen, kulturer och sammanhang som förmedlar samma budskap. Vad detta ska vara för slags budskap beskrivs dock inte. Även mönster och symboler ska eleverna kunna visa och förklara innebörden av. I årskurs 6 ska eleverna lära sig ytterligare sydafrikanska danser. Här ska de också lära sig den historiska bakgrunden till dansen. De ska också välja sånger som används i kulturella sammanhang och kunna beskriva dess innebörd och vad de används till. Vidare ska eleverna i årskurs 6 kunna sjunga och/eller spela sånger från minst tre olika sydafrikanska traditioner. Eleverna ska i årskurs 6 ta reda på, prova och förklara en sång-dans-ritual. Några av de exempel som tas upp i läroplanen är regndans och ormdans, som bägge har religiösa innebörder. Eleverna ska också dramatisera en kulturell ritual, antingen en religiös eller en social ritual. De ska också kunna förklara varför vissa människor ser denna ritual som viktig. Eleverna ska söka efter och presentera musik som framför rituell symbolism och de ska demonstrera och beskriva användningen och betydelsen av konstföremål i kulturella ritualer. I årskurs 7 ska eleverna undersöka traditionell dans. De ska jämföra rörelse, syfte, kostym och musik i olika traditionella danser. De ska också göra fältstudier för att kunna analysera konst, hantverk och form i det vardagliga livet i Sydafrika. Eleverna ska också i årskurs 7 undersöka syftet och funktionen med olika traditionella, klassiska danser. De ska utreda ursprung och syften med tecken, nationella eller traditionella symboler, konstverk och arkitektur som speglar det nationella arvet. I årskurs 8 finns inget uttalat om att religion ska behandlas, men det går att tolka in det. Till exempel står det att eleverna ska:

”Discusses dances in own social, cultural and historical contexts,

focusing on gender, disability and power”.


Danser kan ha sin grund från religiösa sammanhang och därför också ha religiösa innebörder, men detta är inte säkert. Det beror alltså på vilken dans man arbetar med, om detta handlar om religion eller inte.

I årskurs 9 ska eleverna uppvisa minst två danser från olika kulturer. De ska kunna analysera hur kulturer påverkar varandra och förändrar varandra. Eleverna ska analysera hur musik används i sång, ritual, allmänna tillställningar, film, opera, reklam osv. Vidare ska eleverna förklara hur dans formas av och reflekterar värden i tiden och influeras av musik, plats, mode och teknologi. De ska förklara hur konst speglar och påverkar kultur, livsstil, tro och mode.


Social Sciences är som sagt uppdelat i historia och geografi. Trots att, framför allt historia, har starka band med religion, så var det svårast att hitta direkta kopplingar i kursplanen mellan historia och religion. Före årskurs 2 fann jag ingen förknippning alls med religion, varken i historia eller i geografi. I årskurs 2 ska eleverna, i historieämnet, välja och beskriva ett föremål som representerar det förflutna. Dessa föremål kan till exempel vara bilder på mor/farföräldrar, eller föremål som används vid kulturella högtider eller särskilda ändamål.

I årskurs tre ska eleverna finna information om människor och platser. Inte heller här står det klart att det handlar om religion. Vidare ska eleverna kunna besvara frågor om människor, platser och resurser på olika platser. Eleverna ska också lära sig att beskriva hur och varför platser förändras. I årskurs fyra ska eleverna använda källor för att få fram svar på frågor om människor, händelser, föremål och platser i det förflutna, och förklara resultaten av olika mänskliga aktiviteter. På detta sätt fortsätter kursplanen för historia/geografi; inga direkta förankringar i religionen, men dock tolkningsbara. Läroplanen ger stora friheter för lärarna att tolka läroplanen, varför man kan få in religionsämnet i historia/geografi om man vill.


Den nya läroplanen i Sydafrika fick mycket kritik när den blev tillgänglig för allmänheten. Framför allt kom kritiken från konservativa religiösa människor. Man tyckte att det var fel att utbilda eleverna i evolution, eftersom detta ansågs som okristet. Många kände att den sekulariserade världen hade förklarat krig mot kristendomen. Det var framför allt en ung akademiker från Universitetet i Cape Town som var väldigt engagerad i detta. Han arbetade för en organisation som kallades United Christian Action (UCA). Denna organisation protesterade under ett offentligt möte, den 13:e november 2001, mot evolutionsundervisning, då de hävdade att denna inte var något annat än en obeprövad teori. Men det var inte bara UCA som var kritiska, även andra reagerade mot evolutionsundervisningen. När utkastet för den Nationella läroplanen var tillgänglig för allmänhetens kommentarer, stormades departementet av fax och brev från religiösa kretsar.


11. Diskussion och slutsatser

Sydafrikas och Sveriges läroplaner har något olika bakgrunder. Sydafrika har haft en sorglig historia med apartheid som påverkat skolan i högsta grad. Efter valet 1994 och omarbetet med läroplanen för att få den demokratisk och rättvis har förmodligen påverkats starkt av detta. Man har arbetat för att tydligt framhäva rättvisa och demokrati, för att arbeta sig allt längre ifrån apartheid och den mörka historien.

I Sverige har vi haft demokrati relativt länge. Efter andra världskriget kom demokratibegreppet att bli extra viktigt i läroplanen. Man ville dra lärdom från andra världskriget, som just avslutats, och ”vaccinera” ungdomar mot förtryck.


Kurt Liljequist beskrev ett enkelt sätt att undersöka intresset för demokrati i läroplanerna genom att räkna hur många gånger ordet demokrati förekommer.
 Jag kom fram till att intresset för demokrati skulle vara lika stort för Sydafrika och Sverige. Men känslan jag får när jag läser läroplanerna är ändå att den sydafrikanska läroplanen koncentrerar sig mer på demokratiska värden än vad den svenska läroplanen gör. Den sydafrikanska läroplanen beskriver ingående hur demokrati ska uppnås i skolan och vad demokrati innebär för skolan. Demokrati är relativt nytt i Sydafrika, i jämförelse med Sverige som har haft demokrati något längre än Sydafrika. Därför tror jag att man i Sydafrika har arbetat hårdare för att verkligen förmedla det demokratiska budskapet i läroplanen. Många i Sydafrika har fortfarande inte ett demokratiskt tankesätt, varför det är viktigt att verkligen nå fram med detta tankesätt till dem. I Sverige har de flesta vuxit upp med och är vana vid demokrati, varför detta inte heller behöver vara lika tydligt i läroplanen. Samtidigt finns en stor risk med att ”glömma” bort demokrati i läroplanen. Idag är demokrati självklart för de flesta av oss i Sverige, men om man tar demokratin för given, är det lätt att den glöms bort, och den blir då inte lika självklar för kommande generationer.

1994 gjorde skolverket en studie där det framkom att bara fyra av tio lärare i den svenska skolan anser att skolan klarar av att lära eleverna att ta etiska och moraliska beslut. 90 % av föräldrarna ansåg att det var viktigt att eleverna lär sig detta, men endast 25 % ansåg att skolan lyckades. Dessutom såg lärarna att kränkande behandling ökade, liksom även andra problem angående etik och moral.
 Kanske kan detta vara ett resultat av att de demokratiska värdena i läroplanen inte längre är lika tydliga som de en gång varit.

Sydafrika har inget uttalat religionsämne som man har i Sverige. Istället integreras religionen i andra ämnen. Religionen är ett ämne som till mycket stor del hänger samman med andra samhällsorienterade ämnen och kan därför till fördel integreras med dessa. Risken med detta är dock att religionen kanske får en allt för liten del av utbildningen. Men även i Sverige ska religionen integreras i andra ämnen. Särskilt historia, religion och samhällskunskap hänger ihop väldigt mycket, och jag anser därför att dessa ämnen inte bör läras var för sig. Det ena är beroende av det andra och utvecklingen i respektive ämnen hänger samman. Även mänskliga rättigheter vävs in i Social Sciences, liksom vi i Sverige ofta väver in etik och moral i religionsundervisningen.

I ämnet Social Sciences beskrivs att eleverna ska uppmuntras att söka svar på frågor i samhället de lever i. Att söka svar på frågor i samhället, innebär också, anser jag, att söka svar på frågor om religion, eftersom religioner är en del av samhället.


I Arts and Cultures ska eleverna kunna danssteg från en Sydafrikansk dans och diskutera dess syfte, i åk 5. Det står här inte att det ska vara en dans förknippad med religion. Jag ser det därför som att det är upp till läraren att välja. Eleverna ska vidare diskutera syftet med någon dans. Här ser jag det som att religionen ligger nära till hands, då många danser har religiösa syften.


Eleverna ska också kunna identifiera sånger från olika samhällen, kulturer och sammanhang i detta ämne. Inte heller här beskrivs vilket budskap sången ska ha, men liksom med dansen, ser jag att religionen ligger nära till hands här också. Samma sak gäller när eleverna ska kunna identifiera mönster och symboler.

I Social Sciences, åk 2, ska eleverna beskriva något föremål från det förflutna. Här kan man få in religionen om man vill, men det är absolut inget måste, och det verkar inte vara huvudsyftet med uppgiften. Huvudsyftet är nog snarare att lära sig handskas med historia och förstå förr och nu.


I ämnet livsorientering ska eleverna bland annat lära sig att förstå konstitutionella rättigheter, ansvarstagande och kunna visa förståelse för andra kulturer och religioner än den egna.

I Sverige är religionen ett uttalat ämne inom samhällsorienteringen. Efter min praktiktid på en högstadieskola, där religionsundervisningen ofta integrerades i de andra so-ämnena, märkte jag att eleverna inte uppfattade att detta var religion det handlade om. Läste man om t ex andra världskriget, där det också togs upp mycket om etik och moral, uppfattades inte detta som religion. Här var det endast historia som eleverna ansåg sig ha lärt sig om. Frågan är om det är viktigt att eleverna förstår att detta också handlar om religions och livsfrågor. Själv anser jag att huvudsaken är att eleverna lär sig något om dessa ämnen, och inte i vilken kategori varje ämne hör hemma. Att strukturera upp ämnena är inte viktigt. Det viktiga är att eleverna lär sig att bli goda samhällsmedborgare med förståelse för olika kulturer och religioner.

Sydafrika verkar ägna sig mycket åt egna religioner och lokala traditioner i sin religionsundervisning. Detta är något jag saknar i den svenska läroplanen/kursplanen. Den svenska läroplanen och kursplanen är utformat från ett kristet förhållningssätt. Men tar också mycket upp de närliggande religionerna islam och judendom. Men lokala religioner och traditioner som förknippas med exempelvis samerna eller fornnordiska traditioner och religioner berörs knappt. I Sydafrika får eleverna in de lokala gamla och nya traditionerna i flera olika ämnen, som till exempel art and Culture och life orientation.

Den svenska läroplanen utgår ifrån en icke-konfessionell syn. D.v.s. att den inte bygger på någon eller några religiösa åskådningar. Men de grundläggande värden som finns i läroplanen har ändå sin grund i vissa filosofiska, politiska och religiösa värderingar
. Så helt icke-konfessionell kan läroplanen ändå inte anses vara, då den svenska läroplanen utgår ifrån den kristna etiken. Jag tror att den kristna etiken bygger mycket på nya testamentet, framför allt den gyllene regeln; ”allt vad du vill att andra ska göra mot dig, ska du också göra mot dem”. I läroplanen kan man se detta då eleverna ska lära sig social kompetens, som mycket väl skulle kunna ha sin grund i kristna värderingar. Social kompetens handlar mycket om hur man ska bemöta andra människor, vad är rätt och vad är fel, med andra ord handlar social kompetens mycket om etik. Men å andra sidan, kan man då fråga sig vad som är kristen etik. Enligt Kennert Orlenius finns en viss morallag inbyggd hos människan, utan att hon behöver någon religion som talar om för henne vad som är moralsikt handlande.
 Om Kennert Orlenius har rätt angående detta kan man diskutera. Moralen skull kunna komma från uppfostran, moralen kan alltså vara något vi lär från våra föräldrar i uppfostringssyfte, vilket å andra sidan också kan härledas tillbaka till kristen etik då det våra föräldrar lär oss, har de lärt från sina föräldrar osv. Tillslut är vi tillbaka till den tid då den kristna etiken styrde.

Jag kan se en viss likhet i tankesättet med den nuvarande Sydafrikanska läroplanen och den svenska läroplanen efter andra världskriget. Sydafrika har som jag skrev tidigare, haft en sorglig historia med bland annat apartheid som utgångspunkt. För att förändra detta beslutade man att göra en läroplan utifrån mera demokratiska åskådningar. På samma sätt utformade man också en mera demokratisk läroplan i Sverige efter andra världskriget, då det också förekom mycket förtryck av olika folkslag. När det under kriget fanns totalitära regimer i vår närhet, t.ex. Nazityskland, fanns det även i Sverige sympatisörer. I likhet med att Sydafrika idag försöker uppnå demokrati genom att få bort uppfattningar om apartheid i exempelvis läroplanen, försökte Sverige få bort sympatiserande uppfattningar för Nazityskland genom en ny läroplan.

I Sverige är det tänkt att religionsundervisningen i skolan ska vara objektiv. Den ska alltså ge sakliga kunskaper om religioner till eleverna.
 Vad jag funderar på är hur objektiv denna undervisning verkligen blir, då man lägger den största vikten på kristendom, judendom och islam. Ofta hinner man inte ens med andra stora religioner, och definitivt inte mindre religioner som till exempel naturreligioner. Under min praktiktid ute i en högstadieskola upptäckte jag att många niondeklassare inte ens visste vad New Age var för något. På detta sätt får eleverna uppfattningen att det är kristendom, judendom och islam som är de viktigaste religionerna. Andra religioner kan då komma att uppfattas som ”konstiga” av eleverna. För att undvika denna selektiva undervisning, anser jag att alla religioner är lika viktiga och de mindre religionerna borde få mera tid i skolan än vad de har idag.

I den sydafrikanska läroplanen beskrivs inte exakt vilka religioner som ska avhandlas i undervisningen. Däremot beskrivs att lokala religioner ska avhandlas, religioner som är nära eleverna, men det står också att de ska avhandla världsreligionerna.

Efter att jag gjort jämförelsen mellan den svenska Lpo 94 och den sydafrikanska Revised National Curriculum Statement for Schools (Grades R-9) upptäckte jag att den svenska läroplanen håller på att frångå det demokratiska tankesättet något och koncentrerar sig i stället på lärandet. Fortfarande finns ett demokratiskt tänkande, men tendensen finns att detta inte längre är det centrala, som det är i den sydafrikanska läroplanen. Om vi då tittar på Sydafrika och hur svårt det är att idag bygga upp demokrati i skolan, borde vi kunna se detta som ett varnande exempel. Lärandet ligger mera i tiden i Sverige än vad demokrati gör. Men vi måste vara försiktiga. Vi får inte förstöra det vi har genom att glömma bort demokratin. Annars finns risken att vi går ett steg tillbaka istället för framåt och närmar oss de problem som Sydafrika idag står inför.

12. Förslag till vidare forskning


I den här uppsatsen har jag koncentrerat mig på enbart läroplanerna och kursplanen i religion och hur de förhåller sig till religion och demokrati i Sverige och i Sydafrika. Något man skulle kunna forska vidare om är hur dessa mål som klargörs i läroplanerna uppföljs i respektive land. Att uppnå demokratiska mål i Sverige, som i förhållande till Sydafrika, länge varit ett demokratiskt land är nog förhållandevis lätt. Här har de flesta demokratiska värderingar från barnsben. Men däremot att uppnå demokratiska mål i Sydafrika, där demokrati är nytt, är nog svårare. Här lever både lärare, föräldrar och elever kvar i det förgångna med bland annat apartheid i bakhuvudet. Hur gör Sydafrika för att omvända lärare och andra som inte accepterat det demokratiska tankesättet?
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