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Sammanfattning 
 

Ämnet religionskunskap har genomgått en omfattande förändring från tiden det kallades 

kristendomskunskap. Skolan skall idag verka på ett icke-konfessionellt vis. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka hur lärarens religiositet påverkar denne i undervisningen av de fem 

världsreligionerna. 

 

För att besvara denna fråga har jag begagnat mig av en enkätundersökning som kommer att 

ligga till grund för fördjupande intervjuseminarier kring frågan. Sammanfattningsvis påvisar 

både enkätundersökningen samt intervjuseminarierna att eleverna som deltagit i 

undersökningen anser att lärarens religiositet inverkar på undervisningen av de fem 

världsreligionerna. 

 

De anser att om läraren lyckas använde sin religiositet för att skapa engagemang för ämnet 

leder detta till att religiositeten har en positiv inverkan på undervisningen. Om läraren 

däremot söker influera elever för att övertyga dem om sanningen i dennes egen religiösa 

åskådning anser de att detta påverkar undervisningen på ett negativt vis. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
 

Som blivande lärare i ämnet religionskunskap mot gymnasieskolan, föreföll det mig naturligt 

att utgå från gymnasieskolans religionsundervisning i mitt val av ämne inför denna uppsats. 

Under min studietid har jag vid ett flertal tillfällen stött på situationer där lärarens egna 

värderingar och ideal lyser igenom. Oavsett om det rör sig om situationer som uppstår i 

samband med undervisning eller ej så representerar läraren allt som oftast mer än enbart sin 

egen åsikt. I elevens ögon kan lärarens agerande uppfattas som representativt för hela skolan 

och därmed i förlängningen även hela det svenska samhället. 

 

En lärare bör i sin undervisning sträva mot att inta en så objektiv roll som situationen tillåter, 

om denne misslyckas med detta, och i stället engagerar sig allt för känslomässigt och i värsta 

fall tar parti för endera sidan under känsliga diskussioner, kan detta agerande leda till en 

känsla av utanförskap för vissa elever. 

 

Under sin utveckling från kristendomskunskap till dagens religionskunskap, har ämnet 

genomgått stora förändringar. Men ämnet har i dagens läge fortfarande en prägel av 

kristendomen. Ett exempel på detta är den formulering som står att läsa i Lpf 941; 

 

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism.2

 

Denna formulering diskuteras ivrigt än i dag3, men sammantaget kan sägas att skolan idag 

skall verka på ett icke-konfessionellt vis4. Skolan skall alltså ej vara knuten till någon specifik 

kyrka eller trosuppfattning. Som lärare bör man verka för att ge en objektiv bild av olika 

religioner, men att helt och hållet lägga sina egna värderingar åt sidan. Därför finner jag det 

mycket angeläget att undersöka om och i så fall hur lärarens religiositet återspeglas, och om 

detta påverkar dennes undervisning av ämnet religionskunskap i dagens gymnasieskola. 

                                                 
1 Läroplan för de frivilliga skolformerna 
2 Lärarens handbok 2002, s. 37 
3 Carl E. Olivestam, Religionsdidaktik (Stockholm: Liber, 2006) s. 13 
4 Kennert Orlenius, Värdegrunden – finns den? (Stockholm: Runa förlag, 2001) s.23 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt lärarens egen 

religiositet påverkar denne i mötet med omgivningen, med betoning på eleverna som läraren 

undervisar i ämnet religionskunskap. Undersökningen syftar även till att undersöka om och i 

så fall hur lärarens undervisning av de fem världsreligionerna påverkas av dennes egen 

religiositet. 

 

Sammantaget koncentrerar jag följande frågor under frågeställningen; 

• Hur lärarens religiositet påverkar dennes undervisning av de fem världsreligionerna? 

 

Med utgångspunkt i denna frågeställning kommer jag i mitt arbete söka svar på följande 

underfrågor: 

• Anser eleverna att lärarens religiositet påverkar dennes undervisning? 

• Hur kan religiositeten återspeglas genom undervisningen? 

• Påverkar religiositeten undervisningens kvalitet? 

 

1.2.1 Avgränsning 
Då undersökningen omfattar elever från olika skolor och program väljer jag att fokusera på 

endast a-kursen i religionskunskap. I samråd med lärare vid gymnasieskolan väljer jag att 

fokusera frågeställningen kring de fem världsreligionerna; buddism, hinduism, islam, 

judendom samt kristendom, då a kursen i religionskunskap allt som oftast innefattar en 

genomgång av just dessa fem religioner med utrymme för eventuella fördjupningar inom 

varje område. En fokusering på dessa områden kan även underlätta att eventuellt skönja en 

påverkan av undervisningen av andra religioner än lärarens egen religiösa åskådning. 

 

Denna fokusering kring de fem världsreligionerna framgår särskilt i arbetet kring de enkäter 

jag valt att arbeta med, vilket diskuteras närmare under avsnittet metod. 
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1.3 Tidigare forskning 
 

I skrivande stund har jag ej lyckats finna någon tidigare forskning som undersöker just hur 

lärarens religiositet påverkar undervisningen av de fem världsreligionerna. Däremot har 

forskning inom närliggande områden behandlat likartade frågeställningar. William E. Padens 

tankar kring den komparativa religionsforskningen5 har influerat mig i mitt sätt att tänka kring 

undervisning av olika religioner. I sin beskrivning av skillnader mellan teologiska, 

rationalistiska och universalistiska tankeströmningar beskriver han i min mening även tre 

arketyper av religionslärare. Dessa kan kortfattat beskrivas som; 

 

1. Den som försöker övertyga andra om den enda sanna läran (teologen) 

2. Den som söker förklara andras religion som varianter av den sanna läran 

(rationalisten) 

3. Den som anser alla religioner vara grenar av en universell sanning (universalisten) 

 

I sin bok om värdegrunden väcker Kennert Orlenius många intressanta frågeställningar kring 

skolan i stort, men i synnerhet de etiska och i det långa loppet religiösa undertonerna i dagens 

svenska skola behandlas6. 

 

I sin bok kring religionsdidaktik behandlar Carl E. Olivestam liknande frågor och även denna 

bok ligger till grund för många av de tankar som ryms i detta arbete7. 

 

I sin doktorsavhandling Kränkningens livsförståelse – en religionsdidaktisk studie av 

livsförståelselärande i skolan8, skriver Christina Osbeck om hur kränkning används medvetet 

eller omedvetet som ett medel i elevers anpassning till den rådande normen i skolvärlden. När 

hon beskriver dynamiken mellan lärares tänkande och den konkreta undervisningssituationen, 

står att läsa hur lärare; 

 

tenderar att betona koncensus framför konflikt, vilket medför risk för integritetskränkningar9. 

                                                 
5 William E. Paden, Religious worlds : the comparative study of religion (Boston: Beacon press, 1994) 
6 Orlenius 2001 
7 Olivestam 2006 
8 Christina Osbeck, Kränkningens livsförståelse – en religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan 

(Karlstad: Universitetstryckeriet, 2006) 
9 Osbeck, 2006, s. 120 
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Elever med avvikande religiositet får enligt följande resonemang stå tillbaka med åsikter 

grundade i religiositeten, gentemot majoritetens åsikter i diskussioner kring etik och moral. 

1.4 Religionskunskapsämnet 
 

Olivestam behandlar i sin bok religionsdidaktik utvecklingen från kristendomskunskap till 

religionskunskap. 

 

Successivt har det konfessionella konceptet ersatts med ett neutralitetskoncept där objektivitet 

och vetenskaplighet varit ledstjärnor. Kristendomens utveckling har därmed gått från att vara 

ett självständigt moralgrundande ämne till att integrerat samhällsorienterande ämne10

 

Kommentar: Ämnet har alltså förändrats från att ha fostrat eleverna i kristendom till dagens 

samhällsorienterande ämne, men i realiteten har ämnet fortfarande en starkt fostrande roll i 

demokratiska principer som bygger på en kristen tradition och en västerländsk humanism. 

Enligt Padens modell kan sägas att ämnet gått från en teologisk grund till en rationalistisk och 

förhoppningsvis står på tröskeln till en framtida universalistisk inriktning? 

 

                                                 
10 Olivestam, 2006, s. 21 
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2. Metod 

2.1 Metod och urval 
 

För att besvara frågeställningen har jag valt att dela upp undersökningen i två sektioner. Först 

ligger en sektion som bygger på en enkät bestående av tre korta frågor vilka förser mig med 

information samt statistik som kan hjälpa mig i min undersökning. Den andra sektionen består 

av intervjuer som kvalitativt går på djupet med de frågeställningar som behandlas ytligt i 

enkätsektionen. 

 

2.1.1 Enkätsektionen 
 

Enkäten är uppbyggd på de principer som Lars Sörqvist poängterar i boken 

Kundtillfredställelse och kundmätningar11, som beskriver hur man bör gå tillväga för att nå 

bästa tänkbara resultat när man arbetar med enkäter och undersökningar. Denna bok har även 

till stor del legat till grund för hur jag valt att arbeta kring intervjuerna. 

Under utformningen av enkäten var mina ledord följande: 

• Hög svarsfrekvens 

• Ej tidskrävande (enkäten skall kunna presenteras och besvaras på under 5 minuter) 

• Enkla kryssalternativ med möjlighet till fördjupning 

• Korta frågeställningar som skall leda till uttömmande svar men vara enkla att förstå 

 

Den slutliga enkäten som delades ut bland de tillfrågade kom att bestå av tre frågor som var 

och en lyder12: 

 

1. Hur mycket tid och kraft har ni jämförelsevis under terminen lagt ned på de fem 

världsreligionerna? 

2. Anser du att lärarens religiositet spelar in i dennes undervisning av de fem 

världsreligionerna? 

3. Behandlas vissa religioner mer som politiska eller filosofiska rörelser mer än 

världsreligioner? 

                                                 
11 Lars Sörqvist, Kundtillfredställelse och kundmätningar (Lund: Studentlitteratur, 2000) 
12 Bilaga 1 
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Efter varje fråga följer ett system där de tillfrågade kryssar för ett alternativ som sträcker sig 

längst med en femgradig skala där 5 är starkt bejakande samt 1 är starkt nekande. Efter att ha 

kryssat lämpligt alternativ finns plats för egna kommentarer där de tillfrågade ges utrymme att 

utveckla sina svar ytterligare. 

 

De tillfrågade i denna undersökning är samtliga elever vid någon av gymnasieskolorna i 

Gävle. I rollen av elever innehar de ett unikt perspektiv i undervisningssammanhang som 

kommer till nytta i undersökningen. 

 

2.1.2 Intervjusektionen 
 

Intervjuerna är tre till antalet och har utförts med elever från Borgarskolan, Polhemsskolan 

och Vasaskolan, antalet tillfrågade är ca 70 elever per skola. De har utförts på frivillig basis 

med ett löfte om anonymitet vilket innebär att jag valt att endast referera till dem som just 

intervjuer utan referens till enstaka personer. Efter att ha samlat in de ifyllda enkäterna har jag 

frågat efter frivilliga som velat ställa upp vid intervjutillfällena. Målet var att inte fler än två 

elever från varje klass skulle delta vid samma intervjutillfälle, för att på detta vis utöka 

spridningen av erfarenheter hos intervjuobjekten. Detta mål uppfylldes i samtliga fall utom ett 

där även en tredje elev från samma klass tilläts delta, vilket i efterhand ej visade sig haft 

någon betydande inverkan på resultatet av intervjuseminariet. Intervjuerna utfördes i 

seminarieform där upp till nio intervjuobjekt deltog och där jag som intervjuare försökte ställa 

så få frågor som möjligt för att därmed låta intervjuobjekten lyfta fram de frågeställningar de 

själva fann mest intressanta. Endast vid behov blandade jag mig i diskussionerna för att se till 

att de inte lämnade ämnet. 

 

Nackdelen med denna valda metod är att intervjuerna blir svåra att jämföra sinsemellan då 

vissa frågor kan ha behandlats olika mycket, men då detta ej är målet med undersökningen 

anser jag att metoden bör fylla sitt syfte. 

 

2.2 Intervjuarbetet 
 

Intervjuerna utfördes på ett café i centrala Gävle. Anledningen till valet av plats är att jag ville 

söka mig ifrån skolans byggnader för att ingjuta en trygghet hos eleverna, för att prata kring 
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frågor som rör skolan. Min förhoppning är att denna plats av eleverna uppfattas som neutral 

och åtskild från skolan. Då jag praktiserat på två av skolorna och under praktiken intagit 

rollen som blivande lärare har jag enligt eleverna; stått mer på lärarnas sida än elevernas13. 

Därför var intentionerna med caféet som mötesplats ett medvetet försök att distansera oss från 

skolvärlden för att kunna diskutera kring frågorna på en så objektivt vis som möjligt. 

 

2.2.1 Enkättrötthet 
 

Enligt Sörqvist är det så kallade bortfallet14 ett av de i särklass största problemen man möter 

om man utför en undersökning i dagens samhälle: 

 

Vid enkätundersökningar är det inte ovanligt att bortfallet kan vara 60 – 70 %. 

Tendensen är idag dessutom att problemet ökar eftersom informationsöverflödet är stort 

i samhället och många kunder tröttnat på att besvara frågor från olika leverantörer. 

Man talar t o m idag ibland i undersökningssammanhang om problemet 

”enkättrötthet”.15

 

Även intervjuerna utformades liksom enkätundersökningen i överensstämmelse med de 

riktlinjer Sörqvist rekommenderar16. 

 

2.3 Bearbetning av data 
 

Enkätundersökningen bearbetades genom att sammanställa de inkomna svaren på sifferskalan. 

I vissa fall hade elever svarat på ett sätt som uppenbarligen visade på att personen i fråga 

antingen totalt misslyckats med att förstå hur svaren för enkäten skulle ifyllas, eller så har 

personen ifråga ej bemödat sig med att läsa igenom frågorna innan de besvarat enkäten. 

Enkäter som faller under ovan nämnde kategori, har sållats ur innan sammanställningen av 

svaren påbörjats. 

 

                                                 
13 Påstående av elev vid Intervju 2007-04-23 
14 Personer som av olika anledningar ej vill delta i undersökningen 
15 Sörqvist, 2000, s.95 
16 Sörqvist, 2000 
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Efter att ha räknat ut medelvärden fördelande på de tre olika skolorna, fastslogs även hur 

svaren var fördelade efter genus. När medelvärdet var uträknat studerades de olika enkäterna 

översiktligt för att söka finna specifika skillnader inom varje gruppering. Efter detta följde en 

sammanställning av de kommentarer eleverna lämnat i sina enkäter. Med resultaten från 

enkäterna som bas utformades generella riktlinjer inför intervjuseminarierna. Under 

intervjutillfällena fördes anteckningar, vilka sedan renskrivits och sammanställts i 

undersökningskapitlet av arbetet. 
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3. Resultat 

3.1 Enkätundersökningen 
 

Denna första del av undersökningen syftar som tidigare nämnts till att ge en statistisk grund 

till undersökningen, samt till att ge hjälpa till att forma frågeställningar som ligger till grund 

för efterkommande intervjuseminarier. Enkätundersökningen presenteras först översiktligt, 

sedan följer observationer skolorna emellan. Efter detta följer en genusaspekt och slutligen en 

kort sammanfattning över vad som anses vara det viktigaste som framkommit under 

sammanställningen av de besvarade enkäterna. Resultatet av enkätundersökningen presenteras 

nedan och kan med fördel studeras i kombination med de diagram som återfinns under 

allmänna tendenser. 

 

3.1.1 Allmänna tendenser 
 

Överlag kan stora likheter mellan hur buddism och hinduism behandlas i undervisningen, 

utläsas ur de besvarade enkäterna, likväl som att islam, judendom och kristendom bär stora 

likheter sinsemellan. I fortsättningen kommer termerna de österländska religionerna17 samt 

de abrahamitiska religionerna18 användas som samlingsbegrepp i dessa sammanhang. 

 

Överlag anser de tillfrågade att mer tid och undervisning används till undervisningen av de 

abrahamitiska religionerna till nackdel för de österländska religionerna. På samtliga skolor 

placeras de österländska religionerna på den del av skalan som indikerar att mindre tid och 

kraft lagts på religionen i jämförelse till de övriga av de fem världsreligionerna. I utrymmen 

som lämnats för kommentarer till frågorna efterlyses i ett flertal fall att mer tid och kraft 

lägges på undervisningen av i synnerhet buddism, men i många fall även hinduism, på 

bekostnad av de abrahamitiska religionerna. 

 

I ett stort antal fall uttrycks även ett missnöje med hur mycket tid och kraft som under 

terminen lagts på undervisning av kristendom. I motsats till hur tendenserna går i fråga om 

kristendom så efterlyses mer tid och kraft av undervisningen av islam i många kommentarer. 

                                                 
17 Buddism samt hinduism 
18 Islam, judendom samt kristendom 
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Statistiskt sätt så återfinns även islam (även om det är med allra minsta marginal), på samma 

sida av skalan som de österländska religionerna när det gäller hur mycket tid och kraft som 

under terminen lagts på de fem världsreligionerna sinsemellan. 

 

Sett till huruvida de tillfrågade eleverna anser att lärarens religiositet spelar in i dennes 

undervisning av de fem världsreligionerna, så anser de flesta att så lärarens religiositet ej har 

någon större inverkan på undervisningen. Däremot ger enkätundersökningen ej ett kristallklart 

svar på frågan då svaren ligger närmare tveksamt än en nekande svar på den femgradiga 

skalan. Kristendomen är den religion där ett stort antal ändå ställer sig tveksamma, istället för 

att neka till påståendet. När det gäller islam så kan liknande tendenser anas även om de är 

mindre klara än vad gäller kristendomen. 

 

Slutligen gäller det frågan om vissa religioner behandlas mer som politiska eller filosofiska 

rörelser än världsreligioner. I denna fråga talar siffrorna sitt tydliga språk. Buddism och islam 

behandlas enligt undersökningen mer som politiska och filosofiska rörelser. Strax efter följer 

hinduism samt judendom där många ställer sig tveksamma till påståendet, medan kristendom 

av de tillfrågade ej anses behandlas som en politisk eller filosofisk rörelse. 

 

Nedan följer tre diagram som illustrerar resultaten av undersökningen för de enskilda 

frågorna: 

1. Hur mycket tid och kraft har ni jämförelsevis under terminen lagt ned på de fem världsreligionerna?

0%

20%
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2. Anser du att lärarens religiositet spelar in i dennes undervisning av de fem världsreligionerna?

Män Borgarskolan Män Vasaskolan Män Polhemskolan Kvinnor Borgarskolan Kvinnor Vasaskolan Kvinnor Polhemskolan

Buddism

Hinduism

Judendom

Islam

Kristendom

3. Behandlas vissa religioner mer som politiska eller filosofiska rörelser än världsreligioner?

Buddism Hinduism Judendom Islam Kristendom

Män Borgarskolan

Män Vasaskolan

Män Polhemskolan

Kvinnor Borgarskolan

Kvinnor Vasaskolan

Kvinnor Polhemskolan

 

3.1.2 Borgarskolan 
 

På borgarskolan anser både de manliga samt de kvinnliga tillfrågade att kristendom likväl som 

judendom får mycket utrymma i undervisningen. Av de efterföljande kommentarerna att 

döma så får de även för stor del av undervisningen. Kommentarerna påvisar att eleverna anser 

att de redan behärskar kristendom, att de fått lära sig; allt som är viktigt med kristendom redan 

i högstadiet19, samt att de; redan kan kristendomen och vill läsa mer om buddism och islam20. 

Buddism och hinduism efterlyses i högsta grad, speciellt av de manliga tillfrågade. Men 

många vill även veta mer om islam. 

                                                 
19 kommentar från enkätundersökningen 
20 kommentar från enkätundersökningen 
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Många av de tillfrågade anser att judendom får mycket plats, av kommentarerna att döma så 

har många av eleverna utfört en större fördjupningsuppgift under terminen vilket förmodligen 

bidrar till åsikter om att judendomen får mer utrymme än övriga religioner i 

undervisningssammanhang. De kvinnliga tillfrågade anser mer än någon annan grupp att 

lärarens religiositet spelar in i undervisningen av världsreligionerna, speciellt när det gäller de 

abrahamitiska religionerna, men även i undervisningen av de österländska religionerna. 

 

3.1.3 Vasaskolan 
 

Tongångarna på Vasaskolan liknar i mångt och mycket de tendenser som tagits upp under 

Borgarskolan, med skillnaden att en majoritet av de kommenterade enkäterna efterlyser mer 

undervisning av islam. Statistiskt sett så får islam ungefär lika mycket utrymme som de 

österländska religionerna, men då undersökningen ej innefattar olika skolklasser som en 

variabel går det ej att utläsa ur enkäterna huruvida detta skiljer sig mellan olika lärare eller om 

skillnaderna återfinns hos de tillfrågades egna värderingar. 

 

Både de manliga liksom de kvinnliga tillfrågade anser även att islam behandlas mer som en 

politisk eller filosofisk rörelse än en världsreligion. Många av kommentarerna till denna fråga 

innehåller ordet terrorister. Huruvida detta är ett tecken på att undervisningen tagit upp 

religiös fanatism som en del av religionen eller om den skiljt mellan politik och religion 

framgår ej, men av statistiken att döma så anses islam som sagt behandlas mer som en politisk 

eller filosofisk rörelse. 

 

3.1.4 Polhemsskolan 
 

Först och främst så anser de tillfrågade vid Polhemsskolan att de österländska religionerna får 

nästan lika mycket utrymme i undervisningen i jämförelse med de abrahamitiska religionerna. 

Till skillnad mot de två tidigare skolorna så är skillnaden mellan dessa två grupper av 

religioner ej lika stor enligt de tillfrågade. En annan skillnad i jämförelse med de två tidigare 

undersökta skolorna är även att lärarens religiositet anses spela mindre roll i alla religioner 

förutom kristendomen enligt både de manliga likväl som de kvinnliga tillfrågade. Något 

iögonfallande är det faktum att man på Polhemsskolan anser att hinduismen behandlas mer 
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som en politisk eller filosofisk rörelse. Tyvärr framgår någon förklaring till detta ej av 

kommentarerna. 

 

I många kommentarer efterfrågas även att mer tid och kraft läggs på undervisningen av 

hinduism. Någon anledning till detta ges heller ej, men enligt undersökningen så återfinns det 

lägsta resultatet för utrymmet för en enskild religion på någon av skolorna, för hinduism på 

Polhemsskolan enligt de kvinnliga tillfrågade. 

 

3.1.5 Genusaspekt 
 

Överlag har de manliga tillfrågade en större tendens än de kvinnliga att välja svarsalternativ i 

ändarna av skalan (med andra ord väljer de oftare alternativen 1 eller 5 på den femgradiga 

skalan). De kvinnliga tillfrågade använder sig däremot av hela skalan för att påvisa skillnader 

mellan alternativen. Sammantaget kan ur de besvarade enkäterna utläsas en tendens hos de 

manliga tillfrågade att se frågorna ur ett mer dualistiskt perspektiv, medan de kvinnliga 

tillfrågade enligt svaren ser på frågorna ur ett mer nyanserat perspektiv. 

 

3.1.6 Sammanfattning av enkäter 
 

De abrahamitiska religionerna anses få större del i undervisningen på bekostnad av de 

österländska religionerna. Många efterlyser mer undervisning av de österländska religionerna 

samt anser att undervisningen i kristendom kan minskas. Majoriteten av de tillfrågande anser 

ej att lärarens religiositet har någon större påverkan på undervisningen av de fem 

världsreligionerna, även om vissa tendenser indikerar att kristendom samt islam påverkas på 

detta vis. Slutligen anser en majoritet av de tillfrågade att buddism samt islam behandlas mer 

som politiska eller filosofiska rörelser än världsreligioner. 

 

3.2 Intervjuer 
 

Som tidigare nämnts är intervjuseminarierna utspridda över tre olika tillfällen. Redovisningen 

av dessa intervjuer kommer däremot att ske i tematisk form, därmed refereras ej till särskilda 

intervjutillfällen under presentationen. Varje tema föregås av ett citat från intervjuerna som 
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får känneteckna temat som behandlas i stycket. Slutligen följer en kort sammanfattning över 

vad som framkommit under intervjuerna. 

 

Då eleverna utlovades anonymitet och jag ej valt att undersöka sanningshalten i de fakta som 

uppkommit under reserverar jag mig därmed för eventuella avvikelser från sanningen som 

uppkommer i och med redovisningen av intervjuerna. 

 

Det som jag trodde var svenskt ju 

 

En mycket intressant observation som framkom under seminarierna var när en elev med 

erfarenhet från skolor i andra länder än Sverige, berättade hur han ansåg det mycket märkligt 

att det i Sverige ej talas om elevers eller lärares religiositet. Precis som när det gäller vilket 

parti man röstar på, så tillhör religiositeten den privata sfären. I diskussionerna kring hur det 

såg ut i andra delar av världen framkom att Sverige hade mycket gemensamt med den 

protestantiska delen av världen. 

 

Diskussionerna kom att behandla allt från förföljelser av oliktänkande till hur man i olika 

kulturer med stolthet berättar om sin religiösa övertygelse. Att lärare i den svenska 

gymnasieskolan är mycket försiktiga med att tala om elevernas religiösa övertygelse på grund 

av att man på detta vis är rädd att kränka eleven i fråga bör därmed vara ett arv från vårt 

lutheranska arv. I samband med dessa iakttagelser reagerade många av de deltagande eleverna 

på ett likartat vis. De berättade att de alltid trott att detta hörde till det de kallade det klassiskt 

svenska och/eller den så kallade jantelagen. När vi talade mer om dessa begrepp insåg allt fler 

att Sverige inte alltid varit det mer sekulariserade land det är idag. 

 

Diskussionerna kom även att handla om den svenska lagen och de tio budorden. Därifrån var 

steget inte så långt till att fundera kring de regler som gäller i klassrummet och varför lärarens 

roll har många likheter med de präster som en gång i tiden utförde undervisning med 

utgångspunkt i Luthers lilla katekes21. 

 

En elev som har kristna föräldrar och som själv är både döpt och konfirmerad men säger sig 

vara mer av en buddist, berättar om hur han upplever att hans lärare är stränga som i kyrkan, 

                                                 
21 Katekes är en beteckning för den lärobok som tidigare använts för undervisning av kristen tro 
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den enda utbildningsform som godtas på hans program, är att läsa ur böcker för att sedan ha 

en skriftlig prövning. Efter detta berättar han om en lärare som enligt eleven är flitig utövare 

av New Age. Denna lärare skall enligt denna utsago flitigt diskutera frågor om livet och 

religiositet samt i stort sett aldrig begagna sig av skriftliga prov. 

 

Under dessa diskussioner uppkom tankegångar hos eleverna om att lärare med religiositet 

som avviker från kristendomen har en benägenhet att oftare nyttja sig av undervisningssätt 

samt examinationsformer som enligt eleverna är både roligare och mer stimulerande. Något 

som även diskuterades mellan eleverna var huruvida dessa lärare även hade en tendens att 

bedriva undervisning utomhus, i en av grupperna handlade de exempel som då togs upp allt 

som oftast om en och samma lärare som oftast undervisar estetiska klasser, varför åsikterna 

därför gick isär huruvida detta hade någonting med lärarens religiositet eller ej. I de andra två 

grupperna var dock eleverna överens om att lärare som enligt dem var icke-kristna (oftast 

yngre och/eller med utländsk bakgrund) hade en större benägenhet att bedriva undervisning i 

närhet till naturen. 

 

Överlag konstaterades att de lärare som enligt eleverna var uttalat kristna var äldre, strängare 

samt opersonliga. Enligt eleverna var det även mer spännande med lärare med en annan 

religiositet än den svenska lutherska tron, de uppfattades som mer öppensinnade och hade 

oftast ett mer personligt förhållande till eleverna. 

 

En elev berättade i samband med detta hur man i hennes hemland har en kontakt med läraren 

som skiljer sig åtskilligt gentemot vad hon upplevt i Sverige. Enligt henne innehade lärare i 

hennes hemland en roll som hon liknade med en morbror eller moster. Läraren var involverad 

i livet utanför skolan samt hade en nära kontakt med föräldrarna. Enligt henne ledde detta till 

att man skötte sig i skolan eftersom man inte ville göra läraren ledsen eller besviken. De andra 

eleverna instämde enhälligt vid detta påstående. De lärare som de uppskattade mest var de 

som uppträdde på det vis som eleven beskrev när hon berättade om sitt hemland och som de 

kallade osvenskt. När jag bad dem utveckla detta så berättade de leendes att med tanke på det 

vi diskuterat så betyder nog osvenskt i detta sammanhang snarare icke-lutherskt. 
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Hon var ju ingen riktig lärare hon var bara för mycket 

 

Vid ett av samtalen uppstod vilda diskussioner kring en lärare som numer ej arbetar kvar vid 

skolan i fråga. Till en början diskuterades endast kring rykten om läraren men det visade sig 

att två elever faktiskt undervisats av läraren i fråga, varvid jag diskussionen mattades av och 

dessa elever började berätta om sina erfarenheter. Denna lärare var uttalat kristen och hade 

enligt dem inte mycket till övers för andra åsikter än den kristna sanningen. Eleverna ansåg att 

islam fick en särskilt vinklad behandling av läraren i fråga. Det hela hade ställt på sin spets då 

en bisexuell elev hamnade i hätsk diskussion med läraren som i och med detta fick hela 

klassen emot sig stormade ut ur klassrummet. Efter denna incident hade tydligen läraren 

ifråga sagt upp sig till elevernas stora glädje. Vid ett annat samtal uppstod diskussioner om en 

liknande problematik som uppstått då en lärare hamnat i konflikt med kristna elever vid 

diskussioner kring etik. 

 

Vid alla tre intervjutillfällen var eleverna rörande överens om att en lärare bör hålla sig med 

en så objektiv inställning som möjligt till sitt arbete. Då jag bad dem relatera till vad de 

tidigare sagt om lärare som utvecklar ett personligt förhållningssätt med eleverna, var de 

tydliga med att de ansåg att undervisningen var till för dem inte läraren, om denne vill dela 

med sig av sina egna åsikter så var det inga problem. Eleverna berättade att de till och med 

tycker att undervisningen blir mer intressant om läraren tar en annan ståndpunkt, så länge 

denne ej försökte påvisa felaktigheterna i någon annans synpunkter. 

 

Vidare diskuterades lärarens engagemang i ämnet. Eleverna var enhälliga i och med det 

faktum att de alla ansåg att lärare som brinner för sitt ämne är engagerande, men de ansåg att 

detta intresse ej bör gå överstyr så detta tenderar att färga undervisningen. Dagens elever är 

däremot enligt dem själva så pass skolade i källkritik att de förstår att all undervisning utgår 

ifrån lärarens perspektiv, vilket enligt dem själva tenderar att ge dem perspektiv på 

undervisningen. 

 

Man vill ju veta mer än bara deras helger 

 

Ett vanligt misstag hos lärare i religionskunskap är att de fokuserar för mycket på detaljer, 

vilket gör att man missar helheten. Detta är en vanlig syn på läraren enligt eleverna som deltar 

vid intervjuseminarierna. På de flesta skolor anser de att judendomen får onödigt mycket 
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utrymme på grund av att läraren ska hinna gå igenom vad eleverna själva anser vara en mängd 

onödiga detaljer. Efter att vi samtalat kring ämnet anser däremot många att det är bra att 

undervisningen grundar sig på detaljer för att sedan låta dessa utmynna i en större helhet. 

Däremot anser de att läraren oftast fokuserar så mycket på detaljerna att denne helt enkelt inte 

hinner med helheten vilket gör att eleverna anser att de aldrig gjorde mer än skrapa på ytan av 

religionen. 

 

Vidare anser majoriteten av de tillfrågade även att det är stor skillnad mellan undervisningen 

av kristendom gentemot undervisningen av andra religioner. När det gäller undervisningen av 

kristendom berättar en elev hur de diskuterat och filosoferat långväga kring ett antal 

bibeltexter, medan de i övriga religioner mest fick lära sig namn och termer på helgdagar samt 

religiösa föremål. 

 

Att större delen av undervisningen på detta vis utgår från kristna värderingar är de flesta 

överens om. De flesta eleverna tycker heller ej att detta är ett problem, däremot verkar de som 

motsätter sig detta, sakna alternativ till hur denna undervisning i så fall skulle kunna 

förändras, då de själva inser att majoriteten av eleverna i den svenska skolan är uppvuxna med 

kristna värderingar. 

 

Flertalet tillfrågade efterlyser studiebesök av personer med annan religiös åskådning snarare 

än studiebesök till diverse byggnader. De anser själva att det är viktigare att få samtala med 

dessa människor för att veta hur de resonerar kring olika frågor, än att veta hur den stereotypa 

personen i varje religion äter eller klär sig. 

 

Det känns som det inte är en riktig religion för att de inte har någon gud 

 

I enkätundersökningen frågades huruvida vissa religioner behandlas mer som filosofiska eller 

politiska rörelser. Detta ämne diskuterades flitigt under alla seminarier. Enligt eleverna själva 

så behandlas buddismen allt som oftast som en slags mystisk filosofi. Var snäll mot andra och 

meditera så löser det sig nog uttryckte en elev sig angående buddism. De österländska 

religionerna får enligt deltagarna vid seminarierna ofta vad de kallar för en andra klass 

stämpel. De behandlas som nästan-religioner uttrycker sig en annan elev. De elever som 

tycker på detta vis, menar på att läraren har svårt att tala om dessa religioner på samma vis 

som de abrahamitiska religionerna eftersom de ej är monoteistiska. När läraren undervisar om 
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hinduismen så känner många att religionen inte riktigt tas på allvar. Lärare uppges skoja friskt 

med utövarna av religionen. Under filmvisningar så skrattas det ofta åt kulturella skillnader 

och när det talas om hinduismens gudar så omnämns oftast guden Ganesha22 som 

pannkaksguden, vilket i stort sett alltid lockar elever till skratt. Eleverna känner att de 

abrahamitiska religionerna behandlas med mer vördnad då de har större släktskap till 

kristendomen, vilket gör att lärare liksom elever ofta har lättare att relatera till dem i motsats 

till de österländska religionerna. 

 

Man känner sig annorlunda liksom 

 

Även om islam och judendomen är en av de abrahamitiska religionerna så uppvisas stora 

likheter i hur religionerna porträtteras i undervisningen, med ovan nämnda österländska 

religioner. Den stora skillnaden dem emellan är dock att där de österländska religionerna 

framställs som vad eleverna kallar nästan-religioner23, så utmålas islam och judendomen mer 

som politiska rörelser än världsreligioner. Detta tror eleverna har mycket att göra med hur 

man i media gärna tar tillvara på minsta tendens till religiösa kopplingar hos våldsverkare och 

extremister. 

 

Stora delar av undervisningen av dessa två religioner går åt till att ge historiska förklaringar 

till varför extremister i dag begår våldsamheter i religionens namn. När lektionerna skall 

behandla judendom i religionskunskap, fokuseras allt som oftast stor del av undervisningen på 

Israel-Palestina konflikten, medan undervisningen av islam oftast behandlar al-Qaida och 

konflikter i mellanöstern. De medverkande anser det självklart att ta upp dessa frågor, men 

undrar om religionskunskapen skall dra ett så pass tungt lass på egen hand. Kanske är detta 

någonting som även bör behandlas mer på historielektioner eller samhällskunskapen undrar 

ett antal elever. 

 

Ett flertal elever som bekänner sig till islam känner sig illa till mods då dessa frågor behandlas 

under lektionerna. En elev berättar om att hon ofta får agera vad hon upplever som den andra 

sidan i diskussioner kring terrorister och demokrati. Hon berättar om att det ofta känns som 

att läraren ställer frågor som något överdrivet kan liknas med frågan; varför spränger ni oss? 

                                                 
22 Bokstävernas och lärdomens (också skolbarnens) beskyddare enligt hinduistisk mytologi 
23 se föregående stycke 
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Även om de givetvis inte ställer dessa frågor så anser eleverna att detta omedvetet blir själva 

andemeningen i frågorna. 

 

En annan elev undrar varför han alltid måste berätta om hur det är i hans hemland. Han kom 

till Sverige när han var mycket ung och har mycket få och vaga minnen av sitt hemland. Trots 

detta uppmanas han ofta berätta om hur det är där borta när islam diskuteras. Detta ingjuter 

hos eleverna en känsla av utanförskap som de annars inte känner. En elev undrar varför de 

alltid får berätta om islam när de hon kallar de svenska eleverna, slipper ställa sig upp och 

representera kristendomen. 

 

En kristen elev tar till orda och berättar hur han allt som oftast pekas ut av lärare och 

klasskamrater för att representera kristendomen runt om i världen. Han berättar om när han en 

gång blev beskylld för att vara omänsklig när klassen diskuterat Vatikanens ställning i 

abortfrågor. Diskussionen fortsätter med att de muslimska eleverna berättar hur man i svenska 

skolor ofta bakar ihop islam som en enhet, medan man skiljer på grenarna av den kristna 

kyrkan, nästan som om de vore olika religioner. Lärare som är uppvuxna i Sverige och inte 

rest särskilt mycket känner nog inte till hur pass stora skillnaderna mellan olika grenar inom 

islam eller judendomen egentligen är resonerar eleverna. 

 

Läraren smyger med kristendomen nästan som att han skäms 

 

Många av eleverna upplever att lärare som ej är uttalat kristna ofta ger sken av att skämmas 

när det är dags att undervisa i kristendom. Där har vi jantelagen igen utbrister en av eleverna. 

Han tycker att dessa lärare verkar känna; som om de måste tjata om något som alla vet men 

ingen egentligen bryr sig om, eller som att de nästan ber om ursäkt för att vi måste lyssna på 

dem då. Dessa lärare har enligt eleverna inga problem med att undervisa någon av de övriga 

religionerna, tvärtom upplevs de som både duktiga och engagerade i de övriga 

världsreligionerna. 

 

Några elever diskuterar hur situationen är när läraren är uttalat religiös men ej kristen. Då är 

enligt några av eleverna situationen omvänd. I dessa fall anser eleverna att lärarna verkligen 

är engagerade när det kommer till kristendomen, men att de ibland är lite väl kritiska till 

religionen och det som gjorts i dess namn. Det är ju som med terrorister som kallar sig 
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muslimer, det finns ju galningar överallt, men de använder ju bara religionen som ursäkt, 

säger en elev. 

 

3.2.1 Sammanfattning av intervjuer 
 

De centrala tankegångarna kring lärarens religiositet som framkom under 

intervjuseminarierna var följande: Svenska lärare är överlag försiktiga med att ställa frågor 

kring elevers eller andras religiositet, detta anses av de tillfrågade vara en del av Sveriges 

lutheranska arv. Lärare med en annan religiös tro än kristendom är mer benägna att gå utanför 

den traditionella undervisningsformen som enligt de tillfrågade består av att inomhus studera 

skriftligt material för att sedan examineras skriftligt. Dessa lärare är mer än de kristna lärarna 

benägna att upprätta ett personligt förhållningssätt till elever, vilket uppskattas av eleverna 

själva. 

 

Att lärare talar om sin egen religiositet och/eller har en avvikande uppfattning än eleverna 

själva, uppskattas som regel. Däremot anser eleverna ej att läraren bör försöka påverka elever 

i frågor som rör religiositet. Elever idag är enligt dem själva, källkritiska nog att inse att även 

den bäste av lärare är färgad av sin egen religiösa övertygelse. Enligt eleverna upplever de att 

de får diskutera svåra teologiska frågor under tiden som avsatts för kristendom, medan det 

fokuseras på onödiga detaljer vid undervisningen av övriga religioner. Vidare anses lärare 

behandlar de abrahamitiska religionerna med mer vördnad än övriga religioner, vilket 

eleverna tror grundar sig i att de österländska religionerna ej anses vara monoteistiska. 

 

Eleverna upplever att de österländska religionerna behandlas som lägre former av religion, 

ibland mer som filosofiska rörelser. De anser även att islam samt judendomen ofta behandlas 

som politiska rörelser, mer än världsreligioner. Alla religioner utom kristendomen behandlas 

oftast som enhetliga medan man inom kristendomen skiljer de olika inriktningarna åt som om 

de vore olika religioner. Slutligen anser elever att lärare upplever undervisningen av 

kristendom som mer problematisk än övriga. I vissa fall anser eleverna även läraren uppvisar 

en slags skam över att behöva undervisa i kristendom. 
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4 Diskussion 

4.1 Kritisk reflektion 
 

Med tanke på omfattningen av undersökningen har antalet elever som på varje skola valts ut 

för att delta i undersökningen begränsats något mer än vad som skulle göras vid en större mer 

omfattande undersökning. Något jag insåg under mitt arbete var att undersökningen utfördes i 

en tid då de flesta av de tänkta eleverna utförde olika former av slutarbeten i olika kurser och 

ett stort antal av de tillfrågade lärarna ej haft lektioner i vanlig mening, utan elever istället 

utfört individuella arbeten och endast enskilt samt vid utspridda tillfällen uppsökt lärare i form 

av handledning. 

 

En annan aspekt jag ej tidigare försett var att elever från yrkesförberedande linjer endast i 

undantagsfall kunde övertalas till att besvara enkäten och ville överhuvudtaget ej delta under 

intervjuseminarierna. Undersökningen har därför nästan uteslutande behandlat perspektiv från 

elever i studieförberedande klasser, vilket med största sannolikhet bidragit till en mer likriktad 

syn på frågorna som behandlas genomgående i undersökningen. Om elever från de 

yrkesförberedande klasserna deltagit är det min uppfattning att resultaten blivit mer avvikande 

skolorna sinsemellan. 

 

Dessa faktorer försvårade mitt arbete med att dela ut enkäter till samlade klasser, vilket även 

fick mig att fokusera enbart på genusaspekten samt skillnaden skolor emellan. Tidigare var 

tanken även att se om det fanns skillnader mellan olika årskurser, men denna fundering får 

istället bli något för en framtida uppföljning och/eller utökning av denna undersökning. 

 

4.2 Slutdiskussion kring religiositet och undervisning 
 

Innan jag påbörjade undersökningen, hade jag vissa aningar om vad detta skulle resultera i. På 

det stora hela infriades mina förväntningar, även om jag stötte på en hel del överraskningar på 

vägen. 

 

Frågeställningen jag valde att arbeta med var följande: 

• Hur påverkar lärarens religiositet dennes undervisning av de fem världsreligionerna? 
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Då denna fråga är relativt omfångsrik, delade jag upp den i följande underfrågor: 

• Anser eleverna att lärarens religiositet påverkar dennes undervisning? 

• Hur kan religiositeten återspeglas genom undervisningen? 

• Påverkar religiositeten undervisningens kvalitet? 

 

Ju längre undersökningen led, desto klarare blev det att eleverna, särskilt i intervjuerna, anser 

att lärarens religiositet påverkar dennes undervisning. I mångt och mycket upplevdes detta 

som något positivt, men vissa negativa aspekter kom även fram under arbetet. Sammantaget 

kan man säga att lärarens egen religiositet ökar lärarens engagemang och därmed elevernas 

intresse för ämnet. Däremot riskerar en för stark religiositet hos läraren på verka 

undervisningen i andra religioner på ett negativt vis. Att religiositeten kan återspeglas i 

undervisningen framgår även av undersökningen. De tillfrågade eleverna har bidragit med en 

mängd exempel, vilka framgår i resultatdelen av uppsatsen. 

 

Att religiositeten påverkar undervisningens kvalitet är också klarlagt. Däremot går åsikterna 

om det är till det bättre eller sämre, isär i denna fråga. Som tidigare nämnts, beror detta oftast 

på läraren själv. Om denne använder sin religiositet för att engagera elever upplevs detta som 

gott medan eleverna uttrycker en stark vilja att läraren ej söker övertyga elever om att 

anamma den egna religiösa övertygelsen. 

 

I diskussionerna kring huruvida man i undervisningen av kristendom bör diskutera teologiska 

samt filosofiska frågor, medan man i övriga frågor endast snuddar vid dessa frågor när man 

grundligt går igenom religionens hörnstenar, återknöt jag till Padens teorier om den 

komparativa religionsforskningen24. För att kunna föra djupare diskussioner inom ett ämne, 

krävs en gedigen kunskap om det allra mest grundläggande i frågan. Detta anser jag 

personligen är en åsikt som jag delar med många lärare, men under intervjuerna anser jag att 

eleverna själva tolkade detta som att läraren förminskade övriga religioner. Detta är dock min 

egen tolkning av problematiken, och då undersökningen gick upp på att blottlägga elevernas 

tankar kring lärarens religiositet, försökte jag efter bästa förmåga att avstå från att påverka 

elevernas åsikter och tankegångar under samtalen. 

 

                                                 
24 Paden, 1994, s. 33 

 25



En aspekt som eleverna själva ej tog i beaktning i diskussionerna kring lärarens objektivitet i 

undervisningen, är det faktum att läraren enligt läroplanen skall; klargöra det svenska 

samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera konflikter mellan dessa värden 

och faktisk verklighet25. I och med detta uppdrag är det lärarens skyldighet att klargöra för 

eleverna vilka normer och värderingar som råder i samhället och som de därför bör vara 

införstådda i när de lämnar skolan för att påbörja sitt stundande yrkesliv i ett demokratiskt 

samhälle. 

 

                                                 
25 Lärarens handbok, 2002 s. 46 
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6. Bilagor 

6.1 Enkät 
 

1. Hur mycket tid och kraft har ni jämförelsevis under terminen lagt ned på de fem världsreligionerna? 
 
Religion         Mer än övriga Lika mycket som övriga              Mindre än övriga 
 
Buddhism  5 4 3 2 1 
 
Hinduism  5 4 3 2 1 
 
Judendom  5 4 3 2 1 
 
Islam  5 4 3 2 1 
 
Kristendom  5 4 3 2 1 
 
(Om ni vid denna tidpunkt ej behandlat religionen lämnar ni raden tom) 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Anser du att lärarens religiositet spelar in i dennes undervisning av de fem världsreligionerna? 
 
Religion             Instämmer helt                Tveksamt            Instämmer inte 
 
Buddhism  5 4 3 2 1 
 
Hinduism  5 4 3 2 1 
 
Judendom  5 4 3 2 1 
 
Islam  5 4 3 2 1 
 
Kristendom  5 4 3 2 1 
 
(Om ni vid denna tidpunkt ej behandlat religionen lämnar ni raden tom) 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Behandlas vissa religioner mer som politiska/filosofiska rörelser än världsreligioner? 
 
Religion         Mer än övriga Lika mycket som övriga              Mindre än övriga 
 
Buddhism  5 4 3 2 1 
 
Hinduism  5 4 3 2 1 
 
Judendom  5 4 3 2 1 
 
Islam  5 4 3 2 1 
 
Kristendom  5 4 3 2 1 
 
(Om ni vid denna tidpunkt ej behandlat religionen lämnar ni raden tom) 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
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Sammanfattning


Ämnet religionskunskap har genomgått en omfattande förändring från tiden det kallades kristendomskunskap. Skolan skall idag verka på ett icke-konfessionellt vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärarens religiositet påverkar denne i undervisningen av de fem världsreligionerna.

För att besvara denna fråga har jag begagnat mig av en enkätundersökning som kommer att ligga till grund för fördjupande intervjuseminarier kring frågan. Sammanfattningsvis påvisar både enkätundersökningen samt intervjuseminarierna att eleverna som deltagit i undersökningen anser att lärarens religiositet inverkar på undervisningen av de fem världsreligionerna.

De anser att om läraren lyckas använde sin religiositet för att skapa engagemang för ämnet leder detta till att religiositeten har en positiv inverkan på undervisningen. Om läraren däremot söker influera elever för att övertyga dem om sanningen i dennes egen religiösa åskådning anser de att detta påverkar undervisningen på ett negativt vis.
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1. Bakgrund


1.1 Inledning


Som blivande lärare i ämnet religionskunskap mot gymnasieskolan, föreföll det mig naturligt att utgå från gymnasieskolans religionsundervisning i mitt val av ämne inför denna uppsats. Under min studietid har jag vid ett flertal tillfällen stött på situationer där lärarens egna värderingar och ideal lyser igenom. Oavsett om det rör sig om situationer som uppstår i samband med undervisning eller ej så representerar läraren allt som oftast mer än enbart sin egen åsikt. I elevens ögon kan lärarens agerande uppfattas som representativt för hela skolan och därmed i förlängningen även hela det svenska samhället.


En lärare bör i sin undervisning sträva mot att inta en så objektiv roll som situationen tillåter, om denne misslyckas med detta, och i stället engagerar sig allt för känslomässigt och i värsta fall tar parti för endera sidan under känsliga diskussioner, kan detta agerande leda till en känsla av utanförskap för vissa elever.

Under sin utveckling från kristendomskunskap till dagens religionskunskap, har ämnet genomgått stora förändringar. Men ämnet har i dagens läge fortfarande en prägel av kristendomen. Ett exempel på detta är den formulering som står att läsa i Lpf 94
;


I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism.


Denna formulering diskuteras ivrigt än i dag
, men sammantaget kan sägas att skolan idag skall verka på ett icke-konfessionellt vis
. Skolan skall alltså ej vara knuten till någon specifik kyrka eller trosuppfattning. Som lärare bör man verka för att ge en objektiv bild av olika religioner, men att helt och hållet lägga sina egna värderingar åt sidan. Därför finner jag det mycket angeläget att undersöka om och i så fall hur lärarens religiositet återspeglas, och om detta påverkar dennes undervisning av ämnet religionskunskap i dagens gymnasieskola.

1.2 Syfte och frågeställning


Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt lärarens egen religiositet påverkar denne i mötet med omgivningen, med betoning på eleverna som läraren undervisar i ämnet religionskunskap. Undersökningen syftar även till att undersöka om och i så fall hur lärarens undervisning av de fem världsreligionerna påverkas av dennes egen religiositet.

Sammantaget koncentrerar jag följande frågor under frågeställningen;


· Hur lärarens religiositet påverkar dennes undervisning av de fem världsreligionerna?


Med utgångspunkt i denna frågeställning kommer jag i mitt arbete söka svar på följande underfrågor:


· Anser eleverna att lärarens religiositet påverkar dennes undervisning?

· Hur kan religiositeten återspeglas genom undervisningen?

· Påverkar religiositeten undervisningens kvalitet?


1.2.1 Avgränsning


Då undersökningen omfattar elever från olika skolor och program väljer jag att fokusera på endast a-kursen i religionskunskap. I samråd med lärare vid gymnasieskolan väljer jag att fokusera frågeställningen kring de fem världsreligionerna; buddism, hinduism, islam, judendom samt kristendom, då a kursen i religionskunskap allt som oftast innefattar en genomgång av just dessa fem religioner med utrymme för eventuella fördjupningar inom varje område. En fokusering på dessa områden kan även underlätta att eventuellt skönja en påverkan av undervisningen av andra religioner än lärarens egen religiösa åskådning.


Denna fokusering kring de fem världsreligionerna framgår särskilt i arbetet kring de enkäter jag valt att arbeta med, vilket diskuteras närmare under avsnittet metod.

1.3 Tidigare forskning


I skrivande stund har jag ej lyckats finna någon tidigare forskning som undersöker just hur lärarens religiositet påverkar undervisningen av de fem världsreligionerna. Däremot har forskning inom närliggande områden behandlat likartade frågeställningar. William E. Padens tankar kring den komparativa religionsforskningen
 har influerat mig i mitt sätt att tänka kring undervisning av olika religioner. I sin beskrivning av skillnader mellan teologiska, rationalistiska och universalistiska tankeströmningar beskriver han i min mening även tre arketyper av religionslärare. Dessa kan kortfattat beskrivas som;


1. Den som försöker övertyga andra om den enda sanna läran (teologen)

2. Den som söker förklara andras religion som varianter av den sanna läran (rationalisten)

3. Den som anser alla religioner vara grenar av en universell sanning (universalisten)

I sin bok om värdegrunden väcker Kennert Orlenius många intressanta frågeställningar kring skolan i stort, men i synnerhet de etiska och i det långa loppet religiösa undertonerna i dagens svenska skola behandlas
.


I sin bok kring religionsdidaktik behandlar Carl E. Olivestam liknande frågor och även denna bok ligger till grund för många av de tankar som ryms i detta arbete
.


I sin doktorsavhandling Kränkningens livsförståelse – en religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan
, skriver Christina Osbeck om hur kränkning används medvetet eller omedvetet som ett medel i elevers anpassning till den rådande normen i skolvärlden. När hon beskriver dynamiken mellan lärares tänkande och den konkreta undervisningssituationen, står att läsa hur lärare;


tenderar att betona koncensus framför konflikt, vilket medför risk för integritetskränkningar
.

Elever med avvikande religiositet får enligt följande resonemang stå tillbaka med åsikter grundade i religiositeten, gentemot majoritetens åsikter i diskussioner kring etik och moral.


1.4 Religionskunskapsämnet


Olivestam behandlar i sin bok religionsdidaktik utvecklingen från kristendomskunskap till religionskunskap.


Successivt har det konfessionella konceptet ersatts med ett neutralitetskoncept där objektivitet och vetenskaplighet varit ledstjärnor. Kristendomens utveckling har därmed gått från att vara ett självständigt moralgrundande ämne till att integrerat samhällsorienterande ämne


Kommentar: Ämnet har alltså förändrats från att ha fostrat eleverna i kristendom till dagens samhällsorienterande ämne, men i realiteten har ämnet fortfarande en starkt fostrande roll i demokratiska principer som bygger på en kristen tradition och en västerländsk humanism. Enligt Padens modell kan sägas att ämnet gått från en teologisk grund till en rationalistisk och förhoppningsvis står på tröskeln till en framtida universalistisk inriktning?


2. Metod


2.1 Metod och urval


För att besvara frågeställningen har jag valt att dela upp undersökningen i två sektioner. Först ligger en sektion som bygger på en enkät bestående av tre korta frågor vilka förser mig med information samt statistik som kan hjälpa mig i min undersökning. Den andra sektionen består av intervjuer som kvalitativt går på djupet med de frågeställningar som behandlas ytligt i enkätsektionen.

2.1.1 Enkätsektionen

Enkäten är uppbyggd på de principer som Lars Sörqvist poängterar i boken Kundtillfredställelse och kundmätningar
, som beskriver hur man bör gå tillväga för att nå bästa tänkbara resultat när man arbetar med enkäter och undersökningar. Denna bok har även till stor del legat till grund för hur jag valt att arbeta kring intervjuerna.

Under utformningen av enkäten var mina ledord följande:

· Hög svarsfrekvens


· Ej tidskrävande (enkäten skall kunna presenteras och besvaras på under 5 minuter)


· Enkla kryssalternativ med möjlighet till fördjupning


· Korta frågeställningar som skall leda till uttömmande svar men vara enkla att förstå


Den slutliga enkäten som delades ut bland de tillfrågade kom att bestå av tre frågor som var och en lyder
:


1. Hur mycket tid och kraft har ni jämförelsevis under terminen lagt ned på de fem världsreligionerna?


2. Anser du att lärarens religiositet spelar in i dennes undervisning av de fem världsreligionerna?


3. Behandlas vissa religioner mer som politiska eller filosofiska rörelser mer än världsreligioner?


Efter varje fråga följer ett system där de tillfrågade kryssar för ett alternativ som sträcker sig längst med en femgradig skala där 5 är starkt bejakande samt 1 är starkt nekande. Efter att ha kryssat lämpligt alternativ finns plats för egna kommentarer där de tillfrågade ges utrymme att utveckla sina svar ytterligare.


De tillfrågade i denna undersökning är samtliga elever vid någon av gymnasieskolorna i Gävle. I rollen av elever innehar de ett unikt perspektiv i undervisningssammanhang som kommer till nytta i undersökningen.


2.1.2 Intervjusektionen

Intervjuerna är tre till antalet och har utförts med elever från Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolan, antalet tillfrågade är ca 70 elever per skola. De har utförts på frivillig basis med ett löfte om anonymitet vilket innebär att jag valt att endast referera till dem som just intervjuer utan referens till enstaka personer. Efter att ha samlat in de ifyllda enkäterna har jag frågat efter frivilliga som velat ställa upp vid intervjutillfällena. Målet var att inte fler än två elever från varje klass skulle delta vid samma intervjutillfälle, för att på detta vis utöka spridningen av erfarenheter hos intervjuobjekten. Detta mål uppfylldes i samtliga fall utom ett där även en tredje elev från samma klass tilläts delta, vilket i efterhand ej visade sig haft någon betydande inverkan på resultatet av intervjuseminariet. Intervjuerna utfördes i seminarieform där upp till nio intervjuobjekt deltog och där jag som intervjuare försökte ställa så få frågor som möjligt för att därmed låta intervjuobjekten lyfta fram de frågeställningar de själva fann mest intressanta. Endast vid behov blandade jag mig i diskussionerna för att se till att de inte lämnade ämnet.

Nackdelen med denna valda metod är att intervjuerna blir svåra att jämföra sinsemellan då vissa frågor kan ha behandlats olika mycket, men då detta ej är målet med undersökningen anser jag att metoden bör fylla sitt syfte.


2.2 Intervjuarbetet


Intervjuerna utfördes på ett café i centrala Gävle. Anledningen till valet av plats är att jag ville söka mig ifrån skolans byggnader för att ingjuta en trygghet hos eleverna, för att prata kring frågor som rör skolan. Min förhoppning är att denna plats av eleverna uppfattas som neutral och åtskild från skolan. Då jag praktiserat på två av skolorna och under praktiken intagit rollen som blivande lärare har jag enligt eleverna; stått mer på lärarnas sida än elevernas
. Därför var intentionerna med caféet som mötesplats ett medvetet försök att distansera oss från skolvärlden för att kunna diskutera kring frågorna på en så objektivt vis som möjligt.

2.2.1 Enkättrötthet

Enligt Sörqvist är det så kallade bortfallet
 ett av de i särklass största problemen man möter om man utför en undersökning i dagens samhälle:

Vid enkätundersökningar är det inte ovanligt att bortfallet kan vara 60 – 70 %.


Tendensen är idag dessutom att problemet ökar eftersom informationsöverflödet är stort i samhället och många kunder tröttnat på att besvara frågor från olika leverantörer.


Man talar t o m idag ibland i undersökningssammanhang om problemet ”enkättrötthet”.


Även intervjuerna utformades liksom enkätundersökningen i överensstämmelse med de riktlinjer Sörqvist rekommenderar
.

2.3 Bearbetning av data


Enkätundersökningen bearbetades genom att sammanställa de inkomna svaren på sifferskalan. I vissa fall hade elever svarat på ett sätt som uppenbarligen visade på att personen i fråga antingen totalt misslyckats med att förstå hur svaren för enkäten skulle ifyllas, eller så har personen ifråga ej bemödat sig med att läsa igenom frågorna innan de besvarat enkäten. Enkäter som faller under ovan nämnde kategori, har sållats ur innan sammanställningen av svaren påbörjats.


Efter att ha räknat ut medelvärden fördelande på de tre olika skolorna, fastslogs även hur svaren var fördelade efter genus. När medelvärdet var uträknat studerades de olika enkäterna översiktligt för att söka finna specifika skillnader inom varje gruppering. Efter detta följde en sammanställning av de kommentarer eleverna lämnat i sina enkäter. Med resultaten från enkäterna som bas utformades generella riktlinjer inför intervjuseminarierna. Under intervjutillfällena fördes anteckningar, vilka sedan renskrivits och sammanställts i undersökningskapitlet av arbetet.


3. Resultat


3.1 Enkätundersökningen


Denna första del av undersökningen syftar som tidigare nämnts till att ge en statistisk grund till undersökningen, samt till att ge hjälpa till att forma frågeställningar som ligger till grund för efterkommande intervjuseminarier. Enkätundersökningen presenteras först översiktligt, sedan följer observationer skolorna emellan. Efter detta följer en genusaspekt och slutligen en kort sammanfattning över vad som anses vara det viktigaste som framkommit under sammanställningen av de besvarade enkäterna. Resultatet av enkätundersökningen presenteras nedan och kan med fördel studeras i kombination med de diagram som återfinns under allmänna tendenser.

3.1.1 Allmänna tendenser

Överlag kan stora likheter mellan hur buddism och hinduism behandlas i undervisningen, utläsas ur de besvarade enkäterna, likväl som att islam, judendom och kristendom bär stora likheter sinsemellan. I fortsättningen kommer termerna de österländska religionerna
 samt de abrahamitiska religionerna
 användas som samlingsbegrepp i dessa sammanhang.

Överlag anser de tillfrågade att mer tid och undervisning används till undervisningen av de abrahamitiska religionerna till nackdel för de österländska religionerna. På samtliga skolor placeras de österländska religionerna på den del av skalan som indikerar att mindre tid och kraft lagts på religionen i jämförelse till de övriga av de fem världsreligionerna. I utrymmen som lämnats för kommentarer till frågorna efterlyses i ett flertal fall att mer tid och kraft lägges på undervisningen av i synnerhet buddism, men i många fall även hinduism, på bekostnad av de abrahamitiska religionerna.


I ett stort antal fall uttrycks även ett missnöje med hur mycket tid och kraft som under terminen lagts på undervisning av kristendom. I motsats till hur tendenserna går i fråga om kristendom så efterlyses mer tid och kraft av undervisningen av islam i många kommentarer. Statistiskt sätt så återfinns även islam (även om det är med allra minsta marginal), på samma sida av skalan som de österländska religionerna när det gäller hur mycket tid och kraft som under terminen lagts på de fem världsreligionerna sinsemellan.

Sett till huruvida de tillfrågade eleverna anser att lärarens religiositet spelar in i dennes undervisning av de fem världsreligionerna, så anser de flesta att så lärarens religiositet ej har någon större inverkan på undervisningen. Däremot ger enkätundersökningen ej ett kristallklart svar på frågan då svaren ligger närmare tveksamt än en nekande svar på den femgradiga skalan. Kristendomen är den religion där ett stort antal ändå ställer sig tveksamma, istället för att neka till påståendet. När det gäller islam så kan liknande tendenser anas även om de är mindre klara än vad gäller kristendomen.

Slutligen gäller det frågan om vissa religioner behandlas mer som politiska eller filosofiska rörelser än världsreligioner. I denna fråga talar siffrorna sitt tydliga språk. Buddism och islam behandlas enligt undersökningen mer som politiska och filosofiska rörelser. Strax efter följer hinduism samt judendom där många ställer sig tveksamma till påståendet, medan kristendom av de tillfrågade ej anses behandlas som en politisk eller filosofisk rörelse.

Nedan följer tre diagram som illustrerar resultaten av undersökningen för de enskilda frågorna: 

1. Hur mycket tid och kraft har ni jämförelsevis under terminen lagt ned på de fem världsreligionerna?
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2. Anser du att lärarens religiositet spelar in i dennes undervisning av de fem världsreligionerna?
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3. Behandlas vissa religioner mer som politiska eller filosofiska rörelser än världsreligioner?
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3.1.2 Borgarskolan


På borgarskolan anser både de manliga samt de kvinnliga tillfrågade att kristendom likväl som judendom får mycket utrymma i undervisningen. Av de efterföljande kommentarerna att döma så får de även för stor del av undervisningen. Kommentarerna påvisar att eleverna anser att de redan behärskar kristendom, att de fått lära sig; allt som är viktigt med kristendom redan i högstadiet
, samt att de; redan kan kristendomen och vill läsa mer om buddism och islam
. Buddism och hinduism efterlyses i högsta grad, speciellt av de manliga tillfrågade. Men många vill även veta mer om islam.

Många av de tillfrågade anser att judendom får mycket plats, av kommentarerna att döma så har många av eleverna utfört en större fördjupningsuppgift under terminen vilket förmodligen bidrar till åsikter om att judendomen får mer utrymme än övriga religioner i undervisningssammanhang. De kvinnliga tillfrågade anser mer än någon annan grupp att lärarens religiositet spelar in i undervisningen av världsreligionerna, speciellt när det gäller de abrahamitiska religionerna, men även i undervisningen av de österländska religionerna.

3.1.3 Vasaskolan


Tongångarna på Vasaskolan liknar i mångt och mycket de tendenser som tagits upp under Borgarskolan, med skillnaden att en majoritet av de kommenterade enkäterna efterlyser mer undervisning av islam. Statistiskt sett så får islam ungefär lika mycket utrymme som de österländska religionerna, men då undersökningen ej innefattar olika skolklasser som en variabel går det ej att utläsa ur enkäterna huruvida detta skiljer sig mellan olika lärare eller om skillnaderna återfinns hos de tillfrågades egna värderingar.

Både de manliga liksom de kvinnliga tillfrågade anser även att islam behandlas mer som en politisk eller filosofisk rörelse än en världsreligion. Många av kommentarerna till denna fråga innehåller ordet terrorister. Huruvida detta är ett tecken på att undervisningen tagit upp religiös fanatism som en del av religionen eller om den skiljt mellan politik och religion framgår ej, men av statistiken att döma så anses islam som sagt behandlas mer som en politisk eller filosofisk rörelse.


3.1.4 Polhemsskolan


Först och främst så anser de tillfrågade vid Polhemsskolan att de österländska religionerna får nästan lika mycket utrymme i undervisningen i jämförelse med de abrahamitiska religionerna. Till skillnad mot de två tidigare skolorna så är skillnaden mellan dessa två grupper av religioner ej lika stor enligt de tillfrågade. En annan skillnad i jämförelse med de två tidigare undersökta skolorna är även att lärarens religiositet anses spela mindre roll i alla religioner förutom kristendomen enligt både de manliga likväl som de kvinnliga tillfrågade. Något iögonfallande är det faktum att man på Polhemsskolan anser att hinduismen behandlas mer som en politisk eller filosofisk rörelse. Tyvärr framgår någon förklaring till detta ej av kommentarerna.

I många kommentarer efterfrågas även att mer tid och kraft läggs på undervisningen av hinduism. Någon anledning till detta ges heller ej, men enligt undersökningen så återfinns det lägsta resultatet för utrymmet för en enskild religion på någon av skolorna, för hinduism på Polhemsskolan enligt de kvinnliga tillfrågade.

3.1.5 Genusaspekt


Överlag har de manliga tillfrågade en större tendens än de kvinnliga att välja svarsalternativ i ändarna av skalan (med andra ord väljer de oftare alternativen 1 eller 5 på den femgradiga skalan). De kvinnliga tillfrågade använder sig däremot av hela skalan för att påvisa skillnader mellan alternativen. Sammantaget kan ur de besvarade enkäterna utläsas en tendens hos de manliga tillfrågade att se frågorna ur ett mer dualistiskt perspektiv, medan de kvinnliga tillfrågade enligt svaren ser på frågorna ur ett mer nyanserat perspektiv.

3.1.6 Sammanfattning av enkäter

De abrahamitiska religionerna anses få större del i undervisningen på bekostnad av de österländska religionerna. Många efterlyser mer undervisning av de österländska religionerna samt anser att undervisningen i kristendom kan minskas. Majoriteten av de tillfrågande anser ej att lärarens religiositet har någon större påverkan på undervisningen av de fem världsreligionerna, även om vissa tendenser indikerar att kristendom samt islam påverkas på detta vis. Slutligen anser en majoritet av de tillfrågade att buddism samt islam behandlas mer som politiska eller filosofiska rörelser än världsreligioner.


3.2 Intervjuer


Som tidigare nämnts är intervjuseminarierna utspridda över tre olika tillfällen. Redovisningen av dessa intervjuer kommer däremot att ske i tematisk form, därmed refereras ej till särskilda intervjutillfällen under presentationen. Varje tema föregås av ett citat från intervjuerna som får känneteckna temat som behandlas i stycket. Slutligen följer en kort sammanfattning över vad som framkommit under intervjuerna.


Då eleverna utlovades anonymitet och jag ej valt att undersöka sanningshalten i de fakta som uppkommit under reserverar jag mig därmed för eventuella avvikelser från sanningen som uppkommer i och med redovisningen av intervjuerna.


Det som jag trodde var svenskt ju


En mycket intressant observation som framkom under seminarierna var när en elev med erfarenhet från skolor i andra länder än Sverige, berättade hur han ansåg det mycket märkligt att det i Sverige ej talas om elevers eller lärares religiositet. Precis som när det gäller vilket parti man röstar på, så tillhör religiositeten den privata sfären. I diskussionerna kring hur det såg ut i andra delar av världen framkom att Sverige hade mycket gemensamt med den protestantiska delen av världen.


Diskussionerna kom att behandla allt från förföljelser av oliktänkande till hur man i olika kulturer med stolthet berättar om sin religiösa övertygelse. Att lärare i den svenska gymnasieskolan är mycket försiktiga med att tala om elevernas religiösa övertygelse på grund av att man på detta vis är rädd att kränka eleven i fråga bör därmed vara ett arv från vårt lutheranska arv. I samband med dessa iakttagelser reagerade många av de deltagande eleverna på ett likartat vis. De berättade att de alltid trott att detta hörde till det de kallade det klassiskt svenska och/eller den så kallade jantelagen. När vi talade mer om dessa begrepp insåg allt fler att Sverige inte alltid varit det mer sekulariserade land det är idag.


Diskussionerna kom även att handla om den svenska lagen och de tio budorden. Därifrån var steget inte så långt till att fundera kring de regler som gäller i klassrummet och varför lärarens roll har många likheter med de präster som en gång i tiden utförde undervisning med utgångspunkt i Luthers lilla katekes
.

En elev som har kristna föräldrar och som själv är både döpt och konfirmerad men säger sig vara mer av en buddist, berättar om hur han upplever att hans lärare är stränga som i kyrkan, den enda utbildningsform som godtas på hans program, är att läsa ur böcker för att sedan ha en skriftlig prövning. Efter detta berättar han om en lärare som enligt eleven är flitig utövare av New Age. Denna lärare skall enligt denna utsago flitigt diskutera frågor om livet och religiositet samt i stort sett aldrig begagna sig av skriftliga prov.


Under dessa diskussioner uppkom tankegångar hos eleverna om att lärare med religiositet som avviker från kristendomen har en benägenhet att oftare nyttja sig av undervisningssätt samt examinationsformer som enligt eleverna är både roligare och mer stimulerande. Något som även diskuterades mellan eleverna var huruvida dessa lärare även hade en tendens att bedriva undervisning utomhus, i en av grupperna handlade de exempel som då togs upp allt som oftast om en och samma lärare som oftast undervisar estetiska klasser, varför åsikterna därför gick isär huruvida detta hade någonting med lärarens religiositet eller ej. I de andra två grupperna var dock eleverna överens om att lärare som enligt dem var icke-kristna (oftast yngre och/eller med utländsk bakgrund) hade en större benägenhet att bedriva undervisning i närhet till naturen.

Överlag konstaterades att de lärare som enligt eleverna var uttalat kristna var äldre, strängare samt opersonliga. Enligt eleverna var det även mer spännande med lärare med en annan religiositet än den svenska lutherska tron, de uppfattades som mer öppensinnade och hade oftast ett mer personligt förhållande till eleverna.


En elev berättade i samband med detta hur man i hennes hemland har en kontakt med läraren som skiljer sig åtskilligt gentemot vad hon upplevt i Sverige. Enligt henne innehade lärare i hennes hemland en roll som hon liknade med en morbror eller moster. Läraren var involverad i livet utanför skolan samt hade en nära kontakt med föräldrarna. Enligt henne ledde detta till att man skötte sig i skolan eftersom man inte ville göra läraren ledsen eller besviken. De andra eleverna instämde enhälligt vid detta påstående. De lärare som de uppskattade mest var de som uppträdde på det vis som eleven beskrev när hon berättade om sitt hemland och som de kallade osvenskt. När jag bad dem utveckla detta så berättade de leendes att med tanke på det vi diskuterat så betyder nog osvenskt i detta sammanhang snarare icke-lutherskt.

Hon var ju ingen riktig lärare hon var bara för mycket

Vid ett av samtalen uppstod vilda diskussioner kring en lärare som numer ej arbetar kvar vid skolan i fråga. Till en början diskuterades endast kring rykten om läraren men det visade sig att två elever faktiskt undervisats av läraren i fråga, varvid jag diskussionen mattades av och dessa elever började berätta om sina erfarenheter. Denna lärare var uttalat kristen och hade enligt dem inte mycket till övers för andra åsikter än den kristna sanningen. Eleverna ansåg att islam fick en särskilt vinklad behandling av läraren i fråga. Det hela hade ställt på sin spets då en bisexuell elev hamnade i hätsk diskussion med läraren som i och med detta fick hela klassen emot sig stormade ut ur klassrummet. Efter denna incident hade tydligen läraren ifråga sagt upp sig till elevernas stora glädje. Vid ett annat samtal uppstod diskussioner om en liknande problematik som uppstått då en lärare hamnat i konflikt med kristna elever vid diskussioner kring etik.

Vid alla tre intervjutillfällen var eleverna rörande överens om att en lärare bör hålla sig med en så objektiv inställning som möjligt till sitt arbete. Då jag bad dem relatera till vad de tidigare sagt om lärare som utvecklar ett personligt förhållningssätt med eleverna, var de tydliga med att de ansåg att undervisningen var till för dem inte läraren, om denne vill dela med sig av sina egna åsikter så var det inga problem. Eleverna berättade att de till och med tycker att undervisningen blir mer intressant om läraren tar en annan ståndpunkt, så länge denne ej försökte påvisa felaktigheterna i någon annans synpunkter.

Vidare diskuterades lärarens engagemang i ämnet. Eleverna var enhälliga i och med det faktum att de alla ansåg att lärare som brinner för sitt ämne är engagerande, men de ansåg att detta intresse ej bör gå överstyr så detta tenderar att färga undervisningen. Dagens elever är däremot enligt dem själva så pass skolade i källkritik att de förstår att all undervisning utgår ifrån lärarens perspektiv, vilket enligt dem själva tenderar att ge dem perspektiv på undervisningen.

Man vill ju veta mer än bara deras helger

Ett vanligt misstag hos lärare i religionskunskap är att de fokuserar för mycket på detaljer, vilket gör att man missar helheten. Detta är en vanlig syn på läraren enligt eleverna som deltar vid intervjuseminarierna. På de flesta skolor anser de att judendomen får onödigt mycket utrymme på grund av att läraren ska hinna gå igenom vad eleverna själva anser vara en mängd onödiga detaljer. Efter att vi samtalat kring ämnet anser däremot många att det är bra att undervisningen grundar sig på detaljer för att sedan låta dessa utmynna i en större helhet. Däremot anser de att läraren oftast fokuserar så mycket på detaljerna att denne helt enkelt inte hinner med helheten vilket gör att eleverna anser att de aldrig gjorde mer än skrapa på ytan av religionen.

Vidare anser majoriteten av de tillfrågade även att det är stor skillnad mellan undervisningen av kristendom gentemot undervisningen av andra religioner. När det gäller undervisningen av kristendom berättar en elev hur de diskuterat och filosoferat långväga kring ett antal bibeltexter, medan de i övriga religioner mest fick lära sig namn och termer på helgdagar samt religiösa föremål.

Att större delen av undervisningen på detta vis utgår från kristna värderingar är de flesta överens om. De flesta eleverna tycker heller ej att detta är ett problem, däremot verkar de som motsätter sig detta, sakna alternativ till hur denna undervisning i så fall skulle kunna förändras, då de själva inser att majoriteten av eleverna i den svenska skolan är uppvuxna med kristna värderingar.

Flertalet tillfrågade efterlyser studiebesök av personer med annan religiös åskådning snarare än studiebesök till diverse byggnader. De anser själva att det är viktigare att få samtala med dessa människor för att veta hur de resonerar kring olika frågor, än att veta hur den stereotypa personen i varje religion äter eller klär sig.


Det känns som det inte är en riktig religion för att de inte har någon gud

I enkätundersökningen frågades huruvida vissa religioner behandlas mer som filosofiska eller politiska rörelser. Detta ämne diskuterades flitigt under alla seminarier. Enligt eleverna själva så behandlas buddismen allt som oftast som en slags mystisk filosofi. Var snäll mot andra och meditera så löser det sig nog uttryckte en elev sig angående buddism. De österländska religionerna får enligt deltagarna vid seminarierna ofta vad de kallar för en andra klass stämpel. De behandlas som nästan-religioner uttrycker sig en annan elev. De elever som tycker på detta vis, menar på att läraren har svårt att tala om dessa religioner på samma vis som de abrahamitiska religionerna eftersom de ej är monoteistiska. När läraren undervisar om hinduismen så känner många att religionen inte riktigt tas på allvar. Lärare uppges skoja friskt med utövarna av religionen. Under filmvisningar så skrattas det ofta åt kulturella skillnader och när det talas om hinduismens gudar så omnämns oftast guden Ganesha
 som pannkaksguden, vilket i stort sett alltid lockar elever till skratt. Eleverna känner att de abrahamitiska religionerna behandlas med mer vördnad då de har större släktskap till kristendomen, vilket gör att lärare liksom elever ofta har lättare att relatera till dem i motsats till de österländska religionerna.


Man känner sig annorlunda liksom

Även om islam och judendomen är en av de abrahamitiska religionerna så uppvisas stora likheter i hur religionerna porträtteras i undervisningen, med ovan nämnda österländska religioner. Den stora skillnaden dem emellan är dock att där de österländska religionerna framställs som vad eleverna kallar nästan-religioner
, så utmålas islam och judendomen mer som politiska rörelser än världsreligioner. Detta tror eleverna har mycket att göra med hur man i media gärna tar tillvara på minsta tendens till religiösa kopplingar hos våldsverkare och extremister.


Stora delar av undervisningen av dessa två religioner går åt till att ge historiska förklaringar till varför extremister i dag begår våldsamheter i religionens namn. När lektionerna skall behandla judendom i religionskunskap, fokuseras allt som oftast stor del av undervisningen på Israel-Palestina konflikten, medan undervisningen av islam oftast behandlar al-Qaida och konflikter i mellanöstern. De medverkande anser det självklart att ta upp dessa frågor, men undrar om religionskunskapen skall dra ett så pass tungt lass på egen hand. Kanske är detta någonting som även bör behandlas mer på historielektioner eller samhällskunskapen undrar ett antal elever.

Ett flertal elever som bekänner sig till islam känner sig illa till mods då dessa frågor behandlas under lektionerna. En elev berättar om att hon ofta får agera vad hon upplever som den andra sidan i diskussioner kring terrorister och demokrati. Hon berättar om att det ofta känns som att läraren ställer frågor som något överdrivet kan liknas med frågan; varför spränger ni oss? Även om de givetvis inte ställer dessa frågor så anser eleverna att detta omedvetet blir själva andemeningen i frågorna.


En annan elev undrar varför han alltid måste berätta om hur det är i hans hemland. Han kom till Sverige när han var mycket ung och har mycket få och vaga minnen av sitt hemland. Trots detta uppmanas han ofta berätta om hur det är där borta när islam diskuteras. Detta ingjuter hos eleverna en känsla av utanförskap som de annars inte känner. En elev undrar varför de alltid får berätta om islam när de hon kallar de svenska eleverna, slipper ställa sig upp och representera kristendomen.


En kristen elev tar till orda och berättar hur han allt som oftast pekas ut av lärare och klasskamrater för att representera kristendomen runt om i världen. Han berättar om när han en gång blev beskylld för att vara omänsklig när klassen diskuterat Vatikanens ställning i abortfrågor. Diskussionen fortsätter med att de muslimska eleverna berättar hur man i svenska skolor ofta bakar ihop islam som en enhet, medan man skiljer på grenarna av den kristna kyrkan, nästan som om de vore olika religioner. Lärare som är uppvuxna i Sverige och inte rest särskilt mycket känner nog inte till hur pass stora skillnaderna mellan olika grenar inom islam eller judendomen egentligen är resonerar eleverna.


Läraren smyger med kristendomen nästan som att han skäms


Många av eleverna upplever att lärare som ej är uttalat kristna ofta ger sken av att skämmas när det är dags att undervisa i kristendom. Där har vi jantelagen igen utbrister en av eleverna. Han tycker att dessa lärare verkar känna; som om de måste tjata om något som alla vet men ingen egentligen bryr sig om, eller som att de nästan ber om ursäkt för att vi måste lyssna på dem då. Dessa lärare har enligt eleverna inga problem med att undervisa någon av de övriga religionerna, tvärtom upplevs de som både duktiga och engagerade i de övriga världsreligionerna.


Några elever diskuterar hur situationen är när läraren är uttalat religiös men ej kristen. Då är enligt några av eleverna situationen omvänd. I dessa fall anser eleverna att lärarna verkligen är engagerade när det kommer till kristendomen, men att de ibland är lite väl kritiska till religionen och det som gjorts i dess namn. Det är ju som med terrorister som kallar sig muslimer, det finns ju galningar överallt, men de använder ju bara religionen som ursäkt, säger en elev.

3.2.1 Sammanfattning av intervjuer

De centrala tankegångarna kring lärarens religiositet som framkom under intervjuseminarierna var följande: Svenska lärare är överlag försiktiga med att ställa frågor kring elevers eller andras religiositet, detta anses av de tillfrågade vara en del av Sveriges lutheranska arv. Lärare med en annan religiös tro än kristendom är mer benägna att gå utanför den traditionella undervisningsformen som enligt de tillfrågade består av att inomhus studera skriftligt material för att sedan examineras skriftligt. Dessa lärare är mer än de kristna lärarna benägna att upprätta ett personligt förhållningssätt till elever, vilket uppskattas av eleverna själva.

Att lärare talar om sin egen religiositet och/eller har en avvikande uppfattning än eleverna själva, uppskattas som regel. Däremot anser eleverna ej att läraren bör försöka påverka elever i frågor som rör religiositet. Elever idag är enligt dem själva, källkritiska nog att inse att även den bäste av lärare är färgad av sin egen religiösa övertygelse. Enligt eleverna upplever de att de får diskutera svåra teologiska frågor under tiden som avsatts för kristendom, medan det fokuseras på onödiga detaljer vid undervisningen av övriga religioner. Vidare anses lärare behandlar de abrahamitiska religionerna med mer vördnad än övriga religioner, vilket eleverna tror grundar sig i att de österländska religionerna ej anses vara monoteistiska.


Eleverna upplever att de österländska religionerna behandlas som lägre former av religion, ibland mer som filosofiska rörelser. De anser även att islam samt judendomen ofta behandlas som politiska rörelser, mer än världsreligioner. Alla religioner utom kristendomen behandlas oftast som enhetliga medan man inom kristendomen skiljer de olika inriktningarna åt som om de vore olika religioner. Slutligen anser elever att lärare upplever undervisningen av kristendom som mer problematisk än övriga. I vissa fall anser eleverna även läraren uppvisar en slags skam över att behöva undervisa i kristendom.


4 Diskussion

4.1 Kritisk reflektion


Med tanke på omfattningen av undersökningen har antalet elever som på varje skola valts ut för att delta i undersökningen begränsats något mer än vad som skulle göras vid en större mer omfattande undersökning. Något jag insåg under mitt arbete var att undersökningen utfördes i en tid då de flesta av de tänkta eleverna utförde olika former av slutarbeten i olika kurser och ett stort antal av de tillfrågade lärarna ej haft lektioner i vanlig mening, utan elever istället utfört individuella arbeten och endast enskilt samt vid utspridda tillfällen uppsökt lärare i form av handledning.


En annan aspekt jag ej tidigare försett var att elever från yrkesförberedande linjer endast i undantagsfall kunde övertalas till att besvara enkäten och ville överhuvudtaget ej delta under intervjuseminarierna. Undersökningen har därför nästan uteslutande behandlat perspektiv från elever i studieförberedande klasser, vilket med största sannolikhet bidragit till en mer likriktad syn på frågorna som behandlas genomgående i undersökningen. Om elever från de yrkesförberedande klasserna deltagit är det min uppfattning att resultaten blivit mer avvikande skolorna sinsemellan.


Dessa faktorer försvårade mitt arbete med att dela ut enkäter till samlade klasser, vilket även fick mig att fokusera enbart på genusaspekten samt skillnaden skolor emellan. Tidigare var tanken även att se om det fanns skillnader mellan olika årskurser, men denna fundering får istället bli något för en framtida uppföljning och/eller utökning av denna undersökning.


4.2 Slutdiskussion kring religiositet och undervisning

Innan jag påbörjade undersökningen, hade jag vissa aningar om vad detta skulle resultera i. På det stora hela infriades mina förväntningar, även om jag stötte på en hel del överraskningar på vägen.

Frågeställningen jag valde att arbeta med var följande:


· Hur påverkar lärarens religiositet dennes undervisning av de fem världsreligionerna?


Då denna fråga är relativt omfångsrik, delade jag upp den i följande underfrågor:


· Anser eleverna att lärarens religiositet påverkar dennes undervisning?


· Hur kan religiositeten återspeglas genom undervisningen?


· Påverkar religiositeten undervisningens kvalitet?


Ju längre undersökningen led, desto klarare blev det att eleverna, särskilt i intervjuerna, anser att lärarens religiositet påverkar dennes undervisning. I mångt och mycket upplevdes detta som något positivt, men vissa negativa aspekter kom även fram under arbetet. Sammantaget kan man säga att lärarens egen religiositet ökar lärarens engagemang och därmed elevernas intresse för ämnet. Däremot riskerar en för stark religiositet hos läraren på verka undervisningen i andra religioner på ett negativt vis. Att religiositeten kan återspeglas i undervisningen framgår även av undersökningen. De tillfrågade eleverna har bidragit med en mängd exempel, vilka framgår i resultatdelen av uppsatsen.

Att religiositeten påverkar undervisningens kvalitet är också klarlagt. Däremot går åsikterna om det är till det bättre eller sämre, isär i denna fråga. Som tidigare nämnts, beror detta oftast på läraren själv. Om denne använder sin religiositet för att engagera elever upplevs detta som gott medan eleverna uttrycker en stark vilja att läraren ej söker övertyga elever om att anamma den egna religiösa övertygelsen.

I diskussionerna kring huruvida man i undervisningen av kristendom bör diskutera teologiska samt filosofiska frågor, medan man i övriga frågor endast snuddar vid dessa frågor när man grundligt går igenom religionens hörnstenar, återknöt jag till Padens teorier om den komparativa religionsforskningen
. För att kunna föra djupare diskussioner inom ett ämne, krävs en gedigen kunskap om det allra mest grundläggande i frågan. Detta anser jag personligen är en åsikt som jag delar med många lärare, men under intervjuerna anser jag att eleverna själva tolkade detta som att läraren förminskade övriga religioner. Detta är dock min egen tolkning av problematiken, och då undersökningen gick upp på att blottlägga elevernas tankar kring lärarens religiositet, försökte jag efter bästa förmåga att avstå från att påverka elevernas åsikter och tankegångar under samtalen.

En aspekt som eleverna själva ej tog i beaktning i diskussionerna kring lärarens objektivitet i undervisningen, är det faktum att läraren enligt läroplanen skall; klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet
. I och med detta uppdrag är det lärarens skyldighet att klargöra för eleverna vilka normer och värderingar som råder i samhället och som de därför bör vara införstådda i när de lämnar skolan för att påbörja sitt stundande yrkesliv i ett demokratiskt samhälle.
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6. Bilagor


6.1 Enkät


1. Hur mycket tid och kraft har ni jämförelsevis under terminen lagt ned på de fem världsreligionerna?


Religion
        Mer än övriga
Lika mycket som övriga              Mindre än övriga


Buddhism

5
4
3
2
1


Hinduism

5
4
3
2
1


Judendom

5
4
3
2
1


Islam

5
4
3
2
1


Kristendom

5
4
3
2
1


(Om ni vid denna tidpunkt ej behandlat religionen lämnar ni raden tom)


Kommentar:_________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


2. Anser du att lärarens religiositet spelar in i dennes undervisning av de fem världsreligionerna?


Religion
            Instämmer helt
               Tveksamt
           Instämmer inte


Buddhism

5
4
3
2
1


Hinduism

5
4
3
2
1


Judendom

5
4
3
2
1


Islam

5
4
3
2
1


Kristendom

5
4
3
2
1


(Om ni vid denna tidpunkt ej behandlat religionen lämnar ni raden tom)


Kommentar:_________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


3. Behandlas vissa religioner mer som politiska/filosofiska rörelser än världsreligioner?


Religion
        Mer än övriga
Lika mycket som övriga              Mindre än övriga


Buddhism

5
4
3
2
1


Hinduism

5
4
3
2
1


Judendom

5
4
3
2
1


Islam

5
4
3
2
1


Kristendom

5
4
3
2
1


(Om ni vid denna tidpunkt ej behandlat religionen lämnar ni raden tom)


Kommentar:_________________________________________________________________
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