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Abstrakt 

Syftet med min uppsats var att undersöka vilka didaktiska frågor och urval lärare inom ämnet 

religionskunskap anser vara centrala i undervisning och lärande i ett pluralistiskt samhälle, 

präglat av en mångfald livsåskådningar, religioner och kulturer. Som bakgrund till min 

empiriska undersökning har jag studerat litteratur som gett en historisk översikt över hur den 

ökande pluralismen har inverkat på skola och samhälle. Jag har också granskat Läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet och kursplanen för religionskunskap, för att undersöka vilka 

mål som de nationella styrdokumenten lyfter fram. Jag valde att använda den kvalitativa 

forskningsmetoden, i vilken jag intervjuat lärare inom ämnet religionskunskap. Resultatet av 

undersökningen visade att lärarna ansåg att det i ett samhälle präglat av pluralism, blir än mer 

centralt att betona allsidighet och saklighet. Dessutom med tanke på mångfalden språk bland 

elever med utländsk bakgrund låta undervisningen få det nödvändiga utrymmet i tid som 

krävs, och att lärarna bör betona området tro och tradition. Lärarna framhåller också att 

elevmedverkan i undervisningen och ett bra samarbete med föräldrarna är metoder som 

främst tar tillvara mångfalden bland eleverna. Det som jag kan säga saknas i lärarnas arbete 

med elever med utländsk bakgrund är ett mera medvetet arbete med att främja elevernas 

dubbla identitet. 

 

Sökord: religionskunskap, religionsdidaktik, didaktiska urval, pluralistiskt samhälle, 
mångkulturalism, mångreligiositet 
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 1 Inledning 

Frågor och funderingar som rör tron, livet och etiska förhållningssätt utgör en väsentlig del av 

en människas livsvärld, och många kulturella traditioner har sina rötter i religionen. Mot 

bakgrund av detta faktum och den mångfald av religioner, kulturformer och 

meningsinriktningar som finns i dagens samhälle och då även i skolan, har jag många gånger 

undrat över hur jag som lärare i religionskunskap ska förhålla mig till 

religionskunskapsämnet och dess olika arbetsområden. Vilka eventuella hinder och 

möjligheter kommer jag att möta i undervisning och lärande i ämnet religionskunskap? I 

skolans styrdokument betonas att eleverna ska uppmuntras till personliga ställningstaganden 

grundade på egna kunskaper och överväganden, inte på något som föreskrivits av auktoriteter. 

Men det är troligt att en del elever har, utifrån sin kulturella bakgrund, blivit fostrade till att 

omfatta övertygelsen att de måste underordna sig auktoriteter. Detta kan upplevas som ett 

hinder för läraren i strävan att uppfylla styrdokumentens mål, som tydligt visar att den egna 

kunskapen och det egna ställningstagandet genom reflektion och diskussion kan utgöra en 

möjlighet för eleverna att få en större insyn i och förståelse för den egna och andras kultur 

och religion. I boken Värdegrund och svensk etnicitet (2001) menar Hans Olof Gustavsson: 

 

Människor är oftast omedvetna om hur kulturbakgrund påverkar det egna 
förhållningssättet. I ett homogent samhälle är det lätt att leva omedvetet om sina 
värderingar. Det självklara är omedvetet och blir inte medvetet förrän det ställs mot 
något som skapar kontrast. När så blir fallet är ett vanligen förekommande 
förhållningssätt att inta en försvarsposition där man ser egna värderingar och den 
egna kulturen som normala och gör dem till norm för hur man ska betrakta andras 
uppfattningar. Individen uttrycker de egna värderingarna som ”objektiv” kunskap 
och gör gällande att man har en ”objektiv” eller ”saklig” hållning. (s. 146) 
 

Under rubriken Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs (2001), visar Pirjo 

Lahdenperä att lärare i det mångkulturella samhället inte kan utgå från att alla elever har 

samma värdegrund, referenser och tankestrukturer som de själva och de övriga som är 

verksamma i skolan. Detta betyder då att vi som lärare med nödvändighet bör erkänna, 

tillvarata och stödja de skilda elevernas traditioner. Lahdenperä ser detta utifrån både ett 

individ- och ett samhällsperspektiv: 

 

Ett mångkulturellt samhälle kan utvecklas när det finns möjligheter för de enskilda 
individerna att behålla och utveckla de olika kulturerna, så väl 
ursprungskulturen/kulturerna som den kontextuella kulturen och därmed utveckla 
en flerkulturell identitet. (s. 133) 
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I den religionssociologiska litteraturen syns tre begrepp känneteckna vår tid och vårt moderna, 

samhälle. Mångkulturalism åtföljd av mångreligiositet är två kännetecken för en globaliserad 

värld. Det tredje begreppet är sekularisering, som innebär en process i vilken både samhället 

och människan förändrats. Inger Furseth och Pål Repstad visar i boken Religionssociologi - en 

introduktion (2005), att begreppet sekularisering i akademiska sammanhang kan används för 

att visa att religionen i det moderna västerländska samhället fått en mer marginaliserad och allt 

mindre betydelse, både på samhällsnivå och på individnivå. I definitionen av begreppet lyfter 

de bland andra fram Larry Shiners teori. Han menar att vi i huvudsak ska förstå denna 

förändring så, att religionen försvagas. Inte minst då t.ex. religiösa symboler och dogmer 

mister betydelse, samtidigt som religion och tro inte längre behöver ha sin grund i religiösa 

institutioner och gemenskaper, utan religionen blir snarare personligt grundad. Religionen 

behöver således inte ha en fast förankring i samhället, vilket betyder att religionen i stort sett 

upphör att ha inflytande över samhällets utformning. Samhället och samhällsordningar kan 

alltså vara sekulariserade medan många människor i det privata livet fortfarande omfattar 

högst personliga religiösa trosföreställningar. De tre begreppen, mångkulturalism, 

mångreligiositet och sekularisering säger oss att vårt samhälle kännetecknas av att vara 

pluralistiskt. 

 

Intressant i detta sammanhang är att Furseth och Repstad, genom att peka på Yves Lamberts 

definition av begreppet sekularisering, kan visa att det i den västerländska kulturen har skett en 

frigörelse från religiösa auktoriteter. Dessutom att Peter L. Berger menar att det moderna 

samhällets pluralism leder till att människors verklighetsuppfattningar förlorar sin självklara 

status och blir något som var och en måste ta ställning till och fritt välja. Men detta betyder för 

Berger inte att människan i sig blir mindre intresserad av religion som sådan. Furseth och 

Repstad citerar Berger: 

 

Att säga att religiös tro väljs snarare än att det tas för givet är inte detsamma som 
att säga att religiös tro inte längre är möjligt. Enkelt uttryckt skulle jag vilja säga 
att pluralismen påverkar hur, snarare än vad, när det gäller religiös tro och praxis 
- och det är något helt annat än sekularisering. (s. 123) 

 

Detta stämmer väl med det jag tidigare sagt, att det i skolans styrdokument betonas att eleverna 

ska uppmuntras till personliga ställningstaganden grundade på egna kunskaper och 

överväganden, och inte på något som föreskrivits av auktoriteter. 
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Jag har valt att i denna uppsats ägna mig åt religionsundervisning och lärande inom 

grundskolans senare år. Genom att ägna min uppsats åt detta ämne vill jag skaffa mig 

kunskaper om hur lärarna i en pluralistisk miljö väljer att uttrycka de riktlinjer som finns 

angivna i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och den tillhörande 

kursplanen i religionskunskap. Hur kommer dessa riktlinjer till uttryck i den enskilda skolans 

lokala skolplaner? Hur kommer de till uttryck i de didaktiska valen som grund för 

undervisning och lärande? Som blivande gymnasielärare i religionskunskap anser jag att det 

är meningsfullt att ha en viss förkunskap om hur lokala, specifika förhållanden kan påverka 

undervisning och lärande. Våra läroplaner består, som vi vet, av normativa texter. Syftet med 

dessa är att föreskriva direktiv. De beskriver samhällets värden och ideal, den så kallade 

värdegrunden. Läroplanen avspeglar på så vis en vision om hur riksdag och regering vill att 

vårt samhälle ska se ut. 

 1.1 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är disponerad så att jag som bakgrund för min empiriska undersökning inleder med 

att beskriva förändringar i samhället, eftersom dessa förändringar automatiskt leder till 

förändringar i skolans undervisning. I det nästkommande avsnittet lyfter jag därför fram de 

riktlinjer som formulerades för religion som ämne under 1900-talet. Kapitel 3 innehåller en 

presentation av de riktlinjer som anges för undervisningen i religion angiven i kursplanen för 

religionskunskap. I kapitel 4 diskuteras hinder och möjligheter i undervisning och lärande i en 

pluralistisk kontext. I det följande kapitel 5 preciserar jag mitt syfte med uppsatsen. Här 

diskuteras även val av metod, samt urval och genomförande av den empiriska 

undersökningen. I kapitel 6 redovisar jag resultatet av undersökningen. Slutligen innehåller 

kapitel 7 resultatdiskussion och en kort sammanfattning. 

 

 2 Förändringar i samhälle och skola 

Eftersom samhällets utveckling och förändring avspeglar sig i skolans styrdokument 

beskriver jag i detta kapitel först samhällsförändringar och därefter religionsundervisningens 

utveckling under 1900-talet. Främst avser jag att svara på följande frågor: Hur ser 

samhällsförändringarna ut? På vilket sätt har förändringarna i samhället påverkat innehållet i 

styrdokumenten? Den underliggande frågan som följer uppsatsen igenom är ställd av Sven G 

Hartman som ägnat sin forskning åt skolans undervisning och lärande. Under rubriken Hur 
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religionsämnet formades (2000 1c) diskuterar han samhällsförändring i relation till 

styrdokumentens formuleringar. Hartman ställer frågan: 

 

Hur ska man, 
inom ramen för ett obligatoriskt enhetsskolesystem 
och i ett samhälle som präglas av tilltagande pluralism, 
undervisa i och om frågor av livsåskådningsmässig natur? 
(s. 238, Hartmans kursivering) 
 

 2.1 Förändringar i samhället 

Sven-Åke Selander framhåller i Undervisa i religionskunskap (1993) att alltsedan mitten av 

1800-talet hade sammanhållningen mellan kyrka och samhälle stegvis upplösts. Frikyrkornas 

framväxt gick inte att hejda, en ny form av teologi, den så kallade liberalteologin, vann 

anhängare samtidigt som en rad olika folkrörelser som socialism, liberalism och 

nykterhetsrörelser växte fram. Edgar Almén påpekar i sitt föredrag om Religionsvetenskapens 

och religionskunskapsundervisningens didaktiska logik (1999) att då folkskolan bildades 

1842 var den starkt knuten till Svenska kyrkan, och att kyrkan överhuvudtaget hade ett stort 

inflytande över skola och utbildning. Kyrkoherden var skolstyrelseordförande och 

lärarutbildningen en domkapitelsangelägenhet. Även Hartman (2000 1c) visar att religiösa 

och politiska folkrörelser växte sig starka runt förra sekelskiftet och att samhället i mycket 

präglades av den pluralistiska kultursituationen som utvecklats. Den klart uttalade 

motsättningen mellan kyrkan och de liberala strömningarna bidrog till att den kyrkliga 

dominansen i samhället successivt minskade, och samhällets och skolans sekularisering tog 

fart. Selander pekar vidare på att förändringarna förde till lagstiftning om religionsfrihet 

1951, och att utvecklingen sedan dess har gått i multikulturell riktning. Samhället skulle 

grundas på en demokratisk grundideologi, där pressfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet 

var de grundläggande drivkrafterna. Den tidigare så självklara lutherska enhetstraditionen, i 

vilken kyrka och samhälle samverkade sida vid sida bröts sönder. Men fortfarande ansågs det 

att den kristna livsåskådningen dominerade det svenska samhället. Mayvor Ekberg visar 

under rubriken Från katekes till värdegrund (2007) att från 1960-talet och framåt har 

samhällsutvecklingen i allt snabbare takt gått mot en allt större mångfald, både religiöst, 

livsåskådningsmässigt och kulturellt. Hon finner att: 

 

Begreppet värdegrund har etablerats och fått sin legitimitet under 1990-talet som 
samlingsnamn för grundläggande värden i ett öppet, pluralistisk samhälle … 
Många värdesystem existerar i konkurrens med varandra. /…/ Utvecklingen har 
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inneburit att kristendomen som bärande samhällsideologi har avlöst av demokratin 
som bärande samhällsideologi. (s. 130f) 

 

Steffen Johannessen understryker i Religion, skole og kulturel integration i Danmark og 

Sverige (2006) att den historiska utvecklingen under 18-1900 talen medfört en ständigt 

växande pluralism och därmed stora förändringar i relationen mellan skolan och kyrkan som 

bärare av den kristna traditionen. 

 

Hartman talar, i Hur religionsämnet formades (2000 1c), om vad samhällsförändringarna har 

inneburit utifrån begreppet sekularisering, och då i betydelsen att kristendomen successivt fått 

ett minskat inflytande i samhället. Genom sin forskning om vad barn tänker om Gud, 

människan och världen menar han att vi kan säga att vi lever, som han uttrycker det, i ett 

”efterkristet” samhälle. Barns och ungdomars tankar på det religiösa området, vilka har sin 

grund i upplevelser och erfarenheter som de får i sin omgivning, uttrycker ett växande tvivel 

och ett allt större avståndstagande till religion. Under rubriken Livstolkning hos barn och 

unga (2000 1b) hävdar Hartman att barnens religionsattityder visar att ”Ett sekulariserat land 

får sekulariserade barn”. (s.86) 

 

Sekularisering, kulturell och religiös mångfald har förändrat det svenska samhället. Med 

tanke på den ökande pluralismen, i form av en ökande kulturell och religiös mångfald, menar 

Johanessen (2006) att en viktig fråga i dagens svenska samhälle och skola i hög grad handlar 

om integration. På 1960- och 1970-talen bestod invandringen till Sverige i första hand av 

arbetskraftsinvandring från de nordiska länderna och från Sydeuropa. Sedan 1980-talet är 

flyktinginvandringen och framför allt anhöriginvandringen störst. (SCB 2005) Till detta 

kommer, som Johannessen påminner om, tillkomsten av den Europeiska Unionen, vilken har 

medfört att de nationella gränserna vidgats och befolkningen blivit än mer mångfaldig. Hur 

förhåller sig skolan och i synnerhet religionsundervisningen till denna pluralism som avlöst 

enhetssamhället genom sekularisering, genom en mångfald nya medborgare och asylsökande 

med utländsk bakgrund och därmed andra språk och andra kulturella och religiösa 

traditioner? 

 2.2 Förändringar i religionsundervisningen 

Hartman (2000 1c) betonar att diskussionerna omkring innehållet i religionsundervisningen 

har varit central i skoldebatten under hela 1900-talet. En grundläggande orsak är de 

förändringar som skett i samhället. Den nödvändiga integrationen som följer med 
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mångkulturalismen innebär att dagens religionsundervisning måste ställa frågor om relationer 

mellan individens friheter och rättigheter, olika religioners trosföreställningar, livsfrågor, etik, 

traditioner och kultur. En annan orsak till att religionsundervisningen ställs i fokus i en 

växande pluralism är det faktum att religionsundervisningen i vårt land har varit ett 

huvudsakligt ämne under en lång tid av folkskolans 150-åriga historia, och att vår värdegrund 

i mycket vilar på kristna värderingar som både ett religiöst och kulturellt arv. 

Omstruktureringar i undervisningens innehåll blir av naturliga skäl omdebatterat. Carl E 

Olivestam med inriktning mot religionskunskap och ämnets didaktik diskuterar dessa frågor i 

Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen (2006). 

Olivestam delar Hartmans mening, att religionsämnet både ifrågasatts och förändrats mer än 

något annat undervisningsämne, och pekar dessutom på de många krav som har ställt på 

religionsundervisningen. Orsaken till detta är att ämnet har bedömts utifrån kyrkans, 

samhällets och näringslivets behov, och dessutom utifrån elevernas behov av social 

kompetens för att motsvara samhällets förändringar. Keijo Eriksson visar i sin avhandling På 

spaning efter livets mening (1999) att den tilltagande pluralismen i det svenska samhället, inte 

minst genom invandring, har resulterat i växande skillnader mellan elever. Något som i sin tur 

ställer ökade krav på anpassad undervisning i skolan genom integration och individualisering. 

De frågor och problem som vuxit fram ur pluralismen har fått ett klart uttryck både i 

begreppet värdegrund och i grundskolans sist formulerade styrdokument, Lpo 94 (ur 

Lärarens handbok, 2001). Här sägs det att: 

 

Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör 
tro och livsåskådning … I ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och 
kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och 
formar sina liv. Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger 
därmed en grund för att bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas 
känsla för tolerans. 
Ämnet bidrar också till att fördjupa kunskaperna om och problematisera 
grundläggande demokratiska värden som människans egenvärde, människors lika 
värde och omsorg om de svaga. Ett syfte med ämnet är att öka elevers etiska 
medvetenhet och därmed skapa en handlingsberedskap inför exempelvis 
demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor. (s. 82) 

 

I det följande av detta kapitel ska jag endast lyfta fram de mest avgörande förändringar i 

läroplansutvecklingen, i relation till förändringar i samhället, genom att visa på förändringar i 

skolans styrdokument från 1900-talets början och fram till mitten av 1990-talet då Lpo 94, 

formulerades. I detta har jag valt att i första hand använda mig av Almén, Hartman, 

Olivestam och Selander som kända namn när det gäller den svenska religionsundervisningen. 
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Det jag främst vill peka på är hur sekularisering och pluralism har påverkat riktlinjerna för 

skolans undervisning. Vilka mål för undervisning och lärande anger styrdokumenten? Vilket 

förhållningssätt bör vi som lärare inta? 

 Reformer i början av 1900-talet 
1919 beslutades att kristendomsundervisningen inte längre skulle vara konfessionellt bunden 

till Svenska kyrkans lära. Från och med nu skulle det införas en icke-konfessionell 

kristendomsundervisning. Almén (1999) visar att till grund för detta låg de liberala 

strömningarna. Från olika folkrörelser kom kravet på religionsfrihet för alla. Inte minst ställde 

frikyrkorepresentanternas krav på att eleverna skulle få möjlighet att utveckla kunskap om 

samhällets religiösa mångfald, och inte som tidigare endast om Svenska kyrkans tro och 

tradition. Dessa argument och den tilltagande pluralismen förde till att 1919 års 

undervisningsplan i religion kom att betona det gemensamma. I fokus ställdes bibelns 

berättelser och särskilt Jesus undervisning i Bergspredikan. Ekberg (2007) menar att kulturliv 

och kyrkoliv skulle samverka i arbetet med skolans viktigaste uppgift, som bestämdes vara att 

utveckla barn och ungdomars identitet och personlighet i ett modernt samhälle med dess 

mångfaldiga kultur. Det gamla formaliserade arbetssättet byttes ut och Luthers lilla katekes, 

som sedan folkskolans tillkomst varit skolans viktigaste lärobok, utgick. Denna frigörelse från 

Svenska kyrkan framhålls av Hartman (2000 1c) som något som välkomnades av de 

framväxande folkrörelserna. 

 Reformer under 1960-talet 
Almén (1999) visar att när många i sekulariseringsprocessen började uppfatta sig själva som 

ateister krävdes en undervisning som kunde ifrågasätta kristendomen. Dessa föräldrar, menar 

han, ”ville inte ha sina barn utsatta för kristen propaganda, hur samfundsneutral den än var”. 

(s. 6:12) Selander (1993) påpekar att 1951-års religionsfrihetslag i princip betydde en 

förväntan på att kyrka och samhälle i fortsättningen skulle gå skilda vägar. Både den växande 

kulturella och religiösa mångfalden och den växande ateismen hade lett till att samhället 

måste acceptera att val av livsåskådning är den enskildas val och inte statens. Detta ledde i sin 

tur till att skolan inte längre fick påverka eleverna i deras religiösa och politiska övertygelse. 

Olivestam (2006) framhåller att fram till 1950-talet hade den kristna etiken, eller 

värdegrunden dominerat. Denna kom att allt mer skjutas undan av en humanism som litade 

till varje individs av naturen inneboende godhet. Olivestam uttrycker detta så att: 
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Val av moral och religion var en privatsak och samhällets ansvar handlade om att 
ge morgondagens samhällsansvariga de byggstenar som behövdes för att de själva 
skulle kunna göra egna och självständiga ställningstaganden. (s. 22) 

 

Men i och med att den kristna livsåskådningen fortfarande dominerade i samhället var det av 

stor vikt att ha kvar kristendomsundervisningen då den kunde förklara mycket av hur 

samhället fungerade. Centralt i 1960-talets först nyformulerade läroplan, Lgr 62, Läroplan för 

grundskolan 1962 blev därför kravet på objektivitet i undervisningen. Hartman (2000 1c) 

talar om detta som en viktig vändpunkt och ett ”omdebatterat, svårtolkat och även 

missförstått krav”. Målen som angavs var att för eleverna klargöra det huvudsakliga 

innehållet i den kristna läran genom de bibliska skrifterna, huvuddragen i kristendomens 

historia och dess olika samfundsformer. Skolan skulle även orientera om kristen tro och etik 

samt viktiga icke-kristna religioner. Kravet på objektivitet i undervisningen innebar att 

undervisningen skulle baseras på saklig kunskap om olika religioner och livsåskådningar, 

dessas betydelse och innehåll, utan att påverka elevernas uppfattning och ställningstaganden. 

Förutom kunskap om samhällets religioner och livsåskådningar skulle skolan stärka 

personlighetsutvecklingen. Det vill säga att genom undervisning arbeta på att eleven skulle 

lära sig ta ansvar för den egna inställningen till tro och livsåskådning. 

 

En ytterligare reformering av läroplanen skedde under 1960-talet. Olivestam (2006) visar att 

Lgr 69, Läroplan för grundskolan 1969 innebar att livsfrågebegreppet introducerades i 

religionskunskapen. Hartman (2000 1c) betonar detta som en ytterligare viktig vändpunkt, en 

övergång från stoffcentrerad till elevcentrerad undervisning med utgångspunkt i elevernas 

frågor inför livet och tillvaron. Olivestam framhåller att det var kravet på objektivitet i 

undervisningen som drev på denna lösning. En elevcentrerad undervisning förväntades 

innebära ett ökat intresse för religionsämnet. Detta innebar också att skolan med 

utgångspunkt i eleverna själva och deras egna frågor inför livet och tillvaron skulle främja 

elevens personliga, individuella och sociala utveckling. Man förväntade sig alltså att intresset 

för religionskunskap skulle öka om undervisningen utgick från de existentiella frågorna och 

enskilda religioners och livsåskådningars svar på dessa. 

 

Ett viktigt mål i religionsundervisningen blev att skolan skulle bidra till att eleverna 

utvecklades till goda och ansvarsfulla medborgare i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt togs 

begreppet fostran bort ur denna läroplan. Viktigt blev även att eleverna skulle förstå sin egen 

tids samhälle som rymde en mångfald av religiösa variationer. Kristendomsämnet 
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omformades till orienteringsämnet religionskunskap, i samverkan med samhällskunskap, 

historia och geografi. Det ansågs också väsentligt att ge eleverna en bild av vad 

sekulariseringen och urbaniseringen betytt för det religiösa livet och för människors 

livshållning. 

 Reformer under 1980-talet 
Med 1980-talet och en alltjämt ökande kulturell och religiös pluralism började allt flera 

religioner att göra sig hörda i samhället, och därmed också i skolan. Fler religioner gavs rum i 

den befintliga religionsundervisningen. I boken Livstolkning och värdegrund (2000) menar 

Almén att detta inte minst handlade om att försöka hindra friskolornas uppkomst. Olivestam 

(2006) lyfter fram betoningen på elevcentrering och vikten av livsfrågeorientering i 

undervisningen även i Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80. Han menar att elevernas 

livsfrågor gjorts till utgångspunkt för studiet och att det traditionella lärostoffet närmast 

betraktas som ett hjälpmedel i arbetet med livsfrågorna. Hartman (2000 1b) betonar att Lgr 80 

innebar en övergång i jämförelse med de tidigare läroplanerna. I 1960-talets läroplaner hade 

religion och livsåskådning beskrivits som sociala och kulturella fenomen i historien medan 

Lgr 80 betonade, genom att människan ställdes i centrum, religionernas och 

livsåskådningarnas funktion för den enskilda människan. Religionernas historia och dogmatik 

var inte längre det centrala. Det var klart och tydligt religionernas och livsåskådningarnas 

betydelse för enskilda människor som ställdes i fokus. Skolan skulle ge eleverna möjlighet att 

förstå på vilka olika sätt religioner och livsåskådningar, och då även skilda kulturer, 

bestämmer människors sätt att se på livet. 

 

Läroplanen framhöll det mångkulturella genom att för första gången lyfta fram invandrare 

som en viktig grupp i samhället. En väsentlig del av skolans arbete blev att med utgångspunkt 

i eleverna själva hjälpa dem att utveckla egenskaper såsom tolerans och respekt för 

människans egenvärde, samt förståelse för det som skiljer i värdering och livsåskådning. Att 

allsidighet och saklighet skulle råda syns i det att Olivestam framhåller att befrielseparagrafen 

upphävdes i och med Lgr 80: 

 

… religionsämnet ska utformas så att ingen elev kan befrias från ämnet på grund av 
sin religionstillhörighet eller annan orsak … Ämnet skiljer sig alltså inte längre 
från andra skolämnen. Undervisningen på ett icke konfessionellt sätt är alltså en 
tämligen ny tradition i jämförelse med den konfessionella undervisningstraditionen. 
Detta tillsammans med täta läroplansbyten (i stort sett vart tionde år) och ständiga 
kursplaneförändringar har inte bidragit till att ge lärarna den säkerhet som krävs i 
religionsundervisningens konst. (s. 28) 
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En svårighet, som enligt min mening blir tydlig, var att skolans uppgift betonades vara att 

fostra eleverna till att känna solidaritet med andra länder, folkslag och kulturer, vilket också 

var en följd av att man i en växande globalisering började uppfatta världen som ett 

världssamfund med allt öppnare gränser. Eleverna skulle förstå samhällets internationella 

beroende av anda länder då det gällde kontakter och samarbete. Enligt Ekberg (2007) var en 

stor förändring i jämförelse med 1960-talets läroplaner att begreppet fostran återinfördes. Det 

övergripande målet i Lgr 80 syns vara att skolan tillsammans med hemmet skulle fostra 

eleverna till demokratiska och ansvarstagande människor med grund i demokratiska värden. 

Undervisningen behövde inte längre vara objektiv. Öppna debatter skulle föras. Istället för 

objektivitet i undervisningen framhölls allsidighet och saklighet. Ekberg finner att läroplanen 

menar att: 

 

I skolan ska den öppna debatten föras, den kan inte stå neutral i värdefrågor. 
Pluralism och mångfald i åsikter ska råda, men inte relativism. Detta innebär en 
stark betoning på identitetsskapande, på förmågan till eget ställningstagande och 
till personlighetsutveckling. (s. 131) 

 

 Reformer under 1990-talet 
Om 1900-talets skolreformer fastställda i Lpo 94 säger Olivestam (2006): 

 

1900-talets samhällsförändringar har medfört förändringar av religionsämnets 
utformning, främst under 1960-talet. Där efter har endast obetydliga förändringar 
gjorts. (s. 25) 

 

Men om än mycket från 1960-talet står kvar så ser Olivestam ändå att religionsämnet blev 

mer kulturorienterande. Något som vi kan tolka bero på den alltjämt växande pluralismen i 

samhället. Samtidigt kom, som Olivestam också visar, kristendomen tillbaka som svar på ett 

sökande efter en mer konsekvent etik för skolan. Återigen framstår kristendomen som 

moralgrundande, men nu i samverkan med den västerländska humanistiska traditionen. Detta 

medförde inte, enligt Olivestam, att de demokratiska fri- och rättigheterna åsidosattes och inte 

heller att religionsämnet återfick en normerande utformning. Skolans värdegrund är i Lpo 94 

formulerat på följande sätt: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den 
etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättkänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (s. 9) 
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Även om etiken i den kristna traditionen och den västerländska humanismen blir själva 

värdegrunden i skolans arbete framhålls skyldigheten att vara allsidig och saklig. Om detta 

säger Lpo 94: 

 

Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar skall med samma 
förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissad om att barnen inte blir 
ensidigt påverkad till förmån för den ena eller andra åskådningen. (s.10) 

 

Även Johannessen (2006) menar att även om de kristna traditionerna fortfarande har 

betydelse för utformningen av religionsundervisning, så har kristendomen gått från att vara 

normerande för all undervisning till att bli en av de olika religioner som enligt läroplan och 

kursplan ska finnas med i undervisningen. 

 

 3 Kursplaner för religionskunskap 
Hartman (2000 1c) framhåller att i och med 1990-talets skolreform gick skolan över från 

regelstyrning till målstyrning, samtidigt som styrdokumenten kom att omfatta både kursplaner 

och lokala skolplaner. Kursplanerna anger både strävansmål och uppnåendemål, och 

definierar på så sätt de angivna övergripande målen. Däremot anges inga detaljerade 

beskrivningar om hur arbetet ska bedrivas för att dessa mål ska nås. 

 3.1 Den nationella kursplanen 
Religionskunskapsämnet indelas i tre arbetsområden; tro och tradition, livsfrågor och 

livstolkning samt etik. I det följande ska jag först, i ett urval som är relevant för min 

empiriska undersökning, peka på vad som enligt kursplanen för religionskunskap (2008) är 

ämnets syfte och roll, samt ämnets karaktär och uppbyggnad. Därefter sammanfattas kort 

innehållet i de tre arbetsområdena, vilka samtidigt pekar på det centrala i 

religionsundervisningen, även i detta görs ett urval utifrån det som är relevant för min 

uppsats. 

 

Under rubriken Ämnets syfte och roll anges i kursplanen tre tydliga övergripande syften med 

undervisningen i religionskunskap. Dessutom anger texten ämnets bidrag till elevernas 

kunskap och personliga utveckling: 

 

Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig 
själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. … 
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Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör 
tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och intresse för religion. 
Fördjupade kunskaper om religion och livsåskådning möjliggör detta. I ett 
internationaliserat samhälle baserat på etnisk och kulturell mångfald ökar 
betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv. Ämnet 
bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att 
bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för tolerans. 
Ämnet bidrar också till att fördjupa kunskaperna om och problematisera 
grundläggande demokratiska värden som människans egenvärde, människors lika 
värde och omsorg om de svaga. Ett syfte med ämnet är att öka elevers etiska 
medvetenhet och därmed skapa en handlingsberedskap inför exempelvis 
demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor. Religionskunskapen syftar också 
till en ökad förståelse av sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och 
på olika platser.(s. 82, min kursivering) 

 

Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad framhålls att människors omvärld är i en 

ständig förändring, och att den påverkas av våra ställningstaganden till religion och 

livsåskådning. Dessutom framhålls att religionskunskapen har både ett samhällsperspektiv 

och ett individperspektiv. Till detta kommer att vi i undervisningen ska uppfatta religion i vid 

betydelse, inte minst därför att religion är ett mångfaldigt fenomen och att det i många 

kulturer omfattar och berör människans hela tillvaro. 

 Tro och tradition 
Inom området tro och tradition fastställer kursplanen att elevernas egna traditioner ska vara en 

del av ämnet. Likheter och skillnader ska lyftas fram och diskuteras, då de kan skapa 

samhörighet: 

 

Jämförelser mellan religioner från olika världsdelar och tidsepoker ger viktiga 
bidrag till interkulturell och historisk förståelse. Ämnet ger möjligheter till ökad 
förståelse av såväl den egna som andras religioner, livsåskådningar, traditioner och 
kulturer. (s. 84) 

 

Här framhålls även kristendomens, judendomens och islams gemensamma rötter. Detta ska 

uppmärksammas. Undervisningen ska visa på att västerländsk kultur och samhällsutveckling 

genom historien har påverkats och påverkas av kristendomen och dess värderingar. 

Detsamma gäller för andra religioners påverkan inom sina områden. Till undervisning och 

lärande hör även att studera hur kulturer och traditioner skiljer sig bland olika 

minoritetsgrupper som lever i Sverige. Inom detta område, som i mycket fokuserar på 

pluralismens mångfald ska även frågor om samlevnad och jämställdhet lyftas fram. 

Religionernas upplevelsedimension framhålls som en möjlighet till fördjupade insikter och 

personligt engagemang. 
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 Livsfrågor och livstolkning 
Under denna rubrik görs det tydligt att religionskunskap som ämne i skolan har sin 

utgångspunkt i människan och hennes frågor inför livet och tillvaron, och detta oavsett om 

frågorna uttrycks religiöst eller inte. Uppgiften att medvetet och metodiskt bearbeta 

livsfrågorna hör enligt kursplanen till ämnets kärna. Att livsfrågorna ska ses i sammanhang 

med innehållet i de skilda religionerna och livsåskådningarna kan förstås genom att det vidare 

sägs att: 

 

Varje människa har en mer eller mindre uttalad strävan att finna sammanhang i, 
tolka och tyda tillvaron. Detta kommer till uttryck i traditioner, riter, berättelser och 
myter. (s. 83) 
 

 Etik 
Även etiken, och dess frågor om gott och ont, rätt och orätt, bör enligt kursplanen studeras 

utifrån de skilda religionerna och livsåskådningarna. Detta därför att diskussion om de etiska 

frågorna kan, som kursplanen anger, fördjupas genom kännedom om hur etiska regler, tankar 

och system kommit till uttryck inom de olika religionerna och livsåskådningarna. Här betonas 

att utgångspunkten ska vara vardagens etiska frågor, och dessutom att reflektionen och 

diskussionen omkring dessa frågor utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig, livslång 

utvecklingsprocess. 

 

Inledningsvis pekade jag på tre syften med religionskunskapen och vad denna är tänkt att 

bidra med till elevernas och då även samhällets utveckling. Jag nämnde även att kursplanen 

angav både mål att sträva mot och mål som eleverna ska ha uppnått, vid en viss tidpunkt, men 

att det däremot inte finns några direkta direktiv om hur undervisningen ska bedrivas. Almén 

(2000) uttrycker detta så: 

 

Den nya typ av läroplaner och kursplaner som vi nu har förutsätter … 
lärarprofessionalism. Politiskt fastställs på nationell nivå ett antal övergripande mål 
och på kommunal nivå vissa mera preciserade mål och ekonomiska ramar. Sedan 
förväntas lärarna på ett professionellt sätt välja vägar och medel att förverkliga 
dessa mål. (s.192f) 

 

Här påminner Hartman om de didaktiska frågorna som en ytterst viktig aspekt av 

undervisningen. Det gäller att ställa frågorna om vad, det vill säga urvalet av undervisningens 

ämnesinnehåll. För det andra, frågan om hur, det vill säga metodfrågor, hur innehållet ska 

presenteras och bearbetas. Den tredje frågan, legitimitetsfrågan som ställer frågan om varför 
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just detta ämnesstoff ska finnas med. En fråga som inte alltid beaktas, men som Hartman 

gärna ser finnas med, är den fjärde frågan som ställer frågan om för vem, vilka elever är 

involverade i just denna undervisning och lärande. 

 3.2 Den lokala skolplanen 
Det är med grund i de nationella styrdokumenten och de didaktiska frågorna som de lokala 

skolplanerna ska formuleras, inriktade på direktiv som tillgodoser de lokala behoven. Detta är 

nödvändigt för att skolorna ska ha möjlighet att komma tillrätta med eventuella problem eller 

kunna ta tillvara de möjligheter som finns inom den enskilda skolan. Här ser jag inte minst de 

olika behov som följer av mångfalden kulturer i skolan. Skolorna kan formulera metoder för 

hur just de ska gå till väga för att uppnå de nationella målen. Hartman (2000 1c) som uppfattar 

det centralistiska skolsystemet, vilket varit gällande långt efter det att samhället kom att 

präglas av pluralism, som ett ”nyckelproblem” finner de lokala skolplanernas tillkomst som 

mycket nödvändigt: 

 

Under hela 1990-talet ökade, genom en rad skolreformer, det lokala självstyret i 
Sverige. Det skulle motsvara en rörelse från position 2 /d.v.s. från centralism och 
enhetskultur/ i riktning mot position 4 /d.v.s. mot pluralism och decentralism/ … 
Har förutsättningarna för skolans religionsundervisning förändrats i och med detta 
– och därmed även det nyckelproblem som jag tidigare formulerade? Detta ger 
stort utrymme för enskilda skolor och deras lärare att i lokala arbetsplaner ta 
ställning till hur skolarbetet ska bedrivas för att målen ska uppnås. (s. 222, 
Hartmans kursivering) 
 

De lokala skolplanerna, eller med andra ord arbetsplanerna, syns för Hartman vara avgörande. 

De blir, som jag uppfattar honom ett svar på den fråga jag tidigare visade att han ställer i vårt 

pluralistiska samhälle: 

 
Hur ska man, 
inom ramen för ett obligatoriskt enhetsskolesystem 
och i ett samhälle som präglas av tilltagande pluralism, 
undervisa i och om frågor av livsåskådningsmässig natur? 
(s. 238, Hartmans kursivering) 
 

 4 Synpunkter på undervisningen 
I detta kapitel, som avslutar min bakgrund till den empiriska undersökningen, beskriver jag 

vilka möjligheter och hinder som forskare inom skolans område finner när det gäller att 

uppnå de mål som anges i våra styrdokument. Syftet med kapitlet är att belysa de svårigheter 
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och möjligheter vi som lärare i religionskunskap kan möta i undervisningen av 

religionskunskap, med tanke på den kulturella mångfalden bland eleverna. 

 4.1 Hinder 

Lpo 94 fastslår att skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 

förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. När det gäller läroplanen och 

dess formuleringar påpekar Hartman under rubriken Etik i skolan (2000 1a) att den svenska 

grundskolan inte är värdeneutral, vilket innebär att det kan uppstå svårigheter för 

minoritetsgrupper i religionsundervisningen, inte minst när det gäller värderingar och ideal. 

Hartman har i sin forskning funnit att lärare många gånger är ovana vid att handskas med 

situationer där föräldrar eller elever hävdar att deras övertygelse inte överensstämmer med 

skolans värdegrund, vilken vi sett vila på kristen tradition och västerländsk humanism. De vet 

inte hur de ska förhålla sig till sådana omständigheter. Hartman menar att: 

 

Här finns en latent etisk konflikt. Den kan gälla skilda uppfattningar om 
auktoriteter, eller innehållet i moraliska normer. Den humanistiska tanken, att varje 
individ själv måste försöka orientera sig i livsåskådningsfrågor, kolliderar kanske 
med övertygelsen att det finns auktoriteter som man bör underordna sig. Det kan 
vara en helig skrift, eller en religiös ledare. (s. 29) 

 

Det hinder som Hartman talar om i ovanstående citat, menar han, förstärks av att religiös tro 

och moraliska traditioner ofta har en gemenskapsskapande funktion. Religion är socialt 

enande speciellt bland religiösa minoritetsgrupper. Detta som i och för sig måste betraktas 

som något positivt kan bli ett hinder för läraren, i strävan att väcka det intresse som är en 

förutsättning för att målen med religionsundervisningen ska uppnås. 

 

Ett andra hinder rör elevernas intresse. Religionskunskap som ett mångfasetterat ämne har 

genom forskning på området visat sig vara impopulärt hos många elever. I den utvärdering 

som Skolverket (1993) genomförde 1992 med avseende på grundskolan framkom att eleverna 

ville ha en förändrad religionsundervisning. De ansåg att undervisningen inte gav nog med tid 

för egna diskussioner. De menade att innehållet inte var riktat mot deras egna intressen och 

frågor. Skolverket framhåller att elevernas synpunkter stod i överensstämmelse med 

riktlinjerna för SO-ämnena. 2003 genomfördes en ny undersökning, den så kallade Nu-03 

(2005). I denna framkom att eleverna var något mer positiva till SO-ämnena i jämförelse med 

den tidigare, 1992-års undersökning. Cirka 75 procent av eleverna menade att SO-ämnena är 

intressanta, men med undantag av religionskunskap som 63 procent angav som ett intressant 
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ämne. Utvärderingen pekar enligt skolverket på två generella svarsmönster. Elever som får en 

ämnesövergripande SO-undervisning finner ämnet mer intressant, än de som studerar de olika 

SO-ämnena var för sig. Det andra mönstret som skolverket kunde se är att eleverna uppfattar 

religionskunskap som minst intressant av de fyra SO-ämnena. Utvärderingen visar att 

eleverna därför i stort sett inte arbetar av intresse, utan hellre för att klara proven. 

 

Ett tredje hinder för en stimulerande och intressant undervisning som uppfyller kursplanens 

mål är lärarens kunskaper och förhållningssätt. Hartman (2000 1c) har i sin forskning funnit 

att lärare ofta saknar de grundläggande kunskaperna, och dessutom på grund av ämnets natur 

ofta känner sig osäkra i sin undervisning. Osäkerheten hör i hög grad ihop med kravet på 

objektivitet i undervisningen, vilket kom med Lgr 62. Detta krav, som fortfarande kan ge sig 

till känna, har Hartman funnit leda till en försiktig ängslighet och opersonlighet i 

undervisningen bland många lärare. Lärarna uppgav att de känner sig osäkra på i vilken 

utsträckning de får ge uttryck för sina personliga åsikter i undervisningen, eller om de över 

huvudtaget får göra det. Dessa funderingar och andra underliggande problemen har inte 

formulerats och diskuterats, vilket leder till att det blir svårt för lärarna att hantera situationen. 

 

De försök till lösning som lagts fram då det gäller undervisning om olika religioner och 

livsåskådningar i ett pluralistiskt samhälle har enligt Hartman varit ofullkomliga. Det har 

fokuserats på elevers låga intresse för olika religioner och livsåskådningar istället för att, som 

Hartman säger, ställa frågan: varför det. Varför detta låga intresse? Att styrdokumenten 

endast har givit diffusa anvisningar för hur lärarna ska gå till väga i undervisningen, och 

knappast några förhållningsregler, har förstärkt lärarnas osäkerhet. En väg att komma tillrätta 

med detta är att lärarkollektivet, i de lokala skolplanerna, upprättar en ömsesidig förståelse för 

hur de ska lösa problemet. I dagens pluralistiska samhälle är premisserna för att hitta en 

konsensus för undervisningen på livsåskådningsområdet mindre än någonsin. Det fungerade i 

den lutherska enhetskulturen men inte i det mångkulturella och mångreligiösa samhället. 

 

Hartman pekar på den ökande rörligheten i samhället, den fortsatta sekulariseringen, 

massmedias inflytande, den ökande befolkningen med utländsk bakgrund, vilka kan ses som 

förklaringar till att undervisningen i dagens centralstyrda skola stöter på problem, som blir ett 

hinder för att uppnå styrdokumentens mål. Hartman menar att: 
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Det finns ett centralt problemkomplex som jag tror påverkar de flesta aspekter av 
skolans verksamhet och kanske speciellt undervisningen på livsåskådningsområdet. 
Problemet uppstår i mötet mellan ett centralistiskt skolsystem och ett pluralistiskt 
samhälle. (s. 237) 
 

 4.2 Möjligheter 

Inger Nordheden påpekar i Den mångkulturella skolan (1996) att skolan genom att låta elever 

tala om sitt personliga ställningstagande och berätta om sin kulturella bakgrund, ger möjlighet 

till lärorika diskussioner. Dessa kan leda till att eleverna ifrågasätter sina uppfattningar om 

andra kulturer, och därmed ökar förståelsen för det som känns främmande. Nordhedens 

förslag står väl i överensstämmelse med Lpo 94 som säger att möten mellan elever, där de får 

ta del av varandras erfarenheter och kulturer, är en resurs och ett stöd som bidrar till att skapa 

toleranta och förstående medborgare. Här bör jag visa på Hartman (2000 1a) som menar att vi 

ska vara försiktiga i detta, eftersom inte alla elever vill blotta sin religiösa tro och sina åsikter 

inför sina klasskamrater. 

 

En andra möjlighet som Nordheden (1996) lyfter fram är att arbeta för att utveckla elevernas 

känsla av att vara världsmedborgare. Genom att i undervisningen inta ett internationellt 

perspektiv, och där i visa på likheter och skillnader, samtidigt som alla likas värde betonas 

finns en möjlighet att skapa förståelse för både den egna och andras kultur, religion och 

livsåskådning. Även denna möjlighet kan förankras i Lpo 94 som tydliggör att en av skolans 

viktigaste uppdrag är att skapa förståelse för andra människor oavsett kulturell bakgrund och 

åsikter, och att det svenska samhällets internationalisering ställer krav på människors förmåga 

att inse vilka värden som ligger i en kulturell mångfald. Även i kursplanen för 

religionskunskap hittar vi liknande riktlinjer: ”I ett internationaliserat samhälle baserat på 

etniskt och kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och 

formar sina liv.” (s. 82) Det framgår också att det är nödvändigt att eleverna får möjlighet att 

studera hur kulturer och traditioner varierar i olika minoritetsgrupper i Sverige. 

 

En tredje möjlighet för religionsundervisningen är ett nära samarbete mellan lärare, föräldrar 

och elever. Redan i läroplanskommitténs betänkande SOU 1992:94, fastställdes att en av 

skolans huvuduppgifter är att utveckla elevernas förmåga att grunda sina ståndpunkter på 

kunskaper och rationella övertygelser snarare än på något föreskrivet av auktoriteter eller 

orsakat av traditioner. Hartman (2000 1a) betonar att när konflikter uppkommer är det viktigt 

för läraren att samtala med föräldrarna och förklara att de enbart försöker hjälpa barnen att 
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tolka deras egna traditioner i en ny kontext. Detta för att ge dem en möjlighet att behålla den 

egna identiteten i ett mångkulturellt samhälle. Läraren måste klargöra att skolans mål är att 

hjälpa eleverna att leva och orientera sig i en pluralistisk kultur, utan att ge upp sin egenart. 

Han understryker att det har stor betydelse för elevernas skolgång att lärare och föräldrar 

etablerar ett bra samarbete. Hinder baserade på konflikter mellan en centralstyrd skola och ett 

pluralistiskt samhälle kan vändas till ett positivt samarbete mellan skola och föräldrar. Även 

Lpo 94 fastslår att skolan ska stödja föräldrarna i deras arbete med att fostra och utveckla sina 

barn och därför måste man i skolans verksamhet samarbeta med hemmen. 

 

En fjärde möjlighet för att nå målen är att visa på religionernas och livsåskådningarnas 

funktion, både i dåtid och nutid, och låta dessa bli föremål för reflektioner och diskussioner. I 

Livstolkning och värdegrund (2000) ställer sig Ragnar Furenhed bakom den brittiska 

religionspedagogen Michael Grimmiths teori om att det finns två kategorier av lärdom i 

religionskunskap. Den ena uppnås genom att lära sig om religioner och den andra genom att 

man lär sig av religioner. För att eleverna skall bli motiverade att lära sig av religioner krävs, 

enligt Grimmith, att de tar dem på allvar, det vill säga att de kan se att det är människans 

livsfrågor och funderingar som bearbetas i religionerna, även deras egna. Lyckas lärarna visa 

på detta, ger de eleverna möjlighet att hitta sammanhang och bearbeta upplevelser i deras 

tillvaro. Även Eriksson framhåller i sin avhandling (1999) att det är genom livsfrågor som 

människan uttrycker behovet av att bearbeta och formulera upplevelser av omgivningen, den 

egna personligheten i relation till omgivning och till tillvaron i stort. Att bearbeta existentiella 

frågor ingår i varje människas personliga utvecklingsprocess. Detta utgör ytterligare en 

möjlighet för eleverna förutsatt att vi inte, som Björn Skogar framhåller i 

Kristendomsundervisningen i 1900-talets svenska skola (1999) enbart utgår ifrån vad lärare 

eller läroboksförfattare på förhand bestämt vad ungdomar bör tänka och fråga. Att leverera 

expertsvar leder inte till att eleverna uppnår förståelse, däremot leder reflektion över egna 

erfarenheter till detta. 

 

Som en femte möjlighet är de lokala skolplanerna som jag redan har talat om. Dessa har vi 

redan sett att Hartman (2000 1c) förstår som en stor möjlighet till att komma till rätta med 

religionsundervisningen i ett sekulariserat och pluralistiskt samhälle, med religiös och 

kulturell mångfald. Almén (2000) ser samma möjlighet som Hartman med de lokala 

kursplanerna: 
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Val av stoff och arbetssätt blir då inte längre föremål för politiska beslut, utan 
lärarna förutsätts själva kunna välja och motivera sina val i relation till olika mål. 
Valen förväntas bli olika i olika kommuner, skolenheter och elevgrupper, ja inom 
elevgrupperna. 
Den är inte mest professionell som undervisar mest likt modellexempel i 
kommentarmaterial till läroplanen (eller i lärarutbildningen). Den är mest 
professionell som skaffat sig bäst kännedom om förutsättningarna i den egna 
speciella situationen … (s. 193) 

 

Den sjätte möjligheten, vilken enligt min mening samtidigt är en av de viktigaste uppgifterna 

för en lärare i ett samhälle som karaktäriseras av pluralism, är arbetet med elevernas 

identitetsskapande processer. Vi bör som lärare arbeta för att elever med utländsk bakgrund 

får möjlighet att tillägna sig en dubbel identitet. Varje elev bör både tillåtas och få hjälp med 

att behålla sin egen redan tillägnade kulturella och religiösa identitet, samtidigt som de 

socialiseras in i en ny sociokulturell kontext. Seija Wellros som är utbildat psykolog, men har 

arbetet som lärare i många år, visar i Ny i klassen - Om invandrarbarn i svenska skolan 

(1992) att det tar både tid och energi att skaffa sig och behålla en identitet. Detta gäller 

oavsett om det handlar om könsidentitet, etnicitet eller yrkesidentitet. Sökande efter identitet 

pågår hela livet och är en ständigt pågående förhandling mellan individen och dennes 

omgivning. Hon menar att det är fullt möjligt för elever med utländsk bakgrund att ha en 

dubbel identitet. De kan till exempel vara både turkar och svenskar på samma gång, om 

omgivningen ger sitt godkännande till detta. Här menar Wellros: 

 

Ingen av oss kan suveränt välja sin egen identitet. Man kan vilja vara någon eller 
något. Den viljan kan man även uttrycka i ord och handling. Sedan måste man 
tålmodigt vänta och se om omgivningen accepterar och bekräftar den bild man 
velat ge av sig själv. Om detta inte sker, måste man ändra sig och sätta igång med 
en ny förhandling. (s. 126, Wellros kursivering) 

 

Citatet visar att det kan ta lång tid för en elev med utländsk bakgrund att forma sin identitet. 

Dessutom visar det att det är omgivningen som i mycket avgör vad eleven kan behålla och 

vad som måste utelämnas av det ”gamla” kulturarvet. Den dubbla identiteten handlar i 

mycket om att vara tvåspråkig, att kanske fira både ramadan och julafton, att som Wellros 

uttrycker det ”vara både turk och svensk” på samma gång. Den dubbla identiteten berikar 

elevernas liv eftersom de får ett dubbelt perspektiv på livet. Nader Ahmadi, docent i 

sociologi, anser att det är viktigt för lärare att förstå att många barn och ungdomar med 

invandrarbakgrund befinner sig i eller mellan två världar. Han menar i Ungdom, kulturmöten 

och identitet (2003) att det kan uppstå en identitetskris för elever som byggt upp sin identitet 

genom gruppen när de senare kommer till ett land där individen går före gruppen. Den 
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svenska kulturen och därmed också den svenska skolan är individorienterad, det vill säga den 

betonar individens företräde framför kollektivet. För att ge dessa elever möjlighet att 

identifiera sig med ett samhälle som har en annan syn på individen måste omgivningen vara 

medveten om att elever med utländsk bakgrund oftast inte har samma syn på människan. 

Dessutom menar Ahmadi att vi inte får glömma se varje elev som en egen individ, med 

specifika och personliga drag, och inte helt och hållet utgå från deras kulturella kontext och 

de särdrag som kännetecknar det kulturella kollektivet i mötet med dem. 

 

Varför betonar inte läroplan och kursplan elevers behov av den dubbla identiteten som ett 

tydligt strävansmål? Detta är en fråga som jag anser bör ställas i ett pluralistiskt samhälle. 

 

 5 Syfte och metod 

 5.1 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka vilka didaktiska frågor och urval lärare inom ämnet 

religionskunskap anser vara centrala i undervisning och lärande i ett pluralistiskt samhälle, 

präglat av en mångfald livsåskådningar, religioner och kulturer. 

 

Mer precist söker jag svar på följande frågor 

 Hur visar det sig allmänt i undervisningen i religionskunskap att samhället 

karaktäriseras av sekularisering, mångreligiositet och mångkulturalism? 

 Vad betonar lärarna i urvalet av ämnesstoff i undervisningen? 

 Vilka metoder tillämpas för att ta tillvara mångfalden bland eleverna? 

 Vilka mål anser de undervisande lärarna vara de främsta i ett pluralistiskt samhälle? 

 

 5.2 Metod 
Det finns två metoder att tillämpa vid empiriska undersökningar, dels den kvantitativa och 

dels den kvalitativa metoden. Jag har valt att tillämpa en kvalitativ metod därför att den 

lämpar sig bäst för mitt syfte. Jag har alltså valt en metod som hör hemma inom den 

hermeneutiska vetenskapsteorin, då den kan nå en djupare förståelse för hur människor 

uppfattar och tolkar sin livsvärld. Patel och Davidsson visar i Forskningsmetodikens grunder: 

att planera, genomföra och rapportera en undersökning (2003) att det hermeneutiska 

synsättet fokuserar på hur individen formar och tolkar sin verklighet. Dessutom framhåller de 
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att hermeneutiken inte kan stäva efter att nå en absolut sanning, utan den ger en mer 

”subjektiv” bild av hur varje enskild individ förstår en viss fråga eller situation. Den är 

således mer inriktad på förståelse än på förklaringar. Eftersom jag i min undersökning söker 

efter att förstå informanterna i deras realistiska miljö valde jag att tillämpa den kvalitativa 

intervjun som metod. Med intervjun som ett öppet samtal blir det möjligt att ge informanterna 

stort utrymme att formulera sina erfarenheter och mer detaljerat kunna förklara sina 

ställningstaganden och val. Patel och Davidsson framhåller även att kvalitativa intervjuer i 

princip alltid har låg grad av standardisering. Detta betyder att frågorna som ställs ger 

maximalt utrymme för informanterna att svara med egna ord i motsats till intervjuer med hög 

grad av standardisering där frågorna ställs så att svaren måste hållas inom en på förhand 

bestämd ram. De betonar också att forskare som tillämpar det hermeneutiska tolkningssättet 

strävar efter att genom de olika delarna få en helhetsförståelse av det insamlade materialet. 

Detta tolkningssätt kallas därför ofta för den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen som vissa 

väljer att uttrycka det. Den står som symbol för att kunskapen som vi får genom till exempel 

intervjun bör omprövas kontinuerligt genom att i tolkningsprocessen pendla mellan del och 

helhet. Patel och Davidsson uttrycker det såhär: 

 

Det finns inte någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska 
tolkningsakten. Helhet och del, subjekt och objekt, forskarens förståelse, 
perspektivförskjutningarna i pendlingen, allt detta utgör också en helhet som lever 
och utvecklas. … Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny 
förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas och är 
uttryck för det genuint mänskliga. (s. 31) 

 

I Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) understryker Steinar Kvale att detta sätt att 

arbeta på är det som gör att intervjun som undersökningsmetod håller hög kvalitet. Även 

Kvale understryker att den kvalitativa intervjun har stort värde när vi vill förstå hur 

människor upplever sitt vardagsliv och då även sina arbetsuppgifter. Kvale menar att: 

 

Den kvalitativa intervjun är en unik känslig och kraftfull metod för att fånga 
erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom 
intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med 
egna ord. (s. 70) 

 

Jarl Backman framhåller i Rapporter och uppsatser (1998) att den kvalitativa metoden täcker 

många av de nackdelar som den kvantitativa metoden för med sig. Han pekar på att vi som 

intervjuare eller observatör har goda möjligheter att läsa av situationen genom att titta på 
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kroppsspråket, lyssna på tonläget eller omformulera frågor vid feltolkningar. Nackdelen med 

att använda kvalitativa metoder är att de tar mycket tid och kräver mycket efterarbete. 

 

I motsats till den kvalitativa metoden bygger den kvantitativa på mätningar gjorda med 

matematik och statistik. Den lämpar sig bäst att använda i undersökningar som insamlar ett 

stort material och där man vill få svar på frågan hur många. Även Kvale (1997) framhåller att 

då det finns stora mängder data som ska bearbetas är det lämpligast att hantera materialet med 

statistiska metoder. Metoden tillämpas därför i undersökningar där respondenten endast 

behöver använda sig av okomplicerade svar som exempelvis ja eller nej. I och med att min 

undersökning vare sig har som syfte att undersöka hur många eller består av okomplicerade 

svarsalternativ så var valet att använda kvalitativ metod självklar. 

 5.3 Urval och Genomförande 

De lärare som deltagit i min undersökning tjänstgör alla på högstadieskolor inom Bodens 

kommun. Jag valde denna kommun dels därför att den är min hemkommun, och dels därför 

att 6,8 procent av kommuninvånarna har utländsk bakgrund (SCB 2007). Dessutom har 

ungefär 4,2 procent av högstadieeleverna i kommunen utländsk bakgrund. 

 

Jag begränsade mitt urval av informanter till tre stycken, var av alla är behöriga att undervisa 

i religionskunskap och har erfarenhet av att arbeta med elever med utländsk bakgrund. Att jag 

valde enbart tre informanter var ett medvetet val. Jag ville ha mer tid över till förberedelse 

och analys av intervjuerna. Stöd för denna typ av tillvägagångssätt hittar jag hos Kvale (1997) 

som framhäver att: 

 

Somliga kvalitativa intervjuundersökningar tycks, kanske som en sorts defensiv 
överreaktion, ha lagts upp enligt kvantitativa kriterier – ju fler intervjuer, desto mer 
vetenskapligt. I denna bok understryks snarare intervjuns kvalitet än deras 
kvantitet. (s. 99) 

 

Först kontaktade jag informanterna, som jag valt att låta vara anonyma, via telefon för att 

informera dem om syftet med min undersökning. Då jag senare var färdig med utformningen 

av intervjuguiden (se bilaga 1) kontaktade jag informanterna igen för att beskriva mer exakt 

vilka områden som skulle ingå i intervjun. Dessutom ville jag försäkra mig om att de 

godkände att jag registrerade intervjun genom bandinspelning. Kvale (1997) menar att det 

finns fördelar med att använda bandinspelning som teknik för att dokumentera en intervju. På 
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så sätt kan jag som intervjuare koncentrera mig på ämnet och dynamiken i intervjun och ändå 

med fördel notera sådant som stödord och kroppsspråk vid sidan om. Sedan kan man enkelt 

gå tillbaka och granska materialet ytterligare. Jag träffade informanterna på deras respektive 

arbetsplats och intervjuade dem med hjälp av intervjuguiden. Intervjuerna tog ungefär en 

timme vardera. Därefter skrev jag ned intervjuerna och sammanställde dem för att senare 

använda detta i min tolkning. 

 5.4 Validitet och reliabilitet 

För att få hjälp med att bestämma tillförlitligheten i genomförda undersökningar och 

mätningar används inom beteendevetenskapen två begrepp, validitet och reliabilitet. I 

Enkätboken (2001) framhåller Jan Trost att validiteten är relaterat till avsikten med 

undersökningen, om man mäter det man avser att mäta. Här är bland annat forskarens 

förförståelse avgörande för validiteten. Reliabiliteten däremot har ingenting med 

undersökningens avsikt att göra, utan undersöker noggrannheten i de metoder forskaren har 

använt i den genomförda undersökningen. Det kan vara forskarens förmåga vid intervjuer 

eller tekniska hjälpmedel som används. 

 

Jag anser att jag har lyckats belysa de frågeställningar som är relevanta för syftet och 

därigenom undersökt det jag hade för avsikt att undersöka, det vill säga vilka didaktiska 

frågor och urval lärarna anser vara centrala i undervisning och lärande i ett pluralistiskt 

samhälle, präglat av en mångfald livsåskådningar, religioner och kulturer, och bedömer därför 

validiteten i min undersökning som hög. Reliabiliteten i min undersökning är lite svårare att 

bedöma eftersom den hänger samman med min tolkning av informanternas redogörelser. Jag 

spelade in intervjuerna och lyssnade på dem upprepade gånger under tolkningsprocessen, 

men eftersom jag genomförde både intervjuerna och tolkningarna ensam, är noggrannheten 

ändå svår att fastställa. 

 

 6 Resultatredovisning 
I min redovisning av intervjuerna lyfter jag fram de delar som är relevanta för mitt syfte. De 

citat jag återger är inte ordagrant återgivna, eftersom det ibland har varit nödvändigt att ändra 

talspråk till skriftspråk för tydlighetens skull. Lärarna som deltog i undersökningen bedömer 

sig själva som representativa för sina arbetslag, eftersom de beslut som tagits om hur 

undervisningen ska utformas är gemensamma för alla lärare i arbetslagen. Eftersom jag har 
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valt att låta informanterna var anonyma använder jag benämningen Lärare 1, Lärare 2 och 

Lärare 3 som beteckning. 

 

Syftet med min studie var att undersöka vilka didaktiska frågor och urval lärare inom ämnet 

religionskunskap anser vara centrala i undervisning och lärande i ett pluralistiskt samhälle, 

präglat av en mångfald livsåskådningar, religioner och kulturer. Här i redovisningen följer jag 

de frågeställningar som ingick i detta syfte. 

 

Hur visar det sig allmänt i undervisning i religionskunskap att samhället 

karaktäriseras av sekularisering, mångreligiositet och mångkulturalism? 

Lärare 1: 

Denna informant anser att läraren måste ta mera hänsyn när vi har elever med utländsk 

bakgrund, eller kommer från ett hem som har en mer avvikande livsåskådning än övriga i 

klassen, till exempel sådana som har annorlunda seder och bruk än den större allmänheten. På 

den skola denna lärare arbetar finns det en del som tillhör den læstadianska församlingen. 

Dessa elever menar han får exempelvis inte titta på tv. Om de ska se film i skolan måste 

lärarna fråga föräldrarna om tillstånd först. Det brukar inte vara något problem då de förklarar 

att filmen ses i undervisningssyfte. Informanten säger att inför julavslutningen i kyrkan 

brukar de fråga föräldrarna till elever med utländsk bakgrund om de får följa med, och då de 

ska ha sexualundervisning får de tänka på att en del elever kan behöva tillstånd från 

föräldrarna för att få delta. Informanten har inte varit med om att det har uppstått konflikter i 

samband med kulturella skillnader eller olika värderingar, men anser att det kan uppstå. 

Språket kan vara en bidragande orsak till att det uppstår konflikter genom missförstånd. På 

denna skola har de tagit ett beslut om att inte ta emot någon representant från Svenska kyrkan 

för att informera om konfirmationen, utan lärarna står själva för den informationen. De ber 

eleverna att undersöka den möjligheten mera på egen hand, om det verkar intressant. Detta 

gör de för att de inte vill påverka eleverna för mycket i deras val. Ett annat argument var: 

 

Skulle vi låta kyrkorepresentanter komma hit och informera om konfirmation så 
skulle vi behöva ta in representanter från andra religioner och livsåskådningar för 
att de skulle få samma möjligheter och det har vi inte möjlighet till. Här finns inte 
representanter för alla elever. 
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Lärarna ber alltid föräldrar till elever med utländsk bakgrund att komma och berätta om deras 

traditioner, seder och bruk. De erbjuds tolk för att slippa bekymra sig för språkliga problem. 

Ibland ställer de upp och ibland inte. 

 

Lärare 2: 

På den skola denna informant arbetar tackar de ja till Svenska kyrkans representant. Men om 

representanten propagerar för mycket för religionen får denne inte komma tillbaka. Då måste 

vi bjuda in alla. Denna lärare menar att: 

 

de får komma om de har ett neutralt budskap om att de har en samlingsplats, för 
valet måste vara öppet för eleverna. Man kan dra en parallell till politiska partier, 
tar vi hit ett parti måste alla få komma. 

 

Läraren påpekar att konfirmationen numera har blivit en ”social grej” och inte en religiös 

tradition, därför kan lärarna anse att det inte finns något problem i att kyrkans representant 

kommer till skolan och informerar om detta. Skolan har dessutom fört ett samarbete med 

Levande historia som har haft en så kallad ”fördomsturné” där bland andra Jehovas vittnen, 

islam och buddhismen var representerade. Representanterna för de olika religionerna och 

livsåskådningarna som deltog i denna fördomsturné reste runt i länet till skolor för att 

informerade om sin tro, och för att öka elevernas kunskaper och förståelse för religioner och 

livsåskådningar. På det viset får även andra religioner och livsåskådningar själva möjlighet att 

visa vem de är. 

 

Läraren menar att mångfalden framför allt märks i och med att elever med utländsk bakgrund 

ofta inte behärskar språket och att skolan då får använda hjälpmedel för att underlätta för 

eleverna i undervisningen. Läraren har varit med om småkonflikter som grundat sig på 

kulturella skillnader, men anser inte att det är något stort problem. 

 

Lärare 3: 

Informanten för denna skola säger: 

 

Mångfalden har helt klart ökat under åren jag jobbat! Men jag tycker att det har 
varit en tillgång. Det har varit mycket lättare att prata och ställa direkta frågor till 
dem om deras religion … jag har kunnat fråga om hur de lever och hur deras kultur 
och tradition ser ut. Det har gjort att mycket har avdramatiserats. 
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Läraren säger att det är självklart att de får ta mera hänsyn då det finns elever med utländsk 

bakgrund i klassen. De har ofta andra värderingar än vad vi själva har då de kommer från en 

annan kultur, och det får vi respektera. Själv har aldrig läraren varit med om att det har 

uppstått konflikter i samband med värderingar, ideal eller kulturella skillnader, men vet att 

andra lärare på skolan har varit med om det. På denna skola tar de emot representanter från 

Svenska kyrkan i årskurs åtta i och med att eleverna under det skolåret ska läsa om 

kristendomen. Skolan har också kontakt med migrationsverket genom att de bjuder in 

representanter från olika religioner via verket när årskurs nio börjar läsa om de stora 

världsreligionerna. Representanterna kommer till skolan och berättar om sin religion och 

kulturella bakgrund. Även denna lärare menar att språket kan vara ett bekymmer, både för 

eleverna i undervisningen och för föräldrar och andra vuxna som vill komma till skolan och 

berätta om sin religion och tradition. Läraren menar också att de som bjuds in kan känna sig 

obekväma om de ska prata inför en grupp och avstår av den anledningen. 

 

Vad betonar lärarna i urvalet av ämnesstoff i undervisningen? 

Lärare 1: 

Denna informant säger sig presentera ämnesstoffet spontant, och tar tag i elevernas frågor när 

de dyker upp samt använder sig av aktuella händelser för att bearbeta ämnesstoff. Vilket 

ämnesstoff det blir beror på elevgruppens sammansättning, deras humör och vad som är 

aktuellt i deras liv just då. Informanten uppmuntrar alltid eleverna att söka upp intressanta 

ämnen själv, reflektera över detta och presentera resultatet för läraren och klassen. Läraren 

anser att det utifrån detta arbetssätt är näst intill omöjligt att planera i detalj hur terminerna 

ska se ut. Arbetssättet hindrar ändå inte att lärarna i arbetslaget gör en ”grovplanering” genom 

att dela upp religionskunskapens tre arbetsområden mellan årskurserna. I informantens 

arbetslag arbetar de huvudsakligen med livsfrågor i årskurs sex, etik och moral i årskurs sju, 

religioner och livsåskådningar i årskurs åtta, och knyta ihop och utöka de tre arbetsområdena i 

årskurs nio. Läraren anser det viktigt att få eleverna att tro på något som kan ge dem trygghet 

och tröst när de behöver det. Och för att nå dit behöver de reflektera inom alla områden. Detta 

uttrycks så: 

 

I dag tror inte eleverna på något, de tror bara på Internet och jag tycker de behöver 
tro på något annat för att må bra. Vad ska de annars vända sig till när det krisar i 
livet om de inte har tron 
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Läraren menade vidare att om eleverna får bestämma ämnesinnehållet så blir det livsfrågor, 

etik och moral, inte tro och tradition. Om detta sägs: 

 

… om man går in i klassrummet och säger att nu ska vi prata om kristendomen så 
tror jag att man tappar minst 70 % av elevernas intresse. Man får försöka att 
integrera den typen av undervisning i de andra delarna istället. 

 

Informanten förklarar att syftet med att de diskuterar livsfrågor, som vem är jag och vem vill 

jag vara, i årskurs sex är att dessa elever är nya på skolan, alla lärarna är nya och de har gått 

från att vara störst till att vara minst. De behöver samtala mycket om detta och hur det är att 

vara tonåring. En fördjupning av dessa livsfrågor och andra existentiella frågor kommer 

längre fram då de har nått en viss mognad. Årskurs sex undervisas även i livskunskap och får 

gå kurs i medling, det vill säga att de får träna sig i att lösa konflikter och argumentera för vad 

som är rätt eller fel. Läraren berättar att kursen i medling består av ett moment där eleverna 

får lära sig när de ska ingripa i dispyter och hur de ska gå till väga för att försöka avstyra en 

konflikt. De får också lära sig hur de kan agera för att få till stånd en förlikning mellan de 

involverade parterna. Informanten talar även om att det i livskunskap diskuteras aktuella 

händelser som inträffat på skolan eller på fritiden, frågor som är viktiga för eleverna att 

diskutera, eller annat som eleverna anser ha betydelse. 

 

Lärare 2: 

Denna informant uppger att de allt efter som eleverna kommer högre upp i årskurserna mer 

och mer betonar det ämnesstoff som eleverna efterfrågar. Det blir oftast livsfrågor och 

livstolkning därför att ungdomarna har många frågor som rör livet och tycker det är roligt att 

diskutera detta ämne. Etik och moral kommer upp nästan dagligen inom alla ämnen, därför 

anser denna lärare att de i arbetslaget inte behöver schemalägga detta arbetsområde i 

religionskunskap. Tro och tradition däremot läser de efter vad som står i läroplanen, och detta 

område upplever läraren inte uppskattas av eleverna. Även elever med utländsk bakgrund 

väljer att prata om livsfrågor i första hand och de anser att etik och moral är lika intressant 

som de andra eleverna. Om elevernas syn på ämnesinnehållet säger denna lärare: 

 

Det är ingen större skillnad, ungdomar är ungdomar även om de har annan 
bakgrund. Man måste betona det som ungdomarna vill ha och det är oftast 
livsfrågor och en del etik och moral. Jag upplever att ungdomarna tycker tro och 
tradition är tråkigt. 
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Läraren försöker betona det ämnesstoff som eleverna vill ha och menar att då är det bra att 

vara påläst. Anledning till detta är att läraren då mitt i en diskussion om livsfrågor eller etik 

kan inflika, nu tänker du likadant som inom den eller den religionen … Läraren menar att det 

gäller att försöka koppla ihop religionskunskapens tre arbetsområden för att hjälpa eleverna 

att se sambanden. 

 

Lärare 3: 

Denna informant säger att då det står livsfrågor och livstolkning på schemat brukar de 

diskutera frågor som är aktuella i elevernas liv, och menar att det ofta är många frågor. Detta 

märks särskilt i årskurs nio. Om etik framhåller läraren: 

 

Det jag alltid betonar är att vad man än tycker och tänker så är det ok, det finns 
inget rätt eller fel, det finns inget facit i dessa frågor. Detta är det enda man måste 
acceptera, att alla människor har rätt till sin tro. Man får tycka vad man vill om det, 
men aldrig fördöma. 

 

Inom området tro och tradition talar läraren mycket om varför det är viktigt att skaffa sig 

kunskap om andra religioner, och framhåller att Det är okunskap som leder till 

främlingsfientlighet, som i sin tur medför att det blir ”farligt i världen”. Om man inte vet 

varför människor gör som de gör, så blir man ofta rädd för dem. Men skaffar man sig kunskap 

om dem så avdramatiseras detta. Läraren poängterar att inget av arbetsområdena får större 

utrymme än de andra, det ena utesluter inte det andra. När de pratar om etik och moral, vad 

som styr deras sätt att leva och handla så kommer de automatiskt in på andra religioner och 

hur människor inom olika religioner och kulturer lever och handlar. Läraren upplever inte att 

eleverna är ointresserade av ämnet religionskunskap. Det är lätt att motivera dem att läsa om 

världsreligionerna, förutom kristendomen. En anledning till detta kan vara att det är vår egen 

religion och att det mesta upplevs som självklart för eleverna. Etik, moral och livsfrågor 

tycker de extra mycket om, särskilt i årskurs nio. Läraren anser att anledningen till detta kan 

vara att de då har uppnått den mognad som krävs för att diskutera dessa frågor. 

 

Vilka metoder tillämpas för att ta tillvara mångfalden bland eleverna? 

Lärare 1: 

Denna informant låter elever med utländsk bakgrund berätta för de andra eleverna om sin 

religiösa och kulturella bakgrund, om de vill. Detta leder till att det främmande blir mer 

levande och mindre skrämmande. Läraren menar att de andra eleverna tar till sig det som 
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berättas av eleverna, på ett annat sätt än om läraren själv skulle presentera det för dem. 

Dessutom kan det få den utländska eleven att känna sig betydelsefull och godkänd av 

gruppen. Informanten anser att detta är ett bra sätt att hjälpa dessa elever att integreras i det 

svenska samhället. För att främja deras dubbla identitet arbetar informanten främst med att få 

dem att acceptera sina rötter, och få dem att förstå att de duger som de är. Läraren menar 

också att detta är nödvändigt för att de ska kunna utveckla sin nya identitet. Att föra dialog 

med föräldrarna underlättar arbetet med integration och identitet: 

 

Om man försöker ha mycket kontakt med dem och berätta för dem vad vi gör i 
skolan och hur det går för deras barn så är det lättare att ta upp svåra frågor som 
kan dyka upp undervägs. 

 

De språkproblem som elever med utländsk bakgrund kan stå inför då de kommer till Sverige 

löser informanten genom att använda sig av kroppsspråket, genom att rita eller med hjälp av 

andra elever med samma språk. 

 

Lärare 2: 

Informanten på denna skola uppgav att lärarna anpassar metoderna efter elevernas behov och 

efterfråga. De flesta eleverna vill ha det upplevelsebaserat, se en film och diskutera efteråt, 

medan andra vill skriva ned sina tankar eller sitta i grupp och diskutera. Då de arbetar med 

livsfrågor är denna lärare extra försiktig med val av metod eftersom sådana frågor kan vara 

känsliga för eleverna. Läraren använder mycket forumspel i undervisningen för att på så sätt 

synliggöra problem som kan uppstå i olika situationer. Eleverna får möjlighet att ingripa i 

spelet och ändra handlingsförloppet. Dessa metoder gör att eleverna kan både visa och testa 

sina ståndpunkter, lära sig att argumentera för dem, samtidigt som de kan ”gömma sig” i den 

roll de spelar: 

 

Jag tycker att forumspel fungerar suveränt och är helt oslagbart i etiska frågor. Det 
är lite friare, men det smyger in sig lite insikter i alla fall. Det är den empatiska 
förmågan de övar sig mest på. 

 

Vid inskolningssamtal med elever med utländsk bakgrund frågar denna lärare alltid om det 

går bra att under lektionerna ställa direkta frågor om deras religiösa och kulturella bakgrund. 

En del vill det, men en del avstår. Läraren menar att detta främst beror på hur väl de har 

kommit in i klassen, men även på hur väl eleven behärskar det svenska språket. De kan 

använda kroppsspråket men har svårt att uttrycka vad de tycker och känner utan talspråket. 
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Vidare menar denna lärare att språket är ett problem när de bjuder in dessa elevers föräldrar 

till skolan och klassen för att berätta om sin bakgrund. De tackar ofta nej och anledningen till 

detta anser läraren till stor del beror på att de inte kan det nya språket tillräckligt bra. För att 

lära känna dessa elever och deras föräldrar har läraren använt en metod där elever, föräldrar 

och lärare träffats och lagat mat tillsammans. Då behövs inte språket på samma sätt som då 

man ska berätta, utan då används huvudsakligen kroppsspråket som uttrycksmedel. För att 

hjälpa dessa elever att integreras i det svenska samhället anser läraren att det viktigaste är att 

lyssna på dem och att prata med dem. Eftersom de ofta har svårt att uttrycka vad de tycker 

och känner så måste lärarna försöka hjälpa dem att reda ut alla eventuella missförstånd och 

frågetecken de kan ha kring svensk kultur. Läraren uppgav även att bästa sättet för att komma 

till rätta med missförstånd och konflikter är att försöka förklara varför till exempel vissa 

regler och normer är som de är. Lärarna har funnit att detta leder till att de får bättre kontakt, 

och att elevens förtroende för läraren ökar. Ibland får läraren även kontakta föräldrarna och 

förklara hur saker och ting förhåller sig, varför och hur. De brukar uppskatta att bli 

kontaktade och det resulterar oftast i givande diskussioner. Läraren ger ett exempel på en 

elev, en kille, som hade en opassande syn på kvinnor, sett ur svensk synvinkel. Han tyckte att 

kvinnorna var mindre värd än männen och att de skulle sköta allt hushållsarbete. Att framföra 

dessa åsikter till tjejer i 14- 15-års ålder var inte populärt och det uppstod konflikter. Denna 

elev blev bjuden hem till en av tjejerna i klassen: 

 

Hennes familj bjöd hem honom och visade hur det fungerade hemma hos dem. De 
förstod att han behövde hjälp, att det inte var någon ide att vara arg på honom. Det 
var okunskap från hans sida. 

 

Dessutom hade läraren och annan skolpersonal många och långa samtal med honom om detta. 

Till sist fick lärarna honom att ändra attityd och tona ned sina åsikter så att han inte 

förolämpade de andra eleverna. Läraren anser att detta är en användbar metod för att hjälpa 

eleverna att integreras i det svenska samhället. Om att främja elevers dubbla identitet säger 

denna lärare: 

 

Vi måste få dem att förstå att det de har med sig i bagaget när de kommer till 
Sverige är viktigt och ska följa med. De börjar inte om från noll då de kommer hit 
utan de ha faktiskt en grund att bygga på. Genom att skapa ett förtroende kan vi 
hjälpa dem i deras arbete med att utveckla en dubbel identitet. 
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Lärare 3: 

De metoder denna lärare använder i presentationen av ämnesstoff anpassas efter om det finns 

elever med utländsk bakgrund i klassen och hur länge de har varit i landet. Nu undervisar 

läraren i en klass där det finns en muslimsk kille som har varit i Sverige i ett halvt år. Läraren 

kontrollerar extra noga om han förstår allt de gör och allt de diskuterar i klassen. Läraren 

uppgav även att de ägnar mycket tid i undervisningen åt jämförelse, de jämför den svenska 

kulturen med den kultur eleven kommer ifrån. Dessutom får han berätta för de andra vad han 

har varit med om, hur han tycker och tänker. Läraren framhåller att de andra eleverna hade 

tydliga uppfattningar om hur muslimer lever, t.ex. att alla kvinnor bär slöja och alla män ber 

fem gånger om dagen. 

 

Och så kommer den här killen som är helt vanlig. Han lägger inte ut bönemattan 
fem gånger om dagen och dessutom klär han sig som de andra eleverna. Han 
berättade också att då han kom hit trodde han att vi gick i kyrkan varje söndag och 
tog nattvard och så. Men så är det ju inte. 

 

Här betonade informanten att läraren fick hjälp av den muslimska killen att visa att det finns 

mer eller mindre troende inom alla religioner, inte bara inom kristendomen, vilket de redan 

kände till. Läraren anser att metoden att låta eleverna själva berätta, också blir en metod i 

arbetet med att hjälpa elever med utländsk bakgrund att integreras i det svenska samhället, 

eftersom de kan känna sig betydelsefulla då de får hjälpa till. En annan metod som 

informanten lyfter fram är att låta de andra eleverna berätta för den nya eleven hur denne ska 

göra för att smälta in i gruppen. Läraren menar att det ibland kan vara svårt att främja elevers 

dubbla identitet. Som ett exempel på detta gav informanten att det under utvecklingssamtal 

kan framgå att en elev som lever som en vanlig svensk ungdom i skolan, lever ett helt annat 

liv i det privata. Läraren menade här att: 

 

Man får väga vad man säger därför att man inte riktigt vet vad som händer när de 
kommer hem. Det är hårda regler hos en del. I många kulturer är skolan fortfarande 
en riktigt stor auktoritet, där koncentrerar man sig på att studera, där finns inte 
utrymme för att göra fel. Men för att passa in gör många av dessa elever likadant 
som de svenska. 

 

För att hjälpa elever med utländsk bakgrund att både integreras i samhället och bilda en 

dubbel identitet menade informanten att de som lärare kan hjälpa dem att acceptera och vara 

stolta över sin bakgrund. Dessutom kan lärarna försöka föra en dialog med föräldrarna för att 

få till stånd ett bra samarbete, vilket också kan ge dem möjligheten att få en uppfattning om 
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hur familjeförhållanden ser ut. Läraren påminner i detta sammanhang att det finns många 

olika förhållningssätt hos föräldrarna. Det finns sådana som är mycket toleranta och låter 

eleven vara med på det som krävs, de som viker sig lite och de som är mer fundamentalistiska 

och absolut inte låter eleven göra vissa saker. Läraren menar att det är bra att skaffa sig en 

bild av ”helheten”, lära känna eleven i hans/hennes familjeliv. Detta gör att lärarna kan känna 

sig tryggare i sin undervisning i religionskunskap. 

 

Vilka mål anser de undervisande lärarna vara de främsta i ett pluralistiskt 

samhälle? 

Lärare 1: 

Denna informant anser att det viktigaste målet för eleverna är att bilda sig en egen uppfattning 

om tro. Här nämner läraren målet att förebygga fördomar, och att de, för att lyckas med detta, 

måste se till att eleverna införskaffar sig kunskaper om religioner och livsåskådningar. 

Informanten menar att denna kunskap innefattar religionens historia, ritualer och kanon, och 

hur människorna inom de skilda religionerna lever och tänker. En naturlig följd av detta 

arbete är, menar denna lärare, att eleverna börjar reflektera över vad tror jag. 

 

De behöver inte bli djupt troende, men de bör ta reda på vad de tror och varför de 
tror som de gör. För att de ska kunna göra detta bör de få möjlighet att diskutera 
och reflektera över sina åsikter och vad de egentligen tror och tänker. Jag tror att 
det är det som behövs för att ge dem någon form av trygghet. 

 

De tre SO-lärarna på denna skola har tillsammans enats om en grovplanering som uppger 

vilka mål eleverna ska uppnå i undervisningen i religionskunskap, från årskurs 6 till årskurs 

9. I denna planering ingår inte anvisningar om hur de ska arbeta för att få eleverna att nå 

målen, men de diskuterar detta kontinuerligt med varandra. 

 

Lärare 2: 

Denna informant anser att det främsta målet i ett pluralistiskt samhälle är att eleverna ska 

förstå att alla människor har samma värde, oavsett kön, bakgrund och andra olikheter. 

Läraren poängterar vidare att den västerländska värdegrunden, bör vara det främsta målet i 

vårt demokratiska samhälle. Eleverna måste tillägna sig dessa demokratiska värden för att 

inte utveckla rasistiska tendenser. 
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Lärare 3: 

Denna informant ansåg att det främsta målet i ett samhälle präglat av pluralism är att lära 

eleverna att acceptera varandra. Läraren betonar att man kanske inte förstår allt, eller tycker 

likadant som alla andra, men man måste acceptera att andra tycker och tänker annorlunda. 

Framför allt får man inte döma kollektivet. Läraren visar här på exemplet Benny Grunfeldt, 

som en av de överlevande från Auschwitz. När han kom till skolan för att berätta om sina 

upplevelser från det nazistiska fånglägret i Polen menade han att han inte är hatisk mot alla 

tyskar. Det viktiga budskapet till eleverna var att aldrig döma kollektivet. Individer kan göra 

fel men då är det individens aktion som ska fördömas, inte ett helt folk. Läraren anser att detta 

blir ett av de främsta målen eftersom att det ofta är genom att döma en hel folkgrupp som det 

blir rasistiska tendenser i ett samhälle. För att göra detta tydligt för eleverna brukar läraren ta 

eleverna själva som exempel: 

 

Tänk på hur fruktansvärt noga ni är med att jag inte ska anklaga er för något ni inte 
har gjort. Då blir ni fruktansvärt förtvivlade. Eller vad orättvis ni tycker jag är och 
hur arga ni blir om jag säger att alla från ett speciellt område är på ett visst sätt. 
 

 7 Resultatdiskussion 
Även i diskussionen av resultatet av min undersökning följer jag syftets frågeställningar. Mitt 

syfte var att undersöka vilka didaktiska frågor och urval lärare inom ämnet religionskunskap 

anser vara centrala i undervisning och lärande i ett pluralistiskt samhälle, präglat av en 

mångfald livsåskådningar, religioner och kulturer. 

 7.1 Diskussion 
Den första av mina fyra frågor handlade om hur det visar sig allmänt i skolornas 

religionsundervisning att samhället karaktäriseras av pluralism genom sekularisering, 

mångreligiositet och mångkulturalism. Alla lärarna som deltog i min undersökning menade 

att den ökade religiösa och kulturella mångfalden bland eleverna har medfört att de får ta mer 

hänsyn i undervisningen, eftersom dessa elever ofta har andra värderingar och därför kan tro 

och tänka på ett annat sätt än övriga elever. Rent konkret har detta på en av skolorna visat sig 

i beslutet att inte ta emot någon representant från Svenska kyrkan för att informera om 

konfirmationen, lärarna står själva för den informationen, eftersom de inte vill påverka 

eleverna för mycket i deras val. Även om denna lärare inte använder begreppen ”allsidighet 

och saklighet” så tolkar jag det så att lärarna på denna skola menar att detta krav blir 

åsidosatt. Att det förhåller sig så anser jag bli tydligt när läraren menade att om de skulle låta 
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kyrkorepresentanter komma till skolan så skulle de behöva ta in representanter från andra 

religioner och livsåskådningar för att de skulle få samma möjligheter, och det har de inte 

möjlighet till. 

 

De andra skolorna bjöd däremot in representanter från Svenska kyrkan, men bjöd också in 

representanter från andra religioner och livsåskådningar med syfte att ge även dem möjlighet 

att själva visa vilka de är. Detta finner jag stämmer väl överens med Lpo 94 som vi sett 

framhåller att undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska kunna skicka 

sina barn till skolan och veta att barn inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller 

andra åskådningen. 

 

Jag anser, i enlighet med Hartman (2000 1a), att den svenska skolan inte är värdeneutral. De 

nationella styrdokumenten ger tydliga direktiv om vilken värdegrund som skola och samhälle 

ska vila på, vilket innebär en risk att det uppkommer konflikter till följd av mångfalden av 

kulturer och religioner bland eleverna. Elever med utländsk bakgrund kan ha andra 

värderingar eftersom deras kultur skiljer sig från vår. De personliga ställningstaganden som vi 

anser ska grundas på egna kunskaper och övertygelser kan i deras tradition och kultur redan 

vara bestämt åt dem av olika auktoriteter. Vi såg Hartman anse att eftersom den svenska 

grundskolan inte är värdeneutral så finns en latent etisk konflikt, som kan gälla skilda 

uppfattningar om auktoriteter, eller innehållet i moraliska normer. Rätten till personliga 

ställningstaganden och egna övertygelsen kan kollidera med övertygelsen om att det finns 

auktoriteter som man bör underordna sig. Hartman pekar på sådant som heliga skrifter eller 

en religiös ledare. Men här får vi också komma ihåg att det även kan gäller föräldrar och 

anhöriga. 

 

Men enligt de lärare som deltog i min undersökning har ingen av dem varit med om 

konflikter baserade på värden och ideal. De har endast varit med om små dispyter som har 

gått att lösa relativt enkelt. Däremot anser de att språket kan vara en bidragande orsak till att 

det uppstår konflikter. Elever med utländsk bakgrund kan inte alltid uttrycka vad de tycker 

och känner eftersom de inte kan det svenska språket tillräckligt bra och då kan det uppstå 

missförstånd. 

 

Som jag tolkar svaren på denna fråga så gäller det allmänt att vara beredd på att 

undervisningen och lärandet måste få så mycket tid som möjligt. I mångfalden elever, som 
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var och en har rätt att kräva att det egna uppmärksammas, krävs tid om allsidigheten och 

sakligheten ska tillgodoses. En annan sak som också kräver tid är språkproblemet. Här förstår 

vi att det gäller att vara tydlig och ge tid till att förklara så att inte missförstånd uppstår. 

 
Min andra fråga gällde vad lärarna betonar i urvalet av ämnesstoff för undervisningen. I 

bakgrunden visade jag att Hartman (2000 1c) understryker att det i dagens mångkulturella och 

mångreligiösa samhälle är oerhört svårt att få till stånd en konsensus för undervisningen på 

livsåskådningsområdet jämfört med undervisning i den tidigare lutherska enhetskulturen. De 

lärare jag intervjuat och de lärarlag de representerar verkar ha samma åsikt som Hartman. 

Lärarna planerar undervisningen ”i grova drag” men det direkta urvalet syns bero till stor del 

på elevgruppens sammansättning, deras intressen och vad som är aktuellt i deras liv just då. 

Detta stämmer väl överens med de riktlinjer om elevcentrering i undervisningen som 

introducerades redan i 1969-års läroplan, och därefter blivit än mer förstärkt genom 

styrdokumentens betoning på att undervisningen ska utgå från elevernas frågor. Två av 

lärarna menade här att eleverna tappar intresset då de får veta att undervisningen ska handla 

om området tro och tradition. Läraren uttryckte sig så, ”om man går in i klassrummet och 

säger att nu ska vi prata om kristendomen så tror jag att man tappar minst 70 % av elevernas 

intresse”. 

 

Det var enbart en av lärarna som ansåg att eleverna är intresserade av att lära sig om 

religioner, och dessutom att detta främst visar sig under årskurs nio. Det är enligt min mening 

viktigt att ifrågasätta varför. Vi såg Hartman (2000 1c) mena att detta glöms bort genom att 

enbart fokusera på eleverna låga intresse. Vi ställer inte frågan ”Varför det? Varför detta låga 

intresse”? Möjligtvis kan, om vi ser till Hartman, elevernas låga intresse för området tro och 

tradition inom religionskunskapen bero på lärarnas okunskap inom detta område. En annan 

förklaring skulle kunna vara att lärarna känner sig osäkra på hur de ska gå tillväga för att 

undervisa eleverna på ett sätt som är tillfredsställande för alla elever, att lärarna presenterar de 

skilda religionerna på ett sånt sätt att den elev som har denna religion verkligen kan känna 

igen sig i beskrivningen. Dessutom kan anledningen till det låga elevintresset helt enkelt bero 

på att lärarna har en förutfattad mening om vad eleverna är intresserade av. På grund av att 

det är allmänt känt att det finns ett lågt intresse tar de för givet att eleverna inte är intresserade 

av att lära sig om religioner. En tredje förklaring skulle kunna vara att lärarna anser att det är 

mest bekvämt att undervisa om livsfrågor, etik och moral. I detta ska ju det mesta utgå från 

eleven och elevens eget intresse. 
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Kursplanen i religionskunskap betonar att läraren i undervisningen ska utgå i från människan 

och hennes frågor inför livet och tillvaron, oavsett om frågorna uttrycks religiöst eller inte. 

Kursplanen säger vidare att utgångspunkten för diskussionerna gärna får vara vardagens 

etiska frågor, och dessutom att reflektionen och diskussionen omkring dessa frågor utifrån ett 

etiskt perspektiv ingår i en personlig, livslång process. Lärarna i min undersökning försöker 

tillmötesgå eleverna i deras önskemål i urvalet av ämnesstoff, och då blir det mest 

existentiella och etiska frågor som bearbetas. De framhöll att eleverna har många frågor och 

funderingar som rör deras liv, och hur de ska förhålla sig i olika situationer. Att lägga 

utgångspunkten i elevernas intressen är helt i enlighet med kursplanen och även den 

undersökning som Skolverket (1993) genomförde 1992 där det visade sig att eleverna ville ha 

en förändrad religionsundervisning. De ansåg att undervisningen inte gav nog med tid för 

egna diskussioner och att innehållet inte var riktat mot deras egna intressen och frågor. Under 

min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, har jag sett både inom ämnet religionskunskap 

och inom andra ämnen att eleverna gärna vill tala om och diskutera olika frågor som rör deras 

existens och hur de ska handla i olika situationer. Deras intresse för att diskutera tro och 

traditioner har jag upplevt som lite svalare, men eleverna har inte visat sig helt ointresserade. 

Men för att öka intresset för religioner och traditioner menar jag att vi som lärare kan 

integrera detta ämnesområde med de övriga två områdena som ingår i religionskunskapen, det 

vill säga etik och livsfrågor. Furenhed (2000) framhåller, som jag tidigare sagt, att en 

förutsättning för att eleverna skall bli motiverade att lära sig av religioner krävs det att de kan 

se att det är människans livsfrågor och funderingar som bearbetas i religionerna, även deras 

egna. Om eleverna upptäcker detta får de möjligheten att hitta sammanhang och bearbeta sina 

egna upplevelser i tillvaron. 

 

Lärarna poängterar att för att eleverna ska ha möjlighet att nå de uppsatta målen inom 

religionskunskap är det nödvändigt att integrera de tre arbetsområden med varandra. Detta 

framgår också av kursplanen i religionskunskap, i vilken det i formuleringen görs klart att 

livsfrågorna och etik och de existentiella frågorna, ska ses i sammanhang med innehållet i de 

skilda religionerna och livsåskådningarna. Vi såg hur detta uttrycktes i Kursplanen för 

religionskunskap: ”Varje människa har en mer eller mindre uttalad strävan att finna 

sammanhang i, tolka och tyda tillvaron. Detta kommer till uttryck i traditioner, riter, 

berättelser och myter.” (s.83) I den undersökning som genomfördes av Skolverket 2003 

(2005), Nu-03, framgick det att man genom en ämnesövergripande SO-undervisning kan öka 
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elevernas intresse för religionskunskap. De elever som hade denna typ av undervisning fann 

ämnet mer intressant, än de som studerade de olika SO-ämnena var för sig. 

 

Dessa åsikter leder diskussionen över till syftet med min tredje fråga som var att undersöka 

vilka metoder lärarna tillämpar för att ta tillvara mångfalden bland eleverna. Lärarna 

understryker att de inte upplever den extra omtanke de behöver lägga ned i sitt arbete på 

grund av den ökade mångfalden bland eleverna som en belastning, utan mer som en tillgång i 

undervisningen. De ansåg att det är lättare att presentera andra religioner, kulturer och 

livsåskådningar genom möjligheten att låta elever med utländsk bakgrund berätta för de andra 

eleverna om sin religiösa och kulturella bakgrund och hur de lever. En av lärarna kunde säga 

att mångfalden under åren blivit tydlig, men att elevernas egen medverkan i undervisningen 

gjort att olikheterna kunnat ”avdramatiserats”. 

 

Att låta elever med utländsk bakgrund själva berätta om sin religion, kultur och tradition 

medför enligt dessa lärare att det främmande blir mer levande och mindre skrämmande. De 

ansåg också att detta leder till att de andra eleverna tar till sig stoffet i större utsträckning, än 

om enbart lärarna skulle presentera det för dem. Dessutom menade de att de kan med hjälp av 

dessa elever motarbeta främlingsfientlighet. En av lärarna visade hur de kan få hjälp av en 

elev med utländsk bakgrund att visa att det finns mer eller mindre praktiserande troende inom 

alla religioner, inte bara inom kristendomen. Lärarnas insikter och val av metod står väl i 

överensstämmelse med det förslag Nordheden presenterar i Den mångkulturella skolan 

(1996). Nordheden hävdar att genom att låta elever tala om sina personliga ställningstaganden 

och berätta om sin kulturella bakgrund, ges det möjlighet till lärorika diskussioner. Dessa kan 

också leda till att eleverna ifrågasätter sina uppfattningar om andra kulturer, och därmed ökar 

förståelsen för det som känns främmande. Dessutom framgår det av Lpo 94 att om vi som 

lärare låter elever få ta del av varandras erfarenheter och kulturer kan detta bli en resurs och 

ett stöd som bidrar till att skapa toleranta och förstående medborgare. Lärarnas resonemang, 

Nordhedens synpunkter och de rättesnören vi hittar i Lpo 94 om hur vi som lärare kan ta 

tillvara på mångfalden bland eleverna i undervisningen, ger ett godkännande till mina egna 

tankar omkring dessa didaktiska frågor. Jag anser att elever med utländsk bakgrund har 

erfarenheter och kunskaper som är speciella, eftersom de själv erfarit dem. Det kan vara 

upplevelser från hemlandet, levnadssättet från den kultur de kommer i från och som de 

fortfarande lever i. Dessa elever kan vara mer eller mindre medvetna om både likheter och 

skillnader mellan den egna bakgrunden och den kultur de kommit till. Jag tror att om de får 
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dela sina erfarenheter med de nya klasskamraterna, känner de sig betydelsefulla samtidigt 

som de får en möjlighet att bli accepterade av de andra eleverna. Dessutom kan de genom att 

delge sina erfarenheter öka de andra elevernas kunskaper och förståelse för den religion, 

kultur och tradition de representerar. Alla elever, både de med utländsk bakgrund och de 

svenska eleverna, får möjligheten att upptäcka likheter som förenar dem. Lärarna ansåg också 

att denna metod var mycket användbar för att hjälpa elever med utländsk bakgrund att 

integreras i det svenska samhället. Andra metoder som lärarna ansåg vara betydelsefulla i 

detta arbete var att lyssna på dem, tala till dem och försöka hjälpa dem att reda ut alla 

eventuella missförstånd och frågetecken omkring svensk kultur som kan uppkomma på grund 

av språket eller kulturella skillnader. Lahdenperä (2001) menar som vi sett att lärare i det 

mångkulturella samhället inte kan utgå från att alla elever har samma värdegrund, referenser 

och tankestrukturer som de själva och de övriga som är verksamma i skolan. Lahdenperä 

framhåller detta utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv. Hon betonar 

nödvändigheten av att eleverna får hjälp med att utveckla en ny kulturell identitet och 

samtidigt behålla den egna redan givna kulturen. 

 

Lärarna som deltog i min undersökning visade sig vara medvetna om detta, i det att de ansåg 

att det är nödvändigt för oss som lärare att både ta till vara och stödja de olika elevernas 

religion, kultur och traditioner. Lärarens uppgift i det pluralistiska samhället är både att hjälpa 

eleverna att integreras i det svenska samhället och att främja deras dubbla identitet. Detta 

arbete går ut på att hjälpa eleverna att behålla sina rötter, se värdet i sin kulturella och 

religiösa bakgrund. En av lärarna underströk att eleverna inte börjar från noll, när de kommer 

till ett nytt land 

 

Vi måste få dem att förstå att det de har med sig i bagaget när de kommer till 
Sverige är viktigt och ska följa med. De börjar inte om från noll då de kommer hit 
utan de har faktiskt en grund att bygga på. 

 

Att arbeta med elevernas identitet anser jag är en viktig del i undervisningen i 

religionskunskap, målet måste vara att främja deras dubbla identitet. Det har stor betydelse att 

eleverna förstår att de genom att acceptera sitt ursprung skapar möjligheten att utveckla en 

flerkulturell identitet samtidigt som de integreras i det svenska samhället. Jag visade i 

bakgrunden att Wellros (1992) menar att elever med utländsk bakgrund kan ha dubbla 

identiteter om omgivningen ger sitt godkännande till detta. Något som även Ahmadi (2003) 

betonar, samtidigt som han menar att den svenska kulturen och därmed också den svenska 
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skolan är individorienterad. Lärarens arbete med elevernas dubbla identitet handlar därför i 

mycket om att eliminera risken att elever som byggt upp sin identitet genom gruppen hamnar 

i en identitetskris när de möter en kultur som är starkt centrerad på den enskilda individen. 

Samtidigt vill jag betona att jag anser det viktigt att också våga lyfta fram den enskilda 

individen. Inte minst mot bakgrund av att Eriksson (1999) understryker att den religiösa och 

kulturella mångfalden i samhället bidrar till ett ökat krav på anpassad undervisning genom 

integration och individualisering. 

 

En annan betydelsefull metod som lärarna framhöll var samarbetet med föräldrarna. Genom 

att föra dialog med föräldrarna underlättas arbetet med eleverna. Om elevernas tillvaro privat 

och tillvaron i skolan fungerar tillsammans med goda relationer med de anhöriga, skapas 

möjligheter för elevernas utveckling. Ett sådant samarbete såg vi Hartman (2000 1a) 

understryka i det att han menar att detta har stor betydelse för elevernas skolgång. Dessutom 

fastslår Lpo 94 att skolan ska stödja föräldrarna i deras arbete med att fostra och utveckla sina 

barn och att vi i skolans verksamhet därför måste samarbete med hemmen. 

 

Jag menar också att om man inte kommunicerar med föräldrarna och får deras samtycke blir 

det oerhört svårt att ta hjälp av eleverna i undervisningssyfte för att hjälpa dem in i det 

svenska samhället. Utan kommunikation kan det uppstå onödiga missförstånd. Vi såg en av 

lärarna särskilt betona detta samarbete och ansåg det vara viktigt att berätta för föräldrarna om 

arbetet i skolan. Den goda kontakten ledde även till att de kunde ta upp de svåra frågorna utan 

att konflikter och missförstånd uppstod. Och dessutom att konflikter som inte gick att undvika 

lättare kunde lösas. 

 

Denna synpunkt från de lärare jag intervjuat och samtalat med om föräldrakontakten stämmer 

väl överens med Hartman (2000 1a). Han betonar att om det uppkommer konflikter med 

elever med utländsk bakgrund är det viktigt att vi som lärare samtalar med föräldrarna och 

klargöra för dem att skolans mål är att hjälpa eleverna att leva och orientera sig i en 

pluralistisk kultur, utan att ge upp sin egenart. Jag fann det mycket positivt att lärarna 

underströk att föräldrarna brukar uppskatta att bli kontaktade och att det oftast resulterar i 

givande diskussioner. Dessutom att om vi får till stånd ett bra samarbete med föräldrarna så 

får vi också en uppfattning om hur familjeförhållanden ser ut. Att få en bild av 

familjeförhållanden underlättar lärarnas val av metod i arbetet med att hjälpa eleverna att 

integreras i det svenska samhället. 
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Till detta område hör också problemet med språket. Alla tre lärarna menade att språket var ett 

problem både för eleverna i undervisningen och för föräldrarna i kontakt med skolan. Men 

detta var ändå överkomliga problem, som lärarna kunde lösa genom att tillföra hjälpmedel i 

undervisningen, använda kroppsspråk och genom att ta hjälp av tolk eller andra med samma 

språkliga bakgrund. Även detta fann jag mycket positivt, eftersom jag tror att språket kan 

hindra eleverna i strävan att nå de mål som är uppsatta i de nationella styrdokumenten. 

 

Den sista frågeställningen i min undersökning handlade om vilka mål de undervisande lärarna 

anser vara de främsta i ett pluralistiskt samhälle. Alla lärarna angav olika huvudsakliga mål. 

En av lärarna ansåg att det viktigaste målet för eleverna var att bilda sig en egen uppfattning 

om tro. Läraren ansåg att detta var viktigt för att eleverna skulle förstå trons inverkan på 

människans sätt att tänka och handla, och dessutom för att själva uppleva styrkan i tron då de 

träffar på motgångar i livet. I kursplanen för religionskunskap framgår det att: 

 

Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig 
själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. 
(sid.82) 
 

Läraren poängterade att denna tro inte nödvändigtvis behövde ha religiös karaktär, utan 

huvudsaken var att eleverna reflekterade över sitt nuvarande liv och hur de ville leva sitt liv 

framöver. Jag menar också att detta har betydelse för eleverna och deras personliga 

utveckling, men anser att det finns andra mål som bör vara främst i ett pluralistiskt samhälle. 

En av dem är att skapa förståelse för andra människor oavsett religiös och kulturell bakgrund. 

Vi lever i ett samhälle som karaktäriseras av sekularisering, mångreligiositet och 

mångkulturalism och för att vi ska kunna leva i denna sammansättning av människor utan allt 

för många konflikter och motsättningar är det oerhört viktigt att vi är förstående och toleranta 

mot varandra. En annan av lärarna menade att det främsta målet är att eleverna ska förstå att 

alla människor har samma värde, oavsett kön, bakgrund och andra olikheter. Detta bör vara 

det främsta målet i ett demokratiskt samhälle menade denna lärare. Här tror jag att det är 

viktigt att ta fasta på vad Nordheden (1996) säger om möjlighet som ligger i att lyfta fram 

likheter och skillnader genom att inta ett internationellt perspektiv i undervisningen. Likheter 

skapar gemenskap och tillhörighet. Dessa synsätt kan väl förankras i Lpo 94 som tydliggör att 

ett av skolans viktigaste uppdrag är att förmedla och gestalta de grundläggande humanistiska 

värdena, viket vi sett tidigare i bakgrunden. 
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Den tredje läraren hävdade att det främsta målet är att eleverna lär sig att acceptera varandra. 

Även om de inte alltid förstår allt eller tycker likadant som andra så är huvudsaken att de 

accepterar att andra tycker annorlunda. Jag tolkar denna lärare så att perspektivet sträcker sig 

utanför elevgruppen och blir därmed också internationellt, eftersom läraren i detta 

sammanhang berättade om Benny Grunfeldt, en av de överlevande från Auschwitz. Jag finner 

det positivt att även dessa mål för undervisningen betonades, då jag själv anser att detta har 

stor betydelse för elever i ett pluralistiskt samhälle. Det bidrar till att utöka deras förståelse 

och tolerans för medborgare med utländsk bakgrund. Kursplanen uppger detta som ett tydligt 

övergripande syfte med undervisningen i religionskunskap. Ämnet ska bidra till förståelse av 

traditioner och kulturer som en grund för att bemöta främlingsfientlighet och utveckla 

tolerans. En sak som jag hade förväntat mig var att lärarna skulle betona främjande av den 

dubbla identiteten som ett av de huvudsakliga målen eftersom den bidrar till att skapa en 

helhet i livet för elever med utländsk bakgrund. Dessutom berikar den dubbla identiteten 

dessa elevers liv och hjälper dem att integrera i samhälle. 

 
Avslutningsvis måste jag säga att jag blev förvånad över att ingen av dessa skolor talade om 

en lokal skolplan. I stället gällde en ”grovplanering” och mycket av undervisningen verkade 

över lag mer eller mindre oplanerat utgå från eleverna. Ett tillvägagångssätt som enligt min 

egen mening har stor betydelse för att kunna tillgodose de lokala behoven är utformningen av 

lokala skolplaner. I dessa kan skolorna utforma hur de ska ha möjlighet att komma tillrätta 

med eventuella problem, eller kunna ta tillvara de möjligheter som finns inom den enskilda 

skolan. Nödvändigheten av att ha lokala skolplaner har vi sett Hartman (2000 1c) framhålla 

som avgörande, eftersom han anser att det centralistiska skolsystemet är ett problem i vårt 

pluralistiska samhälle. Men det var enbart en av skolorna som har en lokal skolplan, vilken av 

läraren från denna skola beskrevs som enbart en kopia av den nationella kursplanen i 

religionskunskap, om än inte lika välformulerad och strukturerad. Den inrymmer således inte 

föreskrifter för hur lärarna just på denna skola ska gå till väga för att hjälpa eleverna att nå 

målen. På de andra två skolorna diskuterade och bestämde lärarna i arbetslagen hur de skulle 

utforma undervisningen i de olika ämnena. Detta kan tyckas vara en form av lokal skolplan. 

Men jag tror att det hade varit en stor fördel om diskussionerna hade resulterat i ett 

nedtecknat dokument, i vilket arbetsmetoderna gjorts mer tydliga för all skolpersonal, och 

dessutom för föräldrarna i de samtal som lärarna för med dem. Om de dessutom i den lokala 

skolplanen lyfter in de möjligheter lärarna har för att komma tillrätta med eventuella hinder 

som finns i den enskilda skolan, och hur de ska ta tillvara de möjligheter som finns blir målen 
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lättare att uppnå. Ett mål som enligt min mening hade kunnat göras tydligare, och som är 

skolans kanske viktigaste arbete i ett samhälle präglat av pluralism är arbetet med att främja 

elevernas dubbla identitet. 

 7.2 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har jag funnit, när det gäller min första fråga, hur det mer allmänt visar 

sig i skolornas religionsundervisning att samhället karaktäriseras av sekularisering, 

mångreligiositet och mångkulturalism, att det huvudsakligen rör sig om att vara extra tydlig i 

kravet på allsidighet och saklighet. Mångfalden bland eleverna gör att vi som lärare måste 

vara beredda på att undervisning och lärande tar mera tid, att vi måste upprepa och ge 

förklaringar på ett helt annat sätt än i en klass där alla har samma bakgrund och samma språk. 

Lärarna ansåg också att även eleverna med utländsk bakgrund, som inte kan språket 

tillräckligt bra för att uttrycka sina åsikter tydligt måste få tid till att förklara, för att undvika 

missförstånd. När det gäller min andra fråga som handlade om urvalet av ämnesstoff blir 

elevernas intresse det centrala. Eleverna syns tappa intresset för ämnet, då de får veta att 

undervisningen ska handla om området tro och tradition. De vill hellre diskutera livsfrågor, 

etik och moral. Ett sätt att komma till rätta med detta problem fann jag i att lärarna då bör 

tänka på att integrera de tre arbetsområden, tro och tradition, livsfrågor och etik. Dessutom 

som Nu-03 visat genom ämnesintegrering inom hela SO-blocket. På min tredje fråga som 

handlade om metoder för att ta tillvara mångfalden bland eleverna blev elevmedverkan i 

undervisningen något framträdande. En annan metod som blev tydlig var samarbetet med 

föräldrarna. Den fjärde och sista frågan var inriktad på de främsta målen i 

religionsundervisningen i ett pluralistiskt samhälle. Här pekade lärarna på nödvändigheten av 

att eleverna bildar en egen uppfattning om tron och dess betydelse för människor i alla 

religioner, livsåskådningar och kulturer. Ett annat mål som lyftes fram var att lära eleverna se 

alla människors lika värde, och som ett tredje mål nämndes målet att eleverna lär sig att 

acceptera och förstå varandra. Även om det inte blev tydligt i mitt samtal med läraren så 

tolkar jag det så att de alla också fann arbetet med att främja elevernas identitet som ett viktigt 

mål i religionsundervisningen i ett pluralistiskt samhälle. 

 

Lärarnas ställningstaganden till de didaktiska frågorna och urvalet, och de främsta målen i ett 

pluralistiskt samhälle, tycks till viss del kunna tydliggöra hur skolan kan gå tillväga för att ge 

svar på den centrala fråga vi inledningsvis såg Hartman ställa, och som varit en underliggande 

fråga som följt min uppsats igenom. Men jag måste säga att jag saknade en tydligare betoning 
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på arbetet med att främja inte bara identiteten, utan också den dubbla identiteten som ett 

huvudsakligt mål i ett samhälle präglat av en mångfald livsåskådningar, religioner och 

kulturer. Jag menar att en lokal skolplan skulle kunna göra detta mål ännu tydligare och mer 

medvetet för lärarna. Dessutom anser jag att elevers brist på intresse för tro och tradition 

möjligtvis kan härstamma från förutfattade meningar som vi lärare kan ha om just elevers 

ointresse för detta område inom religionskunskap, eller vår egen brist på intresse för tro och 

tradition. Även denna problematik skulle vi kunna komma tillrätta med i de reflektioner och 

diskussioner som krävs för att formulera lokala skolplaner. Genom att ta tillvara på 

möjligheten att utforma de lokala skolplanerna anser jag att vi skulle få svar på Hartmans 

fråga, som också blev min fråga inför valet av uppsatsämne: 

 
Hur ska man, 
inom ramen för ett obligatoriskt enhetsskolesystem 
och i ett samhälle som präglas av tilltagande pluralism, 
undervisa i och om frågor av livsåskådningsmässig natur? 
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 Bilaga 

Intervjuguide 
 
Allmänna bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som lärare i religionskunskap 

 Upplever du att den kulturella mångfalden bland eleverna har ökat under de år du 

arbetat som lärare 

 Om ja, på vilket sätt tycker du det har påverkat lärandesituationen 

 Hur visar det sig i skolans religionskunskapsundervisning att samhället karaktäriseras 

av sekularisering, mångreligiositet och mångkulturalism 

 
Urvalet av ämnesstoff 
 
 Vad betonar du i urvalet av ämnesstoff för undervisningen i 

 livsfrågor och livstolkning 

 etik 

 tro och tradition 

 Får alla delarna lika stort utrymme eller är någon del viktigare med tanke på 

mångfalden 

 Varför betonar du just detta ämnesstoff 

 

Tillämpning av metoder 

 Hur presenteras det betonade ämnesstoffet för eleverna och hur bearbetas detta i 

undervisningen 

 Hur går du till väga för att ta tillvara mångfalden bland eleverna 

 Hur arbetar du för att hjälpa elever med utländsk bakgrund att integrera i det svenska 

samhället 

 Varför tillämpar du just denna metod/dessa metoder 

 Hur arbetar du för att främja deras dubbla identitet 

 Varför tillämpar du just denna metod/dessa metoder 

 

Mål i ett pluralistiskt samhälle 

 Vilka mål anser du vara de främsta i ett samhälle präglat av pluralism 
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 Varför anser du att just dessa mål är de som står främst 

 

Hinder och möjligheter 

 Vilka hinder kan du se i undervisningen till följd av mångfalden i skolan 

 Vilka möjligheter kan du se i undervisningen till följd av mångfalden i skolan 
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Förord

Jag vill tacka min handledare Mayvor Ekberg för hennes tålamod, goda råd och vägledning under arbetets gång. Jag vill också tacka de lärare som ställt upp som informanter. Utan deras hjälp hade inte min undersökning varit möjlig att genomföra.

Med varmt tack


Görild Tingstad


Abstrakt

Syftet med min uppsats var att undersöka vilka didaktiska frågor och urval lärare inom ämnet religionskunskap anser vara centrala i undervisning och lärande i ett pluralistiskt samhälle, präglat av en mångfald livsåskådningar, religioner och kulturer. Som bakgrund till min empiriska undersökning har jag studerat litteratur som gett en historisk översikt över hur den ökande pluralismen har inverkat på skola och samhälle. Jag har också granskat Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och kursplanen för religionskunskap, för att undersöka vilka mål som de nationella styrdokumenten lyfter fram. Jag valde att använda den kvalitativa forskningsmetoden, i vilken jag intervjuat lärare inom ämnet religionskunskap. Resultatet av undersökningen visade att lärarna ansåg att det i ett samhälle präglat av pluralism, blir än mer centralt att betona allsidighet och saklighet. Dessutom med tanke på mångfalden språk bland elever med utländsk bakgrund låta undervisningen få det nödvändiga utrymmet i tid som krävs, och att lärarna bör betona området tro och tradition. Lärarna framhåller också att elevmedverkan i undervisningen och ett bra samarbete med föräldrarna är metoder som främst tar tillvara mångfalden bland eleverna. Det som jag kan säga saknas i lärarnas arbete med elever med utländsk bakgrund är ett mera medvetet arbete med att främja elevernas dubbla identitet.

Sökord: religionskunskap, religionsdidaktik, didaktiska urval, pluralistiskt samhälle, mångkulturalism, mångreligiositet
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1 Inledning


Frågor och funderingar som rör tron, livet och etiska förhållningssätt utgör en väsentlig del av en människas livsvärld, och många kulturella traditioner har sina rötter i religionen. Mot bakgrund av detta faktum och den mångfald av religioner, kulturformer och meningsinriktningar som finns i dagens samhälle och då även i skolan, har jag många gånger undrat över hur jag som lärare i religionskunskap ska förhålla mig till religionskunskapsämnet och dess olika arbetsområden. Vilka eventuella hinder och möjligheter kommer jag att möta i undervisning och lärande i ämnet religionskunskap? I skolans styrdokument betonas att eleverna ska uppmuntras till personliga ställningstaganden grundade på egna kunskaper och överväganden, inte på något som föreskrivits av auktoriteter. Men det är troligt att en del elever har, utifrån sin kulturella bakgrund, blivit fostrade till att omfatta övertygelsen att de måste underordna sig auktoriteter. Detta kan upplevas som ett hinder för läraren i strävan att uppfylla styrdokumentens mål, som tydligt visar att den egna kunskapen och det egna ställningstagandet genom reflektion och diskussion kan utgöra en möjlighet för eleverna att få en större insyn i och förståelse för den egna och andras kultur och religion. I boken Värdegrund och svensk etnicitet (2001) menar Hans Olof Gustavsson:


Människor är oftast omedvetna om hur kulturbakgrund påverkar det egna förhållningssättet. I ett homogent samhälle är det lätt att leva omedvetet om sina värderingar. Det självklara är omedvetet och blir inte medvetet förrän det ställs mot något som skapar kontrast. När så blir fallet är ett vanligen förekommande förhållningssätt att inta en försvarsposition där man ser egna värderingar och den egna kulturen som normala och gör dem till norm för hur man ska betrakta andras uppfattningar. Individen uttrycker de egna värderingarna som ”objektiv” kunskap och gör gällande att man har en ”objektiv” eller ”saklig” hållning. (s. 146)

Under rubriken Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs (2001), visar Pirjo Lahdenperä att lärare i det mångkulturella samhället inte kan utgå från att alla elever har samma värdegrund, referenser och tankestrukturer som de själva och de övriga som är verksamma i skolan. Detta betyder då att vi som lärare med nödvändighet bör erkänna, tillvarata och stödja de skilda elevernas traditioner. Lahdenperä ser detta utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv:

Ett mångkulturellt samhälle kan utvecklas när det finns möjligheter för de enskilda individerna att behålla och utveckla de olika kulturerna, så väl ursprungskulturen/kulturerna som den kontextuella kulturen och därmed utveckla en flerkulturell identitet. (s. 133)


I den religionssociologiska litteraturen syns tre begrepp känneteckna vår tid och vårt moderna, samhälle. Mångkulturalism åtföljd av mångreligiositet är två kännetecken för en globaliserad värld. Det tredje begreppet är sekularisering, som innebär en process i vilken både samhället och människan förändrats. Inger Furseth och Pål Repstad visar i boken Religionssociologi - en introduktion (2005), att begreppet sekularisering i akademiska sammanhang kan används för att visa att religionen i det moderna västerländska samhället fått en mer marginaliserad och allt mindre betydelse, både på samhällsnivå och på individnivå. I definitionen av begreppet lyfter de bland andra fram Larry Shiners teori. Han menar att vi i huvudsak ska förstå denna förändring så, att religionen försvagas. Inte minst då t.ex. religiösa symboler och dogmer mister betydelse, samtidigt som religion och tro inte längre behöver ha sin grund i religiösa institutioner och gemenskaper, utan religionen blir snarare personligt grundad. Religionen behöver således inte ha en fast förankring i samhället, vilket betyder att religionen i stort sett upphör att ha inflytande över samhällets utformning. Samhället och samhällsordningar kan alltså vara sekulariserade medan många människor i det privata livet fortfarande omfattar högst personliga religiösa trosföreställningar. De tre begreppen, mångkulturalism, mångreligiositet och sekularisering säger oss att vårt samhälle kännetecknas av att vara pluralistiskt.

Intressant i detta sammanhang är att Furseth och Repstad, genom att peka på Yves Lamberts definition av begreppet sekularisering, kan visa att det i den västerländska kulturen har skett en frigörelse från religiösa auktoriteter. Dessutom att Peter L. Berger menar att det moderna samhällets pluralism leder till att människors verklighetsuppfattningar förlorar sin självklara status och blir något som var och en måste ta ställning till och fritt välja. Men detta betyder för Berger inte att människan i sig blir mindre intresserad av religion som sådan. Furseth och Repstad citerar Berger:

Att säga att religiös tro väljs snarare än att det tas för givet är inte detsamma som att säga att religiös tro inte längre är möjligt. Enkelt uttryckt skulle jag vilja säga att pluralismen påverkar hur, snarare än vad, när det gäller religiös tro och praxis - och det är något helt annat än sekularisering. (s. 123)

Detta stämmer väl med det jag tidigare sagt, att det i skolans styrdokument betonas att eleverna ska uppmuntras till personliga ställningstaganden grundade på egna kunskaper och överväganden, och inte på något som föreskrivits av auktoriteter.

Jag har valt att i denna uppsats ägna mig åt religionsundervisning och lärande inom grundskolans senare år. Genom att ägna min uppsats åt detta ämne vill jag skaffa mig kunskaper om hur lärarna i en pluralistisk miljö väljer att uttrycka de riktlinjer som finns angivna i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och den tillhörande kursplanen i religionskunskap. Hur kommer dessa riktlinjer till uttryck i den enskilda skolans lokala skolplaner? Hur kommer de till uttryck i de didaktiska valen som grund för undervisning och lärande? Som blivande gymnasielärare i religionskunskap anser jag att det är meningsfullt att ha en viss förkunskap om hur lokala, specifika förhållanden kan påverka undervisning och lärande. Våra läroplaner består, som vi vet, av normativa texter. Syftet med dessa är att föreskriva direktiv. De beskriver samhällets värden och ideal, den så kallade värdegrunden. Läroplanen avspeglar på så vis en vision om hur riksdag och regering vill att vårt samhälle ska se ut.

1.1 Uppsatsens disposition


Uppsatsen är disponerad så att jag som bakgrund för min empiriska undersökning inleder med att beskriva förändringar i samhället, eftersom dessa förändringar automatiskt leder till förändringar i skolans undervisning. I det nästkommande avsnittet lyfter jag därför fram de riktlinjer som formulerades för religion som ämne under 1900-talet. Kapitel 3 innehåller en presentation av de riktlinjer som anges för undervisningen i religion angiven i kursplanen för religionskunskap. I kapitel 4 diskuteras hinder och möjligheter i undervisning och lärande i en pluralistisk kontext. I det följande kapitel 5 preciserar jag mitt syfte med uppsatsen. Här diskuteras även val av metod, samt urval och genomförande av den empiriska undersökningen. I kapitel 6 redovisar jag resultatet av undersökningen. Slutligen innehåller kapitel 7 resultatdiskussion och en kort sammanfattning.


2 Förändringar i samhälle och skola


Eftersom samhällets utveckling och förändring avspeglar sig i skolans styrdokument beskriver jag i detta kapitel först samhällsförändringar och därefter religionsundervisningens utveckling under 1900-talet. Främst avser jag att svara på följande frågor: Hur ser samhällsförändringarna ut? På vilket sätt har förändringarna i samhället påverkat innehållet i styrdokumenten? Den underliggande frågan som följer uppsatsen igenom är ställd av Sven G Hartman som ägnat sin forskning åt skolans undervisning och lärande. Under rubriken Hur religionsämnet formades (2000 1c) diskuterar han samhällsförändring i relation till styrdokumentens formuleringar. Hartman ställer frågan:


Hur ska man,

inom ramen för ett obligatoriskt enhetsskolesystem

och i ett samhälle som präglas av tilltagande pluralism,

undervisa i och om frågor av livsåskådningsmässig natur?

(s. 238, Hartmans kursivering)


2.1 Förändringar i samhället


Sven-Åke Selander framhåller i Undervisa i religionskunskap (1993) att alltsedan mitten av 1800-talet hade sammanhållningen mellan kyrka och samhälle stegvis upplösts. Frikyrkornas framväxt gick inte att hejda, en ny form av teologi, den så kallade liberalteologin, vann anhängare samtidigt som en rad olika folkrörelser som socialism, liberalism och nykterhetsrörelser växte fram. Edgar Almén påpekar i sitt föredrag om Religionsvetenskapens och religionskunskapsundervisningens didaktiska logik (1999) att då folkskolan bildades 1842 var den starkt knuten till Svenska kyrkan, och att kyrkan överhuvudtaget hade ett stort inflytande över skola och utbildning. Kyrkoherden var skolstyrelseordförande och lärarutbildningen en domkapitelsangelägenhet. Även Hartman (2000 1c) visar att religiösa och politiska folkrörelser växte sig starka runt förra sekelskiftet och att samhället i mycket präglades av den pluralistiska kultursituationen som utvecklats. Den klart uttalade motsättningen mellan kyrkan och de liberala strömningarna bidrog till att den kyrkliga dominansen i samhället successivt minskade, och samhällets och skolans sekularisering tog fart. Selander pekar vidare på att förändringarna förde till lagstiftning om religionsfrihet 1951, och att utvecklingen sedan dess har gått i multikulturell riktning. Samhället skulle grundas på en demokratisk grundideologi, där pressfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet var de grundläggande drivkrafterna. Den tidigare så självklara lutherska enhetstraditionen, i vilken kyrka och samhälle samverkade sida vid sida bröts sönder. Men fortfarande ansågs det att den kristna livsåskådningen dominerade det svenska samhället. Mayvor Ekberg visar under rubriken Från katekes till värdegrund (2007) att från 1960-talet och framåt har samhällsutvecklingen i allt snabbare takt gått mot en allt större mångfald, både religiöst, livsåskådningsmässigt och kulturellt. Hon finner att:

Begreppet värdegrund har etablerats och fått sin legitimitet under 1990-talet som samlingsnamn för grundläggande värden i ett öppet, pluralistisk samhälle … Många värdesystem existerar i konkurrens med varandra. /…/ Utvecklingen har inneburit att kristendomen som bärande samhällsideologi har avlöst av demokratin som bärande samhällsideologi. (s. 130f)


Steffen Johannessen understryker i Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige (2006) att den historiska utvecklingen under 18-1900 talen medfört en ständigt växande pluralism och därmed stora förändringar i relationen mellan skolan och kyrkan som bärare av den kristna traditionen.

Hartman talar, i Hur religionsämnet formades (2000 1c), om vad samhällsförändringarna har inneburit utifrån begreppet sekularisering, och då i betydelsen att kristendomen successivt fått ett minskat inflytande i samhället. Genom sin forskning om vad barn tänker om Gud, människan och världen menar han att vi kan säga att vi lever, som han uttrycker det, i ett ”efterkristet” samhälle. Barns och ungdomars tankar på det religiösa området, vilka har sin grund i upplevelser och erfarenheter som de får i sin omgivning, uttrycker ett växande tvivel och ett allt större avståndstagande till religion. Under rubriken Livstolkning hos barn och unga (2000 1b) hävdar Hartman att barnens religionsattityder visar att ”Ett sekulariserat land får sekulariserade barn”. (s.86)

Sekularisering, kulturell och religiös mångfald har förändrat det svenska samhället. Med tanke på den ökande pluralismen, i form av en ökande kulturell och religiös mångfald, menar Johanessen (2006) att en viktig fråga i dagens svenska samhälle och skola i hög grad handlar om integration. På 1960- och 1970-talen bestod invandringen till Sverige i första hand av arbetskraftsinvandring från de nordiska länderna och från Sydeuropa. Sedan 1980-talet är flyktinginvandringen och framför allt anhöriginvandringen störst. (SCB 2005) Till detta kommer, som Johannessen påminner om, tillkomsten av den Europeiska Unionen, vilken har medfört att de nationella gränserna vidgats och befolkningen blivit än mer mångfaldig. Hur förhåller sig skolan och i synnerhet religionsundervisningen till denna pluralism som avlöst enhetssamhället genom sekularisering, genom en mångfald nya medborgare och asylsökande med utländsk bakgrund och därmed andra språk och andra kulturella och religiösa traditioner?

2.2 Förändringar i religionsundervisningen


Hartman (2000 1c) betonar att diskussionerna omkring innehållet i religionsundervisningen har varit central i skoldebatten under hela 1900-talet. En grundläggande orsak är de förändringar som skett i samhället. Den nödvändiga integrationen som följer med mångkulturalismen innebär att dagens religionsundervisning måste ställa frågor om relationer mellan individens friheter och rättigheter, olika religioners trosföreställningar, livsfrågor, etik, traditioner och kultur. En annan orsak till att religionsundervisningen ställs i fokus i en växande pluralism är det faktum att religionsundervisningen i vårt land har varit ett huvudsakligt ämne under en lång tid av folkskolans 150-åriga historia, och att vår värdegrund i mycket vilar på kristna värderingar som både ett religiöst och kulturellt arv. Omstruktureringar i undervisningens innehåll blir av naturliga skäl omdebatterat. Carl E Olivestam med inriktning mot religionskunskap och ämnets didaktik diskuterar dessa frågor i Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen (2006). Olivestam delar Hartmans mening, att religionsämnet både ifrågasatts och förändrats mer än något annat undervisningsämne, och pekar dessutom på de många krav som har ställt på religionsundervisningen. Orsaken till detta är att ämnet har bedömts utifrån kyrkans, samhällets och näringslivets behov, och dessutom utifrån elevernas behov av social kompetens för att motsvara samhällets förändringar. Keijo Eriksson visar i sin avhandling På spaning efter livets mening (1999) att den tilltagande pluralismen i det svenska samhället, inte minst genom invandring, har resulterat i växande skillnader mellan elever. Något som i sin tur ställer ökade krav på anpassad undervisning i skolan genom integration och individualisering. De frågor och problem som vuxit fram ur pluralismen har fått ett klart uttryck både i begreppet värdegrund och i grundskolans sist formulerade styrdokument, Lpo 94 (ur Lärarens handbok, 2001). Här sägs det att:

Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning … I ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv. Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för tolerans.


Ämnet bidrar också till att fördjupa kunskaperna om och problematisera grundläggande demokratiska värden som människans egenvärde, människors lika värde och omsorg om de svaga. Ett syfte med ämnet är att öka elevers etiska medvetenhet och därmed skapa en handlingsberedskap inför exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor. (s. 82)

I det följande av detta kapitel ska jag endast lyfta fram de mest avgörande förändringar i läroplansutvecklingen, i relation till förändringar i samhället, genom att visa på förändringar i skolans styrdokument från 1900-talets början och fram till mitten av 1990-talet då Lpo 94, formulerades. I detta har jag valt att i första hand använda mig av Almén, Hartman, Olivestam och Selander som kända namn när det gäller den svenska religionsundervisningen. Det jag främst vill peka på är hur sekularisering och pluralism har påverkat riktlinjerna för skolans undervisning. Vilka mål för undervisning och lärande anger styrdokumenten? Vilket förhållningssätt bör vi som lärare inta?


Reformer i början av 1900-talet

1919 beslutades att kristendomsundervisningen inte längre skulle vara konfessionellt bunden till Svenska kyrkans lära. Från och med nu skulle det införas en icke-konfessionell kristendomsundervisning. Almén (1999) visar att till grund för detta låg de liberala strömningarna. Från olika folkrörelser kom kravet på religionsfrihet för alla. Inte minst ställde frikyrkorepresentanternas krav på att eleverna skulle få möjlighet att utveckla kunskap om samhällets religiösa mångfald, och inte som tidigare endast om Svenska kyrkans tro och tradition. Dessa argument och den tilltagande pluralismen förde till att 1919 års undervisningsplan i religion kom att betona det gemensamma. I fokus ställdes bibelns berättelser och särskilt Jesus undervisning i Bergspredikan. Ekberg (2007) menar att kulturliv och kyrkoliv skulle samverka i arbetet med skolans viktigaste uppgift, som bestämdes vara att utveckla barn och ungdomars identitet och personlighet i ett modernt samhälle med dess mångfaldiga kultur. Det gamla formaliserade arbetssättet byttes ut och Luthers lilla katekes, som sedan folkskolans tillkomst varit skolans viktigaste lärobok, utgick. Denna frigörelse från Svenska kyrkan framhålls av Hartman (2000 1c) som något som välkomnades av de framväxande folkrörelserna.


Reformer under 1960-talet

Almén (1999) visar att när många i sekulariseringsprocessen började uppfatta sig själva som ateister krävdes en undervisning som kunde ifrågasätta kristendomen. Dessa föräldrar, menar han, ”ville inte ha sina barn utsatta för kristen propaganda, hur samfundsneutral den än var”. (s. 6:12) Selander (1993) påpekar att 1951-års religionsfrihetslag i princip betydde en förväntan på att kyrka och samhälle i fortsättningen skulle gå skilda vägar. Både den växande kulturella och religiösa mångfalden och den växande ateismen hade lett till att samhället måste acceptera att val av livsåskådning är den enskildas val och inte statens. Detta ledde i sin tur till att skolan inte längre fick påverka eleverna i deras religiösa och politiska övertygelse. Olivestam (2006) framhåller att fram till 1950-talet hade den kristna etiken, eller värdegrunden dominerat. Denna kom att allt mer skjutas undan av en humanism som litade till varje individs av naturen inneboende godhet. Olivestam uttrycker detta så att:


Val av moral och religion var en privatsak och samhällets ansvar handlade om att ge morgondagens samhällsansvariga de byggstenar som behövdes för att de själva skulle kunna göra egna och självständiga ställningstaganden. (s. 22)

Men i och med att den kristna livsåskådningen fortfarande dominerade i samhället var det av stor vikt att ha kvar kristendomsundervisningen då den kunde förklara mycket av hur samhället fungerade. Centralt i 1960-talets först nyformulerade läroplan, Lgr 62, Läroplan för grundskolan 1962 blev därför kravet på objektivitet i undervisningen. Hartman (2000 1c) talar om detta som en viktig vändpunkt och ett ”omdebatterat, svårtolkat och även missförstått krav”. Målen som angavs var att för eleverna klargöra det huvudsakliga innehållet i den kristna läran genom de bibliska skrifterna, huvuddragen i kristendomens historia och dess olika samfundsformer. Skolan skulle även orientera om kristen tro och etik samt viktiga icke-kristna religioner. Kravet på objektivitet i undervisningen innebar att undervisningen skulle baseras på saklig kunskap om olika religioner och livsåskådningar, dessas betydelse och innehåll, utan att påverka elevernas uppfattning och ställningstaganden. Förutom kunskap om samhällets religioner och livsåskådningar skulle skolan stärka personlighetsutvecklingen. Det vill säga att genom undervisning arbeta på att eleven skulle lära sig ta ansvar för den egna inställningen till tro och livsåskådning.

En ytterligare reformering av läroplanen skedde under 1960-talet. Olivestam (2006) visar att Lgr 69, Läroplan för grundskolan 1969 innebar att livsfrågebegreppet introducerades i religionskunskapen. Hartman (2000 1c) betonar detta som en ytterligare viktig vändpunkt, en övergång från stoffcentrerad till elevcentrerad undervisning med utgångspunkt i elevernas frågor inför livet och tillvaron. Olivestam framhåller att det var kravet på objektivitet i undervisningen som drev på denna lösning. En elevcentrerad undervisning förväntades innebära ett ökat intresse för religionsämnet. Detta innebar också att skolan med utgångspunkt i eleverna själva och deras egna frågor inför livet och tillvaron skulle främja elevens personliga, individuella och sociala utveckling. Man förväntade sig alltså att intresset för religionskunskap skulle öka om undervisningen utgick från de existentiella frågorna och enskilda religioners och livsåskådningars svar på dessa.

Ett viktigt mål i religionsundervisningen blev att skolan skulle bidra till att eleverna utvecklades till goda och ansvarsfulla medborgare i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt togs begreppet fostran bort ur denna läroplan. Viktigt blev även att eleverna skulle förstå sin egen tids samhälle som rymde en mångfald av religiösa variationer. Kristendomsämnet omformades till orienteringsämnet religionskunskap, i samverkan med samhällskunskap, historia och geografi. Det ansågs också väsentligt att ge eleverna en bild av vad sekulariseringen och urbaniseringen betytt för det religiösa livet och för människors livshållning.

Reformer under 1980-talet


Med 1980-talet och en alltjämt ökande kulturell och religiös pluralism började allt flera religioner att göra sig hörda i samhället, och därmed också i skolan. Fler religioner gavs rum i den befintliga religionsundervisningen. I boken Livstolkning och värdegrund (2000) menar Almén att detta inte minst handlade om att försöka hindra friskolornas uppkomst. Olivestam (2006) lyfter fram betoningen på elevcentrering och vikten av livsfrågeorientering i undervisningen även i Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80. Han menar att elevernas livsfrågor gjorts till utgångspunkt för studiet och att det traditionella lärostoffet närmast betraktas som ett hjälpmedel i arbetet med livsfrågorna. Hartman (2000 1b) betonar att Lgr 80 innebar en övergång i jämförelse med de tidigare läroplanerna. I 1960-talets läroplaner hade religion och livsåskådning beskrivits som sociala och kulturella fenomen i historien medan Lgr 80 betonade, genom att människan ställdes i centrum, religionernas och livsåskådningarnas funktion för den enskilda människan. Religionernas historia och dogmatik var inte längre det centrala. Det var klart och tydligt religionernas och livsåskådningarnas betydelse för enskilda människor som ställdes i fokus. Skolan skulle ge eleverna möjlighet att förstå på vilka olika sätt religioner och livsåskådningar, och då även skilda kulturer, bestämmer människors sätt att se på livet.

Läroplanen framhöll det mångkulturella genom att för första gången lyfta fram invandrare som en viktig grupp i samhället. En väsentlig del av skolans arbete blev att med utgångspunkt i eleverna själva hjälpa dem att utveckla egenskaper såsom tolerans och respekt för människans egenvärde, samt förståelse för det som skiljer i värdering och livsåskådning. Att allsidighet och saklighet skulle råda syns i det att Olivestam framhåller att befrielseparagrafen upphävdes i och med Lgr 80:

… religionsämnet ska utformas så att ingen elev kan befrias från ämnet på grund av sin religionstillhörighet eller annan orsak … Ämnet skiljer sig alltså inte längre från andra skolämnen. Undervisningen på ett icke konfessionellt sätt är alltså en tämligen ny tradition i jämförelse med den konfessionella undervisningstraditionen. Detta tillsammans med täta läroplansbyten (i stort sett vart tionde år) och ständiga kursplaneförändringar har inte bidragit till att ge lärarna den säkerhet som krävs i religionsundervisningens konst. (s. 28)

En svårighet, som enligt min mening blir tydlig, var att skolans uppgift betonades vara att fostra eleverna till att känna solidaritet med andra länder, folkslag och kulturer, vilket också var en följd av att man i en växande globalisering började uppfatta världen som ett världssamfund med allt öppnare gränser. Eleverna skulle förstå samhällets internationella beroende av anda länder då det gällde kontakter och samarbete. Enligt Ekberg (2007) var en stor förändring i jämförelse med 1960-talets läroplaner att begreppet fostran återinfördes. Det övergripande målet i Lgr 80 syns vara att skolan tillsammans med hemmet skulle fostra eleverna till demokratiska och ansvarstagande människor med grund i demokratiska värden. Undervisningen behövde inte längre vara objektiv. Öppna debatter skulle föras. Istället för objektivitet i undervisningen framhölls allsidighet och saklighet. Ekberg finner att läroplanen menar att:

I skolan ska den öppna debatten föras, den kan inte stå neutral i värdefrågor. Pluralism och mångfald i åsikter ska råda, men inte relativism. Detta innebär en stark betoning på identitetsskapande, på förmågan till eget ställningstagande och till personlighetsutveckling. (s. 131)

Reformer under 1990-talet


Om 1900-talets skolreformer fastställda i Lpo 94 säger Olivestam (2006):


1900-talets samhällsförändringar har medfört förändringar av religionsämnets utformning, främst under 1960-talet. Där efter har endast obetydliga förändringar gjorts. (s. 25)


Men om än mycket från 1960-talet står kvar så ser Olivestam ändå att religionsämnet blev mer kulturorienterande. Något som vi kan tolka bero på den alltjämt växande pluralismen i samhället. Samtidigt kom, som Olivestam också visar, kristendomen tillbaka som svar på ett sökande efter en mer konsekvent etik för skolan. Återigen framstår kristendomen som moralgrundande, men nu i samverkan med den västerländska humanistiska traditionen. Detta medförde inte, enligt Olivestam, att de demokratiska fri- och rättigheterna åsidosattes och inte heller att religionsämnet återfick en normerande utformning. Skolans värdegrund är i Lpo 94 formulerat på följande sätt:


Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättkänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (s. 9)

Även om etiken i den kristna traditionen och den västerländska humanismen blir själva värdegrunden i skolans arbete framhålls skyldigheten att vara allsidig och saklig. Om detta säger Lpo 94:


Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissad om att barnen inte blir ensidigt påverkad till förmån för den ena eller andra åskådningen. (s.10)

Även Johannessen (2006) menar att även om de kristna traditionerna fortfarande har betydelse för utformningen av religionsundervisning, så har kristendomen gått från att vara normerande för all undervisning till att bli en av de olika religioner som enligt läroplan och kursplan ska finnas med i undervisningen.

3 Kursplaner för religionskunskap

Hartman (2000 1c) framhåller att i och med 1990-talets skolreform gick skolan över från regelstyrning till målstyrning, samtidigt som styrdokumenten kom att omfatta både kursplaner och lokala skolplaner. Kursplanerna anger både strävansmål och uppnåendemål, och definierar på så sätt de angivna övergripande målen. Däremot anges inga detaljerade beskrivningar om hur arbetet ska bedrivas för att dessa mål ska nås.

3.1 Den nationella kursplanen


Religionskunskapsämnet indelas i tre arbetsområden; tro och tradition, livsfrågor och livstolkning samt etik. I det följande ska jag först, i ett urval som är relevant för min empiriska undersökning, peka på vad som enligt kursplanen för religionskunskap (2008) är ämnets syfte och roll, samt ämnets karaktär och uppbyggnad. Därefter sammanfattas kort innehållet i de tre arbetsområdena, vilka samtidigt pekar på det centrala i religionsundervisningen, även i detta görs ett urval utifrån det som är relevant för min uppsats.

Under rubriken Ämnets syfte och roll anges i kursplanen tre tydliga övergripande syften med undervisningen i religionskunskap. Dessutom anger texten ämnets bidrag till elevernas kunskap och personliga utveckling:

Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. …


Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och intresse för religion. Fördjupade kunskaper om religion och livsåskådning möjliggör detta. I ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv. Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för tolerans.

Ämnet bidrar också till att fördjupa kunskaperna om och problematisera grundläggande demokratiska värden som människans egenvärde, människors lika värde och omsorg om de svaga. Ett syfte med ämnet är att öka elevers etiska medvetenhet och därmed skapa en handlingsberedskap inför exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor. Religionskunskapen syftar också till en ökad förståelse av sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.(s. 82, min kursivering)


Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad framhålls att människors omvärld är i en ständig förändring, och att den påverkas av våra ställningstaganden till religion och livsåskådning. Dessutom framhålls att religionskunskapen har både ett samhällsperspektiv och ett individperspektiv. Till detta kommer att vi i undervisningen ska uppfatta religion i vid betydelse, inte minst därför att religion är ett mångfaldigt fenomen och att det i många kulturer omfattar och berör människans hela tillvaro.

Tro och tradition


Inom området tro och tradition fastställer kursplanen att elevernas egna traditioner ska vara en del av ämnet. Likheter och skillnader ska lyftas fram och diskuteras, då de kan skapa samhörighet:


Jämförelser mellan religioner från olika världsdelar och tidsepoker ger viktiga bidrag till interkulturell och historisk förståelse. Ämnet ger möjligheter till ökad förståelse av såväl den egna som andras religioner, livsåskådningar, traditioner och kulturer. (s. 84)


Här framhålls även kristendomens, judendomens och islams gemensamma rötter. Detta ska uppmärksammas. Undervisningen ska visa på att västerländsk kultur och samhällsutveckling genom historien har påverkats och påverkas av kristendomen och dess värderingar. Detsamma gäller för andra religioners påverkan inom sina områden. Till undervisning och lärande hör även att studera hur kulturer och traditioner skiljer sig bland olika minoritetsgrupper som lever i Sverige. Inom detta område, som i mycket fokuserar på pluralismens mångfald ska även frågor om samlevnad och jämställdhet lyftas fram. Religionernas upplevelsedimension framhålls som en möjlighet till fördjupade insikter och personligt engagemang.


Livsfrågor och livstolkning


Under denna rubrik görs det tydligt att religionskunskap som ämne i skolan har sin utgångspunkt i människan och hennes frågor inför livet och tillvaron, och detta oavsett om frågorna uttrycks religiöst eller inte. Uppgiften att medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågorna hör enligt kursplanen till ämnets kärna. Att livsfrågorna ska ses i sammanhang med innehållet i de skilda religionerna och livsåskådningarna kan förstås genom att det vidare sägs att:


Varje människa har en mer eller mindre uttalad strävan att finna sammanhang i, tolka och tyda tillvaron. Detta kommer till uttryck i traditioner, riter, berättelser och myter. (s. 83)


Etik


Även etiken, och dess frågor om gott och ont, rätt och orätt, bör enligt kursplanen studeras utifrån de skilda religionerna och livsåskådningarna. Detta därför att diskussion om de etiska frågorna kan, som kursplanen anger, fördjupas genom kännedom om hur etiska regler, tankar och system kommit till uttryck inom de olika religionerna och livsåskådningarna. Här betonas att utgångspunkten ska vara vardagens etiska frågor, och dessutom att reflektionen och diskussionen omkring dessa frågor utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig, livslång utvecklingsprocess.

Inledningsvis pekade jag på tre syften med religionskunskapen och vad denna är tänkt att bidra med till elevernas och då även samhällets utveckling. Jag nämnde även att kursplanen angav både mål att sträva mot och mål som eleverna ska ha uppnått, vid en viss tidpunkt, men att det däremot inte finns några direkta direktiv om hur undervisningen ska bedrivas. Almén (2000) uttrycker detta så:


Den nya typ av läroplaner och kursplaner som vi nu har förutsätter … lärarprofessionalism. Politiskt fastställs på nationell nivå ett antal övergripande mål och på kommunal nivå vissa mera preciserade mål och ekonomiska ramar. Sedan förväntas lärarna på ett professionellt sätt välja vägar och medel att förverkliga dessa mål. (s.192f)


Här påminner Hartman om de didaktiska frågorna som en ytterst viktig aspekt av undervisningen. Det gäller att ställa frågorna om vad, det vill säga urvalet av undervisningens ämnesinnehåll. För det andra, frågan om hur, det vill säga metodfrågor, hur innehållet ska presenteras och bearbetas. Den tredje frågan, legitimitetsfrågan som ställer frågan om varför just detta ämnesstoff ska finnas med. En fråga som inte alltid beaktas, men som Hartman gärna ser finnas med, är den fjärde frågan som ställer frågan om för vem, vilka elever är involverade i just denna undervisning och lärande.


3.2 Den lokala skolplanen


Det är med grund i de nationella styrdokumenten och de didaktiska frågorna som de lokala skolplanerna ska formuleras, inriktade på direktiv som tillgodoser de lokala behoven. Detta är nödvändigt för att skolorna ska ha möjlighet att komma tillrätta med eventuella problem eller kunna ta tillvara de möjligheter som finns inom den enskilda skolan. Här ser jag inte minst de olika behov som följer av mångfalden kulturer i skolan. Skolorna kan formulera metoder för hur just de ska gå till väga för att uppnå de nationella målen. Hartman (2000 1c) som uppfattar det centralistiska skolsystemet, vilket varit gällande långt efter det att samhället kom att präglas av pluralism, som ett ”nyckelproblem” finner de lokala skolplanernas tillkomst som mycket nödvändigt:

Under hela 1990-talet ökade, genom en rad skolreformer, det lokala självstyret i Sverige. Det skulle motsvara en rörelse från position 2 /d.v.s. från centralism och enhetskultur/ i riktning mot position 4 /d.v.s. mot pluralism och decentralism/ … Har förutsättningarna för skolans religionsundervisning förändrats i och med detta – och därmed även det nyckelproblem som jag tidigare formulerade? Detta ger stort utrymme för enskilda skolor och deras lärare att i lokala arbetsplaner ta ställning till hur skolarbetet ska bedrivas för att målen ska uppnås. (s. 222, Hartmans kursivering)


De lokala skolplanerna, eller med andra ord arbetsplanerna, syns för Hartman vara avgörande. De blir, som jag uppfattar honom ett svar på den fråga jag tidigare visade att han ställer i vårt pluralistiska samhälle:

Hur ska man,

inom ramen för ett obligatoriskt enhetsskolesystem

och i ett samhälle som präglas av tilltagande pluralism,

undervisa i och om frågor av livsåskådningsmässig natur?

(s. 238, Hartmans kursivering)


4 Synpunkter på undervisningen


I detta kapitel, som avslutar min bakgrund till den empiriska undersökningen, beskriver jag vilka möjligheter och hinder som forskare inom skolans område finner när det gäller att uppnå de mål som anges i våra styrdokument. Syftet med kapitlet är att belysa de svårigheter och möjligheter vi som lärare i religionskunskap kan möta i undervisningen av religionskunskap, med tanke på den kulturella mångfalden bland eleverna.

4.1 Hinder

Lpo 94 fastslår att skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. När det gäller läroplanen och dess formuleringar påpekar Hartman under rubriken Etik i skolan (2000 1a) att den svenska grundskolan inte är värdeneutral, vilket innebär att det kan uppstå svårigheter för minoritetsgrupper i religionsundervisningen, inte minst när det gäller värderingar och ideal. Hartman har i sin forskning funnit att lärare många gånger är ovana vid att handskas med situationer där föräldrar eller elever hävdar att deras övertygelse inte överensstämmer med skolans värdegrund, vilken vi sett vila på kristen tradition och västerländsk humanism. De vet inte hur de ska förhålla sig till sådana omständigheter. Hartman menar att:


Här finns en latent etisk konflikt. Den kan gälla skilda uppfattningar om auktoriteter, eller innehållet i moraliska normer. Den humanistiska tanken, att varje individ själv måste försöka orientera sig i livsåskådningsfrågor, kolliderar kanske med övertygelsen att det finns auktoriteter som man bör underordna sig. Det kan vara en helig skrift, eller en religiös ledare. (s. 29)


Det hinder som Hartman talar om i ovanstående citat, menar han, förstärks av att religiös tro och moraliska traditioner ofta har en gemenskapsskapande funktion. Religion är socialt enande speciellt bland religiösa minoritetsgrupper. Detta som i och för sig måste betraktas som något positivt kan bli ett hinder för läraren, i strävan att väcka det intresse som är en förutsättning för att målen med religionsundervisningen ska uppnås.

Ett andra hinder rör elevernas intresse. Religionskunskap som ett mångfasetterat ämne har genom forskning på området visat sig vara impopulärt hos många elever. I den utvärdering som Skolverket (1993) genomförde 1992 med avseende på grundskolan framkom att eleverna ville ha en förändrad religionsundervisning. De ansåg att undervisningen inte gav nog med tid för egna diskussioner. De menade att innehållet inte var riktat mot deras egna intressen och frågor. Skolverket framhåller att elevernas synpunkter stod i överensstämmelse med riktlinjerna för SO-ämnena. 2003 genomfördes en ny undersökning, den så kallade Nu-03 (2005). I denna framkom att eleverna var något mer positiva till SO-ämnena i jämförelse med den tidigare, 1992-års undersökning. Cirka 75 procent av eleverna menade att SO-ämnena är intressanta, men med undantag av religionskunskap som 63 procent angav som ett intressant ämne. Utvärderingen pekar enligt skolverket på två generella svarsmönster. Elever som får en ämnesövergripande SO-undervisning finner ämnet mer intressant, än de som studerar de olika SO-ämnena var för sig. Det andra mönstret som skolverket kunde se är att eleverna uppfattar religionskunskap som minst intressant av de fyra SO-ämnena. Utvärderingen visar att eleverna därför i stort sett inte arbetar av intresse, utan hellre för att klara proven.

Ett tredje hinder för en stimulerande och intressant undervisning som uppfyller kursplanens mål är lärarens kunskaper och förhållningssätt. Hartman (2000 1c) har i sin forskning funnit att lärare ofta saknar de grundläggande kunskaperna, och dessutom på grund av ämnets natur ofta känner sig osäkra i sin undervisning. Osäkerheten hör i hög grad ihop med kravet på objektivitet i undervisningen, vilket kom med Lgr 62. Detta krav, som fortfarande kan ge sig till känna, har Hartman funnit leda till en försiktig ängslighet och opersonlighet i undervisningen bland många lärare. Lärarna uppgav att de känner sig osäkra på i vilken utsträckning de får ge uttryck för sina personliga åsikter i undervisningen, eller om de över huvudtaget får göra det. Dessa funderingar och andra underliggande problemen har inte formulerats och diskuterats, vilket leder till att det blir svårt för lärarna att hantera situationen.

De försök till lösning som lagts fram då det gäller undervisning om olika religioner och livsåskådningar i ett pluralistiskt samhälle har enligt Hartman varit ofullkomliga. Det har fokuserats på elevers låga intresse för olika religioner och livsåskådningar istället för att, som Hartman säger, ställa frågan: varför det. Varför detta låga intresse? Att styrdokumenten endast har givit diffusa anvisningar för hur lärarna ska gå till väga i undervisningen, och knappast några förhållningsregler, har förstärkt lärarnas osäkerhet. En väg att komma tillrätta med detta är att lärarkollektivet, i de lokala skolplanerna, upprättar en ömsesidig förståelse för hur de ska lösa problemet. I dagens pluralistiska samhälle är premisserna för att hitta en konsensus för undervisningen på livsåskådningsområdet mindre än någonsin. Det fungerade i den lutherska enhetskulturen men inte i det mångkulturella och mångreligiösa samhället.

Hartman pekar på den ökande rörligheten i samhället, den fortsatta sekulariseringen, massmedias inflytande, den ökande befolkningen med utländsk bakgrund, vilka kan ses som förklaringar till att undervisningen i dagens centralstyrda skola stöter på problem, som blir ett hinder för att uppnå styrdokumentens mål. Hartman menar att:


Det finns ett centralt problemkomplex som jag tror påverkar de flesta aspekter av skolans verksamhet och kanske speciellt undervisningen på livsåskådningsområdet. Problemet uppstår i mötet mellan ett centralistiskt skolsystem och ett pluralistiskt samhälle. (s. 237)

4.2 Möjligheter


Inger Nordheden påpekar i Den mångkulturella skolan (1996) att skolan genom att låta elever tala om sitt personliga ställningstagande och berätta om sin kulturella bakgrund, ger möjlighet till lärorika diskussioner. Dessa kan leda till att eleverna ifrågasätter sina uppfattningar om andra kulturer, och därmed ökar förståelsen för det som känns främmande. Nordhedens förslag står väl i överensstämmelse med Lpo 94 som säger att möten mellan elever, där de får ta del av varandras erfarenheter och kulturer, är en resurs och ett stöd som bidrar till att skapa toleranta och förstående medborgare. Här bör jag visa på Hartman (2000 1a) som menar att vi ska vara försiktiga i detta, eftersom inte alla elever vill blotta sin religiösa tro och sina åsikter inför sina klasskamrater.


En andra möjlighet som Nordheden (1996) lyfter fram är att arbeta för att utveckla elevernas känsla av att vara världsmedborgare. Genom att i undervisningen inta ett internationellt perspektiv, och där i visa på likheter och skillnader, samtidigt som alla likas värde betonas finns en möjlighet att skapa förståelse för både den egna och andras kultur, religion och livsåskådning. Även denna möjlighet kan förankras i Lpo 94 som tydliggör att en av skolans viktigaste uppdrag är att skapa förståelse för andra människor oavsett kulturell bakgrund och åsikter, och att det svenska samhällets internationalisering ställer krav på människors förmåga att inse vilka värden som ligger i en kulturell mångfald. Även i kursplanen för religionskunskap hittar vi liknande riktlinjer: ”I ett internationaliserat samhälle baserat på etniskt och kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv.” (s. 82) Det framgår också att det är nödvändigt att eleverna får möjlighet att studera hur kulturer och traditioner varierar i olika minoritetsgrupper i Sverige.

En tredje möjlighet för religionsundervisningen är ett nära samarbete mellan lärare, föräldrar och elever. Redan i läroplanskommitténs betänkande SOU 1992:94, fastställdes att en av skolans huvuduppgifter är att utveckla elevernas förmåga att grunda sina ståndpunkter på kunskaper och rationella övertygelser snarare än på något föreskrivet av auktoriteter eller orsakat av traditioner. Hartman (2000 1a) betonar att när konflikter uppkommer är det viktigt för läraren att samtala med föräldrarna och förklara att de enbart försöker hjälpa barnen att tolka deras egna traditioner i en ny kontext. Detta för att ge dem en möjlighet att behålla den egna identiteten i ett mångkulturellt samhälle. Läraren måste klargöra att skolans mål är att hjälpa eleverna att leva och orientera sig i en pluralistisk kultur, utan att ge upp sin egenart. Han understryker att det har stor betydelse för elevernas skolgång att lärare och föräldrar etablerar ett bra samarbete. Hinder baserade på konflikter mellan en centralstyrd skola och ett pluralistiskt samhälle kan vändas till ett positivt samarbete mellan skola och föräldrar. Även Lpo 94 fastslår att skolan ska stödja föräldrarna i deras arbete med att fostra och utveckla sina barn och därför måste man i skolans verksamhet samarbeta med hemmen.

En fjärde möjlighet för att nå målen är att visa på religionernas och livsåskådningarnas funktion, både i dåtid och nutid, och låta dessa bli föremål för reflektioner och diskussioner. I Livstolkning och värdegrund (2000) ställer sig Ragnar Furenhed bakom den brittiska religionspedagogen Michael Grimmiths teori om att det finns två kategorier av lärdom i religionskunskap. Den ena uppnås genom att lära sig om religioner och den andra genom att man lär sig av religioner. För att eleverna skall bli motiverade att lära sig av religioner krävs, enligt Grimmith, att de tar dem på allvar, det vill säga att de kan se att det är människans livsfrågor och funderingar som bearbetas i religionerna, även deras egna. Lyckas lärarna visa på detta, ger de eleverna möjlighet att hitta sammanhang och bearbeta upplevelser i deras tillvaro. Även Eriksson framhåller i sin avhandling (1999) att det är genom livsfrågor som människan uttrycker behovet av att bearbeta och formulera upplevelser av omgivningen, den egna personligheten i relation till omgivning och till tillvaron i stort. Att bearbeta existentiella frågor ingår i varje människas personliga utvecklingsprocess. Detta utgör ytterligare en möjlighet för eleverna förutsatt att vi inte, som Björn Skogar framhåller i Kristendomsundervisningen i 1900-talets svenska skola (1999) enbart utgår ifrån vad lärare eller läroboksförfattare på förhand bestämt vad ungdomar bör tänka och fråga. Att leverera expertsvar leder inte till att eleverna uppnår förståelse, däremot leder reflektion över egna erfarenheter till detta.

Som en femte möjlighet är de lokala skolplanerna som jag redan har talat om. Dessa har vi redan sett att Hartman (2000 1c) förstår som en stor möjlighet till att komma till rätta med religionsundervisningen i ett sekulariserat och pluralistiskt samhälle, med religiös och kulturell mångfald. Almén (2000) ser samma möjlighet som Hartman med de lokala kursplanerna:


Val av stoff och arbetssätt blir då inte längre föremål för politiska beslut, utan lärarna förutsätts själva kunna välja och motivera sina val i relation till olika mål. Valen förväntas bli olika i olika kommuner, skolenheter och elevgrupper, ja inom elevgrupperna.


Den är inte mest professionell som undervisar mest likt modellexempel i kommentarmaterial till läroplanen (eller i lärarutbildningen). Den är mest professionell som skaffat sig bäst kännedom om förutsättningarna i den egna speciella situationen … (s. 193)


Den sjätte möjligheten, vilken enligt min mening samtidigt är en av de viktigaste uppgifterna för en lärare i ett samhälle som karaktäriseras av pluralism, är arbetet med elevernas identitetsskapande processer. Vi bör som lärare arbeta för att elever med utländsk bakgrund får möjlighet att tillägna sig en dubbel identitet. Varje elev bör både tillåtas och få hjälp med att behålla sin egen redan tillägnade kulturella och religiösa identitet, samtidigt som de socialiseras in i en ny sociokulturell kontext. Seija Wellros som är utbildat psykolog, men har arbetet som lärare i många år, visar i Ny i klassen - Om invandrarbarn i svenska skolan (1992) att det tar både tid och energi att skaffa sig och behålla en identitet. Detta gäller oavsett om det handlar om könsidentitet, etnicitet eller yrkesidentitet. Sökande efter identitet pågår hela livet och är en ständigt pågående förhandling mellan individen och dennes omgivning. Hon menar att det är fullt möjligt för elever med utländsk bakgrund att ha en dubbel identitet. De kan till exempel vara både turkar och svenskar på samma gång, om omgivningen ger sitt godkännande till detta. Här menar Wellros:


Ingen av oss kan suveränt välja sin egen identitet. Man kan vilja vara någon eller något. Den viljan kan man även uttrycka i ord och handling. Sedan måste man tålmodigt vänta och se om omgivningen accepterar och bekräftar den bild man velat ge av sig själv. Om detta inte sker, måste man ändra sig och sätta igång med en ny förhandling. (s. 126, Wellros kursivering)

Citatet visar att det kan ta lång tid för en elev med utländsk bakgrund att forma sin identitet. Dessutom visar det att det är omgivningen som i mycket avgör vad eleven kan behålla och vad som måste utelämnas av det ”gamla” kulturarvet. Den dubbla identiteten handlar i mycket om att vara tvåspråkig, att kanske fira både ramadan och julafton, att som Wellros uttrycker det ”vara både turk och svensk” på samma gång. Den dubbla identiteten berikar elevernas liv eftersom de får ett dubbelt perspektiv på livet. Nader Ahmadi, docent i sociologi, anser att det är viktigt för lärare att förstå att många barn och ungdomar med invandrarbakgrund befinner sig i eller mellan två världar. Han menar i Ungdom, kulturmöten och identitet (2003) att det kan uppstå en identitetskris för elever som byggt upp sin identitet genom gruppen när de senare kommer till ett land där individen går före gruppen. Den svenska kulturen och därmed också den svenska skolan är individorienterad, det vill säga den betonar individens företräde framför kollektivet. För att ge dessa elever möjlighet att identifiera sig med ett samhälle som har en annan syn på individen måste omgivningen vara medveten om att elever med utländsk bakgrund oftast inte har samma syn på människan. Dessutom menar Ahmadi att vi inte får glömma se varje elev som en egen individ, med specifika och personliga drag, och inte helt och hållet utgå från deras kulturella kontext och de särdrag som kännetecknar det kulturella kollektivet i mötet med dem.

Varför betonar inte läroplan och kursplan elevers behov av den dubbla identiteten som ett tydligt strävansmål? Detta är en fråga som jag anser bör ställas i ett pluralistiskt samhälle.

5 Syfte och metod


5.1 Syfte


Syftet med min studie är att undersöka vilka didaktiska frågor och urval lärare inom ämnet religionskunskap anser vara centrala i undervisning och lärande i ett pluralistiskt samhälle, präglat av en mångfald livsåskådningar, religioner och kulturer.

Mer precist söker jag svar på följande frågor


· Hur visar det sig allmänt i undervisningen i religionskunskap att samhället karaktäriseras av sekularisering, mångreligiositet och mångkulturalism?


· Vad betonar lärarna i urvalet av ämnesstoff i undervisningen?


· Vilka metoder tillämpas för att ta tillvara mångfalden bland eleverna?


· Vilka mål anser de undervisande lärarna vara de främsta i ett pluralistiskt samhälle?

5.2 Metod


Det finns två metoder att tillämpa vid empiriska undersökningar, dels den kvantitativa och dels den kvalitativa metoden. Jag har valt att tillämpa en kvalitativ metod därför att den lämpar sig bäst för mitt syfte. Jag har alltså valt en metod som hör hemma inom den hermeneutiska vetenskapsteorin, då den kan nå en djupare förståelse för hur människor uppfattar och tolkar sin livsvärld. Patel och Davidsson visar i Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (2003) att det hermeneutiska synsättet fokuserar på hur individen formar och tolkar sin verklighet. Dessutom framhåller de att hermeneutiken inte kan stäva efter att nå en absolut sanning, utan den ger en mer ”subjektiv” bild av hur varje enskild individ förstår en viss fråga eller situation. Den är således mer inriktad på förståelse än på förklaringar. Eftersom jag i min undersökning söker efter att förstå informanterna i deras realistiska miljö valde jag att tillämpa den kvalitativa intervjun som metod. Med intervjun som ett öppet samtal blir det möjligt att ge informanterna stort utrymme att formulera sina erfarenheter och mer detaljerat kunna förklara sina ställningstaganden och val. Patel och Davidsson framhåller även att kvalitativa intervjuer i princip alltid har låg grad av standardisering. Detta betyder att frågorna som ställs ger maximalt utrymme för informanterna att svara med egna ord i motsats till intervjuer med hög grad av standardisering där frågorna ställs så att svaren måste hållas inom en på förhand bestämd ram. De betonar också att forskare som tillämpar det hermeneutiska tolkningssättet strävar efter att genom de olika delarna få en helhetsförståelse av det insamlade materialet. Detta tolkningssätt kallas därför ofta för den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen som vissa väljer att uttrycka det. Den står som symbol för att kunskapen som vi får genom till exempel intervjun bör omprövas kontinuerligt genom att i tolkningsprocessen pendla mellan del och helhet. Patel och Davidsson uttrycker det såhär:

Det finns inte någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska tolkningsakten. Helhet och del, subjekt och objekt, forskarens förståelse, perspektivförskjutningarna i pendlingen, allt detta utgör också en helhet som lever och utvecklas. … Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas och är uttryck för det genuint mänskliga. (s. 31)


I Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) understryker Steinar Kvale att detta sätt att arbeta på är det som gör att intervjun som undersökningsmetod håller hög kvalitet. Även Kvale understryker att den kvalitativa intervjun har stort värde när vi vill förstå hur människor upplever sitt vardagsliv och då även sina arbetsuppgifter. Kvale menar att:

Den kvalitativa intervjun är en unik känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord. (s. 70)

Jarl Backman framhåller i Rapporter och uppsatser (1998) att den kvalitativa metoden täcker många av de nackdelar som den kvantitativa metoden för med sig. Han pekar på att vi som intervjuare eller observatör har goda möjligheter att läsa av situationen genom att titta på kroppsspråket, lyssna på tonläget eller omformulera frågor vid feltolkningar. Nackdelen med att använda kvalitativa metoder är att de tar mycket tid och kräver mycket efterarbete.

I motsats till den kvalitativa metoden bygger den kvantitativa på mätningar gjorda med matematik och statistik. Den lämpar sig bäst att använda i undersökningar som insamlar ett stort material och där man vill få svar på frågan hur många. Även Kvale (1997) framhåller att då det finns stora mängder data som ska bearbetas är det lämpligast att hantera materialet med statistiska metoder. Metoden tillämpas därför i undersökningar där respondenten endast behöver använda sig av okomplicerade svar som exempelvis ja eller nej. I och med att min undersökning vare sig har som syfte att undersöka hur många eller består av okomplicerade svarsalternativ så var valet att använda kvalitativ metod självklar.

5.3 Urval och Genomförande


De lärare som deltagit i min undersökning tjänstgör alla på högstadieskolor inom Bodens kommun. Jag valde denna kommun dels därför att den är min hemkommun, och dels därför att 6,8 procent av kommuninvånarna har utländsk bakgrund (SCB 2007). Dessutom har ungefär 4,2 procent av högstadieeleverna i kommunen utländsk bakgrund.

Jag begränsade mitt urval av informanter till tre stycken, var av alla är behöriga att undervisa i religionskunskap och har erfarenhet av att arbeta med elever med utländsk bakgrund. Att jag valde enbart tre informanter var ett medvetet val. Jag ville ha mer tid över till förberedelse och analys av intervjuerna. Stöd för denna typ av tillvägagångssätt hittar jag hos Kvale (1997) som framhäver att:

Somliga kvalitativa intervjuundersökningar tycks, kanske som en sorts defensiv överreaktion, ha lagts upp enligt kvantitativa kriterier – ju fler intervjuer, desto mer vetenskapligt. I denna bok understryks snarare intervjuns kvalitet än deras kvantitet. (s. 99)

Först kontaktade jag informanterna, som jag valt att låta vara anonyma, via telefon för att informera dem om syftet med min undersökning. Då jag senare var färdig med utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1) kontaktade jag informanterna igen för att beskriva mer exakt vilka områden som skulle ingå i intervjun. Dessutom ville jag försäkra mig om att de godkände att jag registrerade intervjun genom bandinspelning. Kvale (1997) menar att det finns fördelar med att använda bandinspelning som teknik för att dokumentera en intervju. På så sätt kan jag som intervjuare koncentrera mig på ämnet och dynamiken i intervjun och ändå med fördel notera sådant som stödord och kroppsspråk vid sidan om. Sedan kan man enkelt gå tillbaka och granska materialet ytterligare. Jag träffade informanterna på deras respektive arbetsplats och intervjuade dem med hjälp av intervjuguiden. Intervjuerna tog ungefär en timme vardera. Därefter skrev jag ned intervjuerna och sammanställde dem för att senare använda detta i min tolkning.

5.4 Validitet och reliabilitet


För att få hjälp med att bestämma tillförlitligheten i genomförda undersökningar och mätningar används inom beteendevetenskapen två begrepp, validitet och reliabilitet. I Enkätboken (2001) framhåller Jan Trost att validiteten är relaterat till avsikten med undersökningen, om man mäter det man avser att mäta. Här är bland annat forskarens förförståelse avgörande för validiteten. Reliabiliteten däremot har ingenting med undersökningens avsikt att göra, utan undersöker noggrannheten i de metoder forskaren har använt i den genomförda undersökningen. Det kan vara forskarens förmåga vid intervjuer eller tekniska hjälpmedel som används.


Jag anser att jag har lyckats belysa de frågeställningar som är relevanta för syftet och därigenom undersökt det jag hade för avsikt att undersöka, det vill säga vilka didaktiska frågor och urval lärarna anser vara centrala i undervisning och lärande i ett pluralistiskt samhälle, präglat av en mångfald livsåskådningar, religioner och kulturer, och bedömer därför validiteten i min undersökning som hög. Reliabiliteten i min undersökning är lite svårare att bedöma eftersom den hänger samman med min tolkning av informanternas redogörelser. Jag spelade in intervjuerna och lyssnade på dem upprepade gånger under tolkningsprocessen, men eftersom jag genomförde både intervjuerna och tolkningarna ensam, är noggrannheten ändå svår att fastställa.

6 Resultatredovisning


I min redovisning av intervjuerna lyfter jag fram de delar som är relevanta för mitt syfte. De citat jag återger är inte ordagrant återgivna, eftersom det ibland har varit nödvändigt att ändra talspråk till skriftspråk för tydlighetens skull. Lärarna som deltog i undersökningen bedömer sig själva som representativa för sina arbetslag, eftersom de beslut som tagits om hur undervisningen ska utformas är gemensamma för alla lärare i arbetslagen. Eftersom jag har valt att låta informanterna var anonyma använder jag benämningen Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 som beteckning.


Syftet med min studie var att undersöka vilka didaktiska frågor och urval lärare inom ämnet religionskunskap anser vara centrala i undervisning och lärande i ett pluralistiskt samhälle, präglat av en mångfald livsåskådningar, religioner och kulturer. Här i redovisningen följer jag de frågeställningar som ingick i detta syfte.

Hur visar det sig allmänt i undervisning i religionskunskap att samhället karaktäriseras av sekularisering, mångreligiositet och mångkulturalism?


Lärare 1:


Denna informant anser att läraren måste ta mera hänsyn när vi har elever med utländsk bakgrund, eller kommer från ett hem som har en mer avvikande livsåskådning än övriga i klassen, till exempel sådana som har annorlunda seder och bruk än den större allmänheten. På den skola denna lärare arbetar finns det en del som tillhör den læstadianska församlingen. Dessa elever menar han får exempelvis inte titta på tv. Om de ska se film i skolan måste lärarna fråga föräldrarna om tillstånd först. Det brukar inte vara något problem då de förklarar att filmen ses i undervisningssyfte. Informanten säger att inför julavslutningen i kyrkan brukar de fråga föräldrarna till elever med utländsk bakgrund om de får följa med, och då de ska ha sexualundervisning får de tänka på att en del elever kan behöva tillstånd från föräldrarna för att få delta. Informanten har inte varit med om att det har uppstått konflikter i samband med kulturella skillnader eller olika värderingar, men anser att det kan uppstå. Språket kan vara en bidragande orsak till att det uppstår konflikter genom missförstånd. På denna skola har de tagit ett beslut om att inte ta emot någon representant från Svenska kyrkan för att informera om konfirmationen, utan lärarna står själva för den informationen. De ber eleverna att undersöka den möjligheten mera på egen hand, om det verkar intressant. Detta gör de för att de inte vill påverka eleverna för mycket i deras val. Ett annat argument var:

Skulle vi låta kyrkorepresentanter komma hit och informera om konfirmation så skulle vi behöva ta in representanter från andra religioner och livsåskådningar för att de skulle få samma möjligheter och det har vi inte möjlighet till. Här finns inte representanter för alla elever.

Lärarna ber alltid föräldrar till elever med utländsk bakgrund att komma och berätta om deras traditioner, seder och bruk. De erbjuds tolk för att slippa bekymra sig för språkliga problem. Ibland ställer de upp och ibland inte.

Lärare 2:


På den skola denna informant arbetar tackar de ja till Svenska kyrkans representant. Men om representanten propagerar för mycket för religionen får denne inte komma tillbaka. Då måste vi bjuda in alla. Denna lärare menar att:


de får komma om de har ett neutralt budskap om att de har en samlingsplats, för valet måste vara öppet för eleverna. Man kan dra en parallell till politiska partier, tar vi hit ett parti måste alla få komma.


Läraren påpekar att konfirmationen numera har blivit en ”social grej” och inte en religiös tradition, därför kan lärarna anse att det inte finns något problem i att kyrkans representant kommer till skolan och informerar om detta. Skolan har dessutom fört ett samarbete med Levande historia som har haft en så kallad ”fördomsturné” där bland andra Jehovas vittnen, islam och buddhismen var representerade. Representanterna för de olika religionerna och livsåskådningarna som deltog i denna fördomsturné reste runt i länet till skolor för att informerade om sin tro, och för att öka elevernas kunskaper och förståelse för religioner och livsåskådningar. På det viset får även andra religioner och livsåskådningar själva möjlighet att visa vem de är.


Läraren menar att mångfalden framför allt märks i och med att elever med utländsk bakgrund ofta inte behärskar språket och att skolan då får använda hjälpmedel för att underlätta för eleverna i undervisningen. Läraren har varit med om småkonflikter som grundat sig på kulturella skillnader, men anser inte att det är något stort problem.


Lärare 3:


Informanten för denna skola säger:


Mångfalden har helt klart ökat under åren jag jobbat! Men jag tycker att det har varit en tillgång. Det har varit mycket lättare att prata och ställa direkta frågor till dem om deras religion … jag har kunnat fråga om hur de lever och hur deras kultur och tradition ser ut. Det har gjort att mycket har avdramatiserats.

Läraren säger att det är självklart att de får ta mera hänsyn då det finns elever med utländsk bakgrund i klassen. De har ofta andra värderingar än vad vi själva har då de kommer från en annan kultur, och det får vi respektera. Själv har aldrig läraren varit med om att det har uppstått konflikter i samband med värderingar, ideal eller kulturella skillnader, men vet att andra lärare på skolan har varit med om det. På denna skola tar de emot representanter från Svenska kyrkan i årskurs åtta i och med att eleverna under det skolåret ska läsa om kristendomen. Skolan har också kontakt med migrationsverket genom att de bjuder in representanter från olika religioner via verket när årskurs nio börjar läsa om de stora världsreligionerna. Representanterna kommer till skolan och berättar om sin religion och kulturella bakgrund. Även denna lärare menar att språket kan vara ett bekymmer, både för eleverna i undervisningen och för föräldrar och andra vuxna som vill komma till skolan och berätta om sin religion och tradition. Läraren menar också att de som bjuds in kan känna sig obekväma om de ska prata inför en grupp och avstår av den anledningen.

Vad betonar lärarna i urvalet av ämnesstoff i undervisningen?


Lärare 1:


Denna informant säger sig presentera ämnesstoffet spontant, och tar tag i elevernas frågor när de dyker upp samt använder sig av aktuella händelser för att bearbeta ämnesstoff. Vilket ämnesstoff det blir beror på elevgruppens sammansättning, deras humör och vad som är aktuellt i deras liv just då. Informanten uppmuntrar alltid eleverna att söka upp intressanta ämnen själv, reflektera över detta och presentera resultatet för läraren och klassen. Läraren anser att det utifrån detta arbetssätt är näst intill omöjligt att planera i detalj hur terminerna ska se ut. Arbetssättet hindrar ändå inte att lärarna i arbetslaget gör en ”grovplanering” genom att dela upp religionskunskapens tre arbetsområden mellan årskurserna. I informantens arbetslag arbetar de huvudsakligen med livsfrågor i årskurs sex, etik och moral i årskurs sju, religioner och livsåskådningar i årskurs åtta, och knyta ihop och utöka de tre arbetsområdena i årskurs nio. Läraren anser det viktigt att få eleverna att tro på något som kan ge dem trygghet och tröst när de behöver det. Och för att nå dit behöver de reflektera inom alla områden. Detta uttrycks så:


I dag tror inte eleverna på något, de tror bara på Internet och jag tycker de behöver tro på något annat för att må bra. Vad ska de annars vända sig till när det krisar i livet om de inte har tron


Läraren menade vidare att om eleverna får bestämma ämnesinnehållet så blir det livsfrågor, etik och moral, inte tro och tradition. Om detta sägs:


… om man går in i klassrummet och säger att nu ska vi prata om kristendomen så tror jag att man tappar minst 70 % av elevernas intresse. Man får försöka att integrera den typen av undervisning i de andra delarna istället.

Informanten förklarar att syftet med att de diskuterar livsfrågor, som vem är jag och vem vill jag vara, i årskurs sex är att dessa elever är nya på skolan, alla lärarna är nya och de har gått från att vara störst till att vara minst. De behöver samtala mycket om detta och hur det är att vara tonåring. En fördjupning av dessa livsfrågor och andra existentiella frågor kommer längre fram då de har nått en viss mognad. Årskurs sex undervisas även i livskunskap och får gå kurs i medling, det vill säga att de får träna sig i att lösa konflikter och argumentera för vad som är rätt eller fel. Läraren berättar att kursen i medling består av ett moment där eleverna får lära sig när de ska ingripa i dispyter och hur de ska gå till väga för att försöka avstyra en konflikt. De får också lära sig hur de kan agera för att få till stånd en förlikning mellan de involverade parterna. Informanten talar även om att det i livskunskap diskuteras aktuella händelser som inträffat på skolan eller på fritiden, frågor som är viktiga för eleverna att diskutera, eller annat som eleverna anser ha betydelse.


Lärare 2:


Denna informant uppger att de allt efter som eleverna kommer högre upp i årskurserna mer och mer betonar det ämnesstoff som eleverna efterfrågar. Det blir oftast livsfrågor och livstolkning därför att ungdomarna har många frågor som rör livet och tycker det är roligt att diskutera detta ämne. Etik och moral kommer upp nästan dagligen inom alla ämnen, därför anser denna lärare att de i arbetslaget inte behöver schemalägga detta arbetsområde i religionskunskap. Tro och tradition däremot läser de efter vad som står i läroplanen, och detta område upplever läraren inte uppskattas av eleverna. Även elever med utländsk bakgrund väljer att prata om livsfrågor i första hand och de anser att etik och moral är lika intressant som de andra eleverna. Om elevernas syn på ämnesinnehållet säger denna lärare:


Det är ingen större skillnad, ungdomar är ungdomar även om de har annan bakgrund. Man måste betona det som ungdomarna vill ha och det är oftast livsfrågor och en del etik och moral. Jag upplever att ungdomarna tycker tro och tradition är tråkigt.


Läraren försöker betona det ämnesstoff som eleverna vill ha och menar att då är det bra att vara påläst. Anledning till detta är att läraren då mitt i en diskussion om livsfrågor eller etik kan inflika, nu tänker du likadant som inom den eller den religionen … Läraren menar att det gäller att försöka koppla ihop religionskunskapens tre arbetsområden för att hjälpa eleverna att se sambanden.

Lärare 3:


Denna informant säger att då det står livsfrågor och livstolkning på schemat brukar de diskutera frågor som är aktuella i elevernas liv, och menar att det ofta är många frågor. Detta märks särskilt i årskurs nio. Om etik framhåller läraren:

Det jag alltid betonar är att vad man än tycker och tänker så är det ok, det finns inget rätt eller fel, det finns inget facit i dessa frågor. Detta är det enda man måste acceptera, att alla människor har rätt till sin tro. Man får tycka vad man vill om det, men aldrig fördöma.

Inom området tro och tradition talar läraren mycket om varför det är viktigt att skaffa sig kunskap om andra religioner, och framhåller att Det är okunskap som leder till främlingsfientlighet, som i sin tur medför att det blir ”farligt i världen”. Om man inte vet varför människor gör som de gör, så blir man ofta rädd för dem. Men skaffar man sig kunskap om dem så avdramatiseras detta. Läraren poängterar att inget av arbetsområdena får större utrymme än de andra, det ena utesluter inte det andra. När de pratar om etik och moral, vad som styr deras sätt att leva och handla så kommer de automatiskt in på andra religioner och hur människor inom olika religioner och kulturer lever och handlar. Läraren upplever inte att eleverna är ointresserade av ämnet religionskunskap. Det är lätt att motivera dem att läsa om världsreligionerna, förutom kristendomen. En anledning till detta kan vara att det är vår egen religion och att det mesta upplevs som självklart för eleverna. Etik, moral och livsfrågor tycker de extra mycket om, särskilt i årskurs nio. Läraren anser att anledningen till detta kan vara att de då har uppnått den mognad som krävs för att diskutera dessa frågor.

Vilka metoder tillämpas för att ta tillvara mångfalden bland eleverna?


Lärare 1:


Denna informant låter elever med utländsk bakgrund berätta för de andra eleverna om sin religiösa och kulturella bakgrund, om de vill. Detta leder till att det främmande blir mer levande och mindre skrämmande. Läraren menar att de andra eleverna tar till sig det som berättas av eleverna, på ett annat sätt än om läraren själv skulle presentera det för dem. Dessutom kan det få den utländska eleven att känna sig betydelsefull och godkänd av gruppen. Informanten anser att detta är ett bra sätt att hjälpa dessa elever att integreras i det svenska samhället. För att främja deras dubbla identitet arbetar informanten främst med att få dem att acceptera sina rötter, och få dem att förstå att de duger som de är. Läraren menar också att detta är nödvändigt för att de ska kunna utveckla sin nya identitet. Att föra dialog med föräldrarna underlättar arbetet med integration och identitet:

Om man försöker ha mycket kontakt med dem och berätta för dem vad vi gör i skolan och hur det går för deras barn så är det lättare att ta upp svåra frågor som kan dyka upp undervägs.

De språkproblem som elever med utländsk bakgrund kan stå inför då de kommer till Sverige löser informanten genom att använda sig av kroppsspråket, genom att rita eller med hjälp av andra elever med samma språk.

Lärare 2:


Informanten på denna skola uppgav att lärarna anpassar metoderna efter elevernas behov och efterfråga. De flesta eleverna vill ha det upplevelsebaserat, se en film och diskutera efteråt, medan andra vill skriva ned sina tankar eller sitta i grupp och diskutera. Då de arbetar med livsfrågor är denna lärare extra försiktig med val av metod eftersom sådana frågor kan vara känsliga för eleverna. Läraren använder mycket forumspel i undervisningen för att på så sätt synliggöra problem som kan uppstå i olika situationer. Eleverna får möjlighet att ingripa i spelet och ändra handlingsförloppet. Dessa metoder gör att eleverna kan både visa och testa sina ståndpunkter, lära sig att argumentera för dem, samtidigt som de kan ”gömma sig” i den roll de spelar:


Jag tycker att forumspel fungerar suveränt och är helt oslagbart i etiska frågor. Det är lite friare, men det smyger in sig lite insikter i alla fall. Det är den empatiska förmågan de övar sig mest på.


Vid inskolningssamtal med elever med utländsk bakgrund frågar denna lärare alltid om det går bra att under lektionerna ställa direkta frågor om deras religiösa och kulturella bakgrund. En del vill det, men en del avstår. Läraren menar att detta främst beror på hur väl de har kommit in i klassen, men även på hur väl eleven behärskar det svenska språket. De kan använda kroppsspråket men har svårt att uttrycka vad de tycker och känner utan talspråket. Vidare menar denna lärare att språket är ett problem när de bjuder in dessa elevers föräldrar till skolan och klassen för att berätta om sin bakgrund. De tackar ofta nej och anledningen till detta anser läraren till stor del beror på att de inte kan det nya språket tillräckligt bra. För att lära känna dessa elever och deras föräldrar har läraren använt en metod där elever, föräldrar och lärare träffats och lagat mat tillsammans. Då behövs inte språket på samma sätt som då man ska berätta, utan då används huvudsakligen kroppsspråket som uttrycksmedel. För att hjälpa dessa elever att integreras i det svenska samhället anser läraren att det viktigaste är att lyssna på dem och att prata med dem. Eftersom de ofta har svårt att uttrycka vad de tycker och känner så måste lärarna försöka hjälpa dem att reda ut alla eventuella missförstånd och frågetecken de kan ha kring svensk kultur. Läraren uppgav även att bästa sättet för att komma till rätta med missförstånd och konflikter är att försöka förklara varför till exempel vissa regler och normer är som de är. Lärarna har funnit att detta leder till att de får bättre kontakt, och att elevens förtroende för läraren ökar. Ibland får läraren även kontakta föräldrarna och förklara hur saker och ting förhåller sig, varför och hur. De brukar uppskatta att bli kontaktade och det resulterar oftast i givande diskussioner. Läraren ger ett exempel på en elev, en kille, som hade en opassande syn på kvinnor, sett ur svensk synvinkel. Han tyckte att kvinnorna var mindre värd än männen och att de skulle sköta allt hushållsarbete. Att framföra dessa åsikter till tjejer i 14- 15-års ålder var inte populärt och det uppstod konflikter. Denna elev blev bjuden hem till en av tjejerna i klassen:

Hennes familj bjöd hem honom och visade hur det fungerade hemma hos dem. De förstod att han behövde hjälp, att det inte var någon ide att vara arg på honom. Det var okunskap från hans sida.


Dessutom hade läraren och annan skolpersonal många och långa samtal med honom om detta. Till sist fick lärarna honom att ändra attityd och tona ned sina åsikter så att han inte förolämpade de andra eleverna. Läraren anser att detta är en användbar metod för att hjälpa eleverna att integreras i det svenska samhället. Om att främja elevers dubbla identitet säger denna lärare:


Vi måste få dem att förstå att det de har med sig i bagaget när de kommer till Sverige är viktigt och ska följa med. De börjar inte om från noll då de kommer hit utan de ha faktiskt en grund att bygga på. Genom att skapa ett förtroende kan vi hjälpa dem i deras arbete med att utveckla en dubbel identitet.

Lärare 3:


De metoder denna lärare använder i presentationen av ämnesstoff anpassas efter om det finns elever med utländsk bakgrund i klassen och hur länge de har varit i landet. Nu undervisar läraren i en klass där det finns en muslimsk kille som har varit i Sverige i ett halvt år. Läraren kontrollerar extra noga om han förstår allt de gör och allt de diskuterar i klassen. Läraren uppgav även att de ägnar mycket tid i undervisningen åt jämförelse, de jämför den svenska kulturen med den kultur eleven kommer ifrån. Dessutom får han berätta för de andra vad han har varit med om, hur han tycker och tänker. Läraren framhåller att de andra eleverna hade tydliga uppfattningar om hur muslimer lever, t.ex. att alla kvinnor bär slöja och alla män ber fem gånger om dagen.


Och så kommer den här killen som är helt vanlig. Han lägger inte ut bönemattan fem gånger om dagen och dessutom klär han sig som de andra eleverna. Han berättade också att då han kom hit trodde han att vi gick i kyrkan varje söndag och tog nattvard och så. Men så är det ju inte.

Här betonade informanten att läraren fick hjälp av den muslimska killen att visa att det finns mer eller mindre troende inom alla religioner, inte bara inom kristendomen, vilket de redan kände till. Läraren anser att metoden att låta eleverna själva berätta, också blir en metod i arbetet med att hjälpa elever med utländsk bakgrund att integreras i det svenska samhället, eftersom de kan känna sig betydelsefulla då de får hjälpa till. En annan metod som informanten lyfter fram är att låta de andra eleverna berätta för den nya eleven hur denne ska göra för att smälta in i gruppen. Läraren menar att det ibland kan vara svårt att främja elevers dubbla identitet. Som ett exempel på detta gav informanten att det under utvecklingssamtal kan framgå att en elev som lever som en vanlig svensk ungdom i skolan, lever ett helt annat liv i det privata. Läraren menade här att:

Man får väga vad man säger därför att man inte riktigt vet vad som händer när de kommer hem. Det är hårda regler hos en del. I många kulturer är skolan fortfarande en riktigt stor auktoritet, där koncentrerar man sig på att studera, där finns inte utrymme för att göra fel. Men för att passa in gör många av dessa elever likadant som de svenska.

För att hjälpa elever med utländsk bakgrund att både integreras i samhället och bilda en dubbel identitet menade informanten att de som lärare kan hjälpa dem att acceptera och vara stolta över sin bakgrund. Dessutom kan lärarna försöka föra en dialog med föräldrarna för att få till stånd ett bra samarbete, vilket också kan ge dem möjligheten att få en uppfattning om hur familjeförhållanden ser ut. Läraren påminner i detta sammanhang att det finns många olika förhållningssätt hos föräldrarna. Det finns sådana som är mycket toleranta och låter eleven vara med på det som krävs, de som viker sig lite och de som är mer fundamentalistiska och absolut inte låter eleven göra vissa saker. Läraren menar att det är bra att skaffa sig en bild av ”helheten”, lära känna eleven i hans/hennes familjeliv. Detta gör att lärarna kan känna sig tryggare i sin undervisning i religionskunskap.

Vilka mål anser de undervisande lärarna vara de främsta i ett pluralistiskt samhälle?

Lärare 1:


Denna informant anser att det viktigaste målet för eleverna är att bilda sig en egen uppfattning om tro. Här nämner läraren målet att förebygga fördomar, och att de, för att lyckas med detta, måste se till att eleverna införskaffar sig kunskaper om religioner och livsåskådningar. Informanten menar att denna kunskap innefattar religionens historia, ritualer och kanon, och hur människorna inom de skilda religionerna lever och tänker. En naturlig följd av detta arbete är, menar denna lärare, att eleverna börjar reflektera över vad tror jag.

De behöver inte bli djupt troende, men de bör ta reda på vad de tror och varför de tror som de gör. För att de ska kunna göra detta bör de få möjlighet att diskutera och reflektera över sina åsikter och vad de egentligen tror och tänker. Jag tror att det är det som behövs för att ge dem någon form av trygghet.

De tre SO-lärarna på denna skola har tillsammans enats om en grovplanering som uppger vilka mål eleverna ska uppnå i undervisningen i religionskunskap, från årskurs 6 till årskurs 9. I denna planering ingår inte anvisningar om hur de ska arbeta för att få eleverna att nå målen, men de diskuterar detta kontinuerligt med varandra.

Lärare 2:


Denna informant anser att det främsta målet i ett pluralistiskt samhälle är att eleverna ska förstå att alla människor har samma värde, oavsett kön, bakgrund och andra olikheter. Läraren poängterar vidare att den västerländska värdegrunden, bör vara det främsta målet i vårt demokratiska samhälle. Eleverna måste tillägna sig dessa demokratiska värden för att inte utveckla rasistiska tendenser.

Lärare 3:


Denna informant ansåg att det främsta målet i ett samhälle präglat av pluralism är att lära eleverna att acceptera varandra. Läraren betonar att man kanske inte förstår allt, eller tycker likadant som alla andra, men man måste acceptera att andra tycker och tänker annorlunda. Framför allt får man inte döma kollektivet. Läraren visar här på exemplet Benny Grunfeldt, som en av de överlevande från Auschwitz. När han kom till skolan för att berätta om sina upplevelser från det nazistiska fånglägret i Polen menade han att han inte är hatisk mot alla tyskar. Det viktiga budskapet till eleverna var att aldrig döma kollektivet. Individer kan göra fel men då är det individens aktion som ska fördömas, inte ett helt folk. Läraren anser att detta blir ett av de främsta målen eftersom att det ofta är genom att döma en hel folkgrupp som det blir rasistiska tendenser i ett samhälle. För att göra detta tydligt för eleverna brukar läraren ta eleverna själva som exempel:


Tänk på hur fruktansvärt noga ni är med att jag inte ska anklaga er för något ni inte har gjort. Då blir ni fruktansvärt förtvivlade. Eller vad orättvis ni tycker jag är och hur arga ni blir om jag säger att alla från ett speciellt område är på ett visst sätt.

7 Resultatdiskussion


Även i diskussionen av resultatet av min undersökning följer jag syftets frågeställningar. Mitt syfte var att undersöka vilka didaktiska frågor och urval lärare inom ämnet religionskunskap anser vara centrala i undervisning och lärande i ett pluralistiskt samhälle, präglat av en mångfald livsåskådningar, religioner och kulturer.

7.1 Diskussion


Den första av mina fyra frågor handlade om hur det visar sig allmänt i skolornas religionsundervisning att samhället karaktäriseras av pluralism genom sekularisering, mångreligiositet och mångkulturalism. Alla lärarna som deltog i min undersökning menade att den ökade religiösa och kulturella mångfalden bland eleverna har medfört att de får ta mer hänsyn i undervisningen, eftersom dessa elever ofta har andra värderingar och därför kan tro och tänka på ett annat sätt än övriga elever. Rent konkret har detta på en av skolorna visat sig i beslutet att inte ta emot någon representant från Svenska kyrkan för att informera om konfirmationen, lärarna står själva för den informationen, eftersom de inte vill påverka eleverna för mycket i deras val. Även om denna lärare inte använder begreppen ”allsidighet och saklighet” så tolkar jag det så att lärarna på denna skola menar att detta krav blir åsidosatt. Att det förhåller sig så anser jag bli tydligt när läraren menade att om de skulle låta kyrkorepresentanter komma till skolan så skulle de behöva ta in representanter från andra religioner och livsåskådningar för att de skulle få samma möjligheter, och det har de inte möjlighet till.

De andra skolorna bjöd däremot in representanter från Svenska kyrkan, men bjöd också in representanter från andra religioner och livsåskådningar med syfte att ge även dem möjlighet att själva visa vilka de är. Detta finner jag stämmer väl överens med Lpo 94 som vi sett framhåller att undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska kunna skicka sina barn till skolan och veta att barn inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

Jag anser, i enlighet med Hartman (2000 1a), att den svenska skolan inte är värdeneutral. De nationella styrdokumenten ger tydliga direktiv om vilken värdegrund som skola och samhälle ska vila på, vilket innebär en risk att det uppkommer konflikter till följd av mångfalden av kulturer och religioner bland eleverna. Elever med utländsk bakgrund kan ha andra värderingar eftersom deras kultur skiljer sig från vår. De personliga ställningstaganden som vi anser ska grundas på egna kunskaper och övertygelser kan i deras tradition och kultur redan vara bestämt åt dem av olika auktoriteter. Vi såg Hartman anse att eftersom den svenska grundskolan inte är värdeneutral så finns en latent etisk konflikt, som kan gälla skilda uppfattningar om auktoriteter, eller innehållet i moraliska normer. Rätten till personliga ställningstaganden och egna övertygelsen kan kollidera med övertygelsen om att det finns auktoriteter som man bör underordna sig. Hartman pekar på sådant som heliga skrifter eller en religiös ledare. Men här får vi också komma ihåg att det även kan gäller föräldrar och anhöriga.


Men enligt de lärare som deltog i min undersökning har ingen av dem varit med om konflikter baserade på värden och ideal. De har endast varit med om små dispyter som har gått att lösa relativt enkelt. Däremot anser de att språket kan vara en bidragande orsak till att det uppstår konflikter. Elever med utländsk bakgrund kan inte alltid uttrycka vad de tycker och känner eftersom de inte kan det svenska språket tillräckligt bra och då kan det uppstå missförstånd.

Som jag tolkar svaren på denna fråga så gäller det allmänt att vara beredd på att undervisningen och lärandet måste få så mycket tid som möjligt. I mångfalden elever, som var och en har rätt att kräva att det egna uppmärksammas, krävs tid om allsidigheten och sakligheten ska tillgodoses. En annan sak som också kräver tid är språkproblemet. Här förstår vi att det gäller att vara tydlig och ge tid till att förklara så att inte missförstånd uppstår.


Min andra fråga gällde vad lärarna betonar i urvalet av ämnesstoff för undervisningen. I bakgrunden visade jag att Hartman (2000 1c) understryker att det i dagens mångkulturella och mångreligiösa samhälle är oerhört svårt att få till stånd en konsensus för undervisningen på livsåskådningsområdet jämfört med undervisning i den tidigare lutherska enhetskulturen. De lärare jag intervjuat och de lärarlag de representerar verkar ha samma åsikt som Hartman. Lärarna planerar undervisningen ”i grova drag” men det direkta urvalet syns bero till stor del på elevgruppens sammansättning, deras intressen och vad som är aktuellt i deras liv just då. Detta stämmer väl överens med de riktlinjer om elevcentrering i undervisningen som introducerades redan i 1969-års läroplan, och därefter blivit än mer förstärkt genom styrdokumentens betoning på att undervisningen ska utgå från elevernas frågor. Två av lärarna menade här att eleverna tappar intresset då de får veta att undervisningen ska handla om området tro och tradition. Läraren uttryckte sig så, ”om man går in i klassrummet och säger att nu ska vi prata om kristendomen så tror jag att man tappar minst 70 % av elevernas intresse”.


Det var enbart en av lärarna som ansåg att eleverna är intresserade av att lära sig om religioner, och dessutom att detta främst visar sig under årskurs nio. Det är enligt min mening viktigt att ifrågasätta varför. Vi såg Hartman (2000 1c) mena att detta glöms bort genom att enbart fokusera på eleverna låga intresse. Vi ställer inte frågan ”Varför det? Varför detta låga intresse”? Möjligtvis kan, om vi ser till Hartman, elevernas låga intresse för området tro och tradition inom religionskunskapen bero på lärarnas okunskap inom detta område. En annan förklaring skulle kunna vara att lärarna känner sig osäkra på hur de ska gå tillväga för att undervisa eleverna på ett sätt som är tillfredsställande för alla elever, att lärarna presenterar de skilda religionerna på ett sånt sätt att den elev som har denna religion verkligen kan känna igen sig i beskrivningen. Dessutom kan anledningen till det låga elevintresset helt enkelt bero på att lärarna har en förutfattad mening om vad eleverna är intresserade av. På grund av att det är allmänt känt att det finns ett lågt intresse tar de för givet att eleverna inte är intresserade av att lära sig om religioner. En tredje förklaring skulle kunna vara att lärarna anser att det är mest bekvämt att undervisa om livsfrågor, etik och moral. I detta ska ju det mesta utgå från eleven och elevens eget intresse.

Kursplanen i religionskunskap betonar att läraren i undervisningen ska utgå i från människan och hennes frågor inför livet och tillvaron, oavsett om frågorna uttrycks religiöst eller inte. Kursplanen säger vidare att utgångspunkten för diskussionerna gärna får vara vardagens etiska frågor, och dessutom att reflektionen och diskussionen omkring dessa frågor utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig, livslång process. Lärarna i min undersökning försöker tillmötesgå eleverna i deras önskemål i urvalet av ämnesstoff, och då blir det mest existentiella och etiska frågor som bearbetas. De framhöll att eleverna har många frågor och funderingar som rör deras liv, och hur de ska förhålla sig i olika situationer. Att lägga utgångspunkten i elevernas intressen är helt i enlighet med kursplanen och även den undersökning som Skolverket (1993) genomförde 1992 där det visade sig att eleverna ville ha en förändrad religionsundervisning. De ansåg att undervisningen inte gav nog med tid för egna diskussioner och att innehållet inte var riktat mot deras egna intressen och frågor. Under min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, har jag sett både inom ämnet religionskunskap och inom andra ämnen att eleverna gärna vill tala om och diskutera olika frågor som rör deras existens och hur de ska handla i olika situationer. Deras intresse för att diskutera tro och traditioner har jag upplevt som lite svalare, men eleverna har inte visat sig helt ointresserade. Men för att öka intresset för religioner och traditioner menar jag att vi som lärare kan integrera detta ämnesområde med de övriga två områdena som ingår i religionskunskapen, det vill säga etik och livsfrågor. Furenhed (2000) framhåller, som jag tidigare sagt, att en förutsättning för att eleverna skall bli motiverade att lära sig av religioner krävs det att de kan se att det är människans livsfrågor och funderingar som bearbetas i religionerna, även deras egna. Om eleverna upptäcker detta får de möjligheten att hitta sammanhang och bearbeta sina egna upplevelser i tillvaron.

Lärarna poängterar att för att eleverna ska ha möjlighet att nå de uppsatta målen inom religionskunskap är det nödvändigt att integrera de tre arbetsområden med varandra. Detta framgår också av kursplanen i religionskunskap, i vilken det i formuleringen görs klart att livsfrågorna och etik och de existentiella frågorna, ska ses i sammanhang med innehållet i de skilda religionerna och livsåskådningarna. Vi såg hur detta uttrycktes i Kursplanen för religionskunskap: ”Varje människa har en mer eller mindre uttalad strävan att finna sammanhang i, tolka och tyda tillvaron. Detta kommer till uttryck i traditioner, riter, berättelser och myter.” (s.83) I den undersökning som genomfördes av Skolverket 2003 (2005), Nu-03, framgick det att man genom en ämnesövergripande SO-undervisning kan öka elevernas intresse för religionskunskap. De elever som hade denna typ av undervisning fann ämnet mer intressant, än de som studerade de olika SO-ämnena var för sig.


Dessa åsikter leder diskussionen över till syftet med min tredje fråga som var att undersöka vilka metoder lärarna tillämpar för att ta tillvara mångfalden bland eleverna. Lärarna understryker att de inte upplever den extra omtanke de behöver lägga ned i sitt arbete på grund av den ökade mångfalden bland eleverna som en belastning, utan mer som en tillgång i undervisningen. De ansåg att det är lättare att presentera andra religioner, kulturer och livsåskådningar genom möjligheten att låta elever med utländsk bakgrund berätta för de andra eleverna om sin religiösa och kulturella bakgrund och hur de lever. En av lärarna kunde säga att mångfalden under åren blivit tydlig, men att elevernas egen medverkan i undervisningen gjort att olikheterna kunnat ”avdramatiserats”.

Att låta elever med utländsk bakgrund själva berätta om sin religion, kultur och tradition medför enligt dessa lärare att det främmande blir mer levande och mindre skrämmande. De ansåg också att detta leder till att de andra eleverna tar till sig stoffet i större utsträckning, än om enbart lärarna skulle presentera det för dem. Dessutom menade de att de kan med hjälp av dessa elever motarbeta främlingsfientlighet. En av lärarna visade hur de kan få hjälp av en elev med utländsk bakgrund att visa att det finns mer eller mindre praktiserande troende inom alla religioner, inte bara inom kristendomen. Lärarnas insikter och val av metod står väl i överensstämmelse med det förslag Nordheden presenterar i Den mångkulturella skolan (1996). Nordheden hävdar att genom att låta elever tala om sina personliga ställningstaganden och berätta om sin kulturella bakgrund, ges det möjlighet till lärorika diskussioner. Dessa kan också leda till att eleverna ifrågasätter sina uppfattningar om andra kulturer, och därmed ökar förståelsen för det som känns främmande. Dessutom framgår det av Lpo 94 att om vi som lärare låter elever få ta del av varandras erfarenheter och kulturer kan detta bli en resurs och ett stöd som bidrar till att skapa toleranta och förstående medborgare. Lärarnas resonemang, Nordhedens synpunkter och de rättesnören vi hittar i Lpo 94 om hur vi som lärare kan ta tillvara på mångfalden bland eleverna i undervisningen, ger ett godkännande till mina egna tankar omkring dessa didaktiska frågor. Jag anser att elever med utländsk bakgrund har erfarenheter och kunskaper som är speciella, eftersom de själv erfarit dem. Det kan vara upplevelser från hemlandet, levnadssättet från den kultur de kommer i från och som de fortfarande lever i. Dessa elever kan vara mer eller mindre medvetna om både likheter och skillnader mellan den egna bakgrunden och den kultur de kommit till. Jag tror att om de får dela sina erfarenheter med de nya klasskamraterna, känner de sig betydelsefulla samtidigt som de får en möjlighet att bli accepterade av de andra eleverna. Dessutom kan de genom att delge sina erfarenheter öka de andra elevernas kunskaper och förståelse för den religion, kultur och tradition de representerar. Alla elever, både de med utländsk bakgrund och de svenska eleverna, får möjligheten att upptäcka likheter som förenar dem. Lärarna ansåg också att denna metod var mycket användbar för att hjälpa elever med utländsk bakgrund att integreras i det svenska samhället. Andra metoder som lärarna ansåg vara betydelsefulla i detta arbete var att lyssna på dem, tala till dem och försöka hjälpa dem att reda ut alla eventuella missförstånd och frågetecken omkring svensk kultur som kan uppkomma på grund av språket eller kulturella skillnader. Lahdenperä (2001) menar som vi sett att lärare i det mångkulturella samhället inte kan utgå från att alla elever har samma värdegrund, referenser och tankestrukturer som de själva och de övriga som är verksamma i skolan. Lahdenperä framhåller detta utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv. Hon betonar nödvändigheten av att eleverna får hjälp med att utveckla en ny kulturell identitet och samtidigt behålla den egna redan givna kulturen.

Lärarna som deltog i min undersökning visade sig vara medvetna om detta, i det att de ansåg att det är nödvändigt för oss som lärare att både ta till vara och stödja de olika elevernas religion, kultur och traditioner. Lärarens uppgift i det pluralistiska samhället är både att hjälpa eleverna att integreras i det svenska samhället och att främja deras dubbla identitet. Detta arbete går ut på att hjälpa eleverna att behålla sina rötter, se värdet i sin kulturella och religiösa bakgrund. En av lärarna underströk att eleverna inte börjar från noll, när de kommer till ett nytt land


Vi måste få dem att förstå att det de har med sig i bagaget när de kommer till Sverige är viktigt och ska följa med. De börjar inte om från noll då de kommer hit utan de har faktiskt en grund att bygga på.

Att arbeta med elevernas identitet anser jag är en viktig del i undervisningen i religionskunskap, målet måste vara att främja deras dubbla identitet. Det har stor betydelse att eleverna förstår att de genom att acceptera sitt ursprung skapar möjligheten att utveckla en flerkulturell identitet samtidigt som de integreras i det svenska samhället. Jag visade i bakgrunden att Wellros (1992) menar att elever med utländsk bakgrund kan ha dubbla identiteter om omgivningen ger sitt godkännande till detta. Något som även Ahmadi (2003) betonar, samtidigt som han menar att den svenska kulturen och därmed också den svenska skolan är individorienterad. Lärarens arbete med elevernas dubbla identitet handlar därför i mycket om att eliminera risken att elever som byggt upp sin identitet genom gruppen hamnar i en identitetskris när de möter en kultur som är starkt centrerad på den enskilda individen. Samtidigt vill jag betona att jag anser det viktigt att också våga lyfta fram den enskilda individen. Inte minst mot bakgrund av att Eriksson (1999) understryker att den religiösa och kulturella mångfalden i samhället bidrar till ett ökat krav på anpassad undervisning genom integration och individualisering.

En annan betydelsefull metod som lärarna framhöll var samarbetet med föräldrarna. Genom att föra dialog med föräldrarna underlättas arbetet med eleverna. Om elevernas tillvaro privat och tillvaron i skolan fungerar tillsammans med goda relationer med de anhöriga, skapas möjligheter för elevernas utveckling. Ett sådant samarbete såg vi Hartman (2000 1a) understryka i det att han menar att detta har stor betydelse för elevernas skolgång. Dessutom fastslår Lpo 94 att skolan ska stödja föräldrarna i deras arbete med att fostra och utveckla sina barn och att vi i skolans verksamhet därför måste samarbete med hemmen.

Jag menar också att om man inte kommunicerar med föräldrarna och får deras samtycke blir det oerhört svårt att ta hjälp av eleverna i undervisningssyfte för att hjälpa dem in i det svenska samhället. Utan kommunikation kan det uppstå onödiga missförstånd. Vi såg en av lärarna särskilt betona detta samarbete och ansåg det vara viktigt att berätta för föräldrarna om arbetet i skolan. Den goda kontakten ledde även till att de kunde ta upp de svåra frågorna utan att konflikter och missförstånd uppstod. Och dessutom att konflikter som inte gick att undvika lättare kunde lösas.


Denna synpunkt från de lärare jag intervjuat och samtalat med om föräldrakontakten stämmer väl överens med Hartman (2000 1a). Han betonar att om det uppkommer konflikter med elever med utländsk bakgrund är det viktigt att vi som lärare samtalar med föräldrarna och klargöra för dem att skolans mål är att hjälpa eleverna att leva och orientera sig i en pluralistisk kultur, utan att ge upp sin egenart. Jag fann det mycket positivt att lärarna underströk att föräldrarna brukar uppskatta att bli kontaktade och att det oftast resulterar i givande diskussioner. Dessutom att om vi får till stånd ett bra samarbete med föräldrarna så får vi också en uppfattning om hur familjeförhållanden ser ut. Att få en bild av familjeförhållanden underlättar lärarnas val av metod i arbetet med att hjälpa eleverna att integreras i det svenska samhället.

Till detta område hör också problemet med språket. Alla tre lärarna menade att språket var ett problem både för eleverna i undervisningen och för föräldrarna i kontakt med skolan. Men detta var ändå överkomliga problem, som lärarna kunde lösa genom att tillföra hjälpmedel i undervisningen, använda kroppsspråk och genom att ta hjälp av tolk eller andra med samma språkliga bakgrund. Även detta fann jag mycket positivt, eftersom jag tror att språket kan hindra eleverna i strävan att nå de mål som är uppsatta i de nationella styrdokumenten.

Den sista frågeställningen i min undersökning handlade om vilka mål de undervisande lärarna anser vara de främsta i ett pluralistiskt samhälle. Alla lärarna angav olika huvudsakliga mål. En av lärarna ansåg att det viktigaste målet för eleverna var att bilda sig en egen uppfattning om tro. Läraren ansåg att detta var viktigt för att eleverna skulle förstå trons inverkan på människans sätt att tänka och handla, och dessutom för att själva uppleva styrkan i tron då de träffar på motgångar i livet. I kursplanen för religionskunskap framgår det att:


Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. (sid.82)


Läraren poängterade att denna tro inte nödvändigtvis behövde ha religiös karaktär, utan huvudsaken var att eleverna reflekterade över sitt nuvarande liv och hur de ville leva sitt liv framöver. Jag menar också att detta har betydelse för eleverna och deras personliga utveckling, men anser att det finns andra mål som bör vara främst i ett pluralistiskt samhälle. En av dem är att skapa förståelse för andra människor oavsett religiös och kulturell bakgrund. Vi lever i ett samhälle som karaktäriseras av sekularisering, mångreligiositet och mångkulturalism och för att vi ska kunna leva i denna sammansättning av människor utan allt för många konflikter och motsättningar är det oerhört viktigt att vi är förstående och toleranta mot varandra. En annan av lärarna menade att det främsta målet är att eleverna ska förstå att alla människor har samma värde, oavsett kön, bakgrund och andra olikheter. Detta bör vara det främsta målet i ett demokratiskt samhälle menade denna lärare. Här tror jag att det är viktigt att ta fasta på vad Nordheden (1996) säger om möjlighet som ligger i att lyfta fram likheter och skillnader genom att inta ett internationellt perspektiv i undervisningen. Likheter skapar gemenskap och tillhörighet. Dessa synsätt kan väl förankras i Lpo 94 som tydliggör att ett av skolans viktigaste uppdrag är att förmedla och gestalta de grundläggande humanistiska värdena, viket vi sett tidigare i bakgrunden.

Den tredje läraren hävdade att det främsta målet är att eleverna lär sig att acceptera varandra. Även om de inte alltid förstår allt eller tycker likadant som andra så är huvudsaken att de accepterar att andra tycker annorlunda. Jag tolkar denna lärare så att perspektivet sträcker sig utanför elevgruppen och blir därmed också internationellt, eftersom läraren i detta sammanhang berättade om Benny Grunfeldt, en av de överlevande från Auschwitz. Jag finner det positivt att även dessa mål för undervisningen betonades, då jag själv anser att detta har stor betydelse för elever i ett pluralistiskt samhälle. Det bidrar till att utöka deras förståelse och tolerans för medborgare med utländsk bakgrund. Kursplanen uppger detta som ett tydligt övergripande syfte med undervisningen i religionskunskap. Ämnet ska bidra till förståelse av traditioner och kulturer som en grund för att bemöta främlingsfientlighet och utveckla tolerans. En sak som jag hade förväntat mig var att lärarna skulle betona främjande av den dubbla identiteten som ett av de huvudsakliga målen eftersom den bidrar till att skapa en helhet i livet för elever med utländsk bakgrund. Dessutom berikar den dubbla identiteten dessa elevers liv och hjälper dem att integrera i samhälle.

Avslutningsvis måste jag säga att jag blev förvånad över att ingen av dessa skolor talade om en lokal skolplan. I stället gällde en ”grovplanering” och mycket av undervisningen verkade över lag mer eller mindre oplanerat utgå från eleverna. Ett tillvägagångssätt som enligt min egen mening har stor betydelse för att kunna tillgodose de lokala behoven är utformningen av lokala skolplaner. I dessa kan skolorna utforma hur de ska ha möjlighet att komma tillrätta med eventuella problem, eller kunna ta tillvara de möjligheter som finns inom den enskilda skolan. Nödvändigheten av att ha lokala skolplaner har vi sett Hartman (2000 1c) framhålla som avgörande, eftersom han anser att det centralistiska skolsystemet är ett problem i vårt pluralistiska samhälle. Men det var enbart en av skolorna som har en lokal skolplan, vilken av läraren från denna skola beskrevs som enbart en kopia av den nationella kursplanen i religionskunskap, om än inte lika välformulerad och strukturerad. Den inrymmer således inte föreskrifter för hur lärarna just på denna skola ska gå till väga för att hjälpa eleverna att nå målen. På de andra två skolorna diskuterade och bestämde lärarna i arbetslagen hur de skulle utforma undervisningen i de olika ämnena. Detta kan tyckas vara en form av lokal skolplan. Men jag tror att det hade varit en stor fördel om diskussionerna hade resulterat i ett nedtecknat dokument, i vilket arbetsmetoderna gjorts mer tydliga för all skolpersonal, och dessutom för föräldrarna i de samtal som lärarna för med dem. Om de dessutom i den lokala skolplanen lyfter in de möjligheter lärarna har för att komma tillrätta med eventuella hinder som finns i den enskilda skolan, och hur de ska ta tillvara de möjligheter som finns blir målen lättare att uppnå. Ett mål som enligt min mening hade kunnat göras tydligare, och som är skolans kanske viktigaste arbete i ett samhälle präglat av pluralism är arbetet med att främja elevernas dubbla identitet.

7.2 Sammanfattning


Sammanfattningsvis har jag funnit, när det gäller min första fråga, hur det mer allmänt visar sig i skolornas religionsundervisning att samhället karaktäriseras av sekularisering, mångreligiositet och mångkulturalism, att det huvudsakligen rör sig om att vara extra tydlig i kravet på allsidighet och saklighet. Mångfalden bland eleverna gör att vi som lärare måste vara beredda på att undervisning och lärande tar mera tid, att vi måste upprepa och ge förklaringar på ett helt annat sätt än i en klass där alla har samma bakgrund och samma språk. Lärarna ansåg också att även eleverna med utländsk bakgrund, som inte kan språket tillräckligt bra för att uttrycka sina åsikter tydligt måste få tid till att förklara, för att undvika missförstånd. När det gäller min andra fråga som handlade om urvalet av ämnesstoff blir elevernas intresse det centrala. Eleverna syns tappa intresset för ämnet, då de får veta att undervisningen ska handla om området tro och tradition. De vill hellre diskutera livsfrågor, etik och moral. Ett sätt att komma till rätta med detta problem fann jag i att lärarna då bör tänka på att integrera de tre arbetsområden, tro och tradition, livsfrågor och etik. Dessutom som Nu-03 visat genom ämnesintegrering inom hela SO-blocket. På min tredje fråga som handlade om metoder för att ta tillvara mångfalden bland eleverna blev elevmedverkan i undervisningen något framträdande. En annan metod som blev tydlig var samarbetet med föräldrarna. Den fjärde och sista frågan var inriktad på de främsta målen i religionsundervisningen i ett pluralistiskt samhälle. Här pekade lärarna på nödvändigheten av att eleverna bildar en egen uppfattning om tron och dess betydelse för människor i alla religioner, livsåskådningar och kulturer. Ett annat mål som lyftes fram var att lära eleverna se alla människors lika värde, och som ett tredje mål nämndes målet att eleverna lär sig att acceptera och förstå varandra. Även om det inte blev tydligt i mitt samtal med läraren så tolkar jag det så att de alla också fann arbetet med att främja elevernas identitet som ett viktigt mål i religionsundervisningen i ett pluralistiskt samhälle.

Lärarnas ställningstaganden till de didaktiska frågorna och urvalet, och de främsta målen i ett pluralistiskt samhälle, tycks till viss del kunna tydliggöra hur skolan kan gå tillväga för att ge svar på den centrala fråga vi inledningsvis såg Hartman ställa, och som varit en underliggande fråga som följt min uppsats igenom. Men jag måste säga att jag saknade en tydligare betoning på arbetet med att främja inte bara identiteten, utan också den dubbla identiteten som ett huvudsakligt mål i ett samhälle präglat av en mångfald livsåskådningar, religioner och kulturer. Jag menar att en lokal skolplan skulle kunna göra detta mål ännu tydligare och mer medvetet för lärarna. Dessutom anser jag att elevers brist på intresse för tro och tradition möjligtvis kan härstamma från förutfattade meningar som vi lärare kan ha om just elevers ointresse för detta område inom religionskunskap, eller vår egen brist på intresse för tro och tradition. Även denna problematik skulle vi kunna komma tillrätta med i de reflektioner och diskussioner som krävs för att formulera lokala skolplaner. Genom att ta tillvara på möjligheten att utforma de lokala skolplanerna anser jag att vi skulle få svar på Hartmans fråga, som också blev min fråga inför valet av uppsatsämne:

Hur ska man,

inom ramen för ett obligatoriskt enhetsskolesystem

och i ett samhälle som präglas av tilltagande pluralism,

undervisa i och om frågor av livsåskådningsmässig natur?
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Bilaga


Intervjuguide


Allmänna bakgrundsfrågor


· Hur länge har du arbetat som lärare i religionskunskap


· Upplever du att den kulturella mångfalden bland eleverna har ökat under de år du arbetat som lärare


· Om ja, på vilket sätt tycker du det har påverkat lärandesituationen


· Hur visar det sig i skolans religionskunskapsundervisning att samhället karaktäriseras av sekularisering, mångreligiositet och mångkulturalism


Urvalet av ämnesstoff


· Vad betonar du i urvalet av ämnesstoff för undervisningen i

· livsfrågor och livstolkning


· etik


· tro och tradition


· Får alla delarna lika stort utrymme eller är någon del viktigare med tanke på mångfalden


· Varför betonar du just detta ämnesstoff


Tillämpning av metoder


· Hur presenteras det betonade ämnesstoffet för eleverna och hur bearbetas detta i undervisningen


· Hur går du till väga för att ta tillvara mångfalden bland eleverna


· Hur arbetar du för att hjälpa elever med utländsk bakgrund att integrera i det svenska samhället


· Varför tillämpar du just denna metod/dessa metoder


· Hur arbetar du för att främja deras dubbla identitet


· Varför tillämpar du just denna metod/dessa metoder

Mål i ett pluralistiskt samhälle

· Vilka mål anser du vara de främsta i ett samhälle präglat av pluralism


· Varför anser du att just dessa mål är de som står främst


Hinder och möjligheter


· Vilka hinder kan du se i undervisningen till följd av mångfalden i skolan


· Vilka möjligheter kan du se i undervisningen till följd av mångfalden i skolan
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