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Sammandrag 

Detta arbete handlar om möjligheten att inkludera mystika erfarenheter i religionsundervis-

ningen. Jag har utgått från en intervjustudie med lärare. Studien startade med tre huvudfrågor. 

För det första tillfrågades lärare om de i samklang med läroplan och kursplan kunde undervisa 

i mystik? För det andra ställdes frågan om det finns svårigheter och didaktiska dilemman som 

lärare möter i mystikundervisningen? Slutligen frågades om mystikundervisningen kan bidra 

till meningsfullt lärande? Några lärare såg en möjlighet, några andra dementerade att mystik-

undervisningen ryms inom kurs- och läroplanens ramar. Lärarna exemplifierade svårigheter 

med olika elevgrupper och program samt hänvisade till relevant och objektivt material som ett 

problem. För svaret på tredje frågan var pedagogerna eniga och bekräftade vikten av elevnär-

heten och läroplanens mål att utgå från elevernas livsfrågor. Redovisningen genomfördes via 

tematiska perspektiv, didaktiska perspektiv, erfarenhetens perspektiv och lärarrollens perspek-

tiv. 

 

Nyckelord: didaktik, mystika erfarenheter, religionsundervisning, meningsfullt lärande. 
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1. INLEDNING 

Paulo Coelho inleder boken Pilgrimsresan med följande rader: 

 

”När vi började vår pilgrimsfärd trodde jag att jag hade förverkligat en av min ungdoms 

största drömmar. För mig var du magikern Don Juan, och jag återupplevde Castanedas saga 

i mitt sökande efter det förunderliga. Men du stod tappert emot alla mina försök att förvandla 

dig till hjälte. Det gjorde vårt förhållande mycket svårt, ända tills jag förstod att det förunder-

liga finns på De Vanliga Människornas Väg. Idag är den insikten det som jag skattar högst i 

mitt liv. Tack vare den kan jag göra vad som helst, och den kommer alltid att stanna hos 

mig.”1 

 

Citatet från denna man, som anses vara en av världens mest lästa författare, innehåller en hög 

grad av livsfilosofi och en känsla för mystik. I min blivande yrkesroll är jag intresserad av 

mystika inslag och livsåskådningar i religionsundervisningen. Jag som lärare önskar att få in 

mystika delar i religionsämnet och min tanke är att ämnet i sig ska få ytterligare ett djup och 

en dimension när mystiken får plats i gymnasisternas religionsundervisning och därmed göra 

ämnet ännu mer intressant och tankeväckande. Men verkligheten och mina visioner behöver 

inte nödvändigtvis vara i gott sällskap. Därför vill jag närmare undersöka religionslärarens 

vardag och ställa frågan: är det möjligt att undervisa i mystiken? I min undersökning ville jag 

titta närmare på om verksamma lärare tar in mystika delar i undervisningen. Jag ville under-

söka hur personliga erfarenheter av möten med det gudomliga tas upp i religionskunskapen. 

Under min VFU berättade min handledare att de i ämnesgruppen hade besökt London och 

besökt kabbalacentret i London. Det väckte mitt intresse för mystiken och påminde mig om 

den enorma mediebevakningen av religiösa fenomen. och kändistäthet vad det gäller Kabbala 

Under mina högskolestudier har jag också funderat på hur jag kan på ett mycket naturligt sätt 

få in genus och jämlikhet i religionsundervisningen. Min gissning var att heliga Birgitta 

förekommer ofta under religionstimmar just för att få in ett exempel på en kvinna med makt 

bland alla dessa män. Jag trodde att genus och jämlikhet skulle vara lätt att hitta när lärarna 

undervisar om mystika rörelser där kvinnor har haft större spelrum. Jag ville även veta vad 

lärarna använder sig av för material när de talade om mystika erfarenheter i klassrummet. 

                                                 
1 P. Coelho, 2004,s. 15 

4 

 



Vidare var min gissning att mystika rörelser och mystiker skulle göra religionsämnet mer 

intressant för elever och att religionsämnet i sig ska få en djupare och större dimension som 

går att diskutera med skolungdomar. Jag tänkte mig att elever skulle vara intresserade av 

mystik för att vissa fenomen förblir gåtor för oss människor och mystika erfarenheter var ett 

bra exempel på det gåtfulla. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka om det är möjligt att undervisa i mystik. För att ta reda på 

mitt huvudsyfte kommer följande frågor att behandlas i min uppsats. 

 Kan man, enligt religionslärare, i samklang med kurs och läroplan undervisa i mystik? 

 Vilka svårigheter och didaktiska dilemman möter lärarna som undervisar i mystiken? 

 Kan mystikundervisningen bidra till meningsfullt lärande? 

 

1.2 Metod och material 

För att reda på mina frågeställningar har jag gjort en empirisk studie av ett antal lärares 

erfarenheter genom en intervjustudie. Hela undersökningen är av kvalitativ art och intervjuer-

na utformades så att alla lärare fick samma frågor som sedan analyserades. Själva intervjufrå-

gorna blev semi-strukturerade så att varje intervjuperson kunde ge sin egen bild av undervis-

ningen och de didaktiska dilemmana. Jan Trost menar att kvalitativa intervjuer är strukturera-

de om man håller sig till ett ämne men är ostrukturerade om man har öppna svarsalternativ. 

Därmed kan vi säga att en intervjustudie med öppna svarsalternativ och identiska frågeställ-

ningar ger oss en semi-strukturerad intervjustudie.2 

 

Metoden valde jag med tanke på att jag ville undersöka det pågående arbetet med religions-

ämnet på en gymnasieskola. Urvalet av informanter har skett på följande sätt. Före intervjuer-

na informerades informanterna om anledningen till intervjuerna. Uppsatsen presenterades vid 

en ämneskonferens, där syftet med uppsatsen diskuterades, därefter blev alla i ämneslaget 

                                                 
2 J. Trost, 2005, s. 35 
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tillfrågade om eventuell deltagande, vilket resulterade i ett naturligt bortfall av informanter, 

dem som kände sig upptagna med annat eller ansåg sig själva vara olämpliga som informan-

ter. 

 

Fem intervjuer med pedagoger i varierande ålder och antal år som verksamma lärare tillfred-

ställde informantkravet. Antalet informanter blev begränsade av formalia och storleken av 

undersökningen. Stukát skriver att om man använder alltför många informanter kan analysen 

bli ytlig och skada hela idén med uppgiften.3 På grund av tidsbrist lämnade en av lärarna 

återbud. Så bortfall som beskrivs ovan ökade under arbetets gång. Det visade sig även att två 

av lärarna hade mer att berätta och säga och var villiga att resonera mer filosofiskt och utanför 

klassrummet angående intervjufrågorna på ett sätt som de andra två inte gjorde, detta resulte-

rade i att genom hela uppsatsen kommer dessa två att få en större plats i arbetet. Det speglar 

verkligheten, då lärarna är olika och har mycket olika intresse och engagemang för sitt ämne. 

Detta värderar inte lärarna på något sätt utan visar närheten till verkligheten och ökar min 

förståelse för mitt framtida yrke som religionslärare. 

 

Elevguppen som fick delta i undervisningstillfället är utvalda utifrån att ett flertal informanter 

undervisar i yrkesföreberedande klasser och det skulle bidra till undersökningens pålitlighet 

när man kunde integrera informanter och elevgruppen. Resultatet av det blir ett forskningslä-

ge med relevans i både intervjupersoners reflektioner kring frågeställningarna och experimen-

tets elevgrupp Elevgruppen hade en lektion i Judisk mystik Kabbala och därefter skulle de få 

svara på en enkät, med korta frågor. Den finns som bilaga. Resultatet av denna enkät kommer 

inte redovisas i uppsatsen då eleverna inte kom ihåg kabbala eller ville svara på frågorna då 

de inte kunde komma ihåg vad kabbala var för någonting. Därmed kan vi påvisa bortfall även 

här. 

 

Det resultat som blev av denna undersökning gäller för yrkesföreberedande klasser och lärare 

som huvudsakligen undervisar inom till exempel yrkesföreberedande program. Stukát skriver 

om vikten av att inledningsvis presentera sig själv och arbetets syfte vilket jag också gjorde. 

                                                 
3 Stukát 2005, s. 31 
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Staffan Stukát poängterar att ifrågasättandet av sin egen metod är att föredra, och anknyta till 

syfte och frågeställningar. Här följer då en metodanalys och beskrivning av tillvägagångssät-

tet.4 

 

Något förenklat kan vi säga att jag har valt att undersöka hur många lärare som undervisar i 

mystiken och för att lämpligast ta reda på det är kvalitativa studier att föredra när man vill 

förstå människors sätt att resonera eller reagera. Jan Trost skriver att med val av metoden kan 

jag se verkligheten med de ögonen som den vi intervjuar har för att sedan tolka det med det 

givna teoretiska perspektivet och den givna situationen.5 Stukát anser att forskning som 

endast gäller ett fåtal personer kan bli ointressant, därför är det en viktig aspekt, att studien 

går att överföra till ett större sammanhang, för att den ska ha behållning för en större grupp 

personer. Detta ökade både reliabiliteten och validiteten i min uppsats, dvs., kvalitet och 

metod passar bra för att syftet ska kunna hållas, alltså mätte jag någonting som även skulle 

kunna mätas på nationell nivå och jag mäter det med de mätinstrument, alltså intervjuer, som 

är mest lämpade för undersökningen. 

 

Under intervjutillfällena informerades samtliga personer om att detta var frivilligt och att de 

som informanter när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Som beskrivs ovan var 

deltagande frivilligt och informanterna fick även frågorna i förväg för att verkligen förstå vad 

studien kommer att handla om. Därmed har jag uppfyllt informationskraven och samtyckes-

kraven på studien.6 Med stödet från konfidentialitetskravet informerade jag samtliga deltagare 

att deras identitet kommer att skyddas och skolans namn likaså. Vidare informerade jag om 

att när rapporten blivit färdigställd kommer inspelat material att arkiveras av Högskolan i 

Gävle. Enligt nyttjandekravet meddelade jag skriftligt samt muntligt till informanterna att 

forskningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete i lärarutbildningen. Jag har för 

avsikt att kontakta deltagarna efter genomförd studie och delge dem rapporten i sin helhet. 

 

                                                 
4 Stukát 2005, s.36 
5 Trost 2005, s. 15 
6 Vetenskapsrådet 2005, s. 82 
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1.3 Religionsämnet och dess framväxt 

Att den mystika delen i religionsundervisningen spelar roll och fångar många människor är 

uppenbart i dagens samhälle. Intresset för nyandlighet och mystik för att uppleva det gåtfulla 

är minst sagt utbrett skriver Ragnar Furenhed.7 Detta speglas både i mediernas bevakning av 

religiösa fenomen men även på en utbredd marknad där vi kan gå kurser från mindfullness till 

att utöva poweryoga för kroppens välbefinnande. Dessa är delar av religioner men inte alltid 

introducerade som det. Skolundervisningen tenderar i det mångkulturella att utelämna vissa 

delar av religionsundervisningen och även brista i att nå fram till ungdomarnas erfarenheter 

och föreställningsvärldar. Att skolundervisningen inte når fram till eleverna beror inte enbart 

på lärarens insats utan även att religionsämnet har mist sin kulturella förankring och blivit 

föråldrad. Diskussionen i klassrummet handlar ofta om ett kulturarv som saknar en inre 

förankring hos såväl lärare som elever skriver Peder Thalén i ”Nya mål Religionsdidaktik” i 

en tid av förändring.8 Så hur har då religionsämnet hamnat i ett sådant läge där det abstrakta 

blir intressant och själva religionerna ses mer som förlegade berättelser om konstiga männi-

skor där borta? 

 

Religionsämnet har inte alltid varit beskrivande och kursplanen har inte heller alltid sett 

förståelsen av människors sätt att leva och tro som ett nödvändigt syfte inom ämnet. De första 

75 åren av folkskola var egentligen en ren religionsskola och religionsundervisningen upptog 

största delen av elevers arbete, skriver Sven G. Hartman i ”Livstolkning och värdegrund.”9 

 

Birgit Lindgren Öden skriver i ”Nya mål Religionsdidaktik” i en tid av förändring att i gym-

nasieskolan skall särskild vikt läggas vid förmågan att kritiskt granska problemställningar 

som gäller etik, omvärldsfrågor och värdegrund och detta på sin höjd på 40 timmar. Vi kan se 

en tydlig utveckling från skolans huvuduppgift att förebereda eleverna för framtida konfirma-

tion och skolundervisningens religiösa uppfostran till dagens postmoderna försök att utbilda 

elever i en värdegrund som ska vara internationellt övergripande.10 Samtliga påståenden 

bekräftas av Lpf 94 där det står: Då värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem det 

                                                 
7 R. Furenhed 2000, s. 127 
8 P. Thalén 2006, s. 104 
9 S. G. Hartman 2000, s. 212 
10 B. Lindgren Öden 2006, s. 121 
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är som står för dem. Alla som verkar i skolan ska dock alltid hävda de grundläggande värden 

som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot 

dem.11 

 

Man kan tala om fem vändpunkter i religionsämnets utveckling menar Sven G. Hartman i 

”Livstolkning och värdegrund.” Första vändpunkten kom år 1883 där hemmets ansvar över 

undervisningen fördes över till läraren och skolan, den andra kom 1919 där Luthers Lilla 

katekesen försvann ur skolan och en icke konfessionell undervisning i kristendom välkomna-

des av folkrörelser i Sverige. Vidare skriver Hartman att en allsidig och saklig undervisning 

om religionen bidrog med den tredje vändpunkten där objektivitet skulle prägla undervisning-

en från år 1962 och framåt. År 1969 började nya vindar blåsa och den fjärde vändpunkten i 

religionsundervisningen gick från stoffcentrerat till elevcentrerat. Denna profil anammades 

och fördjupades av 1980 års läroplan. Hartman talar även om en femte vändpunkt med 1994 

års läroplan och skolreformer där begreppen livsfrågor och livstolkning har centrala betydel-

ser och kristna traditioners betydelse för det Svenska samhället betonas. 

 

För denna rapport är det viktigt att titta närmare på 1960-talet, då en hel del radikala reformer 

genomförs i västvärlden. Även i Sverige anammades problembaserad undervisning, som i sin 

korthet gick ut på att religionsundervisningen skulle byggas upp kring unga människors, 

livsfrågor och problem. 

 

Den tysk-amerikanska teologen Paul Tillichs korrelationsteori användes för att överbygga 

klyftan mellan kultur och religion. Enligt korrelationsteorin drivs mänskliga existensen mot 

en yttersta mening som i sin tur uttrycker en relation mellan en människa och gudomlighet, 

och religionen blev någonting som tillhörde djupet av mänskligheten. Mot människors frågor 

skulle då den religiösa tron forma sina svar.12 Enligt Hartman hämtade den svenska reforme-

ringen av skolundervisning inspiration från Storbritannien och Ninian Smart med den feno-

menologiska religionspedagogiken som tog fasta på det religionerna hade gemensamt. Smart 

                                                 
11 Lpf, 1994, s.4 
12 R. Larsson 2009, s.57 
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ville att religionsundervisning skulle uppmärksamma dogmer eller läror, myter, etik, riter, 

erfarenheter och social kontext.13 

 

Under 1960-talet kom även kravet på objektivitet i religionsundervisningen. Lärarna skulle 

undervisa om religiösa fenomen med tyngden på objektivitet, neutralitet, saklighet och 

distans. Kravet på neutralitet och objektivitet skapade osäkerhet bland lärarna menar Hartman. 

Eleverna på gymnasiet förväntades kunna filosofiskt och historiskt analysera och värdera 

material.14 Svenska skolan reformerade skolundervisningen i en sekulariserad riktning. Det 

nya med objektivitet och neutralitet krävde även en distansering från stoffet. Religionsunder-

visningen formades med idealet på en historiskt-kritisk studie på religiösa fenomen. Kraven 

på objektivitet och neutralitet resulterade att man skulle undervisa om religionen och själva 

religiositeten, religion och det personliga engagemanget fick inte plats i undervisningen.15 

När de ansvariga för skolan märkte att förmedlandet av de objektiva kunskaperna om religio-

ner inte fungerade, vändes blickarna mot elevens egna livsfrågor. Detta legitimerades med att 

de stora livsfrågorna delas med alla människor oberoende av religionen. Man valde att ge 

livsfrågor och religiösa traditioner en plats i kursplanen.16 

 

Objektivitetskravet fick ytterligare en dimension och en tolkning på slutet av 1960 talet i 

Lgr69, då lärarna fick vara engagerade i sin undervisning och påverka eleverna. Detta genom-

fördes på ett nytt och intressant sätt, nämligen fick lärarna större möjligheter att avgöra vilket 

stoff de skulle använda sig av och ökad elevcentrering. Här ser vi elevers egna livsfrågor 

komma till en naturlig start för religionsundervisningen.17 Även läroplanen fick ta hänsyn till 

elevens harmoniska utveckling. Elevens harmoniska utveckling användes som en orsak för 

både innehållslig och metodisk jämvikt och omväxling under 1960-talet. Med det menades att 

eleven är subjekt för sin egen utbildning och växt. Skolans uppgift är att stödja eleven i sitt 

utövande och utvecklande i hela sin personlighet.18 Under tiden jag skriver detta arbete pågår 

ett mödosamt arbete att ta fram och revidera och förnya gymnasieskolan ytterligare. Vision 

2011 är under bearbetning, mer om det under litteratur och tidigare forskning. 
                                                 
13 R. Larsson 2009, s. 61 
14 S. G. Hartman 2000, s. 219 
15 R. Larsson 2009, s. 54 
16 R. Larsson 2009, s. 176 
17 S. G. Hartman 2000, s. 220 
18 R. Larsson 2009, s. 185 
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Här följer en kort beskrivning om gymnasieskolans historia. Gymnasieskolan har inte alltid 

varit en respekterad skolform och fram till 1860 kunde man inte hitta några bättre mäns barn i 

gymnasieskolor. Statuslyftet för gymnasieskolan kom tillsammans med att universitet släppte 

en del av examinationsrätten till läroverken. Därmed fick undervisningen ett tydligare bild-

ningsmål och studieföreberedande karaktär. Läroverkslärarna byggde bokstavligt landets 

framtid och kyrkans inflytande var stor ända fram till 1950-talet. Hartman skriver även att 

gymnasieskolan aldrig har varit obligatorisk, eleverna har aldrig haft skolplikt och kristen-

domsundervisningen har inte på långa vägar sett ut som i den obligatoriska skolan.19 

 

Religionsämnet däremot har varit ett hett ämne och inte minst debatten om ämnet ska vara 

kvar eller inte, man ser en mer enad trupp vad som gäller innehållet i undervisningen. Under 

1900-talet händer det mycket när det gäller religionsämnet, bland annat förklarades ämnet till 

kärnämne och var därmed ett obligatorium för samtliga sexton gymnasieprogram. 

 

Hartman sammanfattar gymnasieskolan med fyra olika skeden. Det första var en yrkesförebe-

redande ämnesutbildning då de flesta skulle bli präster, det andra där tyngden låg på det 

allmänna bildningsmålet, för att sedan under förra seklet bli till den tredje skede till person-

lighetsutvecklingsstudier. Det sista Hartman tar upp i sin uppsats är att påvisa hur religions-

ämnet måste anpassa sig till den multikulturella Sverige.20 Härifrån kommer vi in till vision 

2011 som regeringen arbetar på, där gymnasieskolan skall förändras den femte gången. Det 

som planeras är en revidering från skollagen till betygssättningen. Jan Björklund sammanfat-

tar delar av revideringsarbetet i Regeringsbeslutet 1:4 ”Uppdrag avseende examensmål och 

ämnesplaner för gymnasieskolan m.m.” Denna rapport är mycket färsk skriven 2009-10-01 

och kärnan i rapporten består i att kursplanerna som gymnasieskolorna har i dagens läge bör 

vara reviderade och utformade på ett sätt där den ändamålsenliga strukturen kommer att 

kunna spåras.21 Med ändamålsenliga menar Björklund att Vision 2011 kommer gymnasiesko-

lan att delas på två inriktningar, den yrkesföreberedande och den högskoleföreberedande och 

att man efter det kan ålägga antingen en yrkesexamen eller högskoleföreberedande examen 

och denna examen skall i sin korthet vara som ett kvitto på att man antingen är beredd för ett 

                                                 
19 S. G. Hartman 2000, s. 228 
20 S. G. Hartman 2000, s. 230 
21 U 2009/2114/G 
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yrke eller högskolestudier menar Jan Björklund. Varje program har en föreskrift om hur 

många poäng kärnämnen ska innehålla och hur många poäng yrkesföreberedande ämnen ska 

innehålla. Dessa ändringar träder i kraft första mars 2010 och skall tillämpas på nationell nivå 

från första juli 2011. 

. 

1.4 Begrepp och perspektiv 

För att underlätta förståelsen av uppsatsen måste vi tala om terminologin och begrepp som 

förekommer i uppsatsen. De begrepp som ska klargöras här är mystik, meningsfullt lärande, 

mognad och inlevelseförmåga. Ett annat förutsatt begrepp blir perspektiv i den här uppsatsen 

då perspektiv huvudsakligen har eleven och läroplanen i åtanken. Samtidigt som den didak-

tiska delen blir övergripande även när man tänker på eleven som mottagare och utgångspunkt. 

 

Religionsvetenskap är inte ett särskilt område, utan som alla andra skolämnen finns det en 

värld eleven skall träda in i. Däremot finns det olika perspektiv som kan göra lärandet till ett 

fenomen som vi redan tittat på i föregående kapitel där objektivitet och perspektiv spelar roll. 

Som lärare bör man vara medveten om hur man närmar sig sitt eget ämne och försöka se 

ämnets båda sidor i förhållandet till sig själv och till elever. Därför kan all religionsundervis-

ning bedrivas antingen utifrån ett teologiskt eller filosofiskt inifrånperspektiv och därmed 

riskera att bedriva en harmoniserande och religionsförsvarande undervisning eller så kan 

religionsundervisningen använda sig av utifrånperspektivet och kan lätt förfalla till överlägset 

avståndstagande och religionen ses då som objekt, skriver Björn Skogar.22 Detta har i sin tur 

att göra med hur lärarna presenterar och närmar sig till sitt ämne. I uppsatsen kommer detta 

att vara påtagligt i form av hur lärarna talar om sitt eget ämne. Jag kommer inte att påpeka det 

särskilt men som läsare kan det vara iögonfallande hur lärarna talar om ämnet. 

 

I Nationalencyklopedin hittar vi en beskrivning om mognad och denna definition kommer 

vara bakgrunden när vi i resultatdelen talar om elevers mognad. NE ger en definition av 

mognad som ett psykologiskt begrepp som i sin korthet betyder att egenskaper hos en person 

utvecklas till en nivå där de blir funktionsdugliga och öppnar möjligheter för nya beteenden 

                                                 
22 S. G. Hartman 2000, s. 108 
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och nya inlärningsformer som inte har varit möjliga innan mognaden inträtt. Denna mognad 

som vi pratar om i uppsatsen är just en sådan som dessutom är ett resultat av genetiska anlag 

och miljöfaktorer.23 

 

En annan viktig term är inlevelseförmåga. När vi senare i uppsatsen kommer att tala om 

förståelsen av mystiken och hur eleverna kan uppfatta mystiken då talar vi om inlevelseför-

måga efter U. Holm definition. Hon menar att empati/inlevelseförmåga innebär att kunna leva 

sig in i en annan människas känsloläge och behov.24 U. Holm menar även att denna förmåga 

är väsentlig i mänskliga relationer.25 Detta kan vi direkt koppla till kursplanen i Religions-

kunskap A där eleverna skall beskriva och förstå religioner och livsåskådningar. Eleven skall 

kunna reflektera och uppfatta grundläggande uttrycksformer och människors beteende i sin 

omgivning.26 

 

För att läsaren inte skall förvirras av begreppet meningsfullt lärande, kommer en definition 

vara på sin plats. I lärarkåren är begreppet meningsfullt lärande ett mycket känt begrepp och 

behöver sällan analyseras extra. I denna uppsats kommer jag inte gå in extra för att presentera 

relevanta teorier om meningsfullt lärande utan utgår från Burners teori om att kunskaper ska 

ha en mening för eleverna. Kunskaper ska tala till elevers känslor och motiv annars finns det 

en stor risk att förmedlandet inte blir relevant och inte får en betydelse för eleven.27 

 

Sist men inte minst skall mystik förklaras. I denna uppsats kommer mystikbegreppet vidgas 

en aning eftersom de verksamma lärare som har deltagit inte använder sig av mystikbegrepp 

överhuvudtaget utan de talar om mystiken på olika sätt. En lärare kallar mystiken för en 

inriktning, en annan benämner inte ordet men refererar till begreppet och de resterande två 

håller sig till mystikbegreppet som jag presenterar. Jag hänvisar till ett begrepp som står i NE 

och är skriven av Antoon Geels. Han är en av de främsta forskarna i Sverige och kommer att 

få en närmare beskrivning under litteraturavsnitten. Enligt honom och NE är mystik en 

                                                 
23 NE 2009 
24 U. Holm 2001, s. 106 
25 U. Holm 2001, s. 112 
26 SKOLFS 2000, s. 8 
27 H. Egidius 2003, s. 104 
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erfarenhet som uppstår vid mötet med den yttersta verkligheten. Den förekommer i alla 

världsreligioner och ordet mystik används särskilt inom judisk, kristen och islamisk mystik.28 

I den här uppsatsen skulle enbart judisk mystik hanteras, men i takt med materialets insamling 

visade det sig att judisk mystik inte förekommer alltför ofta i undervisningssammanhanget. 

Därför kommer uppsatsen att utgå från ovanstående definition. 

 

1.5 Litteratur och tidigare forskning 

Litteratur 

Gun Imsen ”Lärarens värld” 1999 kommer stå för en del av förståelse av hur det går till i 

klassrummet, hur man kan analysera och förstå klassrumssituationen. Dessutom kommer 

intervjuer och reflektioner från Imsen blandas med frågan vad är en god undervisning? Henri 

Egidius ”Pedagogik för 2000-talet”2003 kommer att bistå med olika visioner som kan ha 

relevans i uppsatsen med tanke på nya infallsvinklar i klassrummet sedan 1900-talet. I uppsat-

sen kommer dessa böcker stå för det didaktiska perspektivets analysdel. 

 

Birgit Lindgren Ödén och Peder Thalén ”Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av förändring” 

2006 är en samling av texter angående religionsdidaktik. Bokens centrala tanke är att religi-

onsdidaktiken inte kan isoleras från det som sker i samhället. Boken frågar även vilka som är 

religionsdidaktikens viktigaste frågor. För arbetet är några texter mer relevanta än de andra. 

Redaktörerna kommer till tals i den här uppsatsen först och främst. De övriga författarna blir 

mer sekundärlitteratur. 

 

”Livstolkning och värdegrund – Att undervisa om religion, livsfrågor och etik” av redaktör 

Ros Mari Hartman 2000. Antologin tar upp uppgiften att undervisa i religion, etik och livsfrå-

gor och består av sju olika uppsatser som belyser det svåra undervisningsområdet som religi-

onslärare står inför. Författarna ger utifrån sina kompetensområden en inblick i ämnesområ-

dets centrala perspektiv. Denna antologi har kommit till speciellt för lärarutbildningen och 

avsikten har varit att belysa aktuell forskning och professionell lärarkunskap. Två av uppsat-

                                                 
28 NE 2009, A. Geels 
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serna har en relevans för uppsatsen, dessa två är Ragnar Furenheds ”Undervisning och förstå-

else: exemplet religionskunskap” och Sven G. Hartman ”Hur religionsämnet formades” 

 

Antoon Geels har skrivit ”Medvetandets stilla grund” 2008. Boken ger en översikt över 

mystika erfarenheter, spiritualitet och andlighet inom världens fem stora religioner. Boken 

anknyter även till nutida västerländska fenomen och intresse för andlighet som enligt författa-

ren aldrig varit större än nu. Från denna bok har relevant information hämtats som kan under-

stryka lärarnas åsikter eller bevisa någon form av mystika erfarenheter och hur dessa tjänar 

västvärldens kommersiella syften. 

 

”Guds älskarinnor: om hängivna kvinnor i en livrädd värld” av Anita Goldman står för 

genusperspektivet i uppsatsen. Denna bok handlar om mystiken och hängivna kvinnor, men 

även om genus, makt, prestige, sexualitet och inte minst laddningen som finns mellan männi-

ska och världen och Gud och människa. Mystiker som väljer Gud och erfarenheter istället för 

världsliga premisser i livet. Anita Goldman visar oss en bild som sträcker sig lång tillbaka i 

historien. 

 

Rune Larsson har skrivit ”Samtal vid brunnar: introduktion till religionspedagogikens teori 

och didaktik.” Boken är rykande färsk utgiven 2009 och har en syn på världen som kan lätt 

kännas igen av nutida människor. Larsson beskriver i sin bok utifrån mångfald samtal vid 

brunnar, dvs. deltagarna i klassrummet eller vid lärande miljöer är som att dela erfarenheter 

och upptäcka hitintills okända världar tillsammans. Denna bok är central för uppsatsens del 

och kommer med en hel del fakta såsom en hel del med nya infallsvinklar. 

 

”Regeringsbeslut 1:4” 2009-10-01, utgiven av Utbildningsdepartementet och Jan Björklund 

står för vision 2011 i denna uppsats eftersom gymnasieskolan går genom en reform som ska 

börja gälla 2011, vilket i sin tur är viktigt för uppsatsens del påvisa aktualitet men även de 

eventuella ändringarna i framtiden. 
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Carl E. Olivestam ”Religionsdidaktik” 2006 kommer med synpunkter hur läraren kan möta 

undervisningsuppdraget med utgångspunkt från olika vetenskapliga perspektiv. Dessutom 

diskuteras hur läraren utifrån läroplan/kursplanen kan åstadkomma en elevattraktiv undervis-

ning. 

 

Tidigare forskning 

Det finns mycket väl genomarbetad forskning när det gäller läraryrket, pedagogik, vilka 

metoder som är relevanta inom skolvärlden och vilka grunder lärarna har till sin undervisning. 

Skolverket står för en hel del av publikationer som talar om färsk forskning inom skolvärden. 

Däremot finns det en mycket mager portfölj med innehållet mystika erfarenheter och skolun-

dervisning. Det finns kandidatuppsatser som handlar om mystika erfarenheter men då utan ett 

pedagogiskt och undervisningsperspektiv. I min uppsats har jag därför valt enbart en av alla 

dessa, eftersom jag enbart delvis kan återanknyta till mitt syfte denna uppsats har huvudsakli-

gen varit till inspiration och den är skriven på Högskolan i Gävle av Therese Laurila och heter 

”Yoga och identitet: En gammal tradition möter nya utövare” 2008.29 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Den första är inledningen, den andra redovisningen och den 

tredje slutsatser och reflektion. I inledningsdelen redovisas uppkomsten av frågeställningar, 

syfte, metod, religionsämnets bakgrund, begrepp och perspektiv, litteratur och disposition. 

 

Under redovisningen, alltså andra delen av uppsatsen, kommer tre perspektiv att behandlas: 

religionsdidaktiska perspektivet, erfarenhetens perspektiv och lärarrollens perspektiv. Efter-

som intervjufrågorna utgår från olika perspektiv bör detta redovisas på samma sätt. Under 

denna del bedrivs inte analys däremot kommer jag att placera in intervjusvaren i en vidare 

kontext i form av relevant litteratur. Religionsdidaktiska perspektivet koncentrerar sig på 

frågorna vad, hur och varför. När det gäller erfarenhetens perspektiv utgår jag från lärarnas 

tankar om mystik, besöket till London, meningsfullt lärande och om eventuell undervisning i 

                                                 
29 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-616 
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mystik har med djup/ytlighet att göra. Lärarrollens perspektiv i sin tur handlar om synen på 

läraren, lärarnas egen tid som student samt personliga åsikter om det är möjligt att bedriva 

undervisning om erfarenheter med teorier. Även mystiken och jämställdheten kommer att tas 

upp i denna del av uppsatsen. 

 

Under slutsatser och reflektioner, den tredje delen i uppsatsen, kommer de olika perspektiven 

att redovisas utifrån det ursprungliga syftet och lektionstillfället har också sin plats i denna 

del. Slutsatser besvarar frågeställningarna och knyter ihop syfte och frågeställning från den 

inledande delen. Under reflektioner delger jag även mina egna funderingar om intervjustudien 

och de förhoppningar som framgått under inledningen. 

 

Till sist följer en källförteckning med källhänvisningar all referensmaterial. Hur läsaren kan 

komma i kontakt med såväl skriftlig som inspelad material. En bilaga med de frågeställning-

arna följer allra sist i rapporten. 

 

2. REDOVISNING AV UNDERSÖKNINGEN 

Under redovisningsdelen presenteras tre olika perspektiv för att skapa struktur och dela upp 

intervjufrågorna systematiskt beroende på hur de är ställda. De tre perspektiven är; det religi-

onsdidaktiska perspektivet, erfarenhetens perspektiv och läarrollens perspektiv. Syftet med 

denna uppdelning är att ge en tematisk indelning av intervjustudien i alla områden som 

studien tog upp. Intervjusvaren varvas med relevant material från litteratur. 

 

Intervjufrågorna finns som bilaga och de är ordnade på följande sätt. Under den religionsdi-

daktiska delen redovisar jag svaren på: Kan man hitta belägg inom kursplanen för att lära ut 

mystiken i religionskunskap? Kan mystiken få plats inom rådandebetygskriterier? Vad skulle 

man hänvisa till? Finns det några didaktiska dilemman att ta hänsyn till eller få stöd av? 

Undervisar du i mystiken? Om nej, varför inte? Finns det andra lärare som undervisar i 

mystiken? Anser du att gymnasieelever är mogna och mottagliga för undervisning inom 

mystiska erfarenheter? Kan det bero på eleverna vad som tas upp under kursen? Finns det 
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olika mål inom olika program vad som gäller religionsundervisning? Kan mystiken som ett 

inslag i ämnet bidra till meningsfullt lärande? Ge exempel, om inte varför tror du det? 

 

Under erfarenhetens perspektiv redovisar jag svaren på frågorna; Finns det en efterfrågan att 

undervisa i mystik inom ämnesgruppen? Anser du att besöket till London och kabbalaguds-

tjänst har gett dig nya infallsvinklar för att undervisa i judisk mystik? Kan religionsundervis-

ningen bli ytlig om delar av religioner uteslutas från undervisningen? Hur upplever du diskus-

sionen om kabbala i media? Tenderar skolundervisningen ta efter mediala bilder i undervis-

ningen Kan det vara bra för ämnesutvecklingen att undervisa i mystiken? Kan ämnet få 

ytterligare djup och bli mer intressant med hjälp av mystiken? 

 

Sista perspektivet, lärarrollens perspektiv redovisar jag svaren på: Kan man bedriva undervis-

ning om erfarenheter, i dagens skola, med hjälp av teorier? Förklara. Dessutom kommer jag 

att redovisa lärarrollens betydelse och lärarnas egen tid som studenter, insatta i en relevant 

kontext. 

 

2.1 Religionsdidaktiskt perspektiv 

Kan man hitta belägg inom kursplanen för att lära ut mystiken i religionskunskap? 

Didaktik handlar om den undervisning som sker i skolans värld med ett tydligt och uttalat 

pedagogiskt syfte. Centralt för didaktiken är det som händer i klassrummet och som direkt har 

att göra med lärarens undervisningsarbete. Frågorna om vilket stoff eleverna skall arbeta med, 

hur de skall arbeta med material och hur läraren skall arbeta med det stoff hon eller han 

presenterar.30 Frågorna vad, hur och varför får man enklast svar på när vi läser kursplan för 

religionskunskap A. Där står det vilka mål som eleven skall ha tillägnat sig under kursens 

gång.31 

 

                                                 
30 G. Imsen 1999, s. 29 
31 SKOLFS 2000, s. 8 
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När jag då undersökte mystikens plats på ett religionsdidaktiskt sätt så kan vi börja med att 

lärarna som intervjuades var eniga, tre av fyra trodde inte att någon lärare överhuvudtaget 

använde sig av material som innehöll mystik i sin undervisning, men var eniga om möjlighe-

ten att kunna få arbeta med det stoff som mystiken innehåller. Tre av fyra lärare hänvisade till 

kursplanens första mål ”Eleven skall kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning 

tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla.”32 En av lärarna tyckte inte att kurspla-

nen var till hjälp för att kunna lära ut eller arbeta med material som innehåller mystik, men 

ändrade sig under intervjuns gång och hänvisade till punkten ändå. 

 

Undervisar du i mystiken? Om nej, varför inte? Finns det andra lärare som undervisar i 

mystiken? Vilket stoff använder lärarna i undervisningen om mystik? 

Lärare ett undervisar inte i religion för tillfället. Den läraren säger att man kan ta upp allt som 

mystiken innebär i sin undervisning men poängterar att eleven måste vilja det. Lärare två 

tycker efter en diskussion om begreppet mystik: ”ja, men sufismen tar jag alltid upp”. Lära-

ren berättar att hon tar upp sufismen och berättar om de nio levnadsreglerna. Att en sufier inte 

får tala om när den svälter i första taget. Hon tar även upp vad muslimska teologer anser om 

sufismen. Hon berättar att som lärarstoff kan man exempelvis använda sig av meditation, om 

heliga Birgitta och zenbuddism, men att när man tar upp stoff som benämns och har en 

underrubrik mystik, använder hon sällan ordet mystik. Hon berättar strax efter om en uppgift 

om mystik och mystika rörelser. Under samtalet kryper upp att chassidism förekommer i 

hennes stoff, likaså berättar hon om Martin Luther och om åskvädret. Strax efter så säger hon: 

 

”Jag tror också att man plockar in de grenar omedvetet … att jag inte tänker nu tar jag 

mystiken utan nu tar jag zenbuddismen … eller på islam nu tar jag shia och sunna och sedan 

väljer jag ta sufismen, men tänker inte nu är det mystiken utan mer inriktningar.” 

 

Hon talar även om att skolan inte enbart har ansvaret över religionsundervisningen men att i 

skolan finns det även fostrande uppgifter och att elever skall formas till dugliga samhällsmed-

                                                 
32 SKOLFS 2008, s. 8 
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borgare. Björn Skogar menar att gymnasieskolan helt enkelt är skyldig att bidra till barnens 

och unga människors medborgerliga fostran efter läroplanen.33 

 

Lärare nummer tre säger att han inte har ett utarbetat stoff som han tar upp som mystikunder-

visning, men tillägger att om man kommer in till tungotal säger han att det är en religiös 

erfarenhet. Han driver en mer filosofisk diskussion kring stoff och innehållet från ett mystik-

didaktiskt perspektiv. Han benämner att det inte står i böckerna eller att det inte finns tillräck-

ligt med bra läromedel för att ibland skulle det underlätta om det skulle stå mystik i böckerna. 

Han säger att han förstår att böckerna inte tar upp det men lägger till att om vi aldrig benäm-

ner saker som de är kan det bli ens nackdel. Önskan att stoffet kunde vara levande på ett sätt 

där eleverna faktiskt skulle se att man gör en ritual, eller att tron kan få en fysisk påverkan i 

form av askes eller extas. Närheten till den verkliga miljön och ens närområden kan hjälpa 

och kan väcka intresset hos eleven. Han berättar om att i indiska religioner är det nästintill 

omöjligt att komma ifrån mystiken. Läraren uttrycker även vikten av att gå in på vad som 

händer med människan psykiskt och fysiskt. Yoga tas upp som ett exempel och vad som 

händer med kroppen när man ställer sig i yoga. Även extas och hur man kan relatera till en 

extatisk tillvaro i en annan grupp t.ex. inom sport. Förstår eleverna det kan de lika väl förstå 

extas i en religiös grupp. Han talar även om att vad som tas upp som stoff ska utgå från 

eleven. Här kan vi tydligt se en hermeneutikdidaktisk modell vilket innebär att läraren och 

eleverna är jämställda i den bemärkelsen att båda är människor och undervisningen kretsar 

kring vad som händer när en människa möter en religiös text. Läraren utgår delvis av elevens 

förförståelse och elevens kognitiv och emotionell mognad.34 

 

Kan mystiken få plats inom rådande betygskriterier? Vad skulle man hänvisa till? Finns 

det några didaktiska dilemman att ta hänsyn till eller få stöd av? 

Samtliga lärare hänvisar till läroplanen som en didaktisk svårighet varför mystiken får eller 

inte får plats i undervisningen. Det är en tolkningsfråga säger en av lärarna. Två av pedago-

gerna hittar plats för mystiken i läroplanen och i kursplanen trots att det inte är beskrivet med 

ord. Två av lärarna ser inte att kursplanen hjälper läraren att få fram mystiken, men vid en 

                                                 
33 R. M. Hartman 2002, s. 103 
34 C. E. Olivestam 2006, s. 146 
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vidare diskussion kring mystiken säger en av de att han visst kan hitta mystiken i religionerna 

men som lärare bör man vara försiktig att introducera alltför extrema fall inom religion, vilket 

kan leda till att eleven blir ännu mer fientlig mot religionsbegreppet. Betygskriterier premierar 

förståelsen mellan människor, och mystiken bidrar till det och därigenom har mystiken sin 

plats i undervisningen. Läraren säger att jämföra olika riter kan innefatta även mystiken och 

att man kan göra det på g eller på en högre nivå. Ett didaktiskt dilemma som en lärare nämner 

är stoffet. Han uttrycker ett moment 22 om läromedel. Det material som läraren har att arbeta 

med är inte alltid tillfredställande. Ibland hittar läraren intressant material men i klassrumssi-

tuation fungerar inte materialet som läraren hade tänkt sig. Ibland är information om religio-

ner för avancerad och vid något annat tillfälle kan berättarrösten vara föråldrad. Han nämner 

att utbildningsradio och andra medier inte framställer tillräckligt intressant stoff för eleverna. 

Han säger att i dagens samhälle förändras information fort och nämner ordet jihad (min 

kursivering)som ett exempel. Läraren påstår att så fort någon nämner det ordet finns det i 

tidningar och i medier, men enligt religionsläraren behöver det inte alls vara korrekt återgivet. 

Svårigheter speglas i undervisningen där elever redan har en bild av olika företeelser, som 

inte alltid stämmer, men det finns inte tillräckligt med material att välja mellan när ordet jihad 

ska förklaras. Detta bekräftas av andra lärare också och objektivitetskravet lyser genom då 

lärarna alltid är måna om att belysa religiösa fenomen från flera håll. 

 

Anser du att gymnasieelever är mogna och mottagliga för undervisning inom mystiska 

erfarenheter? Kan det bero på eleverna vad som tas upp under kursen? Finns det olika 

mål inom olika program vad som gäller religionsundervisning? 

I modern religionsdidaktik är psykologer framträdande med åsikter som Jean Piaget och hans 

kognitiva utvecklingstänkande i form av anpassning av kunskapsprocesser hos barn. Ronald 

Goldman fortsätter på samma linje och talar om den intellektuella mognaden hos eleven som 

avgörande för det stoff som lektionen skall innehålla.35 Tre av fyra lärare tror att eleverna på 

gymnasienivå är tillräckligt bevandrade i livet och har en kognitiv mognad så att mystiken 

inte skulle vara något problem för dessa. En av dem uttrycker att läraren måste förbereda 

eleverna, en anledning till att hon tror på en mognadsnivå är att hon generellt tycker väldigt 

gott om eleverna. Sedan ser hon skillnad i mognad mellan olika program yrkesinriktade 

program och teoretiskt inriktade programelever har olika mål i sikten och som lärare vill man 

                                                 
35 C. E. Olivestam 2006, s. 138 
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skapa ett sammanhang även om man undervisar i mystik. Läraren uttrycker vad som kan 

kallas för didaktiskt relationstänkande enligt Imsen. G. Imsen menar att läraren bör skapa en 

begreppsram där hon eller han kan ta ställning till undervisningens innehåll, samt att läraren 

skall uppfatta sambandet mellan mål, innehåll och arbetsformer. Dessa för att bidra till 

uppfyllandet av kursmål.36 Som det står ovan bekräftar Imsen även att läraren måste ta hänsyn 

till elevernas förutsättningar och möjligheter och det didaktiska relationstänkandet kan även 

ses som mall för planerandet av undervisningen.37 

 

En annan lärare tror att eleverna inte är mogna för mystik eller knappt religionsundervisning-

en, och berättar om hur hon gång på gång måste motivera eleverna och försvara religionsäm-

net. Hon nämner även förmågan att tänka abstrakt som bristfällig. Jean Piaget menar att 

utvecklingen skall gå från reflexrörelser till det mer abstrakta och logiska tänkandet under 

tonåren, därmed även sättet att konstruera sin verklighet bygger på mentala strukturer i 

utveckling.38 Hennes iakttagelser bekräftas av ett empiriskt lektionstillfälle, som jag genom-

förde om mystiken och två veckor senare utvärderade, eleverna kom inte ihåg någonting av 

mystiken, alltså kan man konstatera att antingen var det för abstrakt eller var inte eleverna 

intresserade. Klassen var yrkesinriktad. 

 

En lärare tror däremot att eleverna på gymnasiet är lite för gamla för religionsundervisningen 

och att det dessutom läggs in sista året på gymnasiet på de yrkesföreberedande programmen 

tycker han är lite för sent. Läraren säger att eleverna kan bli lite ointresserade för existentiella 

frågor när de är på väg att ta steget till arbetslivet och mystiken kan inte göra saken avsevärt 

bättre för redan skoltrötta elever. Han säger att det inte har med mognad att göra och när han 

frågar sina elever säger de att de inte alls funderar för mycket. Han säger att likgiltighet är en 

större fara, särskilt i yrkesprogram då eleverna funderar över; vad har det här med rörmokeri 

att göra? Han säger också att när existentiella frågor först tas upp i trean efter flera års uppe-

håll från religionsundervisningen kan det vara svårt att börja tala om dessa frågor igen. Han 

menar att frågan om människors livsfrågor inte bibehålls öppen i skolvärlden och då blir det 

svårt att motivera eleverna. Läraren beskriver att i andra klasser är det mycket lättare att 
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undervisa i. Hos vissa yrkeselever kan man komma ännu djupare i undervisningen just på 

grund av att deras framtida intresse bygger på att arbeta med människor. Religionsundervis-

ningen uppgift blir att försöka hjälpa elever med sökandet av svar på dessa frågor och det 

didaktiska dilemmat blir att lärarens didaktik blir avgörande för stoffurval och behandlingssätt 

i religionsundervisningen.39 

 

Kan mystiken som ett inslag i ämnet bidra till meningsfullt lärande? Ge exempel, om 

inte varför tror du det? 

Lärarna tillfrågades om mystikundervisningen kunde bidra till meningsfullt lärande. Jag 

återkopplar till Burners teori om meningsfullt lärande, Burners menar att kunskaper skall ha 

mening för eleverna och tala till deras känslor, och motiv, utan det riskerar undervisningen att 

inte få verklig betydelse för enskilda elever. Han menar även att unga människor inte förvär-

var en god självkänsla om de i sina studier inte upplever att kursinnehållet har relevans för 

yrkeslivet och som samhällsmedborgare.40 Samtliga lärare kunde se detta som en del av 

meningsfullt lärande. Om eleven befinner sig i mystiken och kan tas in genom mystiken till 

undervisningen så varför inte säger en av pedagogerna. En annan påvisar elevernas redan 

existerande intresse för andar och mystika drag i världen och tillkännager att detta kan vara ett 

sätt att introducera och hitta en öppning till religionsundervisningen. 

 

En av lärarna säger att om det handlar om elevens närmiljö blir det meningsfullt. Mystiken 

skulle kunna hjälpa elever att förstå hur religionen kan bli så oerhört viktig för någon. Har 

eleven dessutom upplevt någon mystik upplevelse eller kan beskriva en sådan upplevelsefinns 

det en koppling till förståelse. Samma lärare säger: 

 

”Och då kan man dra en koppling och därför blir det så viktigt. Skulle någon då tala illa om 

religion eller tro, då kan man personligen bli illa till mods, trots att det inte är meningen. Då 

kan man förstå och då tror jag att det bidrar till meningsfullt lärande, det som syftet är med 

                                                 
39 C. E. Olivestam 2006, s. 139 
40 H. Egidius 2003, s. 104 
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att förstå. Vi ska få eleverna vilja att förstå och vara nyfikna på vad som ligger bakom, då 

tror jag att mystiken kan bidra som ett sätt att hjälpa eleverna att förstå.” 

 

Sista pedagogen yttrar också att meningsfullt lärande kan ha sin plats tillsammans med 

mystikundervisningen och som talaren ovan menar även denna lärare att det bidrar till förstå-

else. Hon tar upp även nyandlighet och menar att det i sig innehåller en stor del mystik. Hon 

drar paralleller med dagens nyandliga rörelser som möter det ursprungliga och säger hur det 

gamla återuppstår fast i en moderniserad variant. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi säga att lärarna är medvetna om de didaktiska val om hur, vad och 

varför tas upp under religionstimmen. Däremot har lärarna liten eller ingen inblick i kollegors 

tankar kring elevers mognad, och innehållet i religionsundervisningen där någon lärare alltid 

undervisar i mystiken utan att benämna det med ordet mystik utan som grenar inom religion. 

Samtliga lärare är välbevandrade inom kurs och läroplan och kan hitta didaktiska dilemman 

både i lärostoff såsom i interaktionen mellan elev och lärare. Lärarna visar olika intresse för 

ämnet mystik och samtliga poängterar att eleven skall vara i centrum. Det didaktiska rela-

tionstänkandet i form av att läraren måste skaffa sig en begreppsapparat om frågor rörande 

stoff, läroplan och eleven fördjupar det didaktiska förhållningssättet. Men att hitta relevant 

och aktuellt material är inte det enklaste enligt flera lärare. 

 

2.2 Erfarenhetens perspektiv 

Under denna del skall jag redovisa tankar om mystiken som kom fram under intervjuer med 

lärare. Två pedagoger, en av de med det längsta erfarenhetsbagaget och den andra nyexamine-

rade läraren står huvudsakligen för resonemanget under denna del. Dessa två lärare drev en 

bred diskussion kring frågorna de fick, de andra två fattade sig kort under hela intervjun och 

kommer till tals mindre än de andra. Ytterligare talar vi om djupet i religionsundervisningen 

och hur mystiken kan bidra till såväl det jämställda och fördjupande delen av undervisningen. 
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I kursplanen står det följande: ”Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendo-

mens och några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt 

och tillämpar dem på aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett 

historiskt perspektiv.”41 

 

Anita Goldman skriver i ”Guds älskarinnor” ”Själva mötet mellan människa och Gud, mellan 

själ och Ande beskrivs ofta som ett erotiskt laddat möte mellan en kvinnlig själ och en manlig 

gudomlighet.”42 

 

I religionsundervisningen kan vi påpeka jämställdheten på ett påtagligt sätt när de feminina 

egenskaperna som så många gånger utlämnas vid ritualer och hierarkier, plötsligt blir efter-

strävansvärda och till och med upphöjda när det gäller mystiken.43 Mystiken är den enda 

frizonen kvinnor har haft och där de utan förklaringar kunde bejaka sina egna erfarenheter och 

utveckla sitt eget språk, att leva i marginalerna istället som en del av den etablerade religionen 

har varit få förunnat.44 Det kan vara underligt att mystiken just nu i den postmoderna och 

mångkulturella värld får plats i människors liv och paradoxalt spränger gränserna för manligt 

och vetenskapligt orienterad värld, menar Anita Goldman. Kan detta bidra till att vi inte 

glömmer bort genusaspekten i religionsundervisningen då det ofta är män som upptar religi-

onstimmen. Varför känner en av lärarna att Heliga Birgitta får lättare plats under medeltiden 

och historielektionen än i religionsundervisningen? Däremot har Martin Luther en mycket 

mer självklar plats inom religionsundervisningen och detta kan vi förstå med tanke på att 

läroplanen nämner kristendom och vi lever i ett protestantiskt land. Läraren menar att det är 

spännande och att mystiken är väldigt bred, alltifrån meditation till att man känner kontakten 

med Gud, men i verkligheten kan det vara mycket svårt att ta på. Under intervjuns gång 

kommer hon själv på flera mystika rörelser och mystiker som hon ”självklart” tar upp i sin 

undervisning. 

 

                                                 
41 SKOLFS 2000, s. 8 
42 A. Goldman 2005, s. 29 
43 A. Goldman 2005, s. 29 
44 A. Goldman 2005, s. 29 
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Anser du att besöket till London och kabbalagudstjänst har gett dig nya infallsvinklar 

för att undervisa i judisk mystik? Hur upplever du diskussionen om kabbala i media? 

Tenderar skolundervisningen att ta efter mediala bilder i undervisningen? 

Här redovisar jag samtalet om Judisk mystik och besöket till ett Kabbalacentrum i London. 

Kabbala kommer från verbet att mottaga och ursprungligen börjar historien om judisk mystik 

med Hesekiel och hans tronvision som i sin tur ligger som grund till den judiska mystikens 

litterära rötter. Hesekiels visioner är de mest kända, dessa visioner hittar vi i gamla testamen-

tet, och redan före vår tideräkning och i början av vår tideräkning blir judiska tänkare inspire-

rad av Hesekiel.45 Som sagt ligger tyngdpunkten i den av Hesekiel beskrivna himmelska 

triumfvagnen som också ligger som ett tema för bibeltolkning. Tidiga kabbalister menade att 

det var möjligt att stiga upp till den gudomliga världen.46 Läraren menar att man bör ha en bra 

bild av vad mystiken t.ex. kabbala är för någonting innan man kan föra vidare en så objektiv 

bild som möjligt till elever. Själv undervisar hon om chassidismen och säger att eleverna kan 

bli förvånade när de först läser om ortodoxa judar och sedan får en annan bild av dessa via 

chassidismen. A. Geels menar att chassidismen är en hopplockning av Hekhalolitteraturen 

(detta är litteraturen om ovanstående judiska mystikens ursprungslitteratur), Zohar(ett utarbe-

tat kompendium av kabbalistiska tankar och en omsorgsfullt utarbetad människosyn), 12-

1300 talets extatiska kabbala, samt traditioner från Moshe Cordovero.47 

 

Vidare diskuterar vi hur kabbala förmedlas i media och läraren menar att när de kom till 

London och till kabbalacentrum hade flera lärare fördomar mot läran. Fördomarna kom från 

massmedia, enligt henne. Hon uppger att Madonna och kabbalisterna verkar vara en sluten 

grupp och tillkännager att även hennes dotter tycker att det är lite hippt med Madonna och 

kabbala. Sedan säger hon att man bör ta upp aktuella saker som händer i klassrummet, men 

hänvisar direkt till tillräckliga och korrekta kunskaper i ämnet. Geels sammanfattar att om 

klassisk kabbala var inriktad på att med andliga övningar och den judiska lagen påverka 

gudomligheten så är nutida kabbala inriktad på den mänskliga världen, från både nationella 

och psykologiska vinklar. Även här kan vi se en radikal skillnad på kvinnoaspekten. I klassisk 

                                                 
45 A. Geels 2008, s. 22 
46 A. Geels 2008, s. 24 
47 A. Geels 2008, s. 61 
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kabbala hittar vi inga kvinnogestalter, men i nutida kabbala kan vi lägga märke till ett ökat 

antal av kvinnliga andliga lärare.48 

 

Den andra läraren som diskuterar mystiken tar det från två olika håll, dels berättar läraren om 

yogarörelsen och dels om sufirörelsen. Läraren ser ett problem i den svenska debatten om 

nyandlighet, problemet som informanter ser är följande: Om individen går på styrkeyoga utan 

att reflektera över vad det grundar sig på och utelämnar frågan: ”Är det samma som bhaktiyo-

ga?” då har vi ett problem enligt honom. Läraren säger att detta blir lite iögonfallande när vi 

tar vissa begrepp fyller de med eget innehåll, som i sin tur är tillräckligt vagt för att den som 

inte är påläst ser det som någonting genuint indiskt eller kinesiskt. Han gör sig en bild av den 

kommersiella i nyandligheten och befinner sig i gott sällskap för A. Geels skriver att religion 

och andligheten har blivit en handelsvara och t.ex. yoga har förvandlats till oigenkännlighet.49 

Geels förklarar att klassisk yoga har sitt ursprung i Yogasutra och att den vise då skall ägna 

sig åt att hitta det gudomliga i sin egen personlighets grund.50 Informanten visar även hur ett 

begrepp kan både vara utmanande för en del och rolig för dessa som har en inre blick i 

yogatraditionen. Även om läraren inte var med till London tycker han att mediebevakningen 

av Madonna och Kabbala ställer vissa fenomen på sin spets och det är tacksamt för diskussio-

ner. Likaså har ordet yoga förekommit i många olika sammanhang. Läraren säger att man 

måste visa större respekt för olika rörelser och hänvisar till islam. Om man som lärare säger 

en sak om muslimerna t.ex. muslimerna tror … och det sitter en grupp muslimer i klassrum-

met som inte tror … här tror informanten att det gäller även för mystiken. Att det är vanligare 

än man tror, men en aning mer kollektivt betingat, lika som det kanske sitter en hel del elever 

vars mamma har provat tungotal även om det inte är vanligt bland lärare och vänner, menar 

han. Sedan berättar läraren om en avhandling som påvisar att pengarna rör sig enbart inom 

sufiordern. Han säger att avhandlingen speglar hur samhället fungerar och får oss fundera på 

vilka grunder vi har t.ex. för handeln. Läraren berättar att i avhandlingen visas det en bild av 

hur pengarna rör sig och dem rör sig enbart inom sufiordern på ett speciellt sett och inte 

utanför. Det visar sig att man även handlar inom samma grupp när man befinner sig utanför 

landet eller på sin höjd sker handel och affärsverksamhet mellan olika sufiordnar för att inte 

                                                 
48 A. Geels 2008, s. 74 
49 A. Geels 2008, s. 308 
50 A. Geels 2008, s. 258 

27 

 



bli lurade. Läraren ställer en följdfråga till sitt eget resonemang och frågar: när vi inte längre 

har geografiska skiljelinjer, vad är det som begränsar oss då? 

 

Kan religionsundervisningen bli ytlig om delar av religioner uteslutas från undervis-

ningen? Kan det vara bra för ämnesutvecklingen att undervisa i mystiken? Kan ämnet 

få ytterligare djup och bli mer intressant med hjälp av mystiken? 

Kan då mystiken vara ett inslag som för oss djupare in i det religiösa livet? Här är pedagoger 

eniga och alla menar att religionsundervisningen blir mer förståelig med hjälp av mystiken. 

En av lärarna uttrycker att han alltid försöker ta ner religionen till en mänsklig nivå och att då 

har man också plats för personliga erfarenheter som religioner innehåller. En annan visar oss 

hur samhällssystem kan påverka vad och hur mystiken får plats i en kursplan som är formad i 

enighet med samhällets rådande lagar. Han säger att om det råder religionsfrihet är det lättare 

att samtala om både mystik och religion. Han ritar tre olika cirklar för att påvisa ett samhälle 

med demokrati, ett annat med diktatur och det tredje med religiöst styre. För ämnesutveck-

lingen kan det vara positivt att undervisa även i mystika rörelser men lärarna påpekar fler än 

en gång vikten av objektivitet och elevnärheten. Antoon Geels skriver Ett återkommande 

tema för mystiken är att Gud både är dold och uppenbarad på samma gång.51 Mystika rörelser 

kan dela upp själen i olika dimensioner och vissa dimensioner kräver extra hård bevakning i 

syftet på att lära känna oss själva.52 Detta kan däremot strida mot läroplanen som säger att all 

religionsundervisning skall vara icke konfessionell. De intervjuade lärarnas åsikter om just 

detta går i två linjer. Två lärare menar att mystiken kan bidra med både djup och intressanta 

synpunkter och de andra två ser inte hur detta kan bidra till mer djup i undervisningen då 

eleverna knappt vill närvara vid den undervisning som bedrivs i nuläget. 

 

Sammanfattningsvis handlar mystiken mycket om erfarenheter och lärarna som jag talat med 

försöker plocka ner mystiken och religionen på en mänsklig nivå. Anita Goldman visar hur 

kvinnliga mystiker står självständigt i väntan på att bli upptäckta. Lärarna däremot finner att 

t.ex. mystiker som heliga Birgitta passar bättre under medeltidens historielektion. De intervju-

ade lärarna hade varit på ett studiebesök till London sommaren 2009 och i samband med detta 
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besökte de ett Kabbalacentrum i centrala London. En av lärarna erkände hur fördomar från 

media växte fram vid besöket. 

 

Den kommersiella nyandligheten träder fram via lärarnas iakttagelser och via A. Geels som 

påpekar i sin tur att yoga till exempel har förändrats till oigenkännlighet Slutligen ska kvin-

nans plats i mystiken framhävas, den är ärbar och någonting som lärare verkligen kan använ-

da sig av för att få in jämställdhet i religionstimmen. Geels menar att mystiken handlar även 

om självkännedom och i mystikernas värld måste de troende ta upp kampen mot sig själva. 

Människan förväntas att hitta hos sig själv en del av gudomlighet.53 Detta kan strida mot 

läroplanens krav om icke konfessionell religionsundervisning.54 

 

2.3 Lärarrollens perspektiv 

Lärarrollen i förändring 

Att vara lärare är inget statiskt uttryck utan en ytterst varierad uppgift och att vara professio-

nell har ändrats genom tiderna. Samhället förändras och med det även tyngdpunkten i skolans 

uppgifter och därigenom även förväntningarna på lärare. Med den skiftande omvärlden och 

ständiga nya krav på undervisning och kunskap har lärarens uppgifter definierats och omdefi-

nierats.55 

 

Rune Larsson talar om tre uppgifter som lärarrollen inneburit; 1. Läraren som beslutsfattare 

vilket betyder att läraren organiserar och anpassar lektionsinnehållet efter elevens kunskaps-

nivå och förutsättningar. 2. Läraren som meningsskapare för eleven, dvs. läraren hjälpte 

eleven att uppfatta sammanhang. Med dessa krav ökade även kompetensens krav, läraren 

skulle kunna utforma lektioner efter de specifika förutsättningar som rådde i klassrummet. 3. 

Läraren som en konstruktivist, en person som befinner sig i en oupphörlig process med att 
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skapa sin pedagogiska teori. Sedan menar Larsson att dessa formuleringar inte alltid håller 

och att läraren lika gärna kan vara en medvandrare.56 

 

”Ordet ”medvandrare” ger en känsla av frihet som utan tvång öppnar möjligheter för att 

upptäcka och se, och att göra något med dessa erfarenheter … Lärandet befinner sig nämli-

gen på något sätt inom skapandets domäner.”57 

 

Reskamrater, lärare eller medvandrare är människor som gör någon del av sin livsresa till-

sammans och i de bästa av världar så möter man varandra med en stor portion av respekt och 

empati. Alla de ovannämnda människorna lär sig någonting av mötet med andra och det finns 

en chans att bli något klokare. En viktig förutsättning är dock att läraren och medvandraren 

ser sina reskamrater. Hon/han skapar sig en bild av deras uppfattning om tillvaron och i 

samklang med kunskaper om unga människors rättigheter anammar även barnens andliga 

utveckling.58 

 

Lärarna som ingick i intervjustudien vill gärna påpeka sin egen tid som studenter, och att 

delar av vad de undervisar om har starka personliga anknytningar. En av lärarna kopplar 

tillbaka till sin egen studietid och säger att antagligen väljer lärarna en hel del av vad de själva 

har blivit undervisade om på högskolan. Läraren själv kommer ihåg en docent som tog upp 

olika inriktningar på högskolan och säger att hon därför tar upp sufier och chassidismen i sin 

undervisning. Hon påstår även att just på grund av världsreligionernas centrala plats i lärarut-

bildningen känner flertalet av kollegor vikten att ingående presentera världsreligionerna. Den 

andra läraren berättar sitt intresse för de indiska religionerna och berättar att det är svårt att 

tala om indiska religioner utan mystika delar. Läraren återkopplar även sin samhällsveten-

skapliga syn på religionsundervisningen och poängterar det mänskliga i religionsutövandet 

och vill gärna utgå från människan. Den tredje läraren säger att hon läste en hel del religions-

psykologi som student och den mystika delen uteblev. Även den fjärde läraren talar om 

religionspsykologi men fattar sig väldigt kort. 
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58 R. Larsson 2009, s. 166 

30 

 



Som skrivet ovan hade lärarens roll förändrats och R. Larsson talar om medresenärer, men 

Larsson talar även om att samhället, den religiösa gemenskapen och människa kan ogärna 

kopplas lös från varandra och har påverkan över lärande och undervisningen.59 En av lärarna 

ser samhället som bidragande orsak till indoktrinering och tillägger att för honom är det ett 

neutralt begrepp. Han talar om hur de olika gemenskaperna, som R. Larsson talar om ovan, 

inte ska kopplas bort och handskas som enskilda fenomen. Till ett exempel tar han upp 

supporterklubbar och föreställningsvärlden om ett vi och ett de, läraren uttrycker att han får 

elever att förstå bättre om han förklarar att dessa vi och de skapas på olika sätt och att det inte 

är unikt på något sätt. Även här kan lärarens åsikter knytas an till R. Larsson som säger att vi 

som människor kan använda vår historia, vår nutid och våra innersta för att bli bättre rustade 

för en framtid.60 Samma lärare uttrycker på flera ställen att en del elevgrupper är mer av en 

utmaning för en pedagog än andra, och i samma anda går även hans kollegor som delar en 

åsikt att vissa klasser är svårare att undervisa i än andra. 

 

Lärarna har en hel del val att göra i sin yrkesutövning, en del val är enklare och givna av 

skolverket, samtidigt erbjuder uppställda mål och timplaner en hel del frihet att planera 

undervisning, välja arbetssätt och material. Alla fyra deltagande lärare erkände friheten att 

planera men talade även om närheten till eleven som inspiration till de val läraren gör. R. 

Larsson skriver att lärarens val alltid har ett nära samband till andra människors liv och 

framtid. Att lärarens val har konsekvenser för andra, främst elever men även samhället.61 

 

Kan man då bedriva en undervisning om erfarenheter och mystik med hjälp av teorier i 

dagens skola? 

Tre av fyra lärare ansåg sig att kunna undervisa i erfarenheter med hjälp av teorier, och den 

fjärde läraren tyckte att på grund av att eleverna är alltför fyrkantiga är inte det en möjlighet. 

Tre av fyra lärare fattade sig väldigt kort på denna fråga, vilket kan tolkas olika. Dels kan det 

tolkas via läraruppdraget, då målet är att stärka elevens förmåga att orientera sig i det mång-

kulturella samhället men att även koppla religionskunskaper till övriga samhällsorienterande 
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ämnen. Eleven skall få ett sammanhang och en fördjupning.62 Detta är ett övergripande mål. 

Samtidigt är en av skolans uppdrag att uppfostra och utbilda samhällsdugliga medborgare. 

Man kan även tolka det via R. Larsson som skriver att läraren måste först känna till sitt eget 

inre landskap och metodiken enbart räcker inte till.63 Han menar även att läraren måste vara 

trygg i sin roll och i sig själv när den närmar sig livsfrågor och kunskaper som förmedlas. 

 

En av lärarna tyckte att om man aldrig nämner mystiken vid det namnet i undervisningen 

liknar det med matematikundervisningen när vi talar om hur vi räknar men aldrig räknar ut för 

oss själva. Läraren tror inte att enbart teori hjälper att få fram det mystika i undervisningen. 

Han vill ha till sin hjälp ljud, bild, rökelser och andra verktyg som kan få eleverna att uppleva 

någonting själva. Använda sig av sinnen, dvs. lyssna, känna, se kanske den enklaste tillbedjan 

men att själv få uppleva någonting. Läraren uttrycker även ett yrkesetiskt dilemma här, 

nämligen hur kan läraren lägga kunskaper tillrätta utan att modifiera stoffets natur och inne-

boende kvalitet? Teorier är för att användas så bara teorier räcker inte för att förstå eller 

förmedla erfarenheter, säger läraren. Däremot kan man använda sig av teorier i verkliga 

erfarenheter då eleverna är på Apu och får uppgifter som förankrar teorier. Då kan man 

undervisa erfarenheter med hjälp av teorier. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi tala om den förändrade lärarrollen som hade sin grund i 1960- 

talets reform men som vi ser även håller idag när lärarna talar om religioner och har en 

möjlighet att forma den undervisning de bedriver. R. Larsson visar oss en ny bild av lärare, 

nämligen som en medvandrare och med detta begrepp kan själva lärarrollen förändras från 

den traditionella auktoritära rollen till en medvandrare. Där hittar vi även ömsesidig respekt 

och lär av varandra. Vid flera tillfällen talar lärarna och litteratur om samhällets syn och att 

människan inte kan frigöras från samhället. Lärarna anknyter till sina egna favoriter och sina 

högskole-/universitetsstudier. Personliga resonemang varvas med elevnärheten och didaktiska 

val i intervjuer. Samtidigt säger en av lärarna att enbart teorier räcker inte för att undervisa i 

                                                 
62 B. Lindgren Ödén 2006, s. 122 
63 R. Larsson 2009, s. 164 
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mystika erfarenheter. Han välkomnar alla hjälpmedel som kan tala till elevers sinnen för att 

eleverna skulle uppleva någonting själva 

 

3. Slutsatser och reflektion 

Här ska redogöra om jag har fått svar på mina frågor som finns i första kapitlet. Dessutom 

analyserar jag det till synes resultatlösa undervisningstillfället och elevdelaktigheten. Sedan 

skall jag delge mina tankar om den mystika erfarenhetens plats i skolundervisningen. 

 

3.1 Svar på frågeställningarna 

Kan man, enligt lärare, i samklang med kurs och läroplan undervisa i mystik? 

Religionskunskapens kursplan SKOLFS:2000:8 nämner en religion och det är kristendom, 

utöver det nämns det inte någon religion eller livsåskådning alls. Det förekommer ord som 

världsreligion och livsåskådning. När jag försökte få svar på första frågan via intervjuer, 

uttryckte lärarna att möjligheten att få tolka in mystika delar av religioner in i kursplanen inte 

alls var omöjlig eller skulle strida mot läroplanen. Det första målet i kursplanen är att kunna 

förstå hur religion kan ta sig uttryck i människors sätt att leva och handla. Åter igen visar 

lärarna att mystika erfarenheter kan bidra med en förståelse hur religionen tar sig uttryck, 

samtidigt kom det fram att för extrema fall av religiositet bör lämnas därhän. 

 

Läroplanen säger följande: 

”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 ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-

konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” 
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Även här ser vi inte ett förbud eller en begränsning att få undervisa i mystik eller mystika 

erfarenheter. Det vi ser är den demokrati samhället vilar på och formar sina medborgare med. 

 

I undersökningen menade lärarna att det var möjligt att i samklang med kurs- och läroplan ta 

upp mystiken i klassrummet och två av de intervjuade lärarna tog upp eller nämnde mystika 

erfarenheter i sin undervisning. Däremot trodde lärarna inte att kollegor jobbade med mystika 

erfarenheter i sin undervisning. Det visade sig att en av lärarna den mest erfarna av de inter-

vjuade alltid ägnade lite tid för sufismen och för chassidismen. Denna lärare påvisade flera 

punkter i kursplanen och i betygskriterier för att visa att det i samklang med kursplan är 

försvarbart. 

 

Å ena sidan visade det sig vara möjligt att i religionsundervisningen ägna sig åt mystika 

erfarenheter och stödja sig på kursplan och läroplan. Å andra sidan ska även religionskunskap 

ingå i skolans övergripande mål att fostra och utbilda samhällsdugliga medborgare. Skolan 

skall förmedla kunskaper som utgör en gemensam referensram som alla i samhället behöver. 

Eleverna skall dessutom lära sig att kunna orientera sig i det massiva informationsflödet som 

är deras verklighet. Eleverna skall tränas att tänka kritiskt och granska fakta och även inse 

konsekvenser av olika alternativ.64 Detta påpekade även lärarna. Det finns ett övergripande 

mål för elever. Har lärarna de övergripande målen i tanken förstår man även läraren som inte 

såg att kursplanen eller läroplanen var till hjälp för att rättfärdiga undervisningen i mystika 

erfarenheter. 

 

Vilka svårigheter och didaktiska dilemman möter lärarna som undervisar i mystiken? 

Svårigheter och dilemman som kan uppstå med att undervisa i mystika erfarenheter blev både 

empiriska och didaktiska. I undersökningen ser vi hur lärarna gång på gång talar om elevnär-

heten och att om eleven vill kan undervisningen styras åt olika håll och variationsmöjligheten 

är enorm. Samtidigt uttrycker lärarna brister i material, speciellt aktuellt material som är 

begripligt och uppdaterat. En av lärarna hoppas på en marknad eller en sida där nyheter 

samlas på ett ställe, han säger att sådant finns i samhällskunskap men skulle även behövas i 

religionsvetenskap. 

                                                 
64 Lpf 1994, s. 5 
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Vilka är då svårigheterna lärarna möter i samband med att lära ut mystiken i klassrummet? 

Under resultatdelen har det talats om elevmotivation, mognadsgrad och skillnader mellan 

teoretiska elevgrupper och de yrkesföreberedande grupper. Alla informanter har undervisat i 

yrkesföreberedande grupper och är överrens om att dessa klasser oftare är en utmaning för en 

pedagog. Det som blivit särskilt slående är att lärarna gång på gång måste rättfärdiga religi-

onsämnet och försvara dess plats i utbildningen. Hon menar att om läraren gång på gång 

måste försvara religionsämnet kan knappast djupare dimensioner som mystika rörelser hjälpa 

till, eftersom mystika rörelser handlar om personliga erfarenheter med Gud. Eleverna vill göra 

saker menar en av lärarna och en annan av informanter uttalar att om teoretiska klasser vill gå 

ut med så höga betyg som möjligt och är motiverade då vill yrkesklasserna inte alltid ha ett 

gott betyg, de läser oftast religion på sista terminen av deras skolgång och är inriktade på det 

som komma skall. En tredje lärare nämner likgiltighet som råder i yrkesföreberedande klasser, 

men då finns det en skillnad i yrkesklasser också. Barn och fritidsprogrammet är oftare 

intresserad av religiositet. Som sagt under metoden finns det även ett undervisningstillfälle 

kopplad till denna uppsats. Eftersom lärarna talar om att eleverna kan vara en del av utma-

ningen när de undervisar i mystiken redogör jag för denna studie under rubriken svårigheter. 

 

Lektionstillfället 

En lektion om judisk mystik genomfördes och en vecka senare skulle eleverna svara på en 

enkät. Eleverna som ingick i experimentet, går sista året på gymnasiet i en yrkesföreberedan-

de linje. Denna klass är vad en lärare skulle kalla för en pedagogisk utmaning. Under metod-

delen kom det även fram att eleverna inte ville svara på enkät med motiveringen att de inte 

kommer ihåg vad vi pratade om. Tolkning: deras intresse för kabbala var inte genuin. Dels för 

att eleverna i förväg visste att detta var en del av mitt examensarbete, dels för att tillfället och 

lektionen inföll före lov. Då de skulle svara på frågor hade eleverna varit lediga en vecka från 

skolan, däremot jobbade elever med judendomen. Analysen av det hela, eftersom eleverna 

inte behövde utvärderas i dessa kunskaper hade de en möjlighet att helt enkelt strunta i det 

som sades. Elevnärheten och att undervisningen skall utgå från elevens intresseområden 

saknades vid ett sådant experiment, alltså kan vi som under resultatdelen upprepa att mogna-

den hos eleven spelar roll och även förmågan att tänka abstrakt. Självklart spelar även didak-

tiken roll i undervisningstillfället. Med detta ville jag visa att det till synes misslyckade 

lektionstillfället inte alls var en nackdel för uppsatsen, tvärtom bevisar det det mödosamma 
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arbete en lärare har och huruvida det kan vara möjligt att genomföra en teoretisk lektion som 

baseras på erfarenheter. Till saken hör även att elevnärheten var en omöjlighet för att genom-

föra lektionen om kabbala. Som en av lärarna medgav är inte enbart teorier tillräckliga för att 

undervisa i mystika erfarenheter. 

 

Kan då mystiken bidra till ett meningsfullt lärande? 

Under intervjun talade vi om meningsfullt lärande, lärarna poängterade att hitta ingångsportar 

via elevens intresse. 

Svaret på denna fråga kan inte vara antingen ja eller nej. Lärarna som finns i studien kan se 

mystiken som en del av meningsfullt lärande. Men eftersom enbart en av fyra lärare hade 

mystiken som en naturlig del i praktiken och inledandet av varje intervju började med att tala 

om begreppet mystik, kan inte svaret göras rättvisa. Även kunskapen om ämneslaget och 

inblick i sina kollegors arbete vittnar om att lärarna har lite inblick i vad som kollegor under-

visar om och vilket stoff som används till mystikundervisningen. När det handlar om eleven 

och närheten till eleven hittar vi då belägg via en pedagog som säger: 

- Eftersom mystiken är så stor del anser jag att man ändå hittar någonting i vår 

närmiljö, så att det inte blir fördomar. Att de inte tänker de konstiga människor 

som bor långt ifrån oss. Att det faktiskt är någonting som finns omkring oss. I alla 

möjliga former. Närmiljö - det blir ju meningsfullt. 

 

- Ja det som jag tror, ska man verkligen kunna förstå hängivelse och varför man 

hänger sig åt, gud då tror att man måste försöka gå i djupet och förstå när religi-

onen blir så viktig och varför blir det så viktig för den här personen. Då tror jag 

mystiken kan finnas där och då som ett hjälpmedel för att förstå varför det är så 

viktigt 

 

Från en annan synvinkel, nämligen kursplanens, som markerar vikten att religionsundervis-

ningen skall även ha jämlikhet och genus i syfte, hittar vi en god grund för det som kallas för 

meningsfullt lärande. Jag vill återanknyta erfarenhetens perspektiv till meningsfullt lärande. 

Som det har visat sig under redovisningen får Heliga Birgitta bättre och större plats under 

historia och svenska lektionen än i religionskunskap. Jag värderar inte denna åsikt men skulle 

36 

 



från ett motsatt håll visa en mycket naturlig och självklar ingång till mystik som en del i 

undervisningen. Nämligen auktoritet och respekt som kvinnor får inom mystiken, då de ofta 

utelämnas i religioner. Kvinnans plats har varit mycket mer naturlig inom den mystika erfa-

renhetens tradition än att när man talar om Mohammed talar man även om Aisha. En av 

lärarna talade om erfarenheter som människor har och att han alltid försökte utgå från männi-

skan i sin undervisning. Förklara vad som händer med kroppen om man då utövar yoga eller 

ber, som båda två är mystika erfarenheter eller ett tecken på strävan efter en koppling mellan 

människa och gudomlighet. Så det finns inget enkelt svar på denna fråga. 

 

3.2 Avslutande reflektioner 

Genom denna rapport har vi blivit bekanta med fyra lärare och hur de formar sin undervisning 

gällande mystik och mystika erfarenheter. 

 

Redan vid inledningen talade jag om att min vision med mystiken var att man lättare kunde 

komma åt makt och jämställdhetsfrågan via till exempel Heliga Birgitta, att religionsunder-

visningen kan bli intressant på fler sätt när man inkluderar mystiken. Jag såg möjligheten att 

få in genus och jämställdhet i religionsundervisningen via kvinnliga mystiker som Birgitta. 

Jag såg även möjligheten att visa hur Hafez och Rumis kärleksdiktning når fram till moderna 

människor. Dessutom ville jag påvisa mångfalden av handlingar som människor är villiga att 

utföra under beteckningen religiös erfarenhet. Yogaklasser på gym eller att tända rökelser för 

trevligare stämning, mindfullness och flera andra delar av religioner upptar moderna männi-

skans valmöjligheter att fylla sin tillvaro med meningsfulla handlingar. Jag finner dessa 

aspekter lika inspirerande för undervisningen som att tala om min egen uppfostran i ett 

sovjetiskt land med marxismen som tilldelad livsåskådning. 

 

Birgit Lindgren Ödén skrev i början av uppsatsen om hur försöket att utbilda elever i en 

värdegrund som ska vara internationellt övergripande blir skolans huvuduppgift och samtidigt 

skulle jag vilja spegla denna uppgift mot den förståelse som elever skall lära sig i skolan. Med 

detta menar jag inte att mystika rörelser skall vidarebefordra en gemensam värdegrund eller 

förstå människor och deras val bättre. Jag vill hävda att människors känslor till livsfrågor 

redan är likadana världen över. 
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Fyra verksamma lärare har stått för undersökningens grund och deras åsikter beträffande 

läroplan, kursplan, elever och mystiken har varit centrala för arbetet. De fyra hade ett eget sätt 

att undervisa, men hade lite eller ingen inblick i kollegors sätt att undervisa. I undersökningen 

visade det sig att även lärarna själva trodde på att deras undervisning är snarlik kollegors 

undervisning. Även graden av seriositet och engagemang lyste genom i undersökningen. Mest 

slående för mig var att religionslärare inte var bekanta med mystiken som begrepp. Om vi inte 

använder oss av rätt terminologi kan det enligt en lärares åsikt bli, som att prata om hur man 

räknar mattematik men inte utföra beräkningarna. Alla fyra nämnde sina egna intresseområ-

den inom religionsundervisningen och erkände att även studentlivet hade påverkat deras egen 

undervisning. Däremot visade någon lärare att mystiken och religioner i alltför extrema 

former bör handskas med enorm respekt och då är det av vikt att dagens didaktisk skicklighet 

måste utgå från mer än bara för vad, hur och varför men också för vem.(min kursivering) 

Detta har lärarna bevisat via intervjuer och det bekräftas även av religionsdidaktiker som R. 

Larsson och C. E. Olivestam. Även lärarrollen diskuterades via R. Larsson i denna uppsats. 

 

Inledningsvis kunde en av lärarna hitta belägg och stöd i kursplanen och läroplanen för att 

kunna undervisa i mystik. Med tanke på 60-talets reform som ligger till grund för dagens 

religionsundervisnings utveckling är det enligt mig slående. Lärarna talar om John Dewey 

indirekt, flera exempel kommer fram i uppsatsen då elever skall uppleva och göra själv och 

känna själv. ”Learning by doing” lyser igenom även 2009. Men som vi ser på sida 22 i 

uppsatsen så finner vi även exempel på den hermeneutikdidaktiska modellen uppblandad med 

den progressionsdidaktiska modellen. Detta däremot kan både relateras till kursplanen och 

läroplanen. 

 

Jag hoppades på en diskussion om jämställdhet och makt om elevers engagemang och blev 

överraskad av i hur liten omfattning lärarna kunde bedriva diskussioner om religiösa fenomen 

som mystik, manligt och kvinnligt samt synen på religiositet under lektionstillfällen. Verklig-

heten inom yrkesinriktade program visade sig vara en kamp för religionsläraren att rättfärdiga 

ämnet och på sin höjd klara de grundläggande kunskaper om världsreligioner. Detta visade 

jag via den empiriska delen av uppsatsen då eleverna fick en lektion i judisk mystik. Dock 

måste jag poängtera att resultaten kan bli helt annorlunda beträffande undervisningstillfället 

om samma undersökning genomförs i ett annat program eller en annan skola. Lärarna talade 

även om svårigheter att hitta och erbjuda relevant och tillräckligt förenklat material inom 
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religionskunskap och en av dem uttrycker ett moment 22, dvs. att när läraren visat en film 

som inte var tillräckligt aktuell blir det inte tal om innehållet i filmen, det blir att förklara ord 

och begrepp för eleverna och då blir det genast jobbigt säger läraren. Dessutom finns inte 

mystika rörelser som begrepp i någon lärobok och det är förståeligt enligt en lärare. För 

extrema religiösa grupper passar inte in i religionsundervisningen enligt en lärare. 

 

Meningsfullt lärande kommer till uttryck fler än en gång i uppsatsen och detta med anledning 

och hänvisning till flera pedagogiska synsätt på eleven. Jag hade även här sett en viktig 

koppling mellan kursplanen och mystiker. I vissa fall tenderar genus vara påtvingat när vi i 

läroböcker får läsa om Mohammed men inte om Aisha för att sedan diskutera jämställdhet, 

manligt och kvinnligt. Även Abraham och Sara och deras egendomliga relation kan påvisa 

hur jämlikhet blir åsidosatt i stamfaderns ära. Birgitta däremot finns att gå till i stort sett i alla 

läromedel inom religionskunskap. Såvida det handlar om kvinnor med makt finns det få i 

världshistorien som tillrättavisat Påven och förtjänat all respekt och erkännande av Katolska 

kyrkan. Jag tycker att feminism och genus inte kan lämnas åt sidan och att Anita Goldman 

beskriver mystikernas plats väl i sin bok. Den moderna människan måste också återskapa sin 

verklighet med flera aspekter om bland annat livsfrågor. Anita Goldman får komma till tals 

även i slutskedet som jag vill avsluta denna korta reflektion utan avslutande slutsatser. En 

fråga som jag lämnar till läsaren och mina blivande kollegor att besvara. 

 

”Men det finns något mycket samtida i mystikens antiauktoritära credo. Den spränger grän-

serna för den manligt och vetenskapligt centrerade världsordning där kropp och själ, glädje 

från sorg, man från kvinna och kärlek från kunskap. … Kan hängivenhet och vördnad dessut-

om vara en väg på vilken män och kvinnor kan hela de djupa såren som kampen mellan dem 

orsakat?”65 

 

                                                 
65 A. Goldman, 2005, s. 33 
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Undervisningstillfället i mystik 2009-10-19 

Enkät till mystikundervisning 2009-11-02 (bilaga 2) 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor. 

1. Undervisar du i mystiken? Inom vilka religioner tar du upp mystiken? Om nej, varför 

inte? Finns det andra lärare som undervisar i mystiken? Hur upplever du möjligheten 

att undervisa i mystiken? 

 

2. Finns det någonting särskilt att tänka på när man undervisar i mystiken? Några svårig-

heter, eller tips att tänka på 

 

3. Kan mystiken som ett inslag i ämnet bidra till meningsfullt lärande? Ge exempel, om 

inte varför tror du det? 

 

4. Kan man hitta belägg inom kursplanen för att lära ut mystiken i religionskunskap? 

 

5. Hur skulle mystiken få plats inom betygskriterier? Vad skulle man hänvisa till? 

 

6. Kan religionsundervisningen bli ytlig om delar av religioner uteslutas från undervis-

ningen? Kan det vara bra för ämnesutvecklingen att undervisa i mystiken? Kan ämnet 

få ytterligare djup och bli mer intressant med hjälp av mystiken? 

 

 

7. Anser du att besöket till London och kabbalagudstjänst har gett dig nya infallsvinklar 

för att undervisa i judisk mystik? 

 

8. Hur upplever du diskussionen om kabbala i media? Tenderar skolundervisningen att ta 

efter mediala bilder i undervisningen? 

 

 

9. Finns det en efterfråga att undervisa i mystik inom ämnesgruppen? 

 

10. Finns det några didaktiska dilemman att ta hänsyn till eller få stöd av? 

43 

 



11. Anser du att gymnasieelever är mogna och mottagliga för undervisning inom mystiska 

erfarenheter? Finns det olika mål inom olika program vad som gäller religionsunder-

visning? 

 

 

12. Kan man bedriva undervisning om erfarenheter, i dagens skola, med hjälp av teorier? 

Förklara. 

 

44 

 



45 

 

Bilaga 2 Elevenkät 

Skulle man kunna undervisa i mystik och mystiska erfarenheter? 

Ja  Nej 

 

Kommentar: 

 

 

Blir religionsämnet mer intressant med hjälp av mystik? 

Ja  Nej 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

Kan kabbala vara en del av undervisningen? 

Ja  Nej? 

 

Kommentar: 

 

 

 

Vad intresserade dig i bildspelet? Någonting som fastnade av det? Någon fundering? 



Beteckning: HRE:C09:8

		Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap



		Att undervisa i mystik

Kan man förmedla erfarenheter med hjälp av teorier?



		Egle Schmidt

December 2009



		Ämnesdidaktiskt examensarbete – religion C, 15 högskolepoäng

Religionsvetenskap



		Vetenskapligt förhållningssätt med examensarbete i religion C

Handledare: Peder Thalén





� EMBED Word.Picture.8  ���








_1035985488.doc









Innehåll



Sammandrag	3

1. Inledning	4

1.1 Syfte och frågeställning	5

1.2 Metod och material	5

1.3 Religionsämnet och dess framväxt	8

1.4 Begrepp och perspektiv	12

1.5 Litteratur och tidigare forskning	14

1.6 Disposition	16

2. Redovisning av undersökningen	17

2.1 Religionsdidaktiskt perspektiv	18

2.2 Erfarenhetens perspektiv	24

2.3 Lärarrollens perspektiv	29

3. Slutsatser och reflektion	33

3.1 Svar på frågeställningarna	33

3.2 Avslutande reflektioner	37

Litteratur	40

Bilagor	43




Sammandrag

Detta arbete handlar om möjligheten att inkludera mystika erfarenheter i religionsundervisningen. Jag har utgått från en intervjustudie med lärare. Studien startade med tre huvudfrågor. För det första tillfrågades lärare om de i samklang med läroplan och kursplan kunde undervisa i mystik? För det andra ställdes frågan om det finns svårigheter och didaktiska dilemman som lärare möter i mystikundervisningen? Slutligen frågades om mystikundervisningen kan bidra till meningsfullt lärande? Några lärare såg en möjlighet, några andra dementerade att mystikundervisningen ryms inom kurs- och läroplanens ramar. Lärarna exemplifierade svårigheter med olika elevgrupper och program samt hänvisade till relevant och objektivt material som ett problem. För svaret på tredje frågan var pedagogerna eniga och bekräftade vikten av elevnärheten och läroplanens mål att utgå från elevernas livsfrågor. Redovisningen genomfördes via tematiska perspektiv, didaktiska perspektiv, erfarenhetens perspektiv och lärarrollens perspektiv.



Nyckelord: didaktik, mystika erfarenheter, religionsundervisning, meningsfullt lärande.


1. INLEDNING

Paulo Coelho inleder boken Pilgrimsresan med följande rader:



”När vi började vår pilgrimsfärd trodde jag att jag hade förverkligat en av min ungdoms största drömmar. För mig var du magikern Don Juan, och jag återupplevde Castanedas saga i mitt sökande efter det förunderliga. Men du stod tappert emot alla mina försök att förvandla dig till hjälte. Det gjorde vårt förhållande mycket svårt, ända tills jag förstod att det förunderliga finns på De Vanliga Människornas Väg. Idag är den insikten det som jag skattar högst i mitt liv. Tack vare den kan jag göra vad som helst, och den kommer alltid att stanna hos mig.”[footnoteRef:1] [1:  P. Coelho, 2004,s. 15] 




Citatet från denna man, som anses vara en av världens mest lästa författare, innehåller en hög grad av livsfilosofi och en känsla för mystik. I min blivande yrkesroll är jag intresserad av mystika inslag och livsåskådningar i religionsundervisningen. Jag som lärare önskar att få in mystika delar i religionsämnet och min tanke är att ämnet i sig ska få ytterligare ett djup och en dimension när mystiken får plats i gymnasisternas religionsundervisning och därmed göra ämnet ännu mer intressant och tankeväckande. Men verkligheten och mina visioner behöver inte nödvändigtvis vara i gott sällskap. Därför vill jag närmare undersöka religionslärarens vardag och ställa frågan: är det möjligt att undervisa i mystiken? I min undersökning ville jag titta närmare på om verksamma lärare tar in mystika delar i undervisningen. Jag ville undersöka hur personliga erfarenheter av möten med det gudomliga tas upp i religionskunskapen. Under min VFU berättade min handledare att de i ämnesgruppen hade besökt London och besökt kabbalacentret i London. Det väckte mitt intresse för mystiken och påminde mig om den enorma mediebevakningen av religiösa fenomen. och kändistäthet vad det gäller Kabbala Under mina högskolestudier har jag också funderat på hur jag kan på ett mycket naturligt sätt få in genus och jämlikhet i religionsundervisningen. Min gissning var att heliga Birgitta förekommer ofta under religionstimmar just för att få in ett exempel på en kvinna med makt bland alla dessa män. Jag trodde att genus och jämlikhet skulle vara lätt att hitta när lärarna undervisar om mystika rörelser där kvinnor har haft större spelrum. Jag ville även veta vad lärarna använder sig av för material när de talade om mystika erfarenheter i klassrummet. Vidare var min gissning att mystika rörelser och mystiker skulle göra religionsämnet mer intressant för elever och att religionsämnet i sig ska få en djupare och större dimension som går att diskutera med skolungdomar. Jag tänkte mig att elever skulle vara intresserade av mystik för att vissa fenomen förblir gåtor för oss människor och mystika erfarenheter var ett bra exempel på det gåtfulla.



1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med arbetet är att undersöka om det är möjligt att undervisa i mystik. För att ta reda på mitt huvudsyfte kommer följande frågor att behandlas i min uppsats.

· Kan man, enligt religionslärare, i samklang med kurs och läroplan undervisa i mystik?

· Vilka svårigheter och didaktiska dilemman möter lärarna som undervisar i mystiken?

· Kan mystikundervisningen bidra till meningsfullt lärande?



1.2 Metod och material

För att reda på mina frågeställningar har jag gjort en empirisk studie av ett antal lärares erfarenheter genom en intervjustudie. Hela undersökningen är av kvalitativ art och intervjuerna utformades så att alla lärare fick samma frågor som sedan analyserades. Själva intervjufrågorna blev semi-strukturerade så att varje intervjuperson kunde ge sin egen bild av undervisningen och de didaktiska dilemmana. Jan Trost menar att kvalitativa intervjuer är strukturerade om man håller sig till ett ämne men är ostrukturerade om man har öppna svarsalternativ. Därmed kan vi säga att en intervjustudie med öppna svarsalternativ och identiska frågeställningar ger oss en semi-strukturerad intervjustudie.[footnoteRef:2] [2:  J. Trost, 2005, s. 35] 




Metoden valde jag med tanke på att jag ville undersöka det pågående arbetet med religionsämnet på en gymnasieskola. Urvalet av informanter har skett på följande sätt. Före intervjuerna informerades informanterna om anledningen till intervjuerna. Uppsatsen presenterades vid en ämneskonferens, där syftet med uppsatsen diskuterades, därefter blev alla i ämneslaget tillfrågade om eventuell deltagande, vilket resulterade i ett naturligt bortfall av informanter, dem som kände sig upptagna med annat eller ansåg sig själva vara olämpliga som informanter.



Fem intervjuer med pedagoger i varierande ålder och antal år som verksamma lärare tillfredställde informantkravet. Antalet informanter blev begränsade av formalia och storleken av undersökningen. Stukát skriver att om man använder alltför många informanter kan analysen bli ytlig och skada hela idén med uppgiften.[footnoteRef:3] På grund av tidsbrist lämnade en av lärarna återbud. Så bortfall som beskrivs ovan ökade under arbetets gång. Det visade sig även att två av lärarna hade mer att berätta och säga och var villiga att resonera mer filosofiskt och utanför klassrummet angående intervjufrågorna på ett sätt som de andra två inte gjorde, detta resulterade i att genom hela uppsatsen kommer dessa två att få en större plats i arbetet. Det speglar verkligheten, då lärarna är olika och har mycket olika intresse och engagemang för sitt ämne. Detta värderar inte lärarna på något sätt utan visar närheten till verkligheten och ökar min förståelse för mitt framtida yrke som religionslärare. [3:  Stukát 2005, s. 31] 




Elevguppen som fick delta i undervisningstillfället är utvalda utifrån att ett flertal informanter undervisar i yrkesföreberedande klasser och det skulle bidra till undersökningens pålitlighet när man kunde integrera informanter och elevgruppen. Resultatet av det blir ett forskningsläge med relevans i både intervjupersoners reflektioner kring frågeställningarna och experimentets elevgrupp Elevgruppen hade en lektion i Judisk mystik Kabbala och därefter skulle de få svara på en enkät, med korta frågor. Den finns som bilaga. Resultatet av denna enkät kommer inte redovisas i uppsatsen då eleverna inte kom ihåg kabbala eller ville svara på frågorna då de inte kunde komma ihåg vad kabbala var för någonting. Därmed kan vi påvisa bortfall även här.



Det resultat som blev av denna undersökning gäller för yrkesföreberedande klasser och lärare som huvudsakligen undervisar inom till exempel yrkesföreberedande program. Stukát skriver om vikten av att inledningsvis presentera sig själv och arbetets syfte vilket jag också gjorde. Staffan Stukát poängterar att ifrågasättandet av sin egen metod är att föredra, och anknyta till syfte och frågeställningar. Här följer då en metodanalys och beskrivning av tillvägagångssättet.[footnoteRef:4] [4:  Stukát 2005, s.36] 




Något förenklat kan vi säga att jag har valt att undersöka hur många lärare som undervisar i mystiken och för att lämpligast ta reda på det är kvalitativa studier att föredra när man vill förstå människors sätt att resonera eller reagera. Jan Trost skriver att med val av metoden kan jag se verkligheten med de ögonen som den vi intervjuar har för att sedan tolka det med det givna teoretiska perspektivet och den givna situationen.[footnoteRef:5] Stukát anser att forskning som endast gäller ett fåtal personer kan bli ointressant, därför är det en viktig aspekt, att studien går att överföra till ett större sammanhang, för att den ska ha behållning för en större grupp personer. Detta ökade både reliabiliteten och validiteten i min uppsats, dvs., kvalitet och metod passar bra för att syftet ska kunna hållas, alltså mätte jag någonting som även skulle kunna mätas på nationell nivå och jag mäter det med de mätinstrument, alltså intervjuer, som är mest lämpade för undersökningen. [5:  Trost 2005, s. 15] 




Under intervjutillfällena informerades samtliga personer om att detta var frivilligt och att de som informanter när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Som beskrivs ovan var deltagande frivilligt och informanterna fick även frågorna i förväg för att verkligen förstå vad studien kommer att handla om. Därmed har jag uppfyllt informationskraven och samtyckeskraven på studien.[footnoteRef:6] Med stödet från konfidentialitetskravet informerade jag samtliga deltagare att deras identitet kommer att skyddas och skolans namn likaså. Vidare informerade jag om att när rapporten blivit färdigställd kommer inspelat material att arkiveras av Högskolan i Gävle. Enligt nyttjandekravet meddelade jag skriftligt samt muntligt till informanterna att forskningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete i lärarutbildningen. Jag har för avsikt att kontakta deltagarna efter genomförd studie och delge dem rapporten i sin helhet. [6:  Vetenskapsrådet 2005, s. 82] 





1.3 Religionsämnet och dess framväxt

Att den mystika delen i religionsundervisningen spelar roll och fångar många människor är uppenbart i dagens samhälle. Intresset för nyandlighet och mystik för att uppleva det gåtfulla är minst sagt utbrett skriver Ragnar Furenhed.[footnoteRef:7] Detta speglas både i mediernas bevakning av religiösa fenomen men även på en utbredd marknad där vi kan gå kurser från mindfullness till att utöva poweryoga för kroppens välbefinnande. Dessa är delar av religioner men inte alltid introducerade som det. Skolundervisningen tenderar i det mångkulturella att utelämna vissa delar av religionsundervisningen och även brista i att nå fram till ungdomarnas erfarenheter och föreställningsvärldar. Att skolundervisningen inte når fram till eleverna beror inte enbart på lärarens insats utan även att religionsämnet har mist sin kulturella förankring och blivit föråldrad. Diskussionen i klassrummet handlar ofta om ett kulturarv som saknar en inre förankring hos såväl lärare som elever skriver Peder Thalén i ”Nya mål Religionsdidaktik” i en tid av förändring.[footnoteRef:8] Så hur har då religionsämnet hamnat i ett sådant läge där det abstrakta blir intressant och själva religionerna ses mer som förlegade berättelser om konstiga människor där borta? [7:  R. Furenhed 2000, s. 127]  [8:  P. Thalén 2006, s. 104] 




Religionsämnet har inte alltid varit beskrivande och kursplanen har inte heller alltid sett förståelsen av människors sätt att leva och tro som ett nödvändigt syfte inom ämnet. De första 75 åren av folkskola var egentligen en ren religionsskola och religionsundervisningen upptog största delen av elevers arbete, skriver Sven G. Hartman i ”Livstolkning och värdegrund.”[footnoteRef:9] [9:  S. G. Hartman 2000, s. 212] 




Birgit Lindgren Öden skriver i ”Nya mål Religionsdidaktik” i en tid av förändring att i gymnasieskolan skall särskild vikt läggas vid förmågan att kritiskt granska problemställningar som gäller etik, omvärldsfrågor och värdegrund och detta på sin höjd på 40 timmar. Vi kan se en tydlig utveckling från skolans huvuduppgift att förebereda eleverna för framtida konfirmation och skolundervisningens religiösa uppfostran till dagens postmoderna försök att utbilda elever i en värdegrund som ska vara internationellt övergripande.[footnoteRef:10] Samtliga påståenden bekräftas av Lpf 94 där det står: Då värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som står för dem. Alla som verkar i skolan ska dock alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.[footnoteRef:11] [10:  B. Lindgren Öden 2006, s. 121]  [11:  Lpf, 1994, s.4] 




Man kan tala om fem vändpunkter i religionsämnets utveckling menar Sven G. Hartman i ”Livstolkning och värdegrund.” Första vändpunkten kom år 1883 där hemmets ansvar över undervisningen fördes över till läraren och skolan, den andra kom 1919 där Luthers Lilla katekesen försvann ur skolan och en icke konfessionell undervisning i kristendom välkomnades av folkrörelser i Sverige. Vidare skriver Hartman att en allsidig och saklig undervisning om religionen bidrog med den tredje vändpunkten där objektivitet skulle prägla undervisningen från år 1962 och framåt. År 1969 började nya vindar blåsa och den fjärde vändpunkten i religionsundervisningen gick från stoffcentrerat till elevcentrerat. Denna profil anammades och fördjupades av 1980 års läroplan. Hartman talar även om en femte vändpunkt med 1994 års läroplan och skolreformer där begreppen livsfrågor och livstolkning har centrala betydelser och kristna traditioners betydelse för det Svenska samhället betonas.



För denna rapport är det viktigt att titta närmare på 1960-talet, då en hel del radikala reformer genomförs i västvärlden. Även i Sverige anammades problembaserad undervisning, som i sin korthet gick ut på att religionsundervisningen skulle byggas upp kring unga människors, livsfrågor och problem.



Den tysk-amerikanska teologen Paul Tillichs korrelationsteori användes för att överbygga klyftan mellan kultur och religion. Enligt korrelationsteorin drivs mänskliga existensen mot en yttersta mening som i sin tur uttrycker en relation mellan en människa och gudomlighet, och religionen blev någonting som tillhörde djupet av mänskligheten. Mot människors frågor skulle då den religiösa tron forma sina svar.[footnoteRef:12] Enligt Hartman hämtade den svenska reformeringen av skolundervisning inspiration från Storbritannien och Ninian Smart med den fenomenologiska religionspedagogiken som tog fasta på det religionerna hade gemensamt. Smart ville att religionsundervisning skulle uppmärksamma dogmer eller läror, myter, etik, riter, erfarenheter och social kontext.[footnoteRef:13] [12:  R. Larsson 2009, s.57]  [13:  R. Larsson 2009, s. 61] 




Under 1960-talet kom även kravet på objektivitet i religionsundervisningen. Lärarna skulle undervisa om religiösa fenomen med tyngden på objektivitet, neutralitet, saklighet och distans. Kravet på neutralitet och objektivitet skapade osäkerhet bland lärarna menar Hartman. Eleverna på gymnasiet förväntades kunna filosofiskt och historiskt analysera och värdera material.[footnoteRef:14] Svenska skolan reformerade skolundervisningen i en sekulariserad riktning. Det nya med objektivitet och neutralitet krävde även en distansering från stoffet. Religionsundervisningen formades med idealet på en historiskt-kritisk studie på religiösa fenomen. Kraven på objektivitet och neutralitet resulterade att man skulle undervisa om religionen och själva religiositeten, religion och det personliga engagemanget fick inte plats i undervisningen.[footnoteRef:15] När de ansvariga för skolan märkte att förmedlandet av de objektiva kunskaperna om religioner inte fungerade, vändes blickarna mot elevens egna livsfrågor. Detta legitimerades med att de stora livsfrågorna delas med alla människor oberoende av religionen. Man valde att ge livsfrågor och religiösa traditioner en plats i kursplanen.[footnoteRef:16] [14:  S. G. Hartman 2000, s. 219]  [15:  R. Larsson 2009, s. 54]  [16:  R. Larsson 2009, s. 176] 




Objektivitetskravet fick ytterligare en dimension och en tolkning på slutet av 1960 talet i Lgr69, då lärarna fick vara engagerade i sin undervisning och påverka eleverna. Detta genomfördes på ett nytt och intressant sätt, nämligen fick lärarna större möjligheter att avgöra vilket stoff de skulle använda sig av och ökad elevcentrering. Här ser vi elevers egna livsfrågor komma till en naturlig start för religionsundervisningen.[footnoteRef:17] Även läroplanen fick ta hänsyn till elevens harmoniska utveckling. Elevens harmoniska utveckling användes som en orsak för både innehållslig och metodisk jämvikt och omväxling under 1960-talet. Med det menades att eleven är subjekt för sin egen utbildning och växt. Skolans uppgift är att stödja eleven i sitt utövande och utvecklande i hela sin personlighet.[footnoteRef:18] Under tiden jag skriver detta arbete pågår ett mödosamt arbete att ta fram och revidera och förnya gymnasieskolan ytterligare. Vision 2011 är under bearbetning, mer om det under litteratur och tidigare forskning. [17:  S. G. Hartman 2000, s. 220]  [18:  R. Larsson 2009, s. 185] 


Här följer en kort beskrivning om gymnasieskolans historia. Gymnasieskolan har inte alltid varit en respekterad skolform och fram till 1860 kunde man inte hitta några bättre mäns barn i gymnasieskolor. Statuslyftet för gymnasieskolan kom tillsammans med att universitet släppte en del av examinationsrätten till läroverken. Därmed fick undervisningen ett tydligare bildningsmål och studieföreberedande karaktär. Läroverkslärarna byggde bokstavligt landets framtid och kyrkans inflytande var stor ända fram till 1950-talet. Hartman skriver även att gymnasieskolan aldrig har varit obligatorisk, eleverna har aldrig haft skolplikt och kristendomsundervisningen har inte på långa vägar sett ut som i den obligatoriska skolan.[footnoteRef:19] [19:  S. G. Hartman 2000, s. 228] 




Religionsämnet däremot har varit ett hett ämne och inte minst debatten om ämnet ska vara kvar eller inte, man ser en mer enad trupp vad som gäller innehållet i undervisningen. Under 1900-talet händer det mycket när det gäller religionsämnet, bland annat förklarades ämnet till kärnämne och var därmed ett obligatorium för samtliga sexton gymnasieprogram.



Hartman sammanfattar gymnasieskolan med fyra olika skeden. Det första var en yrkesföreberedande ämnesutbildning då de flesta skulle bli präster, det andra där tyngden låg på det allmänna bildningsmålet, för att sedan under förra seklet bli till den tredje skede till personlighetsutvecklingsstudier. Det sista Hartman tar upp i sin uppsats är att påvisa hur religionsämnet måste anpassa sig till den multikulturella Sverige.[footnoteRef:20] Härifrån kommer vi in till vision 2011 som regeringen arbetar på, där gymnasieskolan skall förändras den femte gången. Det som planeras är en revidering från skollagen till betygssättningen. Jan Björklund sammanfattar delar av revideringsarbetet i Regeringsbeslutet 1:4 ”Uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m.” Denna rapport är mycket färsk skriven 2009-10-01 och kärnan i rapporten består i att kursplanerna som gymnasieskolorna har i dagens läge bör vara reviderade och utformade på ett sätt där den ändamålsenliga strukturen kommer att kunna spåras.[footnoteRef:21] Med ändamålsenliga menar Björklund att Vision 2011 kommer gymnasieskolan att delas på två inriktningar, den yrkesföreberedande och den högskoleföreberedande och att man efter det kan ålägga antingen en yrkesexamen eller högskoleföreberedande examen och denna examen skall i sin korthet vara som ett kvitto på att man antingen är beredd för ett yrke eller högskolestudier menar Jan Björklund. Varje program har en föreskrift om hur många poäng kärnämnen ska innehålla och hur många poäng yrkesföreberedande ämnen ska innehålla. Dessa ändringar träder i kraft första mars 2010 och skall tillämpas på nationell nivå från första juli 2011. [20:  S. G. Hartman 2000, s. 230]  [21:  U 2009/2114/G] 


.

1.4 Begrepp och perspektiv

För att underlätta förståelsen av uppsatsen måste vi tala om terminologin och begrepp som förekommer i uppsatsen. De begrepp som ska klargöras här är mystik, meningsfullt lärande, mognad och inlevelseförmåga. Ett annat förutsatt begrepp blir perspektiv i den här uppsatsen då perspektiv huvudsakligen har eleven och läroplanen i åtanken. Samtidigt som den didaktiska delen blir övergripande även när man tänker på eleven som mottagare och utgångspunkt.



Religionsvetenskap är inte ett särskilt område, utan som alla andra skolämnen finns det en värld eleven skall träda in i. Däremot finns det olika perspektiv som kan göra lärandet till ett fenomen som vi redan tittat på i föregående kapitel där objektivitet och perspektiv spelar roll. Som lärare bör man vara medveten om hur man närmar sig sitt eget ämne och försöka se ämnets båda sidor i förhållandet till sig själv och till elever. Därför kan all religionsundervisning bedrivas antingen utifrån ett teologiskt eller filosofiskt inifrånperspektiv och därmed riskera att bedriva en harmoniserande och religionsförsvarande undervisning eller så kan religionsundervisningen använda sig av utifrånperspektivet och kan lätt förfalla till överlägset avståndstagande och religionen ses då som objekt, skriver Björn Skogar.[footnoteRef:22] Detta har i sin tur att göra med hur lärarna presenterar och närmar sig till sitt ämne. I uppsatsen kommer detta att vara påtagligt i form av hur lärarna talar om sitt eget ämne. Jag kommer inte att påpeka det särskilt men som läsare kan det vara iögonfallande hur lärarna talar om ämnet. [22:  S. G. Hartman 2000, s. 108] 




I Nationalencyklopedin hittar vi en beskrivning om mognad och denna definition kommer vara bakgrunden när vi i resultatdelen talar om elevers mognad. NE ger en definition av mognad som ett psykologiskt begrepp som i sin korthet betyder att egenskaper hos en person utvecklas till en nivå där de blir funktionsdugliga och öppnar möjligheter för nya beteenden och nya inlärningsformer som inte har varit möjliga innan mognaden inträtt. Denna mognad som vi pratar om i uppsatsen är just en sådan som dessutom är ett resultat av genetiska anlag och miljöfaktorer.[footnoteRef:23] [23:  NE 2009] 




En annan viktig term är inlevelseförmåga. När vi senare i uppsatsen kommer att tala om förståelsen av mystiken och hur eleverna kan uppfatta mystiken då talar vi om inlevelseförmåga efter U. Holm definition. Hon menar att empati/inlevelseförmåga innebär att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov.[footnoteRef:24] U. Holm menar även att denna förmåga är väsentlig i mänskliga relationer.[footnoteRef:25] Detta kan vi direkt koppla till kursplanen i Religionskunskap A där eleverna skall beskriva och förstå religioner och livsåskådningar. Eleven skall kunna reflektera och uppfatta grundläggande uttrycksformer och människors beteende i sin omgivning.[footnoteRef:26] [24:  U. Holm 2001, s. 106]  [25:  U. Holm 2001, s. 112]  [26:  SKOLFS 2000, s. 8] 




För att läsaren inte skall förvirras av begreppet meningsfullt lärande, kommer en definition vara på sin plats. I lärarkåren är begreppet meningsfullt lärande ett mycket känt begrepp och behöver sällan analyseras extra. I denna uppsats kommer jag inte gå in extra för att presentera relevanta teorier om meningsfullt lärande utan utgår från Burners teori om att kunskaper ska ha en mening för eleverna. Kunskaper ska tala till elevers känslor och motiv annars finns det en stor risk att förmedlandet inte blir relevant och inte får en betydelse för eleven.[footnoteRef:27] [27:  H. Egidius 2003, s. 104] 




Sist men inte minst skall mystik förklaras. I denna uppsats kommer mystikbegreppet vidgas en aning eftersom de verksamma lärare som har deltagit inte använder sig av mystikbegrepp överhuvudtaget utan de talar om mystiken på olika sätt. En lärare kallar mystiken för en inriktning, en annan benämner inte ordet men refererar till begreppet och de resterande två håller sig till mystikbegreppet som jag presenterar. Jag hänvisar till ett begrepp som står i NE och är skriven av Antoon Geels. Han är en av de främsta forskarna i Sverige och kommer att få en närmare beskrivning under litteraturavsnitten. Enligt honom och NE är mystik en erfarenhet som uppstår vid mötet med den yttersta verkligheten. Den förekommer i alla världsreligioner och ordet mystik används särskilt inom judisk, kristen och islamisk mystik.[footnoteRef:28] I den här uppsatsen skulle enbart judisk mystik hanteras, men i takt med materialets insamling visade det sig att judisk mystik inte förekommer alltför ofta i undervisningssammanhanget. Därför kommer uppsatsen att utgå från ovanstående definition. [28:  NE 2009, A. Geels] 




1.5 Litteratur och tidigare forskning

Litteratur

Gun Imsen ”Lärarens värld” 1999 kommer stå för en del av förståelse av hur det går till i klassrummet, hur man kan analysera och förstå klassrumssituationen. Dessutom kommer intervjuer och reflektioner från Imsen blandas med frågan vad är en god undervisning? Henri Egidius ”Pedagogik för 2000-talet”2003 kommer att bistå med olika visioner som kan ha relevans i uppsatsen med tanke på nya infallsvinklar i klassrummet sedan 1900-talet. I uppsatsen kommer dessa böcker stå för det didaktiska perspektivets analysdel.



Birgit Lindgren Ödén och Peder Thalén ”Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av förändring” 2006 är en samling av texter angående religionsdidaktik. Bokens centrala tanke är att religionsdidaktiken inte kan isoleras från det som sker i samhället. Boken frågar även vilka som är religionsdidaktikens viktigaste frågor. För arbetet är några texter mer relevanta än de andra. Redaktörerna kommer till tals i den här uppsatsen först och främst. De övriga författarna blir mer sekundärlitteratur.



”Livstolkning och värdegrund – Att undervisa om religion, livsfrågor och etik” av redaktör Ros Mari Hartman 2000. Antologin tar upp uppgiften att undervisa i religion, etik och livsfrågor och består av sju olika uppsatser som belyser det svåra undervisningsområdet som religionslärare står inför. Författarna ger utifrån sina kompetensområden en inblick i ämnesområdets centrala perspektiv. Denna antologi har kommit till speciellt för lärarutbildningen och avsikten har varit att belysa aktuell forskning och professionell lärarkunskap. Två av uppsatserna har en relevans för uppsatsen, dessa två är Ragnar Furenheds ”Undervisning och förståelse: exemplet religionskunskap” och Sven G. Hartman ”Hur religionsämnet formades”



Antoon Geels har skrivit ”Medvetandets stilla grund” 2008. Boken ger en översikt över mystika erfarenheter, spiritualitet och andlighet inom världens fem stora religioner. Boken anknyter även till nutida västerländska fenomen och intresse för andlighet som enligt författaren aldrig varit större än nu. Från denna bok har relevant information hämtats som kan understryka lärarnas åsikter eller bevisa någon form av mystika erfarenheter och hur dessa tjänar västvärldens kommersiella syften.



”Guds älskarinnor: om hängivna kvinnor i en livrädd värld” av Anita Goldman står för genusperspektivet i uppsatsen. Denna bok handlar om mystiken och hängivna kvinnor, men även om genus, makt, prestige, sexualitet och inte minst laddningen som finns mellan människa och världen och Gud och människa. Mystiker som väljer Gud och erfarenheter istället för världsliga premisser i livet. Anita Goldman visar oss en bild som sträcker sig lång tillbaka i historien.



Rune Larsson har skrivit ”Samtal vid brunnar: introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik.” Boken är rykande färsk utgiven 2009 och har en syn på världen som kan lätt kännas igen av nutida människor. Larsson beskriver i sin bok utifrån mångfald samtal vid brunnar, dvs. deltagarna i klassrummet eller vid lärande miljöer är som att dela erfarenheter och upptäcka hitintills okända världar tillsammans. Denna bok är central för uppsatsens del och kommer med en hel del fakta såsom en hel del med nya infallsvinklar.



”Regeringsbeslut 1:4” 2009-10-01, utgiven av Utbildningsdepartementet och Jan Björklund står för vision 2011 i denna uppsats eftersom gymnasieskolan går genom en reform som ska börja gälla 2011, vilket i sin tur är viktigt för uppsatsens del påvisa aktualitet men även de eventuella ändringarna i framtiden.



Carl E. Olivestam ”Religionsdidaktik” 2006 kommer med synpunkter hur läraren kan möta undervisningsuppdraget med utgångspunkt från olika vetenskapliga perspektiv. Dessutom diskuteras hur läraren utifrån läroplan/kursplanen kan åstadkomma en elevattraktiv undervisning.



Tidigare forskning

Det finns mycket väl genomarbetad forskning när det gäller läraryrket, pedagogik, vilka metoder som är relevanta inom skolvärlden och vilka grunder lärarna har till sin undervisning. Skolverket står för en hel del av publikationer som talar om färsk forskning inom skolvärden. Däremot finns det en mycket mager portfölj med innehållet mystika erfarenheter och skolundervisning. Det finns kandidatuppsatser som handlar om mystika erfarenheter men då utan ett pedagogiskt och undervisningsperspektiv. I min uppsats har jag därför valt enbart en av alla dessa, eftersom jag enbart delvis kan återanknyta till mitt syfte denna uppsats har huvudsakligen varit till inspiration och den är skriven på Högskolan i Gävle av Therese Laurila och heter ”Yoga och identitet: En gammal tradition möter nya utövare” 2008.[footnoteRef:29] [29:  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-616] 




1.6 Disposition

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Den första är inledningen, den andra redovisningen och den tredje slutsatser och reflektion. I inledningsdelen redovisas uppkomsten av frågeställningar, syfte, metod, religionsämnets bakgrund, begrepp och perspektiv, litteratur och disposition.



Under redovisningen, alltså andra delen av uppsatsen, kommer tre perspektiv att behandlas: religionsdidaktiska perspektivet, erfarenhetens perspektiv och lärarrollens perspektiv. Eftersom intervjufrågorna utgår från olika perspektiv bör detta redovisas på samma sätt. Under denna del bedrivs inte analys däremot kommer jag att placera in intervjusvaren i en vidare kontext i form av relevant litteratur. Religionsdidaktiska perspektivet koncentrerar sig på frågorna vad, hur och varför. När det gäller erfarenhetens perspektiv utgår jag från lärarnas tankar om mystik, besöket till London, meningsfullt lärande och om eventuell undervisning i mystik har med djup/ytlighet att göra. Lärarrollens perspektiv i sin tur handlar om synen på läraren, lärarnas egen tid som student samt personliga åsikter om det är möjligt att bedriva undervisning om erfarenheter med teorier. Även mystiken och jämställdheten kommer att tas upp i denna del av uppsatsen.



Under slutsatser och reflektioner, den tredje delen i uppsatsen, kommer de olika perspektiven att redovisas utifrån det ursprungliga syftet och lektionstillfället har också sin plats i denna del. Slutsatser besvarar frågeställningarna och knyter ihop syfte och frågeställning från den inledande delen. Under reflektioner delger jag även mina egna funderingar om intervjustudien och de förhoppningar som framgått under inledningen.



Till sist följer en källförteckning med källhänvisningar all referensmaterial. Hur läsaren kan komma i kontakt med såväl skriftlig som inspelad material. En bilaga med de frågeställningarna följer allra sist i rapporten.



2. REDOVISNING AV UNDERSÖKNINGEN

Under redovisningsdelen presenteras tre olika perspektiv för att skapa struktur och dela upp intervjufrågorna systematiskt beroende på hur de är ställda. De tre perspektiven är; det religionsdidaktiska perspektivet, erfarenhetens perspektiv och läarrollens perspektiv. Syftet med denna uppdelning är att ge en tematisk indelning av intervjustudien i alla områden som studien tog upp. Intervjusvaren varvas med relevant material från litteratur.



Intervjufrågorna finns som bilaga och de är ordnade på följande sätt. Under den religionsdidaktiska delen redovisar jag svaren på: Kan man hitta belägg inom kursplanen för att lära ut mystiken i religionskunskap? Kan mystiken få plats inom rådandebetygskriterier? Vad skulle man hänvisa till? Finns det några didaktiska dilemman att ta hänsyn till eller få stöd av? Undervisar du i mystiken? Om nej, varför inte? Finns det andra lärare som undervisar i mystiken? Anser du att gymnasieelever är mogna och mottagliga för undervisning inom mystiska erfarenheter? Kan det bero på eleverna vad som tas upp under kursen? Finns det olika mål inom olika program vad som gäller religionsundervisning? Kan mystiken som ett inslag i ämnet bidra till meningsfullt lärande? Ge exempel, om inte varför tror du det?



Under erfarenhetens perspektiv redovisar jag svaren på frågorna; Finns det en efterfrågan att undervisa i mystik inom ämnesgruppen? Anser du att besöket till London och kabbalagudstjänst har gett dig nya infallsvinklar för att undervisa i judisk mystik? Kan religionsundervisningen bli ytlig om delar av religioner uteslutas från undervisningen? Hur upplever du diskussionen om kabbala i media? Tenderar skolundervisningen ta efter mediala bilder i undervisningen Kan det vara bra för ämnesutvecklingen att undervisa i mystiken? Kan ämnet få ytterligare djup och bli mer intressant med hjälp av mystiken?



Sista perspektivet, lärarrollens perspektiv redovisar jag svaren på: Kan man bedriva undervisning om erfarenheter, i dagens skola, med hjälp av teorier? Förklara. Dessutom kommer jag att redovisa lärarrollens betydelse och lärarnas egen tid som studenter, insatta i en relevant kontext.



2.1 Religionsdidaktiskt perspektiv

Kan man hitta belägg inom kursplanen för att lära ut mystiken i religionskunskap?

Didaktik handlar om den undervisning som sker i skolans värld med ett tydligt och uttalat pedagogiskt syfte. Centralt för didaktiken är det som händer i klassrummet och som direkt har att göra med lärarens undervisningsarbete. Frågorna om vilket stoff eleverna skall arbeta med, hur de skall arbeta med material och hur läraren skall arbeta med det stoff hon eller han presenterar.[footnoteRef:30] Frågorna vad, hur och varför får man enklast svar på när vi läser kursplan för religionskunskap A. Där står det vilka mål som eleven skall ha tillägnat sig under kursens gång.[footnoteRef:31] [30:  G. Imsen 1999, s. 29]  [31:  SKOLFS 2000, s. 8] 




När jag då undersökte mystikens plats på ett religionsdidaktiskt sätt så kan vi börja med att lärarna som intervjuades var eniga, tre av fyra trodde inte att någon lärare överhuvudtaget använde sig av material som innehöll mystik i sin undervisning, men var eniga om möjligheten att kunna få arbeta med det stoff som mystiken innehåller. Tre av fyra lärare hänvisade till kursplanens första mål ”Eleven skall kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla.”[footnoteRef:32] En av lärarna tyckte inte att kursplanen var till hjälp för att kunna lära ut eller arbeta med material som innehåller mystik, men ändrade sig under intervjuns gång och hänvisade till punkten ändå. [32:  SKOLFS 2008, s. 8] 




Undervisar du i mystiken? Om nej, varför inte? Finns det andra lärare som undervisar i mystiken? Vilket stoff använder lärarna i undervisningen om mystik?

Lärare ett undervisar inte i religion för tillfället. Den läraren säger att man kan ta upp allt som mystiken innebär i sin undervisning men poängterar att eleven måste vilja det. Lärare två tycker efter en diskussion om begreppet mystik: ”ja, men sufismen tar jag alltid upp”. Läraren berättar att hon tar upp sufismen och berättar om de nio levnadsreglerna. Att en sufier inte får tala om när den svälter i första taget. Hon tar även upp vad muslimska teologer anser om sufismen. Hon berättar att som lärarstoff kan man exempelvis använda sig av meditation, om heliga Birgitta och zenbuddism, men att när man tar upp stoff som benämns och har en underrubrik mystik, använder hon sällan ordet mystik. Hon berättar strax efter om en uppgift om mystik och mystika rörelser. Under samtalet kryper upp att chassidism förekommer i hennes stoff, likaså berättar hon om Martin Luther och om åskvädret. Strax efter så säger hon:



”Jag tror också att man plockar in de grenar omedvetet … att jag inte tänker nu tar jag mystiken utan nu tar jag zenbuddismen … eller på islam nu tar jag shia och sunna och sedan väljer jag ta sufismen, men tänker inte nu är det mystiken utan mer inriktningar.”



Hon talar även om att skolan inte enbart har ansvaret över religionsundervisningen men att i skolan finns det även fostrande uppgifter och att elever skall formas till dugliga samhällsmedborgare. Björn Skogar menar att gymnasieskolan helt enkelt är skyldig att bidra till barnens och unga människors medborgerliga fostran efter läroplanen.[footnoteRef:33] [33:  R. M. Hartman 2002, s. 103] 




Lärare nummer tre säger att han inte har ett utarbetat stoff som han tar upp som mystikundervisning, men tillägger att om man kommer in till tungotal säger han att det är en religiös erfarenhet. Han driver en mer filosofisk diskussion kring stoff och innehållet från ett mystikdidaktiskt perspektiv. Han benämner att det inte står i böckerna eller att det inte finns tillräckligt med bra läromedel för att ibland skulle det underlätta om det skulle stå mystik i böckerna. Han säger att han förstår att böckerna inte tar upp det men lägger till att om vi aldrig benämner saker som de är kan det bli ens nackdel. Önskan att stoffet kunde vara levande på ett sätt där eleverna faktiskt skulle se att man gör en ritual, eller att tron kan få en fysisk påverkan i form av askes eller extas. Närheten till den verkliga miljön och ens närområden kan hjälpa och kan väcka intresset hos eleven. Han berättar om att i indiska religioner är det nästintill omöjligt att komma ifrån mystiken. Läraren uttrycker även vikten av att gå in på vad som händer med människan psykiskt och fysiskt. Yoga tas upp som ett exempel och vad som händer med kroppen när man ställer sig i yoga. Även extas och hur man kan relatera till en extatisk tillvaro i en annan grupp t.ex. inom sport. Förstår eleverna det kan de lika väl förstå extas i en religiös grupp. Han talar även om att vad som tas upp som stoff ska utgå från eleven. Här kan vi tydligt se en hermeneutikdidaktisk modell vilket innebär att läraren och eleverna är jämställda i den bemärkelsen att båda är människor och undervisningen kretsar kring vad som händer när en människa möter en religiös text. Läraren utgår delvis av elevens förförståelse och elevens kognitiv och emotionell mognad.[footnoteRef:34] [34:  C. E. Olivestam 2006, s. 146] 




Kan mystiken få plats inom rådande betygskriterier? Vad skulle man hänvisa till? Finns det några didaktiska dilemman att ta hänsyn till eller få stöd av?

Samtliga lärare hänvisar till läroplanen som en didaktisk svårighet varför mystiken får eller inte får plats i undervisningen. Det är en tolkningsfråga säger en av lärarna. Två av pedagogerna hittar plats för mystiken i läroplanen och i kursplanen trots att det inte är beskrivet med ord. Två av lärarna ser inte att kursplanen hjälper läraren att få fram mystiken, men vid en vidare diskussion kring mystiken säger en av de att han visst kan hitta mystiken i religionerna men som lärare bör man vara försiktig att introducera alltför extrema fall inom religion, vilket kan leda till att eleven blir ännu mer fientlig mot religionsbegreppet. Betygskriterier premierar förståelsen mellan människor, och mystiken bidrar till det och därigenom har mystiken sin plats i undervisningen. Läraren säger att jämföra olika riter kan innefatta även mystiken och att man kan göra det på g eller på en högre nivå. Ett didaktiskt dilemma som en lärare nämner är stoffet. Han uttrycker ett moment 22 om läromedel. Det material som läraren har att arbeta med är inte alltid tillfredställande. Ibland hittar läraren intressant material men i klassrumssituation fungerar inte materialet som läraren hade tänkt sig. Ibland är information om religioner för avancerad och vid något annat tillfälle kan berättarrösten vara föråldrad. Han nämner att utbildningsradio och andra medier inte framställer tillräckligt intressant stoff för eleverna. Han säger att i dagens samhälle förändras information fort och nämner ordet jihad (min kursivering)som ett exempel. Läraren påstår att så fort någon nämner det ordet finns det i tidningar och i medier, men enligt religionsläraren behöver det inte alls vara korrekt återgivet. Svårigheter speglas i undervisningen där elever redan har en bild av olika företeelser, som inte alltid stämmer, men det finns inte tillräckligt med material att välja mellan när ordet jihad ska förklaras. Detta bekräftas av andra lärare också och objektivitetskravet lyser genom då lärarna alltid är måna om att belysa religiösa fenomen från flera håll.



Anser du att gymnasieelever är mogna och mottagliga för undervisning inom mystiska erfarenheter? Kan det bero på eleverna vad som tas upp under kursen? Finns det olika mål inom olika program vad som gäller religionsundervisning?

I modern religionsdidaktik är psykologer framträdande med åsikter som Jean Piaget och hans kognitiva utvecklingstänkande i form av anpassning av kunskapsprocesser hos barn. Ronald Goldman fortsätter på samma linje och talar om den intellektuella mognaden hos eleven som avgörande för det stoff som lektionen skall innehålla.[footnoteRef:35] Tre av fyra lärare tror att eleverna på gymnasienivå är tillräckligt bevandrade i livet och har en kognitiv mognad så att mystiken inte skulle vara något problem för dessa. En av dem uttrycker att läraren måste förbereda eleverna, en anledning till att hon tror på en mognadsnivå är att hon generellt tycker väldigt gott om eleverna. Sedan ser hon skillnad i mognad mellan olika program yrkesinriktade program och teoretiskt inriktade programelever har olika mål i sikten och som lärare vill man skapa ett sammanhang även om man undervisar i mystik. Läraren uttrycker vad som kan kallas för didaktiskt relationstänkande enligt Imsen. G. Imsen menar att läraren bör skapa en begreppsram där hon eller han kan ta ställning till undervisningens innehåll, samt att läraren skall uppfatta sambandet mellan mål, innehåll och arbetsformer. Dessa för att bidra till uppfyllandet av kursmål.[footnoteRef:36] Som det står ovan bekräftar Imsen även att läraren måste ta hänsyn till elevernas förutsättningar och möjligheter och det didaktiska relationstänkandet kan även ses som mall för planerandet av undervisningen.[footnoteRef:37] [35:  C. E. Olivestam 2006, s. 138]  [36:  G. Imsen 1999, s. 38]  [37:  G. Imsen 1999, s. 372] 




En annan lärare tror att eleverna inte är mogna för mystik eller knappt religionsundervisningen, och berättar om hur hon gång på gång måste motivera eleverna och försvara religionsämnet. Hon nämner även förmågan att tänka abstrakt som bristfällig. Jean Piaget menar att utvecklingen skall gå från reflexrörelser till det mer abstrakta och logiska tänkandet under tonåren, därmed även sättet att konstruera sin verklighet bygger på mentala strukturer i utveckling.[footnoteRef:38] Hennes iakttagelser bekräftas av ett empiriskt lektionstillfälle, som jag genomförde om mystiken och två veckor senare utvärderade, eleverna kom inte ihåg någonting av mystiken, alltså kan man konstatera att antingen var det för abstrakt eller var inte eleverna intresserade. Klassen var yrkesinriktad. [38:  H. Egidius 2003, s. 95] 




En lärare tror däremot att eleverna på gymnasiet är lite för gamla för religionsundervisningen och att det dessutom läggs in sista året på gymnasiet på de yrkesföreberedande programmen tycker han är lite för sent. Läraren säger att eleverna kan bli lite ointresserade för existentiella frågor när de är på väg att ta steget till arbetslivet och mystiken kan inte göra saken avsevärt bättre för redan skoltrötta elever. Han säger att det inte har med mognad att göra och när han frågar sina elever säger de att de inte alls funderar för mycket. Han säger att likgiltighet är en större fara, särskilt i yrkesprogram då eleverna funderar över; vad har det här med rörmokeri att göra? Han säger också att när existentiella frågor först tas upp i trean efter flera års uppehåll från religionsundervisningen kan det vara svårt att börja tala om dessa frågor igen. Han menar att frågan om människors livsfrågor inte bibehålls öppen i skolvärlden och då blir det svårt att motivera eleverna. Läraren beskriver att i andra klasser är det mycket lättare att undervisa i. Hos vissa yrkeselever kan man komma ännu djupare i undervisningen just på grund av att deras framtida intresse bygger på att arbeta med människor. Religionsundervisningen uppgift blir att försöka hjälpa elever med sökandet av svar på dessa frågor och det didaktiska dilemmat blir att lärarens didaktik blir avgörande för stoffurval och behandlingssätt i religionsundervisningen.[footnoteRef:39] [39:  C. E. Olivestam 2006, s. 139] 




Kan mystiken som ett inslag i ämnet bidra till meningsfullt lärande? Ge exempel, om inte varför tror du det?

Lärarna tillfrågades om mystikundervisningen kunde bidra till meningsfullt lärande. Jag återkopplar till Burners teori om meningsfullt lärande, Burners menar att kunskaper skall ha mening för eleverna och tala till deras känslor, och motiv, utan det riskerar undervisningen att inte få verklig betydelse för enskilda elever. Han menar även att unga människor inte förvärvar en god självkänsla om de i sina studier inte upplever att kursinnehållet har relevans för yrkeslivet och som samhällsmedborgare.[footnoteRef:40] Samtliga lärare kunde se detta som en del av meningsfullt lärande. Om eleven befinner sig i mystiken och kan tas in genom mystiken till undervisningen så varför inte säger en av pedagogerna. En annan påvisar elevernas redan existerande intresse för andar och mystika drag i världen och tillkännager att detta kan vara ett sätt att introducera och hitta en öppning till religionsundervisningen. [40:  H. Egidius 2003, s. 104] 




En av lärarna säger att om det handlar om elevens närmiljö blir det meningsfullt. Mystiken skulle kunna hjälpa elever att förstå hur religionen kan bli så oerhört viktig för någon. Har eleven dessutom upplevt någon mystik upplevelse eller kan beskriva en sådan upplevelsefinns det en koppling till förståelse. Samma lärare säger:



”Och då kan man dra en koppling och därför blir det så viktigt. Skulle någon då tala illa om religion eller tro, då kan man personligen bli illa till mods, trots att det inte är meningen. Då kan man förstå och då tror jag att det bidrar till meningsfullt lärande, det som syftet är med att förstå. Vi ska få eleverna vilja att förstå och vara nyfikna på vad som ligger bakom, då tror jag att mystiken kan bidra som ett sätt att hjälpa eleverna att förstå.”



Sista pedagogen yttrar också att meningsfullt lärande kan ha sin plats tillsammans med mystikundervisningen och som talaren ovan menar även denna lärare att det bidrar till förståelse. Hon tar upp även nyandlighet och menar att det i sig innehåller en stor del mystik. Hon drar paralleller med dagens nyandliga rörelser som möter det ursprungliga och säger hur det gamla återuppstår fast i en moderniserad variant.



Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi säga att lärarna är medvetna om de didaktiska val om hur, vad och varför tas upp under religionstimmen. Däremot har lärarna liten eller ingen inblick i kollegors tankar kring elevers mognad, och innehållet i religionsundervisningen där någon lärare alltid undervisar i mystiken utan att benämna det med ordet mystik utan som grenar inom religion. Samtliga lärare är välbevandrade inom kurs och läroplan och kan hitta didaktiska dilemman både i lärostoff såsom i interaktionen mellan elev och lärare. Lärarna visar olika intresse för ämnet mystik och samtliga poängterar att eleven skall vara i centrum. Det didaktiska relationstänkandet i form av att läraren måste skaffa sig en begreppsapparat om frågor rörande stoff, läroplan och eleven fördjupar det didaktiska förhållningssättet. Men att hitta relevant och aktuellt material är inte det enklaste enligt flera lärare.



2.2 Erfarenhetens perspektiv

Under denna del skall jag redovisa tankar om mystiken som kom fram under intervjuer med lärare. Två pedagoger, en av de med det längsta erfarenhetsbagaget och den andra nyexaminerade läraren står huvudsakligen för resonemanget under denna del. Dessa två lärare drev en bred diskussion kring frågorna de fick, de andra två fattade sig kort under hela intervjun och kommer till tals mindre än de andra. Ytterligare talar vi om djupet i religionsundervisningen och hur mystiken kan bidra till såväl det jämställda och fördjupande delen av undervisningen.



I kursplanen står det följande: ”Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv.”[footnoteRef:41] [41:  SKOLFS 2000, s. 8] 




Anita Goldman skriver i ”Guds älskarinnor” ”Själva mötet mellan människa och Gud, mellan själ och Ande beskrivs ofta som ett erotiskt laddat möte mellan en kvinnlig själ och en manlig gudomlighet.”[footnoteRef:42] [42:  A. Goldman 2005, s. 29] 




I religionsundervisningen kan vi påpeka jämställdheten på ett påtagligt sätt när de feminina egenskaperna som så många gånger utlämnas vid ritualer och hierarkier, plötsligt blir eftersträvansvärda och till och med upphöjda när det gäller mystiken.[footnoteRef:43] Mystiken är den enda frizonen kvinnor har haft och där de utan förklaringar kunde bejaka sina egna erfarenheter och utveckla sitt eget språk, att leva i marginalerna istället som en del av den etablerade religionen har varit få förunnat.[footnoteRef:44] Det kan vara underligt att mystiken just nu i den postmoderna och mångkulturella värld får plats i människors liv och paradoxalt spränger gränserna för manligt och vetenskapligt orienterad värld, menar Anita Goldman. Kan detta bidra till att vi inte glömmer bort genusaspekten i religionsundervisningen då det ofta är män som upptar religionstimmen. Varför känner en av lärarna att Heliga Birgitta får lättare plats under medeltiden och historielektionen än i religionsundervisningen? Däremot har Martin Luther en mycket mer självklar plats inom religionsundervisningen och detta kan vi förstå med tanke på att läroplanen nämner kristendom och vi lever i ett protestantiskt land. Läraren menar att det är spännande och att mystiken är väldigt bred, alltifrån meditation till att man känner kontakten med Gud, men i verkligheten kan det vara mycket svårt att ta på. Under intervjuns gång kommer hon själv på flera mystika rörelser och mystiker som hon ”självklart” tar upp i sin undervisning. [43:  A. Goldman 2005, s. 29]  [44:  A. Goldman 2005, s. 29] 




Anser du att besöket till London och kabbalagudstjänst har gett dig nya infallsvinklar för att undervisa i judisk mystik? Hur upplever du diskussionen om kabbala i media? Tenderar skolundervisningen att ta efter mediala bilder i undervisningen?

Här redovisar jag samtalet om Judisk mystik och besöket till ett Kabbalacentrum i London. Kabbala kommer från verbet att mottaga och ursprungligen börjar historien om judisk mystik med Hesekiel och hans tronvision som i sin tur ligger som grund till den judiska mystikens litterära rötter. Hesekiels visioner är de mest kända, dessa visioner hittar vi i gamla testamentet, och redan före vår tideräkning och i början av vår tideräkning blir judiska tänkare inspirerad av Hesekiel.[footnoteRef:45] Som sagt ligger tyngdpunkten i den av Hesekiel beskrivna himmelska triumfvagnen som också ligger som ett tema för bibeltolkning. Tidiga kabbalister menade att det var möjligt att stiga upp till den gudomliga världen.[footnoteRef:46] Läraren menar att man bör ha en bra bild av vad mystiken t.ex. kabbala är för någonting innan man kan föra vidare en så objektiv bild som möjligt till elever. Själv undervisar hon om chassidismen och säger att eleverna kan bli förvånade när de först läser om ortodoxa judar och sedan får en annan bild av dessa via chassidismen. A. Geels menar att chassidismen är en hopplockning av Hekhalolitteraturen (detta är litteraturen om ovanstående judiska mystikens ursprungslitteratur), Zohar(ett utarbetat kompendium av kabbalistiska tankar och en omsorgsfullt utarbetad människosyn), 12-1300 talets extatiska kabbala, samt traditioner från Moshe Cordovero.[footnoteRef:47] [45:  A. Geels 2008, s. 22]  [46:  A. Geels 2008, s. 24]  [47:  A. Geels 2008, s. 61] 




Vidare diskuterar vi hur kabbala förmedlas i media och läraren menar att när de kom till London och till kabbalacentrum hade flera lärare fördomar mot läran. Fördomarna kom från massmedia, enligt henne. Hon uppger att Madonna och kabbalisterna verkar vara en sluten grupp och tillkännager att även hennes dotter tycker att det är lite hippt med Madonna och kabbala. Sedan säger hon att man bör ta upp aktuella saker som händer i klassrummet, men hänvisar direkt till tillräckliga och korrekta kunskaper i ämnet. Geels sammanfattar att om klassisk kabbala var inriktad på att med andliga övningar och den judiska lagen påverka gudomligheten så är nutida kabbala inriktad på den mänskliga världen, från både nationella och psykologiska vinklar. Även här kan vi se en radikal skillnad på kvinnoaspekten. I klassisk kabbala hittar vi inga kvinnogestalter, men i nutida kabbala kan vi lägga märke till ett ökat antal av kvinnliga andliga lärare.[footnoteRef:48] [48:  A. Geels 2008, s. 74] 




Den andra läraren som diskuterar mystiken tar det från två olika håll, dels berättar läraren om yogarörelsen och dels om sufirörelsen. Läraren ser ett problem i den svenska debatten om nyandlighet, problemet som informanter ser är följande: Om individen går på styrkeyoga utan att reflektera över vad det grundar sig på och utelämnar frågan: ”Är det samma som bhaktiyoga?” då har vi ett problem enligt honom. Läraren säger att detta blir lite iögonfallande när vi tar vissa begrepp fyller de med eget innehåll, som i sin tur är tillräckligt vagt för att den som inte är påläst ser det som någonting genuint indiskt eller kinesiskt. Han gör sig en bild av den kommersiella i nyandligheten och befinner sig i gott sällskap för A. Geels skriver att religion och andligheten har blivit en handelsvara och t.ex. yoga har förvandlats till oigenkännlighet.[footnoteRef:49] Geels förklarar att klassisk yoga har sitt ursprung i Yogasutra och att den vise då skall ägna sig åt att hitta det gudomliga i sin egen personlighets grund.[footnoteRef:50] Informanten visar även hur ett begrepp kan både vara utmanande för en del och rolig för dessa som har en inre blick i yogatraditionen. Även om läraren inte var med till London tycker han att mediebevakningen av Madonna och Kabbala ställer vissa fenomen på sin spets och det är tacksamt för diskussioner. Likaså har ordet yoga förekommit i många olika sammanhang. Läraren säger att man måste visa större respekt för olika rörelser och hänvisar till islam. Om man som lärare säger en sak om muslimerna t.ex. muslimerna tror … och det sitter en grupp muslimer i klassrummet som inte tror … här tror informanten att det gäller även för mystiken. Att det är vanligare än man tror, men en aning mer kollektivt betingat, lika som det kanske sitter en hel del elever vars mamma har provat tungotal även om det inte är vanligt bland lärare och vänner, menar han. Sedan berättar läraren om en avhandling som påvisar att pengarna rör sig enbart inom sufiordern. Han säger att avhandlingen speglar hur samhället fungerar och får oss fundera på vilka grunder vi har t.ex. för handeln. Läraren berättar att i avhandlingen visas det en bild av hur pengarna rör sig och dem rör sig enbart inom sufiordern på ett speciellt sett och inte utanför. Det visar sig att man även handlar inom samma grupp när man befinner sig utanför landet eller på sin höjd sker handel och affärsverksamhet mellan olika sufiordnar för att inte bli lurade. Läraren ställer en följdfråga till sitt eget resonemang och frågar: när vi inte längre har geografiska skiljelinjer, vad är det som begränsar oss då? [49:  A. Geels 2008, s. 308]  [50:  A. Geels 2008, s. 258] 




Kan religionsundervisningen bli ytlig om delar av religioner uteslutas från undervisningen? Kan det vara bra för ämnesutvecklingen att undervisa i mystiken? Kan ämnet få ytterligare djup och bli mer intressant med hjälp av mystiken?

Kan då mystiken vara ett inslag som för oss djupare in i det religiösa livet? Här är pedagoger eniga och alla menar att religionsundervisningen blir mer förståelig med hjälp av mystiken. En av lärarna uttrycker att han alltid försöker ta ner religionen till en mänsklig nivå och att då har man också plats för personliga erfarenheter som religioner innehåller. En annan visar oss hur samhällssystem kan påverka vad och hur mystiken får plats i en kursplan som är formad i enighet med samhällets rådande lagar. Han säger att om det råder religionsfrihet är det lättare att samtala om både mystik och religion. Han ritar tre olika cirklar för att påvisa ett samhälle med demokrati, ett annat med diktatur och det tredje med religiöst styre. För ämnesutvecklingen kan det vara positivt att undervisa även i mystika rörelser men lärarna påpekar fler än en gång vikten av objektivitet och elevnärheten. Antoon Geels skriver Ett återkommande tema för mystiken är att Gud både är dold och uppenbarad på samma gång.[footnoteRef:51] Mystika rörelser kan dela upp själen i olika dimensioner och vissa dimensioner kräver extra hård bevakning i syftet på att lära känna oss själva.[footnoteRef:52] Detta kan däremot strida mot läroplanen som säger att all religionsundervisning skall vara icke konfessionell. De intervjuade lärarnas åsikter om just detta går i två linjer. Två lärare menar att mystiken kan bidra med både djup och intressanta synpunkter och de andra två ser inte hur detta kan bidra till mer djup i undervisningen då eleverna knappt vill närvara vid den undervisning som bedrivs i nuläget. [51:  A. Geels 2008, s. 379]  [52:  A. Geels 2008, s. 382] 




Sammanfattningsvis handlar mystiken mycket om erfarenheter och lärarna som jag talat med försöker plocka ner mystiken och religionen på en mänsklig nivå. Anita Goldman visar hur kvinnliga mystiker står självständigt i väntan på att bli upptäckta. Lärarna däremot finner att t.ex. mystiker som heliga Birgitta passar bättre under medeltidens historielektion. De intervjuade lärarna hade varit på ett studiebesök till London sommaren 2009 och i samband med detta besökte de ett Kabbalacentrum i centrala London. En av lärarna erkände hur fördomar från media växte fram vid besöket.



Den kommersiella nyandligheten träder fram via lärarnas iakttagelser och via A. Geels som påpekar i sin tur att yoga till exempel har förändrats till oigenkännlighet Slutligen ska kvinnans plats i mystiken framhävas, den är ärbar och någonting som lärare verkligen kan använda sig av för att få in jämställdhet i religionstimmen. Geels menar att mystiken handlar även om självkännedom och i mystikernas värld måste de troende ta upp kampen mot sig själva. Människan förväntas att hitta hos sig själv en del av gudomlighet.[footnoteRef:53] Detta kan strida mot läroplanens krav om icke konfessionell religionsundervisning.[footnoteRef:54] [53:  A. Geels 2008, s. 385]  [54:  LPF, 1994, s. 3] 




2.3 Lärarrollens perspektiv

Lärarrollen i förändring

Att vara lärare är inget statiskt uttryck utan en ytterst varierad uppgift och att vara professionell har ändrats genom tiderna. Samhället förändras och med det även tyngdpunkten i skolans uppgifter och därigenom även förväntningarna på lärare. Med den skiftande omvärlden och ständiga nya krav på undervisning och kunskap har lärarens uppgifter definierats och omdefinierats.[footnoteRef:55] [55:  G. Imsen 1999, s. 438] 




Rune Larsson talar om tre uppgifter som lärarrollen inneburit; 1. Läraren som beslutsfattare vilket betyder att läraren organiserar och anpassar lektionsinnehållet efter elevens kunskapsnivå och förutsättningar. 2. Läraren som meningsskapare för eleven, dvs. läraren hjälpte eleven att uppfatta sammanhang. Med dessa krav ökade även kompetensens krav, läraren skulle kunna utforma lektioner efter de specifika förutsättningar som rådde i klassrummet. 3. Läraren som en konstruktivist, en person som befinner sig i en oupphörlig process med att skapa sin pedagogiska teori. Sedan menar Larsson att dessa formuleringar inte alltid håller och att läraren lika gärna kan vara en medvandrare.[footnoteRef:56] [56:  R. Larsson 2009, s. 156] 




”Ordet ”medvandrare” ger en känsla av frihet som utan tvång öppnar möjligheter för att upptäcka och se, och att göra något med dessa erfarenheter … Lärandet befinner sig nämligen på något sätt inom skapandets domäner.”[footnoteRef:57] [57:  R. Larsson 2009, s. 158] 




Reskamrater, lärare eller medvandrare är människor som gör någon del av sin livsresa tillsammans och i de bästa av världar så möter man varandra med en stor portion av respekt och empati. Alla de ovannämnda människorna lär sig någonting av mötet med andra och det finns en chans att bli något klokare. En viktig förutsättning är dock att läraren och medvandraren ser sina reskamrater. Hon/han skapar sig en bild av deras uppfattning om tillvaron och i samklang med kunskaper om unga människors rättigheter anammar även barnens andliga utveckling.[footnoteRef:58] [58:  R. Larsson 2009, s. 166] 




Lärarna som ingick i intervjustudien vill gärna påpeka sin egen tid som studenter, och att delar av vad de undervisar om har starka personliga anknytningar. En av lärarna kopplar tillbaka till sin egen studietid och säger att antagligen väljer lärarna en hel del av vad de själva har blivit undervisade om på högskolan. Läraren själv kommer ihåg en docent som tog upp olika inriktningar på högskolan och säger att hon därför tar upp sufier och chassidismen i sin undervisning. Hon påstår även att just på grund av världsreligionernas centrala plats i lärarutbildningen känner flertalet av kollegor vikten att ingående presentera världsreligionerna. Den andra läraren berättar sitt intresse för de indiska religionerna och berättar att det är svårt att tala om indiska religioner utan mystika delar. Läraren återkopplar även sin samhällsvetenskapliga syn på religionsundervisningen och poängterar det mänskliga i religionsutövandet och vill gärna utgå från människan. Den tredje läraren säger att hon läste en hel del religionspsykologi som student och den mystika delen uteblev. Även den fjärde läraren talar om religionspsykologi men fattar sig väldigt kort.

Som skrivet ovan hade lärarens roll förändrats och R. Larsson talar om medresenärer, men Larsson talar även om att samhället, den religiösa gemenskapen och människa kan ogärna kopplas lös från varandra och har påverkan över lärande och undervisningen.[footnoteRef:59] En av lärarna ser samhället som bidragande orsak till indoktrinering och tillägger att för honom är det ett neutralt begrepp. Han talar om hur de olika gemenskaperna, som R. Larsson talar om ovan, inte ska kopplas bort och handskas som enskilda fenomen. Till ett exempel tar han upp supporterklubbar och föreställningsvärlden om ett vi och ett de, läraren uttrycker att han får elever att förstå bättre om han förklarar att dessa vi och de skapas på olika sätt och att det inte är unikt på något sätt. Även här kan lärarens åsikter knytas an till R. Larsson som säger att vi som människor kan använda vår historia, vår nutid och våra innersta för att bli bättre rustade för en framtid.[footnoteRef:60] Samma lärare uttrycker på flera ställen att en del elevgrupper är mer av en utmaning för en pedagog än andra, och i samma anda går även hans kollegor som delar en åsikt att vissa klasser är svårare att undervisa i än andra. [59:  R Larsson 2009, s. 28]  [60:  R. Larsson 2009, s. 18] 




Lärarna har en hel del val att göra i sin yrkesutövning, en del val är enklare och givna av skolverket, samtidigt erbjuder uppställda mål och timplaner en hel del frihet att planera undervisning, välja arbetssätt och material. Alla fyra deltagande lärare erkände friheten att planera men talade även om närheten till eleven som inspiration till de val läraren gör. R. Larsson skriver att lärarens val alltid har ett nära samband till andra människors liv och framtid. Att lärarens val har konsekvenser för andra, främst elever men även samhället.[footnoteRef:61] [61:  R. Larsson 2009, s. 162] 




Kan man då bedriva en undervisning om erfarenheter och mystik med hjälp av teorier i dagens skola?

Tre av fyra lärare ansåg sig att kunna undervisa i erfarenheter med hjälp av teorier, och den fjärde läraren tyckte att på grund av att eleverna är alltför fyrkantiga är inte det en möjlighet. Tre av fyra lärare fattade sig väldigt kort på denna fråga, vilket kan tolkas olika. Dels kan det tolkas via läraruppdraget, då målet är att stärka elevens förmåga att orientera sig i det mångkulturella samhället men att även koppla religionskunskaper till övriga samhällsorienterande ämnen. Eleven skall få ett sammanhang och en fördjupning.[footnoteRef:62] Detta är ett övergripande mål. Samtidigt är en av skolans uppdrag att uppfostra och utbilda samhällsdugliga medborgare. Man kan även tolka det via R. Larsson som skriver att läraren måste först känna till sitt eget inre landskap och metodiken enbart räcker inte till.[footnoteRef:63] Han menar även att läraren måste vara trygg i sin roll och i sig själv när den närmar sig livsfrågor och kunskaper som förmedlas. [62:  B. Lindgren Ödén 2006, s. 122]  [63:  R. Larsson 2009, s. 164] 




En av lärarna tyckte att om man aldrig nämner mystiken vid det namnet i undervisningen liknar det med matematikundervisningen när vi talar om hur vi räknar men aldrig räknar ut för oss själva. Läraren tror inte att enbart teori hjälper att få fram det mystika i undervisningen. Han vill ha till sin hjälp ljud, bild, rökelser och andra verktyg som kan få eleverna att uppleva någonting själva. Använda sig av sinnen, dvs. lyssna, känna, se kanske den enklaste tillbedjan men att själv få uppleva någonting. Läraren uttrycker även ett yrkesetiskt dilemma här, nämligen hur kan läraren lägga kunskaper tillrätta utan att modifiera stoffets natur och inneboende kvalitet? Teorier är för att användas så bara teorier räcker inte för att förstå eller förmedla erfarenheter, säger läraren. Däremot kan man använda sig av teorier i verkliga erfarenheter då eleverna är på Apu och får uppgifter som förankrar teorier. Då kan man undervisa erfarenheter med hjälp av teorier.



Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi tala om den förändrade lärarrollen som hade sin grund i 1960- talets reform men som vi ser även håller idag när lärarna talar om religioner och har en möjlighet att forma den undervisning de bedriver. R. Larsson visar oss en ny bild av lärare, nämligen som en medvandrare och med detta begrepp kan själva lärarrollen förändras från den traditionella auktoritära rollen till en medvandrare. Där hittar vi även ömsesidig respekt och lär av varandra. Vid flera tillfällen talar lärarna och litteratur om samhällets syn och att människan inte kan frigöras från samhället. Lärarna anknyter till sina egna favoriter och sina högskole-/universitetsstudier. Personliga resonemang varvas med elevnärheten och didaktiska val i intervjuer. Samtidigt säger en av lärarna att enbart teorier räcker inte för att undervisa i mystika erfarenheter. Han välkomnar alla hjälpmedel som kan tala till elevers sinnen för att eleverna skulle uppleva någonting själva



3. Slutsatser och reflektion

Här ska redogöra om jag har fått svar på mina frågor som finns i första kapitlet. Dessutom analyserar jag det till synes resultatlösa undervisningstillfället och elevdelaktigheten. Sedan skall jag delge mina tankar om den mystika erfarenhetens plats i skolundervisningen.



3.1 Svar på frågeställningarna

Kan man, enligt lärare, i samklang med kurs och läroplan undervisa i mystik?

Religionskunskapens kursplan SKOLFS:2000:8 nämner en religion och det är kristendom, utöver det nämns det inte någon religion eller livsåskådning alls. Det förekommer ord som världsreligion och livsåskådning. När jag försökte få svar på första frågan via intervjuer, uttryckte lärarna att möjligheten att få tolka in mystika delar av religioner in i kursplanen inte alls var omöjlig eller skulle strida mot läroplanen. Det första målet i kursplanen är att kunna förstå hur religion kan ta sig uttryck i människors sätt att leva och handla. Åter igen visar lärarna att mystika erfarenheter kan bidra med en förståelse hur religionen tar sig uttryck, samtidigt kom det fram att för extrema fall av religiositet bör lämnas därhän.



Läroplanen säger följande:

”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 ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”



Även här ser vi inte ett förbud eller en begränsning att få undervisa i mystik eller mystika erfarenheter. Det vi ser är den demokrati samhället vilar på och formar sina medborgare med.



I undersökningen menade lärarna att det var möjligt att i samklang med kurs- och läroplan ta upp mystiken i klassrummet och två av de intervjuade lärarna tog upp eller nämnde mystika erfarenheter i sin undervisning. Däremot trodde lärarna inte att kollegor jobbade med mystika erfarenheter i sin undervisning. Det visade sig att en av lärarna den mest erfarna av de intervjuade alltid ägnade lite tid för sufismen och för chassidismen. Denna lärare påvisade flera punkter i kursplanen och i betygskriterier för att visa att det i samklang med kursplan är försvarbart.



Å ena sidan visade det sig vara möjligt att i religionsundervisningen ägna sig åt mystika erfarenheter och stödja sig på kursplan och läroplan. Å andra sidan ska även religionskunskap ingå i skolans övergripande mål att fostra och utbilda samhällsdugliga medborgare. Skolan skall förmedla kunskaper som utgör en gemensam referensram som alla i samhället behöver. Eleverna skall dessutom lära sig att kunna orientera sig i det massiva informationsflödet som är deras verklighet. Eleverna skall tränas att tänka kritiskt och granska fakta och även inse konsekvenser av olika alternativ.[footnoteRef:64] Detta påpekade även lärarna. Det finns ett övergripande mål för elever. Har lärarna de övergripande målen i tanken förstår man även läraren som inte såg att kursplanen eller läroplanen var till hjälp för att rättfärdiga undervisningen i mystika erfarenheter. [64:  Lpf 1994, s. 5] 




Vilka svårigheter och didaktiska dilemman möter lärarna som undervisar i mystiken?

Svårigheter och dilemman som kan uppstå med att undervisa i mystika erfarenheter blev både empiriska och didaktiska. I undersökningen ser vi hur lärarna gång på gång talar om elevnärheten och att om eleven vill kan undervisningen styras åt olika håll och variationsmöjligheten är enorm. Samtidigt uttrycker lärarna brister i material, speciellt aktuellt material som är begripligt och uppdaterat. En av lärarna hoppas på en marknad eller en sida där nyheter samlas på ett ställe, han säger att sådant finns i samhällskunskap men skulle även behövas i religionsvetenskap.

Vilka är då svårigheterna lärarna möter i samband med att lära ut mystiken i klassrummet? Under resultatdelen har det talats om elevmotivation, mognadsgrad och skillnader mellan teoretiska elevgrupper och de yrkesföreberedande grupper. Alla informanter har undervisat i yrkesföreberedande grupper och är överrens om att dessa klasser oftare är en utmaning för en pedagog. Det som blivit särskilt slående är att lärarna gång på gång måste rättfärdiga religionsämnet och försvara dess plats i utbildningen. Hon menar att om läraren gång på gång måste försvara religionsämnet kan knappast djupare dimensioner som mystika rörelser hjälpa till, eftersom mystika rörelser handlar om personliga erfarenheter med Gud. Eleverna vill göra saker menar en av lärarna och en annan av informanter uttalar att om teoretiska klasser vill gå ut med så höga betyg som möjligt och är motiverade då vill yrkesklasserna inte alltid ha ett gott betyg, de läser oftast religion på sista terminen av deras skolgång och är inriktade på det som komma skall. En tredje lärare nämner likgiltighet som råder i yrkesföreberedande klasser, men då finns det en skillnad i yrkesklasser också. Barn och fritidsprogrammet är oftare intresserad av religiositet. Som sagt under metoden finns det även ett undervisningstillfälle kopplad till denna uppsats. Eftersom lärarna talar om att eleverna kan vara en del av utmaningen när de undervisar i mystiken redogör jag för denna studie under rubriken svårigheter.



Lektionstillfället

En lektion om judisk mystik genomfördes och en vecka senare skulle eleverna svara på en enkät. Eleverna som ingick i experimentet, går sista året på gymnasiet i en yrkesföreberedande linje. Denna klass är vad en lärare skulle kalla för en pedagogisk utmaning. Under metoddelen kom det även fram att eleverna inte ville svara på enkät med motiveringen att de inte kommer ihåg vad vi pratade om. Tolkning: deras intresse för kabbala var inte genuin. Dels för att eleverna i förväg visste att detta var en del av mitt examensarbete, dels för att tillfället och lektionen inföll före lov. Då de skulle svara på frågor hade eleverna varit lediga en vecka från skolan, däremot jobbade elever med judendomen. Analysen av det hela, eftersom eleverna inte behövde utvärderas i dessa kunskaper hade de en möjlighet att helt enkelt strunta i det som sades. Elevnärheten och att undervisningen skall utgå från elevens intresseområden saknades vid ett sådant experiment, alltså kan vi som under resultatdelen upprepa att mognaden hos eleven spelar roll och även förmågan att tänka abstrakt. Självklart spelar även didaktiken roll i undervisningstillfället. Med detta ville jag visa att det till synes misslyckade lektionstillfället inte alls var en nackdel för uppsatsen, tvärtom bevisar det det mödosamma arbete en lärare har och huruvida det kan vara möjligt att genomföra en teoretisk lektion som baseras på erfarenheter. Till saken hör även att elevnärheten var en omöjlighet för att genomföra lektionen om kabbala. Som en av lärarna medgav är inte enbart teorier tillräckliga för att undervisa i mystika erfarenheter.



Kan då mystiken bidra till ett meningsfullt lärande?

Under intervjun talade vi om meningsfullt lärande, lärarna poängterade att hitta ingångsportar via elevens intresse.

Svaret på denna fråga kan inte vara antingen ja eller nej. Lärarna som finns i studien kan se mystiken som en del av meningsfullt lärande. Men eftersom enbart en av fyra lärare hade mystiken som en naturlig del i praktiken och inledandet av varje intervju började med att tala om begreppet mystik, kan inte svaret göras rättvisa. Även kunskapen om ämneslaget och inblick i sina kollegors arbete vittnar om att lärarna har lite inblick i vad som kollegor undervisar om och vilket stoff som används till mystikundervisningen. När det handlar om eleven och närheten till eleven hittar vi då belägg via en pedagog som säger:

· Eftersom mystiken är så stor del anser jag att man ändå hittar någonting i vår närmiljö, så att det inte blir fördomar. Att de inte tänker de konstiga människor som bor långt ifrån oss. Att det faktiskt är någonting som finns omkring oss. I alla möjliga former. Närmiljö - det blir ju meningsfullt.



· Ja det som jag tror, ska man verkligen kunna förstå hängivelse och varför man hänger sig åt, gud då tror att man måste försöka gå i djupet och förstå när religionen blir så viktig och varför blir det så viktig för den här personen. Då tror jag mystiken kan finnas där och då som ett hjälpmedel för att förstå varför det är så viktigt



Från en annan synvinkel, nämligen kursplanens, som markerar vikten att religionsundervisningen skall även ha jämlikhet och genus i syfte, hittar vi en god grund för det som kallas för meningsfullt lärande. Jag vill återanknyta erfarenhetens perspektiv till meningsfullt lärande. Som det har visat sig under redovisningen får Heliga Birgitta bättre och större plats under historia och svenska lektionen än i religionskunskap. Jag värderar inte denna åsikt men skulle från ett motsatt håll visa en mycket naturlig och självklar ingång till mystik som en del i undervisningen. Nämligen auktoritet och respekt som kvinnor får inom mystiken, då de ofta utelämnas i religioner. Kvinnans plats har varit mycket mer naturlig inom den mystika erfarenhetens tradition än att när man talar om Mohammed talar man även om Aisha. En av lärarna talade om erfarenheter som människor har och att han alltid försökte utgå från människan i sin undervisning. Förklara vad som händer med kroppen om man då utövar yoga eller ber, som båda två är mystika erfarenheter eller ett tecken på strävan efter en koppling mellan människa och gudomlighet. Så det finns inget enkelt svar på denna fråga.



3.2 Avslutande reflektioner

Genom denna rapport har vi blivit bekanta med fyra lärare och hur de formar sin undervisning gällande mystik och mystika erfarenheter.



Redan vid inledningen talade jag om att min vision med mystiken var att man lättare kunde komma åt makt och jämställdhetsfrågan via till exempel Heliga Birgitta, att religionsundervisningen kan bli intressant på fler sätt när man inkluderar mystiken. Jag såg möjligheten att få in genus och jämställdhet i religionsundervisningen via kvinnliga mystiker som Birgitta. Jag såg även möjligheten att visa hur Hafez och Rumis kärleksdiktning når fram till moderna människor. Dessutom ville jag påvisa mångfalden av handlingar som människor är villiga att utföra under beteckningen religiös erfarenhet. Yogaklasser på gym eller att tända rökelser för trevligare stämning, mindfullness och flera andra delar av religioner upptar moderna människans valmöjligheter att fylla sin tillvaro med meningsfulla handlingar. Jag finner dessa aspekter lika inspirerande för undervisningen som att tala om min egen uppfostran i ett sovjetiskt land med marxismen som tilldelad livsåskådning.



Birgit Lindgren Ödén skrev i början av uppsatsen om hur försöket att utbilda elever i en värdegrund som ska vara internationellt övergripande blir skolans huvuduppgift och samtidigt skulle jag vilja spegla denna uppgift mot den förståelse som elever skall lära sig i skolan. Med detta menar jag inte att mystika rörelser skall vidarebefordra en gemensam värdegrund eller förstå människor och deras val bättre. Jag vill hävda att människors känslor till livsfrågor redan är likadana världen över.



Fyra verksamma lärare har stått för undersökningens grund och deras åsikter beträffande läroplan, kursplan, elever och mystiken har varit centrala för arbetet. De fyra hade ett eget sätt att undervisa, men hade lite eller ingen inblick i kollegors sätt att undervisa. I undersökningen visade det sig att även lärarna själva trodde på att deras undervisning är snarlik kollegors undervisning. Även graden av seriositet och engagemang lyste genom i undersökningen. Mest slående för mig var att religionslärare inte var bekanta med mystiken som begrepp. Om vi inte använder oss av rätt terminologi kan det enligt en lärares åsikt bli, som att prata om hur man räknar mattematik men inte utföra beräkningarna. Alla fyra nämnde sina egna intresseområden inom religionsundervisningen och erkände att även studentlivet hade påverkat deras egen undervisning. Däremot visade någon lärare att mystiken och religioner i alltför extrema former bör handskas med enorm respekt och då är det av vikt att dagens didaktisk skicklighet måste utgå från mer än bara för vad, hur och varför men också för vem.(min kursivering) Detta har lärarna bevisat via intervjuer och det bekräftas även av religionsdidaktiker som R. Larsson och C. E. Olivestam. Även lärarrollen diskuterades via R. Larsson i denna uppsats.



Inledningsvis kunde en av lärarna hitta belägg och stöd i kursplanen och läroplanen för att kunna undervisa i mystik. Med tanke på 60-talets reform som ligger till grund för dagens religionsundervisnings utveckling är det enligt mig slående. Lärarna talar om John Dewey indirekt, flera exempel kommer fram i uppsatsen då elever skall uppleva och göra själv och känna själv. ”Learning by doing” lyser igenom även 2009. Men som vi ser på sida 22 i uppsatsen så finner vi även exempel på den hermeneutikdidaktiska modellen uppblandad med den progressionsdidaktiska modellen. Detta däremot kan både relateras till kursplanen och läroplanen.



Jag hoppades på en diskussion om jämställdhet och makt om elevers engagemang och blev överraskad av i hur liten omfattning lärarna kunde bedriva diskussioner om religiösa fenomen som mystik, manligt och kvinnligt samt synen på religiositet under lektionstillfällen. Verkligheten inom yrkesinriktade program visade sig vara en kamp för religionsläraren att rättfärdiga ämnet och på sin höjd klara de grundläggande kunskaper om världsreligioner. Detta visade jag via den empiriska delen av uppsatsen då eleverna fick en lektion i judisk mystik. Dock måste jag poängtera att resultaten kan bli helt annorlunda beträffande undervisningstillfället om samma undersökning genomförs i ett annat program eller en annan skola. Lärarna talade även om svårigheter att hitta och erbjuda relevant och tillräckligt förenklat material inom religionskunskap och en av dem uttrycker ett moment 22, dvs. att när läraren visat en film som inte var tillräckligt aktuell blir det inte tal om innehållet i filmen, det blir att förklara ord och begrepp för eleverna och då blir det genast jobbigt säger läraren. Dessutom finns inte mystika rörelser som begrepp i någon lärobok och det är förståeligt enligt en lärare. För extrema religiösa grupper passar inte in i religionsundervisningen enligt en lärare.



Meningsfullt lärande kommer till uttryck fler än en gång i uppsatsen och detta med anledning och hänvisning till flera pedagogiska synsätt på eleven. Jag hade även här sett en viktig koppling mellan kursplanen och mystiker. I vissa fall tenderar genus vara påtvingat när vi i läroböcker får läsa om Mohammed men inte om Aisha för att sedan diskutera jämställdhet, manligt och kvinnligt. Även Abraham och Sara och deras egendomliga relation kan påvisa hur jämlikhet blir åsidosatt i stamfaderns ära. Birgitta däremot finns att gå till i stort sett i alla läromedel inom religionskunskap. Såvida det handlar om kvinnor med makt finns det få i världshistorien som tillrättavisat Påven och förtjänat all respekt och erkännande av Katolska kyrkan. Jag tycker att feminism och genus inte kan lämnas åt sidan och att Anita Goldman beskriver mystikernas plats väl i sin bok. Den moderna människan måste också återskapa sin verklighet med flera aspekter om bland annat livsfrågor. Anita Goldman får komma till tals även i slutskedet som jag vill avsluta denna korta reflektion utan avslutande slutsatser. En fråga som jag lämnar till läsaren och mina blivande kollegor att besvara.



”Men det finns något mycket samtida i mystikens antiauktoritära credo. Den spränger gränserna för den manligt och vetenskapligt centrerade världsordning där kropp och själ, glädje från sorg, man från kvinna och kärlek från kunskap. … Kan hängivenhet och vördnad dessutom vara en väg på vilken män och kvinnor kan hela de djupa såren som kampen mellan dem orsakat?”[footnoteRef:65] [65:  A. Goldman, 2005, s. 33] 
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Muntliga källor

Intervju med fyra lärare två män, två kvinnor.

Kvinna 1, 2009-10-09 Gävle

Kvinna 2, 2009-10-09 Gävle

Man1, 2009-10-09 Gävle

Man 2, 2009-10-09 Gävle

Kvinna ett och man ett finns inspelade, tillgängliga hos författare. Samtliga transkriberade intervjuer finns hos författaren.

Undervisningstillfället i mystik 2009-10-19

Enkät till mystikundervisning 2009-11-02 (bilaga 2)


Bilaga 1

Intervjufrågor.

1. Undervisar du i mystiken? Inom vilka religioner tar du upp mystiken? Om nej, varför inte? Finns det andra lärare som undervisar i mystiken? Hur upplever du möjligheten att undervisa i mystiken?



2. Finns det någonting särskilt att tänka på när man undervisar i mystiken? Några svårigheter, eller tips att tänka på



3. Kan mystiken som ett inslag i ämnet bidra till meningsfullt lärande? Ge exempel, om inte varför tror du det?



4. Kan man hitta belägg inom kursplanen för att lära ut mystiken i religionskunskap?



5. Hur skulle mystiken få plats inom betygskriterier? Vad skulle man hänvisa till?



6. Kan religionsundervisningen bli ytlig om delar av religioner uteslutas från undervisningen? Kan det vara bra för ämnesutvecklingen att undervisa i mystiken? Kan ämnet få ytterligare djup och bli mer intressant med hjälp av mystiken?





7. Anser du att besöket till London och kabbalagudstjänst har gett dig nya infallsvinklar för att undervisa i judisk mystik?



8. Hur upplever du diskussionen om kabbala i media? Tenderar skolundervisningen att ta efter mediala bilder i undervisningen?





9. Finns det en efterfråga att undervisa i mystik inom ämnesgruppen?



10. Finns det några didaktiska dilemman att ta hänsyn till eller få stöd av?

11. Anser du att gymnasieelever är mogna och mottagliga för undervisning inom mystiska erfarenheter? Finns det olika mål inom olika program vad som gäller religionsundervisning?





12. Kan man bedriva undervisning om erfarenheter, i dagens skola, med hjälp av teorier? Förklara.




Bilaga 2 Elevenkät

Skulle man kunna undervisa i mystik och mystiska erfarenheter?

Ja		Nej



Kommentar:





Blir religionsämnet mer intressant med hjälp av mystik?

Ja		Nej



Kommentar:









Kan kabbala vara en del av undervisningen?

Ja		Nej?



Kommentar:







Vad intresserade dig i bildspelet? Någonting som fastnade av det? Någon fundering?
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