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INLEDNING 

SAMMANFATTNING 

Mot bakgrund av att jag har ett genuint intresse för det som religionsämnet handlar 

om, eller det det är tänkt att handla om enligt läroplanen, samt att jag misstänker och 

under praktikperioder även direkt upplevt, att ämnets kvalitéer inte tillvaratas så 

som de skulle kunna i undervisningen, har jag valt att göra min studie kring just 

detta ämne för att närmare sätta mig in i de faktiska förhållandena. Detta har jag 

gjort genom att undersöka ett antal mellanstadielärares attityder till ämnet och hur 

de praktiskt tillämpar det i skolan. 

 

Först har jag dock något satt mig in i den historiska bakgrunden (se litteraturlistan) 

och de diskussioner som lett fram till att ämnet ser ut som det gör idag i styrdoku-

menten. Därefter har jag på tre olika skolor på två orter genomfört intervjuunder-

sökningar (djupintervjuer) vad beträffar de olika lärarnas attityder till ämnet och 

deras hantering av det. 

 

Sammanlagt har det blivit 9 stycken cirka halvtimmeslånga bandinspelade (med ett 

undantag) intervjuer. Dessa har jag sedan noggrant systematiserat och jämfört, och 

utifrån dem sökt finna vad som upplevs som problematiskt med religionsämnet idag. 

Jag har alltså särskilt koncentrerat mig på svårigheterna, och därför kanske i viss 

mån utelämnat de mer positiva aspekterna som också framkommit. De intervjuade 

må förlåta mig detta. 

 

Jag fick nu bekräftat det som jag redan innan anat, nämligen att religionsämnet i 

mångt och mycket faktiskt upplevs som ett ämne som är svårt att undervisa i, av 

olika skäl som jag närmare redogör för i själva uppsatsen, och att ämnet tenderar att 

bli ett ämne man tar tag i, då det dåliga samvetet över att man inte ger det det 

utrymme det enligt läro- och timplan skall ha, plågar läraren allt för mycket, eller att 

man helt enkelt lämnar över det till någon annan lärare, som antas ha större 

kunnande och/eller motivation. 

 

Dessutom upptäckte jag att många lärare fortfarande uppfattar religionsämnet som 

huvudsakligen ”kristendomskunskap”, och att man alltså i ganska liten utsträckning 

följer de nyare läroplanernas intentioner beträffande ämnet. 
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Jag har också valt att göra en ganska omfattande sammanställning av intervjusva-

ren, så att den intresserade kan gå in och se vad lärarna, ofta ordagrant återgivet, 

svarade på de olika frågorna jag ställde. 

 

Dessutom gör jag efter varje svarssammanställning ett antal reflexioner och drar egna 

slutsatser angående vad de svar de avgivit kan tänkas innebära (diskussion). Därefter 

finner man en sammanfattning av olika mer eller mindre tydliga tendenser eller 

huvudlinjer, angående lärarnas attityder och deras sätt att hantera ämnet och i viss 

mån deras undervisning över huvud taget, som jag tycker mig ha funnit och gene-

raliserar dessa, samt avslutar mitt arbete med att jämföra materialet med en annan 

liknande undersökning och ger dessutom förslag på hur religionsämnet, eller 

”livskunskapsämnet”, som jag skulle föredra att kalla det, skulle kunna hanteras i 

skolan för att göra det mer meningsfullt och användbart för lärarna och dessutom 

mer anpassat efter elevernas verkliga behov. 

 

Lösningarna finns - man måste bara upptäcka vad man frågar efter först. 

 

BAKGRUND 

Att jag valde just religionsämnet för min undersökning beror säkert på det jag sade i 

sammanfattningen, nämligen mitt stora intresse för de spörsmål och företeelser 

religionsämnet behandlar, livsfrågor, trosfrågor, olika sätt att förhålla sig till tillvaron, 

symbolhandlingar mm, mm. Och detta är ett intresse jag nog alltid haft. Redan som 

barn sysselsatte jag mina tankar med att fundera över livsmysteriet, och i skolan 

klagade mina lärare över att jag satt och ”drömde”. 

 

Jag har också hunnit med att pendla mellan en absolut ateistisk livshållning och 

medlemskap i en ”hemlig” religiös sekt. Detta sektäventyr startade i och med att vår 

gravt utvecklingsstörda dotter Hanna föddes 1988, och behovet av svar på frågan 

”varför?” blev akut. Sökandet efter livsmening fortgår än idag, dock ej inom någon 

religiös sekts ramar längre. 

 

I och med allt detta har jag också kommit att intressera mig en hel del för det 

skolämne som jag inbillar mig behandlar livsfrågor, det vill säga religionsämnet. Men 

gör det det? Och hur används det praktiskt? Vilken roll tillåts det spela? Är det 

kanske i behov av någon slags förändring? 
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Under mina högskolestudier har vi också haft en mycket intressant och givande 

religionsundervisning med en kunnig och fängslande lärare, en undervisning som 

givit inspiration och idéer, men hur ser undervisningen ut ute på grundskolorna? Är 

medvetenheten om hur ämnet kan användas stor eller liten? Vilken status har det? 

Vad tycker lärare om det? Mer och mer har sådana frågor kommit att bli intressanta 

för mig. Jag skall ju snart ut och verka där i denna grundskolevärld, och då funderar 

jag en hel del över vilken attityd till ämnet jag kan förvänta mig att möta hos mina 

kommande kollegor. Kanske kunde också en del av den inspiration jag känner och 

några av de idéer jag via min egen utbildning fått, komma andra till del via ett sådant 

här arbete? Det skulle kännas tillfredsställande i så fall. 

 

SYFTE 

Syftet med denna undersökning har jag redan kommit in något på, men för att 

förtydliga det vill jag här precisera mig en aning. Det är ju så att jag under mina olika 

praktikperioder under utbildningen och även i övriga kontakter med skolan kommit 

att få en uppfattning att religionsämnet upplevs som tämligen problematiskt bland 

lärarna. Ämnet har därigenom förmodligen fått både minskad betydelse och omfatt-

ning i undervisningen, utan att det därför givits intentioner om detta i läroplanerna. 

Med detta arbete tänkte jag mig att på ett mer systematiskt sätt ta reda på om det 

verkligen förhåller sig så som jag fått en misstanke om, och varför i så fall. Själv 

tycker jag mig kunna se att ämnet verkligen har rika kvalitéer och möjligheter, och 

har heller inte haft särskilt svårt att undervisa i det när jag provat på det, men så har 

jag ju också en hel del egna erfarenheter vad beträffar det ämnet handlar om. Det är 

det som jag tror många, både lärare och elever, saknar i dagens sekulariserade 

samhälle. 

 

Genom att då med ett antal djupintervjuer undersöka attityderna till och hanteringen 

av ämnet skulle jag kanske kunna få en annan bild av tillståndet, eller eventuellt få 

bekräftat den bild jag redan fått. 

 

Och om det visar sig att ämnet är förknippat med problem så som jag misstänker 

skulle jag vilja presentera några idéer och förslag på lösningar som jag funnit, 

lösningar som gör att man kanske kan hantera det så att det bättre svarar mot 

behovet hos dagens elever. Jag tror nämligen att ämnet, rätt använt, skulle kunna bli 

en stor tillgång i skolarbetet. Den status det hade i gångna tider kanske då kunde 

komma tillbaka något. Det vore också spännande att bygga vidare på en sådan här 
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studie genom att även kartlägga elevernas attityder genom intervjuer, och kanske 

också föräldrarnas. Men det blir i så fall en senare uppgift. 

 

Min förhoppning är alltså, kort sammanfattat, att det skall framträda en bild som 

visar vilken inställning till ämnet som nu råder, vad denna inställning kommer sig av 

och slutligen vilka konsekvenser den får för undervisningen, samt hur man kan möta 

den rådande problematiken och lösa upp en del av svårigheterna. Detta är mitt 

huvudsakliga syfte. 

 

”Problemet är lösningens moder”. (Gammalt Torberntssonskt ordspråk) 

 

HISTORISK TILLBAKABLICK 

Om man blickar tillbaka på skolans utveckling finner man att skolan i sin tidiga form 

utan tvekan huvudsakligen var en rent kyrklig angelägenhet vilken hade till syfte att 

lära människor bli rättrogna kristna. Tittar vi t.ex. tillbaka så långt som till 1500-talet 

så fanns endast ett antal präst- och klosterskolor, förutom den undervisning Gustav 

Vasa organiserade för köpmän och ämbetsmän i förvaltningen. 

 

Något senare i tiden, och i enlighet med 1686 års kyrkolag, kom varje medborgare att 

bli skyldig att delta i prästens kristendomsundervisning och förhör. Klockaren och 

kaplanen hade då också i uppgift att undervisa barnen i läsning. 

 

År 1726 stadgades att husförhör skulle hållas i hemmen en gång om året, och under 

1700-talet startades också enstaka skolor för fattiga barn som drevs av välgören-

hetssällskap. Undan för undan upprättades så både fasta och ambulerande skolor. 

 

På 1830-talet fördes en stor debatt om landsbygden krav på att få utbildningsbehovet 

tillgodosett. Då fanns skolor i endast ca 20 procent av landets församlingar. (Sundin 

1987 sid. 17) 

 

I dessa skolor var alltid kristendomskunskapen det centrala ämnet, och med 1842 

års folkskolestadga fastslogs att undervisningen i kristendomskunskap skulle ske 

enligt den evangelisk-lutherska läran, och syftet sades vara ”det uppväxande släktets 

danande till kristliga och gagneliga samhällsmedlemmar”. Undervisningen var 

uppdelad i två ämnen, katekes och biblisk historia, av vilka katekesläsningen upptog 

det ojämförligt största utrymmet. Lärobok var Luthers lilla katekes samt en s.k. 
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utveckling av denna. Även en bok som hette ”Den bibliska historien” ingick vilken var 

en samling berättelser ur bibeln som var ämnad att ge ”en sammanhängande 

skildring av Guds nådehushållning med sitt folk”. (Algotsson 1975 sid. 29) 

 

Även kyrkosång ingick i undervisningen under denna tid, (Sundin 1987 sid. 43) och 

barnen tvingades ofta ordagrant lära in, inte bara Luthers lilla katekes utan även 

katekesutvecklingen. Förutom kristendomskunskap hade eleverna en rad andra 

ämnen, t.ex. läsning, skrivning, historia och geografi. Kristendomsämnet ansågs 

dock som skolans viktigaste kunskapsämne och redovisningen av det inlärda kunde 

lätt få karaktären av personlig bekännelse. Kyrkoherden var också ordförande i 

skolstyrelsen och alla skolärenden låg under kyrkostämman. Vad beträffar lärarut-

bildningen sköttes även den helt av kyrkan, (domkapitlen), och ingen antogs dit som 

inte hade intyg om en ”god frejd och en anständig vandel”, Man måste även kunna 

Luthers lilla katekes utantill, samt ha en försvarlig kännedom om den bibliska 

historien. 

 

Till att börja med fanns ingen tidsfördelning mellan de olika ämnena, men med 1878 

års normalplan, och även i senare normalplaner angavs detta. Där stadgades att 

kristendomsämnet skulle läsas under 5 timmar per vecka i de flesta typer av skolor. 

Dock var det inte ovanligt att man trots detta direktiv gav ämnet långt fler timmar per 

vecka, ibland t.o.m. mer än 10 timmar. (Jämför med hur det ser ut idag! Min anm.) 

Ämnet var också obligatoriskt för alla fram till år 1873 då en ny lag medgav rätt till 

befrielse för ”främmande trosbekännare”, som dock inte gällde frikyrklig troende. 

(Algotsson 1975 sid. 29 ff.) 

 

År 1919 kom så ”Undervisningsplan för folkskolan”. Där får kristendomsämnet en 

mer allmänkristlig inriktning, vilken sägs skola ”främja religion och sedlig utveck-

ling”, (Andersson, Lendahls 1979 sid. 14) 

 

Man kan nog anta att det bland annat var frikyrkorörelsernas och socialdemokratins 

framväxt under denna tid som bidrog till att den lutherska lärans absoluta dominans 

bröts, men skolan hade fortfarande många starka band knutna till Svenska Kyrkan. 

(Mitt antagande.) 

 

Nu hade det emellertid ända sedan 1840-talet förekommit en ibland kraftfull oppo-

sition mot den omfattande katekesläsningen. Det var bl.a. reformvänliga pedagoger, 
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frikyrkofolk, nyliberala, samt socialdemokrater som alla på något sätt ville förändra 

religionsämnet, allt ifrån att man ville grunda det mer på bibelläsning till att helt 

avskaffa det. (Algotsson 1975 sid. 32ff.) 

 

Förflyttar vi oss så fram till år 1951 fick vi en religionsfrihetslag. Kravet på att den 

lärare som undervisar i kristendomskunskap måste tillhöra Svenska Kyrkan tas nu 

också bort. Man inskriver även en klar antydan om att läraren har ett objektivitets-

krav på sig. (Andersson, Lendahls 1979 sid. 14) 

 

Från och med grundskolans införande år 1962 miste kyrkan helt sitt formella 

inflytande över skolan. Dock kunde vissa indirekta inflytanden fortfarande skönjas 

via politiken i och med att vissa politiker hade en religiös grundsyn. (Eriksson, 

Larsson 1992 sid. 5) 

 

I 1962 års läroplan skrevs hur som helst objektiviteten in i målet för ämnet. Under-

visningen skall ske om Kristendom och andra religioner. Ur Lgr -62 citeras: ”Under-

visningen skall vara objektiv i den meningen att läraren meddelar sakliga kunskaper 

om olika trosåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka 

eleverna att omfatta en viss åskådning.” (Andersson, Lendahls 1979 sid. 14) 

 

Med 1969 års läroplan byter ämnet namn till Religionskunskap, och förs in bland de 

övriga orienteringsämnena. Betoningen på livsfrågorna har nu blivit starkare. 

Objektivitetskravet kvarstår också. Ur läroplanen: ”Undervisningen skall vara saklig 

och allsidig och för eleverna klargöra skillnaden mellan vad som är fakta och vad som 

är tro och värdering.” Elevengagemanget betonas, och eleverna skall ha möjlighet att 

ta ställning i olika frågor även om inte skolan och lärarna tillåts göra det. (Andersson, 

Lendahls 1979 sid. 14) 

 

Enligt läroplanen från 1980 skall ämnet handla om livsfrågor, tro och etik Under-

visningen skall behandla: ”hur olika etiska uppfattningar styr våra handlingar och 

ställningstaganden till olika livsfrågor, t.ex. om rätt och orätt, gott och ont, synen på 

människan och tillvaron”. Men det skall också ingå studier av Bibeln, t.ex. skapel-

seberättelsen, profeterna, Jesu möten med människor samt något om olika histo-

riska personer, t.ex. Petrus, Franciskus, Birgitta, och Luther. Även kyrkokunskap 

skall ingå, d.v.s. tänkesätt och livsmönster inom några samfund och religioner. 

Lämpliga psalmer och sånger bör även finnas med, anger man. (Lgr 1980 sid. 127 f.) 
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Nu har det också hunnit komma ytterligare en läroplan (Lpo -94) som skiljer sig från 

den förra genom att den är uppdelad i två olika dokument, en läroplansdel och en del 

som innehåller kursplaner. Vad beträffar läroplansdelen är den utformad så att den 

först anger mål och riktlinjer för skolans verksamhet, bl.a. vad det gäller kunskaper, 

normer och värden, elevens ansvar och inflytande, skola och hem mm. Varje sådan 

kategori är sedan indelad i ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå”. Om jag skall ge 

några exempel på mål att sträva mot vad det gäller kunskaper så är det t.ex. att 

eleven: ”utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära, 

befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kun-

skaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden, lär sig att använda sina 

kunskaper som redskap för att -formulera och pröva antaganden och lösa problem 

-reflektera över erfarenheter och -kritiskt granska och värdera påståenden och 

förhållanden”. 

 

Uppnåendemålen för kunskaper anges till att bl.a. vara att eleven efter genomgången 

grundskola: ”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 

uttrycka idéer och tankar i tal och skrift, känner till och förstår grundläggande 

begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsveten-

skapliga och humanistiska kunskapsområdena, har utvecklat sin förmåga till 

kreativt skapande och fått ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud (där 

samlandet av hockeybilder troligen inte är tänkt att ingå, min anm.) och känner 

förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska samman-

hang. Jag begränsar mig till dessa exempel även om de nu endast utgör ett urval av 

de strävansmål och uppnåendemål läroplanen anger. 

 

Utöver läroplanen finns alltså kursplanerna i vilka målen för varje ämne närmare 

finns angivet. Dessa mål skiljer sig dock inte nämnvärt från de mål som är angivna i 

Lgr -80. Både livsfrågeperspektivet och bearbetandet av de mer traditionella religiösa 

begreppen finns med. Däremot är medvetenheten om den omgivande kulturens 

inverkan på individen kanske något högre i den nya läroplanen. I Lgr -80 betonades 

ju väldigt hårt vikten av att utgå från individen. Här finns det perspektivet kvar men 

insatt i en internationell, en etisk, en miljömässig och en historisk kunskapsram. 

Och om kunskap säger man, den består av fakta, förståelse, färdighet och förtro-

genhet. 
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Som man kan se av denna sammanställning har ämnet på de drygt 150 år det 

förekommit som skolämne hunnit förändras avsevärt. Förändringen har också hela 

tiden föregåtts och ledsagats av en tämligen omfattande debatt, där vitt skilda åsikter 

brutits mot varandra, vilken kan följas i t.ex. Karl-Göran Algotssons avhandling 

”Från katekestvång till religionsfrihet”. (Se litteraturlistan) 

 

Var står då lärarkåren idag? Det är detta som jag ser som ett av mina huvudmål att 

undersöka. Men mot bakgrund av den förändring ämnet enligt ovanstående histo-

riska återblick genomgått, och även mot bakgrund av de skilda åsikter och ställ-

ningstaganden som rått och råder, kan man anta att jag kommer att finna lärarna 

osäkra och kanske splittrade i frågan om ämnets betydelse och användbarhet. Man 

kan också anta att deras inställning till religionsämnet beror på när de utbildade sig 

och hur lång tid de verkat i skolan. En annan intressant fråga i samband med detta 

är också: ”I vilken mån förmår lärare ta till sig nya intentioner i nya styrdokument?” 

Eller är det svårt att förändra sitt tänkande och handlande om dessa nya intentioner 

strider mot det som man lärde sig under sin utbildningstid? Dessa sistnämnda frågor 

kommer jag inte att försöka svara på, men det kan vara intressant att ha dem 

aktuella då man går igenom de lärarsvar jag fått. 

 

Man kan ju också tycka att den senaste läroplanens krav på lärarna är högt ställda, 

även om de är tämligen allmänt hållna, men att det vore värdefullt att man för att 

kunna hävda yrkesprofessionalismen verkligen ansträngde sig för att leva upp till 

dem. Men här beror nog lärarnas villighet att anamma dessa målsättningar och göra 

dem till sina, förmodligen på deras egen förändringsvillighet. 

 

”Det finns mycket som pekar mot att lärare i de olika skolformerna kommer att ges ett 

betydligt större ansvar för sin egen kompetensutveckling - sitt eget lärande - än vad 

som varit vanligt under de senaste decennierna. Ett uttalat mål är att lärarna skall ta 

eget ansvar för att organisera en självutvecklande skola, I vilken mån denna för-

skjutning av ansvar leder till att lärarna inte enbart betraktas som konsumenter utan 

även som producenter av kunskap kommer att visa sig under 90-talet. (Mikael 

Alexandersson ”Lärarprofessionalism” 1995 sid. 33) 
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INTERVJUUNDERSÖKNINGEN 

ARBETSMETODEN 

”Både intervjuer och enkäter … är tekniker för att samla information som bygger på 

frågor. Med intervjuer menar man vanligen sådana som är personliga i den meningen 

att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun.” (Patel, Davidsson 

1991 sid. 60) 

 

Detta är boken Forskningsmetodikens grunders sätt att beskriva metoden jag valt, 

som alltså är intervjun (djupintervjun). Den metoden har det företrädet framför t.ex. 

enkätundersökningen att man under utfrågningens gång kan ställa följdfrågor för att 

på det sättet kunna tränga djupare in i intressant problematik. Dessutom tycker jag 

att det är spännande och roligt att träffa de människor jag vill ha svar ifrån person-

ligen och tillsammans med dem bygga upp resonemang som kommer de verkliga 

förhållandena så nära som möjligt, och på det sättet få fram de attityder de inter-

vjuade har och de metoder de tillämpar. Det är ju heller inte alltid man är direkt och 

omedelbart medveten om sina attityder och metoder, man måste ofta tänka och tala 

en stund om det saken gäller för att få syn på sina egna ställningstaganden och sitt 

sätt att hantera olika situationer. Detta är åtminstone min egen erfarenhet. Därför 

ser jag min valda metod här som den för mig mest tillämpliga. 

 

Givetvis är nu inte detta att jag personligen trivs bättre med en speciell metod helt 

relevant för att jag skall välja den för en sådan här undersökning, och det är ju heller 

inte som sagt huvudskälet till att jag valt precis denna. Det är istället just detta att jag 

varit övertygad om att den på det bästa sättet kunde spegla den rådande verkligheten. 

Visst finns det en risk för att jag på olika sätt påverkar de svar de intervjuade ger, 

men någon helt objektiv undersökning av detta slag som jag utfört är troligen mycket 

svårt att åstadkomma. I någon mån påverkar den undersökande alltid den eller det 

undersökta. Detta sker även vid en enkätundersökning, och jag vill mena att det ej 

enbart är av ondo. Jag har också hela tiden haft som mål att understödja den 

intervjuade så att denne skall känna sig komfortabel nog att tala fritt ur hjärtat. Detta 

anser jag att jag också lyckats förhållandevis bra med, liksom att hålla mig så neutral 

att de intervjuade inte kunnat utröna var jag själv står i dessa frågor. De har alltså 

inte kunnat servera mig svar som, i någon slags missriktad omtänksamhet, skulle 

tänkas kunna ”passa” mig. 
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Urvalet av lärare har inte skett på något särskilt vis utan mer slumpartat i det att jag 

tagit kontakt med både sådana jag haft som handledare tidigare och således känner 

till viss del, sådana jag träffat på lärarrum under praktikperioderna och sådana jag 

aldrig träffat förut men fått telefonnummer till av rektor på den skola där de arbetar. 

Jag bestämde mig också tidigt för att begränsa mig till att göra undersökningen med 

enbart mellanstadielärare. Mellanstadiet är det stadium dit jag själv i första hand 

ämnar söka mig efter avslutad utbildning, om jag nu inte kan få en tjänst som 1-7 

lärare förstås. För att få viss spridning på materialet så valde jag ut tre olika skolor på 

två orter, och försökte också att fråga ut ungefär lika många män som kvinnor. (Nu 

blev det fler kvinnor än män trots allt, men det speglar kanske mer korrekt den 

verkliga könsfördelningen ute på skolorna.) Att jag valde att sprida undersökningen 

på detta sätt beror på att jag ville undvika att resultatet likriktades på grund av en 

rådande inställning på en enda skola, eller en dominerande attityd hos det ena eller 

andra könet. 

 

Eftersom den undersökning jag gör till vissa delar även kan sägas vara en attityd-

undersökning kan det också vara intressant att se vad litteraturen säger om detta: 

”Med en individs attityd menas i vetenskapliga sammanhang en grundläggande 

värdering hos individen. Det betyder att individens attityd står för något mer än att 

individen tycker något om någonting”. (Patel, Davidsson 1991 sid. 70) 

 

I beaktande av detta kan man nog anse det vara tämligen svårt att fånga just attityder 

och precisera dem, och min ambition har inte heller varit att gå så alldeles djupt in på 

detta, utan jag har mer koncentrerat mig på att försöka finna och beskriva gemen-

samma mönster eller linjer i det som lärarna uttrycker i frågan om religionsämnet. 

 

Ytterligare en fördel med djupintervjumetoden är att man med den kan fånga upp 

intressanta aspekter i det ögonblick de framkommer och fråga vidare runt omkring 

detta för att på så vis ta vara på den information som man annars aldrig skulle 

komma åt. Det kan ju vara så att den intervjuade själv inte tror att den information 

man har i fråga om en viss aspekt är relevant för undersökningen. Vid en enkätun-

dersökning riskerar man därför att vissa saker aldrig kommer fram, samt att de 

undersökta svarar på ett sätt som man i förväg inte förväntat sig och har då kanske 

inte tid eller möjlighet att korrigera frågeställningarna. 
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En teknik man kan använda är också att fråga en sak för att söka svar på något 

annat. Till exempel frågar jag i min undersökning efter vilken tid man ger religi-

onsämnet, och svaren på denna fråga säger otvetydigt även något om vilken vikt man 

lägger vid ämnet. Eller så kan man om läraren säger sig arbeta oberoende av läro-

böcker, fråga efter vilket material läraren faktiskt använder sig av och hur denna 

lägger upp lektionerna. Kanske framkommer det då att man ändå använder läro-

böcker i stor utsträckning. Ett mänskligt drag är ju att vi lätt blandar ihop önske-

tänkande med den faktiska verkligheten, och som intervjuare måste man söka 

komma förbi dessa tendenser om man skall kunna spegla en rådande verklighet. 

 

Dessutom gällande intervjuaren: ”Att veta vad vi undersöker handlar om överens-

kommelsen mellan vad vi säger att vi skall undersöka och vad vi faktiskt undersöker. 

När det gäller undersökningar om människor rör det oftast inställningar, upplevelser, 

kunskap och liknande. Allt detta är abstrakta fenomen, d.v.s. de är inte påtagliga i 

samma bemärkelse som t.ex. vikt eller längd. I och med att fenomenen är abstrakta, 

kan vi inte heller ta fram dem och titta på dem för att på så sätt bestämma oss för vad 

de är.” (Patel, Davidsson 1991 sid. 85) 

 

Därför är det i min undersökning inte frågan om några exakta bedömningar jag gör, 

utan mer eller mindre korrekta tolkningar. Mina tolkningar bygger jag dock under, så 

väl jag förmår, med förtydligande och förklarande resonemang, så att man skall 

kunna följa hur jag kommit fram till de slutsatser jag dragit. I en del fall har detta 

dock inte varit möjligt, och behövs kanske inte heller, enär de uttalanden som jag 

utgått ifrån är tämligen precisa och svåra att missförstå, eller att den tolkningsgrund 

jag använder mig av är så allmän att jag kan räkna med att de flesta delar den med 

mig. 

 

INTERVJUFRÅGORNA 

De frågor jag ställt vid intervjuerna presenterar jag här. Som tidigare nämnt har jag 

inte alltid ställt dem i just denna ordning, men i presentationen av svaren behandlar 

jag dem så som de är uppställda nedan. Inte alltid har jag heller utformat dem precis 

så som de är formulerade här utan istället på det sätt som bäst passat in i sam-

manhanget. Syftet med varje fråga har dock alltid varit detsamma. 

 

Fråga 1: Vad tycker, alternativt känner du för religionsämnet? 

Fråga 2: Anser du det vara ett lätt eller svårt ämne att undervisa i? 
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Fråga 3: Om du upplever svårigheter, vad består dessa av i så fall? 

Fråga 4: Hur tror du andra lärare upplever detta ämne? 

Fråga 5: Vilken mening har ämnet? Varför finns det med i skolan över huvud taget? 

Fråga 6: Vilken status anser du det ha? 

Fråga 7: Hur tycker du barnens och föräldrarnas inställning till ämnet verkar vara? 

Fråga 8: Vad anser du själv vara ämnets kärna, och vilka utvidgningar från det ser 

du? 

Fråga 9: Vad tror du på och vad är din inställning till det ämnet berör? 

Fråga 10: Vilket utrymme får ämnet i din undervisning? 

Fråga 11: Vilken förändring skulle detta ämne vara mest betjänt av, och hur skulle 

du själv vilja förändra läro- och kursplan vad det gäller detta ämne om du 

hade makt att göra det? 

Fråga 12: Hur tror du ämnet kommer att se ut i framtiden, om vi går ungefär 20 år 

framåt i tiden? 

 

DE INTERVJUADE 

Mina ”intervjuoffer” är alltså samtliga mellanstadielärare och återfinns på två olika 

skolor i Fagersta, och på en skola i Norberg. Sex av dem är kvinnor, tre är män. 

Åldern varierar över hela registret från relativt ”färsk” lärare till några som verkat som 

lärare i över 20 år. I övrigt kan jag inte säga så mycket om dessa mina samtals-

partners utan att riskera att röja deras identitet, något som jag finner onödigt att 

göra, och som jag dessutom lovat en del av dem att inte göra. Det har ingått i 

överenskommelsen och har kanske varit en viktig förutsättning för att de skall ha 

kunnat säga ”sitt hjärtas mening”, vilket jag också upplever att de verkligen gjort. 

Visserligen tror jag nog att de kan stå för sina åsikter, vilka de än är, men i och med 

att jag spelat in alla samtal (utom ett) påband, och att de under dessa samtal talat 

tämligen flödigt, och att det är möjligt att jag här återger något de sagt som kanske 

var mindre genomtänkt, så är det dumt om detta skulle kunna gå att härleda till 

personen i fråga. Det vore detsamma som att missbruka deras förtroende. Därför 

presenterar jag inte intervjupersonerna närmare, även om det förmodligen hade varit 

intressant att förutom analysen av svaren även presentera olika ”lärarprofiler” vad 

beträffar religionsämnet. 

 

Materialet som hela undersökningen bygger på förvarar jag nu hemma hos mig själv 

och dessa band kommer endast att fungera som ett slags ”bevismaterial” ifall någon 

nu skulle misstro de svarscitat jag återger här i uppsatsen. Dock kommer personerna 
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på banden under alla omständigheter att förbli anonyma. Jag kallar dem endast 

Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 etc. 

 

Hur urvalet av intervjupersonerna gått till har jag redan redogjort för så det tar jag 

inte upp här igen, men nämnas kan att endast några av dem var förberedda på vad 

intervjun skulle handla om. Denna strategi var medveten från min sida eftersom jag 

inte ville att de skulle kunna tänka ut några svar i förväg. Jag ville ha spontana 

reaktioner på mina frågor. Under intervjuns gång fick de dock tid och möjlighet att 

också utveckla och fördjupa sina resonemang. Nämnas kan också att jag blev 

förvånad över med vilken villighet alla ställde upp, och med vilken villighet de pratade 

om ämnet. Ja det var till och med så att jag ibland hade svårt att komma in med nya 

frågor. Om detta tyder på att det finns ett uppdämt behov av att tala om undervis-

ning, och ventilera olika problem vill jag låta vara osagt, men kanske är det just så. 

Många gånger står nog läraren tämligen ensam med sina upplevelser och svårigheter. 

 

INTERVJUSVAREN 

I denna sammanställning kan man ibland finna ord eller meningar inom parentes i de 

citat jag återger. Detta är formuleringar jag själv lagt in för att förtydliga lärarnas 

ibland mer talspråksbetonade eller till situationen anpassade uttryckssätt. Nämnas 

kan också att de reflexioner jag gör efter varje frågesammanställning, under rubriken 

”diskussion”, baserar sig på hela svarsmaterialet och inte enbart de utdrag och 

exempel jag tar med här, även om jag nu oftast väljer att föra resonemangen kring 

just dessa. 

 

FRÅGA 1 

Den första fråga jag ställde var: ”Vad tycker du om ämnet, vad känner du inför det?” 

Den omedelbara reflexionen jag gör när jag sammanställer svaren på denna fråga är 

att de flesta lärare tolkar frågan på ett något annat sätt än vad jag egentligen avsett 

med den. Istället för att säga något om vad de tycker om ämnet som sådant svarar 

man snarare på vad man tycker om att undervisa i det, eller hur man tycker att det 

fungerar i klassen. 

 

Lärare 2 börjar att tala om läromedlen, och att det med avseende på dem ligger 

väldigt nära historieämnet. 

Lärare 3 menar att det gäller att vara ärlig och uppriktig mot barnen. 

Lärare 4 säger att ämnet är bäst på låg- respektive högstadiet. 
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Lärare 1 berättar: ”Det är ett tacksamt ämne”, och tillägger sedan ”ämnet kan vara 

ganska intressant om man får in det på rätt ställe och i rätt sammanhang”. Ämnet får 

trots detta inte får särskilt stor del i undervisningen, och hon säger sig inte veta varför 

det är så, möjligen för att det finns så mycket annat intressant att ta upp inom 

oä-blocket. ”När man gjort allt det andra blir det inte så mycket (tid) över till religi-

onen.” 

Lärare 5 anser att det är ett rätt så roligt ämne att hålla på med, till stor del beroende 

på att läraren i fråga säger sig ha bra kunskaper i det och har fått bra metoder med 

sig från sin högskoletid att arbeta med. 

Lärare 6 talar också om undervisningssituationen och säger: ”Det är svårt att 

undervisa i det”, och skälet till detta är främst att det finns många invandrarbarn 

med andra åskådningar, och även Jehovas vittnen, i klasserna. 

Lärare 8 anser även hon att det är svårt att undervisa i det, men anger skälen främst 

vara svårigheten att fängsla eleverna och överbrygga deras motstånd mot ämnet, 

något som många av lärarna nämner som en avgörande svårighet. 

Lärare 7 öppnar med att tala om sin personliga tro och som en följd därav ser denne 

ämnet som intressant och viktigt, men säger sedan i nästa mening att det blir alltför 

styvmoderligt behandlat, även från hans egen sida, mest beroende på att ämnen som 

geografi och historia sätts i första rummet och att man som lärare känner ett tryck på 

sig att prioritera just dessa ämnen. ”De ses som viktigare på något sätt av samhället 

i övrigt.” 

Lärare 9 slutligen säger att det är ett viktigt ämne som blivit mer eller mindre 

försummat. Vid en direkt fråga säger hon sig även tycka det vara ett intressant ämne, 

men att hon ändå är nöjd med att ha lämnat bort det till en annan lärare som är 

troende och därmed verkligt intresserad av det. 

 

DISKUSSION: Jag hade som sagt väntat mig svar av en helt annan typ här, svar 

rörande ämnets innehåll snarare än ämnets funktion i undervisningen. Men det 

kanske är mer naturligt för lärare att svara på hur ämnet ”fungerar” än vad man 

anser om det ämnet handlar om. Jag kunde i och för sig ha förtydligat mig genom att 

istället ha ställt frågan: ”Vad tycker du om religionsämnets innehåll?”, men eftersom 

jag har så lite erfarenhet av undervisande kunde jag inte förutsäga att svaren på den 

fråga jag nu verkligen ställde skulle komma att röra sig om det undervisningsmässiga 

snarare än om det innehållsmässiga. Dessutom ville jag medvetet hålla första frågan 

tämligen öppen för att se vilket spår läraren i fråga själv spårade in på. 
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Svar rörande det ämnet handlar om har jag ju nu ändå fått, dels genom fråga 9 som 

rör deras egen tro, dels genom följdfrågor på denna första fråga. Dessa följdfrågor 

mynnade ofta ut i att man sade sig vara tämligen intresserad av det ämnet handlade 

om och att det var både intressanta och viktiga saker, men att man ofta var frågande 

inför hur man skulle kunna överföra detta till eleverna på ett sätt så att de också blev 

intresserade. 

 

En annan reflexion jag gör är att man överlag använder förhållandevis vaga och 

oprecisa formuleringar vilket kanske kan förklaras av att de intervjuade inte riktigt 

vet vad jag är ”ute efter”. Om någon t.ex. anger att religionsämnet är ”intressant”, som 

här ovan, vad betyder då det, och vilka konsekvenser får det för undervisningen? 

Detta kan man säkert gå djupare in på än vad jag har gjort här, men det jag har sökt 

framträder ändå ganska tydligt, nämligen en bild av ett ämne som många är osäkra 

inför, och som också hanteras väldigt olika av olika lärare beroende av kunskaper och 

intresse. Gemensamt tycks dock vara att det får ganska litet utrymme i undervis-

ningen. Det tycks vara mer eller mindre ett marginalämne. Svaren på de övriga 

frågorna förstärker också detta intryck 

 

FRÅGA 2 OCH 3 

På fråga 2 och 3, huruvida religionsämnet är lätt eller svårt att undervisa i och vad 

eventuella svårigheter består i, anger tre lärare det som ett lätt ämne, fem det som ett 

svårt, medan en ger uttryck för att det finns både svårigheter och moment som är 

tacksamma i det. 

 

Lärare 1 säger: ”Det är ett ganska svårt ämne att undervisa i, för man märker att 

eleverna inte har grepp om det.” Anledningen anges vara att religionen är något som 

numera inte finns i deras vardag, och att de ej är mogna att förstå saker och ting, som 

till exempel vad det innebar att Sverige var katolskt tidigare. De förstår inte skill-

naden mellan då och nu. ”Och om man lär dem hur olika kyrkor fungerar, förstår de 

verkligen?” Lite beror dock på vilken klass man har och vad barnen vill och kan, 

anser hon. ”Men det är ganska svårt att ha en mellanstadieklass och bara ha 

religion.” 

Lärare 3 säger: ”Det är svårt, särskilt med en rörig klass. Det är svårt att få fram 

budskapet och det är svårt att få dem intresserade och motiverade. Detta är den stora 

barriären som läraren måste bryta”, anser hon. Som en illustration berättar hon om 

en adventsgudstjänst som klassen besökte och som slutade i rena kaoset, vilket 
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renderade eleverna en straffkommendering som bestod i att de fick tåga runt under 

absolut tystnad. En bra upplagd lärobok betyder dock mycket, menar hon, en 

lärobok där frågor som finns i vardagen tas upp. 

Lärare 4 återknyter till sitt resonemang om att ämnet är svårare att hantera på 

mellanstadiet än på de övriga stadierna. ”På lågstadiet berättar fröken och barnen tar 

till sig, och på högstadiet är de mer mogna att förstå när man kommer in på etiska 

diskussioner. För oss (på mellanstadiet) blir det någon sorts glapp, för antingen gör 

jag det som jag vet att de redan gjort, eller också gör jag det jag vet att de kommer att 

göra en gång till kanske.” Hon menar att eleverna på mellanstadiet är mer av ”ka-

lenderbitare”, d.v.s. att de vill ha fakta och rim och reson i livet. ”Sagor och berättelser 

har de vuxit ifrån, och livsfrågor är de för omogna för.” 

Lärare 6 säger, vilket han redan givit som svar på första frågan, att det är ett svårt 

ämne på grund av alla invandrarbarn som finns i klassen. ”Man kan inte täcka alla 

åskådningar.” Han säger också att det inte är ett så spännande ämne precis och det 

mycket på grund av elevernas negativa attityder till det. ”Det går inte in det jag säger. 

Barn i denna ålder är ateister, de tror inte. Att Jesus gick på vattnet tror de inte på - 

de bara skrattar.” På min fråga hur man hanterar det, säger han att man väl får tala 

om vad man själv tror, men att det ändå inte går att rubba deras uppfattning. Den har 

de redan klar. Detta medför att han ofta har dåligt samvete för ämnets skull, att han 

förmedlat för lite, gett barnen för lite. 

Den negativa elevresponsen är något som även Lärare 8 ser som den stora svårig-

heten. ”Mycket kraft går åt för att få dem att tycka att det är intressant, men många 

har ett motstånd mot det ämnet handlar om.” Nu har dock en annan lärare tagit över 

ämnet och det upplever tydligen Lärare 8 som en befrielse. ”Jag behärskar det ej”, 

säger hon. 

Lärare 7, som ser både svårigheter och möjligheter anger även han att svårigheterna 

beror på elevernas negativa attityder, attityder som inte finns på lågstadiet, men 

kommer till sitt fulla uttryck i främst 5:e klass. I 6:an tycker han sedan att det är 

lättare igen, då kommer man in på främmande religioner och då kommer mer frågor 

från deras håll och det blir ett bättre samtalsklimat. 

Det Lärare 5 säger motsäger dock lärare 4:s och delvis lärare 7:s utsaga. Hon säger 

att ämnet är lätt och roligt beroende på att de flesta barn är intresserade av det ämnet 

handlar om i den här åldern. Hon har just en 5:e-klass. Vidare anger hon att hon har 

goda kunskaper i ämnet och förmår därför göra det spännande och roligt för eleverna. 

På högskolan hade hon själv en bra lärare och undervisningen var intressant. 

Religionsämnet är till och med det roligaste ämnet att undervisa i, säger hon, och hon 
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har varit intresserad av det ända sedan hon var liten. ”Det som kan vara svårt är att 

prata om döden eller andra livsfrågor. En del kan bli lite fnittriga då, eller försöka 

skämta bort det hela, men i grunden är de ändå intresserade av sådana frågor.” 

Lärare 2 menar att om man bara går efter boken blir det lätt, och pratar man sedan 

om etiska frågor så finns där inget rätt eller fel, så då kan alla ha sina egna tankar ock 

idéer, och man kan diskutera utifrån dem. Kravet på läraren är att denne är all-

mänbildad och kan ”knyta ihop” det hela, och att man inte reser en massa hinder och 

besvärligheter för dem och på det sättet förstör för dem, utan istället kan hjälpa dem 

koppla lösningar till problemen. 

Lärare 9 slutligen ser det som ett lätt ämne och har inga svårigheter med det förutom 

möjligen om eleverna visar motstånd mot det, men har ändå lämnat över det till en 

annan lärare, en som är verkligt intresserad av det. 

 

DISKUSSION: På dessa frågor framträder olika bilder av svårigheterna eller möjlig-

heterna med undervisningen i ämnet. Ofta anges elevernas ointresse och negativa 

inställning till det, som en dominerande faktor till svårigheterna. Om läraren möter 

ett motstånd i klassen upplevs det tydligen som en avgörande barriär. Är lärare så 

beroende av elevresponsen kan man då undra? Eller är det helt enkelt så att när det 

gäller ämnen där läraren själv är något osäker eller kanske till och med rätt oin-

tresserad, blir elevresponsen det mått varmed man mäter huruvida man lyckas eller 

inte. 

 

Det Lärare 5, och några ytterligare, uttrycker tyder ju på att de lärare som säger sig 

vara kunniga i och intresserade av ämnet uppfattar det mer positivt, och gör mer av 

det, och upplever heller inte någon negativ elevrespons, eller låter sig åtminstone inte 

störas av den. Vad man kan fråga sig är ju om det är ett professionellt hanterande av 

ämnet att inte kunna bemöta negativ elevrespons, även om det nog måste sägas vara 

rätt mänskligt. Elevernas bristande förmåga att förstå är också något som åter-

kommer som ett problem. Lärare 4 anser ju t.ex. att de inte är mogna för etiska 

frågor förrän på högstadiet och Lärare 1 menar att de inte kan förstå olika saker och 

ting som tas upp inom ämnet. Tyder inte detta på att ämnet är ”fel” utformat, eller 

kanske snarare ”fel” uppfattat. Alla barn har ju frågor om livet, det kan vi väl vara 

överens om, och det visar också alla undersökningar som är gjorda kring detta. 

 

”Resultatet från de två intresseundersökningar (Hartman 1971 och Hart-

man/Pettersson/Westling 1973) som vi här refererat säger en hel del om utgångs-
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läget för undervisningen i religionskunskap på mellanstadiet. De flesta mellansta-

dieeleverna hyser ett svalt intresse för skolans religionskunskapsundervisning. 

Enligt undersökningsresultaten var religionskunskapen det minst populära ämnet 

på mellanstadiet vid jämförelse med andra ämnen. Samtidigt tycks mellanstadiets 

elever ha stort intresse för s.k. livsfrågor. Elevernas allmänna intressespektrum när 

det gäller frågor inför tillvarons grundläggande villkor förefaller ha både betydande 

djup och vidd.” (Westling, Pettersson 1973 sid. 16) Skolöverstyrelsens konsulent L O 

Jernberg som var ansvarig för religionskunskapen i Lgr -80 säger också: ”Varje 

människa har en livsåskådning med allt vad det innebär av föreställningar (männi-

skosyn, samhällssyn, historiesyn, ideologi osv.), värderingar (rätt-fel, ont-gott, 

vackert-fult osv.) och grundhållning (pessimism eller optimism). Det är en naturlig 

del av vårt tänkande.” (Sven-Åke Selander 1993 sid. 25) Dessa saker skall också 

skolan syssla med, det anges tydligt i läroplanen. Många av de svårigheter man 

upplever beror säkert på att man inte gör det i den utsträckning som där anges. 

 

En annan svårighet uppges vara röriga klasser. Min erfarenhet är dock att när barn 

sysslar med sådant som berör och intresserar dem, saker som känns meningsfulla 

och väsentliga, då koncentrerar de sig och arbetar intensivt. Problemet är nog här att 

skolan allt för ofta sysslar med sådant som eleverna inte känner angår dem i någon 

större utsträckning. Ibland t.o.m. rena meningslösheter. 

 

Lärare 2 har en intressant inställning här, i det att han menar att det gäller att 

hjälpa barnen koppla lösningar till problemen. Men hur ofta ser skolan just detta som 

sin uppgift? Problemlösning. I religionsämnet skulle problemlösning t.ex. kunna 

innebära att man tillsammans undersöker varför inställningen till ämnet är så 

negativ och vad man kan göra för att ändra på detta. Det vore väl ett utmärkt 

”projekt” inom religionskunskapsämnets ram. Man skulle säkert få fram massor av 

intressanta fakta och bygga upp ny kunskap, och även få gammal på köpet, och 

dessutom på ett smidigt sätt komma runt ett svårbemästrat problem. 

 

Flera av dem jag intervjuat säger också att man som lärare har stor frihet att lägga 

upp undervisningen som man vill, egentligen, och att detta är en stor tillgång som 

man har i yrket. Men, säger man sedan, detta är något man inte i nämnvärd grad 

utnyttjar. Lärare 6 säger t.o.m. rent ut: ”Man är ju lite lat” vilket jag tolkar som att 

man som lärare ofta följer boken istället för att lägga upp det på något annat sätt, och 
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är det en mer omfattande bok blir det mer religionsundervisning och är boken 

tunnare blir det mindre av det hela, som för Lärare 4. 

 

En bra bok blir alltså en förutsättning för en bra undervisning liksom en dålig bok 

medför sämre undervisning. Är det till och med så att en del lärare tenderar att se 

boken som kursen, och att man följer den för att det är enklast så, trots att man 

egentligen inte behöver? 

 

FRÅGA 4 

På fråga 4, hur de tror andra lärares inställning till religionsämnet är, svarar nästan 

samtliga att de tror att de flesta andra (mellanstadiet) lärare upplever det som ett 

ganska svårt ämne att undervisa i, även om de nu inte själva säger sig ha dessa 

svårigheter. 

 

Lärare 3 säger: ”Ämnet är nog det man väljer bort först då det är frågan om känslor 

och tro. Man vill kanske inte blotta sig.” Själv säger hon sig dock vara ärlig och 

uppriktig inför eleverna och talar om att hon har en personlig tro, Men hon fortsätter: 

”Det är svårt att prata om tro med barn. Det blir så abstrakt. Det är svårt att få in 

(dessa saker) i deras hjärna på något vis, och det svåraste väljer man nog bort först, 

det hela beror nog inte på ointresse.” En del hoppar nog över det alldeles av tidsbrist, 

eller glömmer bort det omedvetet, tror hon. ”Men lärare är alltför utbildade för att rent 

ut säga att de struntar i ämnet.” Och hon förmodar att alla nog har känt som hon, att 

det dåliga samvetet trycker på. ”Ja nu måste vi ta ett avsnitt, har det känts.” 

Lärare 4 tror att: ”Många mellanstadielärare gör nog som jag”, det vill säga har 

väldigt lite av religion. ”Kanske kunde vi få stå över här på mellanstadiet till och med. 

Det är så många ämnen ändå som man skall fundera över.” Många har nog också 

dåligt samvete över religionsämnet, tror hon, något som hon dock inte själv känner 

av. ”Jag har sällan dåligt samvete”, säger hon. 

Lärare 6 menar: ”På 60-talet kände säkert många att de blev lämnade i sticket, 

därför att kravet på objektivitet som då kom var helt omöjligt.” Men han menar 

samtidigt att det har förbättrats något nu. Ämnet är inte längre så urvattnat. 

Lärare 7 tror att lågstadielärarna har ett helt annat grepp om ämnet än mellansta-

dielärarna. ”De tar de bibliska berättelserna på allvar och barnen är också mer 

mottagliga på något vis. Han tror att en del mellanstadielärare resonerar som så: 

”Religion kan vi ta om det blir någon tid över, men det är viktigare att vi kommer 

igenom geografidelen.” 
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Lärare 2 tror att många nog tycker det är ett svårt ämne om de inte delar upp det 

som han själv gjort, d.v.s. i en mer traditionell del som man behandlar på religions-

lektionerna, och en etik- och moraldel som man tar upp mer när det passar. Reste-

rande lärare har inte haft några synpunkter på denna fråga, eller tillfört något 

ytterligare utöver vad som redan framkommit. 

 

DISKUSSION: Denna fråga har jag tagit med för att samtidigt som man säger något 

om vad man tror om andra, så säger man också något om sig själv och sin egen 

inställning. Det Lärare 6 t.ex. säger om många lärares inställning till objektivitets-

kravet som kom på 60-talet, tycks även gälla honom. Och han ger också mycket 

riktigt uttryck för detta på andra ställen i intervjun. Bland annat säger han att ämnet 

är bättre nu igen, bättre än på 60-talet då socialisterna gjorde allt för att avskaffa 

både tron och kyrkan. 

 

Sedan hade jag också en tanke om att man via denna fråga kunde fånga något av den 

allmänna stämning gällande ämnet som råder i lärarkåren. När lärare pratar med 

varandra på studiedagar eller när man läser eller debatterar i facktidningar, hur går 

tongångarna då? Här blev jag dock något förvånad för det verkar som om man inte 

pratar alls med varandra om vare sig svårigheter eller möjligheter, man upplever. De 

flesta lärarna sade sig också veta mycket lite om vad andra lärare tycker om ämnet så 

det man ändå uttryckte var kanske mest gissningar, även då man sade att andra nog 

gjorde eller tyckte precis som man själv, så som Lärare 2 och Lärare 4. Möjligen 

kände man till parallellklassernas lärares inställning, eller andra lärare man har tät 

kontakt med. 

 

En sak som flertalet nämner spontant är att det ofta finns med ett dåligt samvete över 

hur detta ämne blir behandlat. Många tror att det är vanligt att lärare har dåligt 

samvete över att det får så litet utrymme, mindre än det borde ha. Själva säger de sig 

också känna av detta dåliga samvete emellanåt, men har olika strategier för att 

hantera det, Lärare 9 säger t.ex.: ”Det verkar vara vanligt (med dåligt samvete över 

ämnet), men jag har det inte tack vare den andra läraren (som tagit över ämnet)”. 

 

FRÅGA 5 

Svaren på fråga 5 var jag mycket nyfiken på. Här ville jag veta vilken mening lärarna 

ser med att ämnet över huvud taget finns med som ett skolämne. Jag anade också att 

 23 



 

jag här i dessa i svar skulle få möjligheten att upptäcka avgörande saker vad beträffar 

deras syn på ämnet. 

 

Lärare 2 funderar i följande banor: ”Religionen kommer tidigt in i de första sam-

hällsbildningarna. Det är ett rättesnöre, en normgivare. Grunden till lagen. Religio-

nen måste ha varit med människorna från början” Sedan menar han att man med 

religionsundervisningen även vill markera för andra (kulturer?) sin egen särart. ”I 

andra kulturer finns religionen med som en kärna i samhällsbilden. Hos oss är det 

ganska lite så, men vi kan ändå inte kan bortse från det som finns där.” Han har 

också en del funderingar kring förändringar ämnet skulle vara betjänt av, men dessa 

återkommer jag till under fråga 11. 

Lärare 5 är inne på samma linje som Lärare 2: ”Vi har en tradition som går ända bak 

till asatron.” 

Lärare 1 säger: ”Man bygger upp samtal runt ämnet, etiska samtal, men man 

behöver inte ange att det är religion precis.” Att ämnet finns med är för att ”man bör 

känna till att så här har det varit, och så här berättas det.” 

Lärare 3 uttrycker det på följande vis: ”Det är grunden till alla våra värderingar i vårt 

samhälle. Det är det vi byggt vårt samhälle kring.” 

Samma tankegångar har även Lärare 7: ”Vår etik bygger på kristna värderingar och 

de tio budorden.” 

Lärare 8 anger meningen till att vara kunskap om den bibliska historien och det 

kristna budskapet. Den gyllene regeln. ”Detta är allmänmänskligt gods”, säger hon. 

Även kännedom om främmande religioner talar hon om som viktigt. 

Lärare 9 ”Så länge vi har en statsreligion måste vi väl försöka fostra ungarna lite 

grand i sånt, plus att de behöver veta lite grand om andra länders religioner.” 

Lärare 4 slutligen ser det som ett orienteringsämne, men anser att etikfrågorna är de 

viktigaste. ”Att jämföra med andra kulturers etiska värderingar är jätteviktigt, så vi 

kan förstå de barn och föräldrar som kommer hit, varför ungdomarna inte får gå på 

disco eller liknande.” Men i grund och botten tycker hon inte att religionsämnet är 

särskilt matnyttigt som ämne: ”Om du är duktig i engelska så kan du använda det, 

men hur använder man sina religionskunskaper? Jätteduktig i matematik, då vet 

man … åhh, men religion? Och de som är fantastiskt duktiga i historia på mellan-

stadiet kan man förstå att de kanske kan bli historiker med tiden, men religions-

kunskapen, vad leder den till? Präster eller?” Vad beträffar den viktiga etiken tycker 

hon dock att det är dumt att lägga den på religionsundervisningen då den blir 

belastad av någon sorts ”fromhetsbelastning”. ”Etik är ju för alla, även ateister.” 

 24 



 

Lärare 8 får aldrig frågan av någon anledning. 

 

DISKUSSION: Genomgående i svaren kan man här skönja någon slags allmän 

mening om att vi har en tradition att försvara och tradera. Meningen med ämnet sägs 

vara att bibringa det uppväxande släktet en kunskap om våra rötter, alltså vår 

traditions historia och utveckling. Frågan man här kan ställa sig är om det enbart är 

”för kännedom” ämnet finns där eller om det inte också är tänkt att användas som ett 

redskap att lära sig hantera tillvaron med? Lärare 4 menar ju t.ex. att man med 

kunskap om andra kulturers traditioner och religioner får en ökad tolerans och 

förståelse. Men får man det genom att läsa om dem? Behövs det inte också något 

ytterligare? En aktiv träning i förmågan till empati t.ex.? Och hur gör man det i så 

fall? Och görs det kanske redan fast lärare inte är benägna att kalla det just religi-

onskunskap? 

 

En annan reflexion jag gör är att man på denna fråga också svarar tämligen vagt och 

svävande och uttrycker sig mest i allmänna termer. Och därtill förhållandevis 

kortfattat. Jag får därför känslan av att de flesta lärare egentligen är ganska osäkra 

på ämnets mening, och att det av just den anledningen blir så lite av religionskun-

skap i skolan idag. En genomgående tendens verkar också vara att man tycker bättre 

om den undervisning som handlar om etik och moral, de etiska samtalen som många 

talar om, men att det finns en ovilja att koppla ihop detta med religionsämnet. 

Tydligast kommer detta till uttryck hos just Lärare 4, som också har svårt att förstå 

vad man skall med religionskunskapen till över huvud taget. 

 

Men det anges ju faktiskt mycket tydligt i de senare läroplanerna att religionskun-

skapsämnet förutom de mer traditionella historiska bitarna även skall innehålla 

”människans frågor inför livet och tillvaron”. ”livsfrågor, tro och etik” med andra ord. 

Därför kan man fråga sig varför det tycks finnas denna ovilja att ha de etiska 

samtalen i samband med religionskunskapen. Kan det vara så enkelt att det är 

namnet på ämnet som ger fel signaler? Eller har lärarna inte läst de senare läro-

planerna? Eller har de gjort det, men anser att det som står där strider mot det som 

de fick lära sig under sin utbildningstid, och att det därför är svårt att sadla om, och 

börja göra och tänka på ett annat sätt? Svaren jag fått här väcker ytterligare frågor 

hos mig. 
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FRÅGA 6 

På frågan vilken status man anser ämnet har kunde jag nog redan i förväg ha skrivit 

”låg”. Att ämnet har låg status är nog en allmän mening, och svaren visar sig också 

mycket riktigt gå i denna riktning. Det är bara Lärare 3, och i viss mån Lärare 2, som 

avviker från detta mönster. 

 

Lärare 1: ”Ämnet har nog inte så hög status”. 

Lärare 2: ”Det har ganska låg status, och många tycker nog inte att de har religion 

när de har det för att de inte har det efter den kursplan som finns”, Hos honom själv 

hamnar det dock i mitten statusmässigt, t.ex. före matematik som han anser vara ett 

övervärderat ämne. 

Lärare 3 menar att det nog är ett ämne som blir ganska spartanskt behandlat. 

Lärare 4: ”Det har inte hög status, ingen kämpar för att få bra betyg i religion, för 

ingen kan väl leva på religion”. 

Lärare 5: ”För mig har det samma status som alla ämnen, men för en del har det nog 

inte samma status som t.ex. engelska, matte eller svenska”. 

Lärare 6: ”I barnens ögon kommer det nog sist, men hos lärare har det nog högre 

status idag än tidigare (på 60-talet)” Så tillägger han i en utvikning: ”Förut var barnen 

mycket förtjusta i kristendomskunskap. Det var mycket uppräkning (minneskun-

skaper) då, tio Guds bud, och ännu tidigare katekesen. Många som hade lätt för att 

lära sig utantill gillade ämnet när det var så, men idag finns inte detta kvar, men 

kanske är det på väg tillbaka lite”. 

Lärare 7 säger att han alltid känt att ämnet varit satt på undantag. 

Lärare 8 menar att det hade varit enklare att undervisa i det om det hade haft högre 

status. 

Lärare 9 anser inte att religionsämnet är mindre betydelsefullt än de övriga ämnena, 

men att det på något sätt ändå blir så att de andra ämnena kommer före, förmodligen 

för att ämnet har så låg status i samhället idag. 

 

DISKUSSION: Det är nog så att det fenomen som benämns religion har tämligen låg 

status i samhället idag och att intresset för detta under lång tid har varit i avtagande. 

Men samtidigt visar alla undersökningar (som jag sett i alla fall) att majoriteten av 

befolkningen ändå har någon form av tro, vilket även de flesta av dessa intervjuade 

lärare säger sig ha. Och det finns absolut ett stort behov av att samtala kring 

livsfrågor. Kanske är det bara så att formen för detta är föråldrad inom den tradi-

tionella religionens och religionsundervisningens ram, och att när man menar att 
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statusen för religionsämnet är låg så är det just detta man menar, att statusen för en 

mer ”föråldrad” och ”stelnad” livsförklaring är låg. Att man inte gärna vill syssla med 

detta i skolan är väl då bara en i grund och botten sund reaktion anser jag. 

 

Men då det gäller livsfrågor, att samtala och fundera kring livet, och dess uppbyggnad 

och lagar kan det väl aldrig bli föråldrat. Det är bara det att nya tider kräver nya svar, 

och detta som man gör under etiska samtal (livsfrågepedagogik) vill jag mena är just 

det som religioner i alla tider haft som mål att göra, d.v.s. ge livsförklaringar. 

 

Fast det beror ju också på hur dessa etiska samtal är utformade. De kan ju vara 

väldigt ytliga om det vill sig illa. Lärare 8 säger t.ex. om detta: ”Ibland kan det bara 

bli en 5 minuter åt gången eller så, särskilt när det har inträffat något på rasten eller 

i klassrummet, som man behöver prata om.” Men det är inte dessa ”akuta” samtal jag 

menar med livsfrågepedagogik, och säkert inte läroplanen heller. Visst är väl de 

viktiga de med, men att kalla det för religionsundervisning skulle jag inte. För att det 

skall bli det måste det finnas en plan bakom, en målsättning, och en utstakad väg att 

följa. Som lärare måste man ju veta vart man är på väg. 

 

Vad beträffar det Lärare 6 säger om religionsämnet här ovan, detta med gamla tiders 

minneskunskaper, får det mig att undra om det är så att han även personligen har en 

positiv inställning till denna form. Och även varför han har det i så fall. Jag frågade 

aldrig om detta vid intervjun, men så här efteråt synes det mig som något som det 

varit värdefullt att få veta en del om. Det hela handlar ju om en springande punkt vad 

beträffar skolans uppgift. Skall skolan vara en kontrollinstitution vars uppgift är att 

kontrollera att eleverna tillgodogjort sig de ”rätta” kunskaperna, och den ”rätta” 

mängden av dessa ”rätta” kunskaper, eller skall skolan utformas mer som ett 

redskap för eleverna så att de lättare kan följa sin egen utvecklingsväg? Läroplanen 

säger ganska mycket om detta, och dit kan man ju i och för sig alltid gå om man 

närmare vill studera saken. 

 

FRÅGA 7 

Den 7:e frågan uppehöll sig vid hur lärarna uppfattar barnens och föräldrarnas 

inställning till ämnet, Här finner man många och intressanta svar som nästan alla 

går i en och samma riktning. Barnen är inte intresserade, säger man, och föräldrarna 

frågar aldrig efter någonting som rör detta ämne. 
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Lärare 3 kommenterar det hela genom att säga att eleverna kommer ihåg berättel-

serna från lågstadiet men att de också är noga med att påpeka; ”Det där tror vi inte 

på”. Men vad de inte tror på, eller vad de tror på istället, har läraren aldrig frågat efter. 

”De tror bara inte. Det är ganska hopplöst egentligen”, suckar hon. 

Lärare 4 säger: ”Jag har inte någon känsla av att eleverna upplever det som ‘Jabbi, 

nu skall vi ha religion’ på mellanstadiet. På högstadiet har de sedan kommit så långt 

att de inser att bara de kan få igång en diskussion så slipper de skriva något. Du 

minns väl själv hur det var om man kunde komma på något som engagerade gubben 

där framme.” Hon säger också att det gärna vill bli så att den av eleverna som är 

barnsligast upplåter sin röst och säger tokiga saker och att man som lärare då lätt 

blir arg. Hon tillägger slutligen; ”Föräldrarna uppskattar inte heller goda prestationer 

i religionsämnet”. 

Lärare 1 har liknande erfarenheter; ”Åh skall vi ha kristendom!”, kan eleverna 

utbrista, och det är inte någon glädjeyttring. Hon har också märkt att om någon är 

verkligt intresserad så ifrågasätts det lätt av andra elever. ”Dessa reaktioner de visar 

beror nog på att de är ovana vid ämnets innehåll.” Vad det gäller föräldrainställningen 

säger hon att hon aldrig mött någon sådan, ”De frågar aldrig något om detta ämne”. 

En sak som eleverna dock visat verkligt intresse för har varit asatron. Vikingarnas 

gudar har de tyckt vara spännande och fascinerande. Där fick läraren stor respons. 

Lärare 6 säger att ämnet kommer absolut sist av alla ämnen i barnens ögon, och att 

det även färgar lärarens (d.v.s. hans egen) inställning till det. 

lärare 8 har noterat att föräldrar aldrig tar ut kontaktdagar för att vara med på 

religionsundervisningen eller för att följa med på en adventsgudstjänst t.ex. medan 

man kan göra det för att vara med på en idrottsdag. Vad beträffar eleverna har hon 

noterat att de sällan frågar efter vad hon själv tror på, ”Dessa frågor anser de nog inte 

som viktiga, deras inställning är nog istället att detta är frågor som kan bli aktuella 

när de sitter på hemmet.” Attityden är också; ”Någon annan skall inte komma här och 

tala om vad jag skall tycka och tro.” Att tro att Jesus dött på korset köper de till 

exempel inte. 

Lärare 7:s version skiljer sig inte från de ovanståendes. Attityden på mellanstadiet 

säger han är: ”Det där tror jag inte på, varför skall vi syssla med sådant? Och Gud, är 

det en gubbe som sitter på ett moln eller? Och Bibeln är det larvigt att läsa”. Denna 

inställning finns inte på lågstadiet, menar han. Där accepterar man mera de här 

historierna vilka de nu än är. Men på mellanstadiet är det nästan så att det istället är 

tron på det onda som eleverna tagit till sig. ”Om man frågar om någon tror på 

Djävulen eller Satan, är det många som räcker upp handen, men om man frågar om 

 28 



 

de tror på Gud, då blir det: ‘Näe det är inget’”. Angående föräldrarnas inställning 

säger han sig inte känna till den alls och han vill heller inte spekulera i vad den kan 

vara. 

Lärare 9 har dock en något mer positiv syn på elevernas attityder: ”Svårigheten är 

att det står att det är Gud och Jesus religionsämnet handlar om. Dessa saker är lite 

löjliga anser eleverna”, och att de anser det, tror läraren beror på påverkan hemifrån 

och från det övriga samhället, men hon tror samtidigt inte riktigt på att de verkligen 

tror så. ”Det är nog något som de måste köra med bara. De kan mycket väl bli 

intresserade om man fortsätter prata och diskutera.” Avgörande för attityden är 

också vad ”ledarpersonerna” i klassen anser. 

Lärare 2 som separerar etik- och moralbiten från den traditionella historiebiten 

menar, att han inte märkt att eleverna är så tända på den senare. Han har också 

tyckt sig märka att eleverna lätt anpassar sina attityder till majoritetens åsikt. (Precis 

som socialdemokrater, tillägger han) 

Lärare 5 slutligen har en helt annan syn på saken: ”Jag har aldrig upplevt att 

eleverna tycker det är tungt, eller har suckat någon gång.” Angående föräldrarna 

säger hon: ”Icke troende föräldrar bryr sig knappast om religionsämnet. Detta kan jag 

känna mig besviken över, eftersom det är viktigt att förstå hur man ingår socialt i 

olika sammanhang, och jag försöker få dem att förstå att man ibland måste strunta i 

svenska och matematik och istället träna det sociala samspelet. Detta har dock 

föräldrarna svårt att förstå, och en del tycks inte alls gilla att vi faktiskt skall ta itu 

med dessa bitar enligt den nya läroplanen. De tänker nog på sin egen skoltid och hur 

det var då, och vill att det skall vara så nu också.” 

 

DISKUSSION: Vid denna fråga har flertalet lärare uppehållit sig en bra stund, och jag 

får känslan av att de många gånger har ett behov av att ventilera ut någon slags 

besvikelse. Ämnet fungerar inte så bra, vilket gör att lärarna inte kan göra något bra 

jobb, vilket i sin tur beror på elevernas negativa attityder, som ytterst kommer sig av 

attityderna hos föräldrarna och samhället i övrigt, Det måste vara en hopplös uppgift 

att som lärare vara satt att av ”samhället” undervisa i något som detta samma 

”samhälle” har en så negativ attityd till, Det märkliga i sammanhanget är dock att en 

av lärarna, Lärare 5, inte alls märkt av detta negativa klimat. Hur är det möjligt? 

 

En reflexion jag också gör är att det tycks vara allmänt från lärarnas sida att tolka 

barnens oppositionella reaktioner mot lågstadiets religionshistorier och bilder som 

ett ointresse, när det i själva verket troligen handlar om att de har ett behov av att 

 29 



 

fördjupa och utveckla den bild de fått. Lärare 9 var också inne på de tankegångarna, 

Lärarprofessionalitet måste väl innebära att man ser förbi sådana elevyttringar som 

de här beskrivna, och precis som en skicklig föreläsare, eller familjeterapeut måste 

kunna läsa av publikens eller kontrahenternas reaktioner och leda dem förbi dessa 

och istället leda dem mot det som man satt upp som mål, måste lärare kunna leda 

eleverna mot det uppsatta målet. Men problemet är nog just detta att många lärare 

inte satt upp något mål för sin religionsundervisning. De vet inte vad de vill med den. 

Och då kan de ju inte veta, hur de skall bemöta elevernas reaktioner, om reaktio-

nerna nu inte är enbart positiva. Och lärarna tycks inte heller ge sig tid till att 

undersöka vari elevernas motstånd består, så som Lärare 3 beskriver det i svars-

sammanställningen. 

 

En annan tanke når mig: Tänk om det är så att lärare när en önskan om att eleverna 

skall ”köpa” allt de har att komma med, Tänk om lärare vill att eleverna helt ore-

flekterat skall ”köpa” alla historier från Gamla Testamentet, och alla historier om 

Jesu liv, rakt av bara och inte ifrågasätta något, Är det här Lärare 5 insett, att man 

måste låta eleverna reagera på de bilder man ger dem, och ta emot deras reaktioner 

och tillsammans sedan utveckla nya bilder, så att man sedan kan upptäcka nya 

sanningar, och bygga ny kunskap? Är det därför hon säger sig inte märka av någon 

negativ elevrespons? 

 

FRÅGA 8 

Fråga 8 är också en intressant fråga där jag vill veta vad lärarna anser vara ämnets 

kärna och vilka påbyggnader man ser från denna kärna. Den hänger på sätt och vis 

ihop med fråga 5, och svaren liknar i flera fall de som gavs på den frågan. Min 

intention var dock att här få ett grepp om vilka delmoment lärarna anser religi-

onsämnet består av. 

 

Lärare 1 ”Förståelse för religion/religioner, ren allmänbildning.” Ämnet förklarar 

mest ”hur det är”, ger information om att det och det finns och att de och de tror så. 

Att ta ställning till dessa saker anser hon dock att man får vänta med tills dess man 

blivit vuxen. Etiska samtal förekommer också, men de dyker oftast upp när det hänt 

något. ”Det är oftast spontana grejer”. Dessa kopplar dock Lärare 1 inte egentligen 

till religionsämnet. 

Lärare 2: ”Kärnan skiljer sig inte från de övriga ämnenas kärna, utan går tillbaka på 

samma mål som för hela skolans verksamhet, nämligen att skapa en förutsättning för 
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en framtid, och skall man prata framtid måste man titta i backspegeln”. Ämnet, säger 

han, består av en historiedel, en moral- och etikdel samt en andlig del. (Det sista efter 

att jag frågat honom om det.) Själv säger han sig tycka bäst om etik- och moraldelen. 

”Där kan jag hjälpa fram eleverna. Historiedelen kan man ju läsa in själv”. Viktigt är 

detta att man har rätt att vara en individ, men inte på bekostnad av någon annan, en 

inställning som går tillbaka på kyrkans grundläggande värderingar. ”Hela den 

mänskliga sidan ligger nära religionsämnet, och lärare kan lugnt tänka att de 

verkligen haft religion, när de känner att ämnet blivit eftersatt (eftersom de har etiska 

samtal).” 

Lärare 3: ”Kärnan är att få fram budskapet med religionen, hur vi skall vara som 

människor och även vad kristendomen för med sig i samhället, hur man skall förhålla 

sig till medmänniskorna, kärleken till nästan.” Även den kristna historien ingår samt 

jämförelser med andra religioner, säger hon. 

Lärare 4: ”Kärnan är att orientera om vår religion och vårt kulturarv, samt om 

främmande religioner. Eftersom vi har så många invandrare så måste de veta för att 

inte vara rädda, för att inte mota bort”. Beträffande de andra delarna som handlar om 

vem som tror och varför man tror finns det en gräns för vad föräldrarna vill ha för sina 

barn, menar hon. Och det hon sade angående etiken på fråga 5 passar också in här, 

d.v.s. att det är dumt att lägga det på religionsundervisningen enär det blir belastat 

av någon sorts fromhetsbelastning då. ”Etik är ju för alla, även ateister.” 

Lärare 5: ”Vi pratar mycket om kristendomen och snuddar något vid andra religi-

oner, men mest knyter vi an till kristendomens betydelse i vårt samhälle, vårt sätt att 

tänka och förhålla oss till olika saker. Religionen har nämligen större betydelse än 

man tror även om dess ställning inte är lika stark som för muslimer eller judar.” Hon 

anser att skolan bör peka på varför det är si eller så, medan föräldrarna i sin upp-

fostran kan förmedla den etik och moral de själva står för, men att skolan bör syssla 

med det föräldrarna inte har tid (eller lust?) att förmedla, nämligen just frågan varför. 

”Skolan bör hjälpa dem med de tankar och funderingar de kommer med, som de fått 

från föräldrar, tv, böcker eller annat, och möta dem där de står.” 

Lärare 6: ”Ämnets kärna är den gamla judiska Toran, Mose lag och tio Guds bud, 

och kärnan i religionsundervisningen är Jesu födelse och liv, påsken och pingsten. 

Lärare 7: ”Kärnan är kristendomen, att presentera Gamla och Nya testamentet, Jesu 

person samt främmande religioner. En förskjutning har dock skett och ämnet heter 

inte kristendomskunskap längre utan religionskunskap”. Vilka konsekvenser det får 

anger han dock inte utan fortsätter med att säga att även etiska frågor ingår. 
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Lärare 8: ”Viktigast är kunskap om den bibliska historien och det kristna budska-

pet. Gyllene regeln.” 

Lärare 9: ”Kärnan är etiken, religionshistorien är mindre betydelsefull.” 

 

DISKUSSION: Här framträder en bild av ämnet som i huvudsak traditionell kris-

tendomskunskap, utom hos några stycken. Har flertalet lärare då inte förmått 

anpassa sig till den bredare betydelse det fått i och med att det istället benämnts 

religionskunskap? Visst talar man om att det även ingår främmande religioner i 

undervisningen, men kärnan verkar ändå till stor del vara kristendomskunskap 

fortfarande. Dessutom tycks det vara så att det huvudsakligen är ”om” något man 

läser. ”För kännedom”. Det verkar som om få använder det som ett redskap att hjälpa 

eleverna bygga upp sin egen livsplattform och förståelse för livet. Kanske en del av 

detta kommer sig av det Lärare 7 säger: ”Det förekommer aldrig några diskussioner 

oss lärare emellan om ämnet och hur vi använder det”. Faktiskt får jag känslan 

emellanåt att lärares situation är sådan att de lätt ”stannar i växten” s.a.s., och därför 

heller inte förmår hjälpa eleverna att växa. Kanske är det så att man har så fullt upp 

med att försöka hinna med allt som man uppfattar förväntas av en så att man därför 

har dåligt med tid och kraft att fundera över vad man gör och varför man gör som man 

gör? 

 

Lärare 7 återigen kommenterade vid något tillfälle mina frågor med: ”Jag kommer på 

saker nu när jag sitter och pratar med dig som jag inte tänkt på tidigare”. Lärare 4 

sade ju också: ”Jag funderar aldrig över religionsämnet”. Är det så att man som lärare 

oftast bara ”kör på” utan att fundera över vart och varför? Mycket beror förstås av hur 

man som lärare tolkat sitt uppdrag, vad det är man bör göra för att vara en ”bra 

lärare”. Det om något borde ständigt vara ett ständigt aktuellt samtalsämne ute på 

lärarrummen. Lärare borde gemensamt anstränga sig att definiera och värna lärar-

professionaliteten i högre grad än vad som görs idag! 

 

FRÅGA 9 

På fråga 9 som handlar om lärarens egen relation till det ämnet handlar om har jag 

fått svar täckande hela spektrat, från personligt troende lärare till lärare som inte tror 

alls. Någon säger sig också vara sökare och ett par talar om att de tror, men är inte 

riktigt säkra vad de tror på eller hur de tror, Jag redovisar dock inte de svar de givit 

här då dessa svar inte är alldeles nödvändiga för undersökningen. 
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DISKUSSION: En tendens som framkommit kan jag ändå omnämna, nämligen den 

att detta med tro är något helt privat och därför något som man i skolan varken kan 

eller bör syssla med. Det är mer föräldrarnas uppgift, eller prästens. Det är som om 

det till och med är lite ”skämmigt” att tala om det hela. Mycket hänger förstås på hur 

man definierar de olika företeelserna. Om man t.ex. definierar tro som det system 

man byggt upp som yttersta världsförklaringsmodell, och Gud som den kraft som 

ytterst styr allting, är det då inte av största vikt att även skolan sysslar med dessa 

frågor? Och är de så privata frågor egentligen? lika lite som Gustav Vasas liv och 

leverne är Gustav Vasas privata angelägenhet är väl de världsförklaringsmodeller 

som finns privata. De delas ju av oerhört många människor. Och Newtons lagar är 

heller inte privata. 

 

Vad jag undrar är alltså om man inte i skolan bör ge eleverna en chans att utveckla 

sin världsbild, sin Gudsbild och sin tro, och inte bara överlåta det till hemmet? Fast 

man kan ju börja med att diskutera definitionerna. 

 

Problemet uppstår säkert huvudsakligen då skolan ikläder sig rollen som ”facit”, 

d.v.s. när skolan ser som sin uppgift att presentera ”sanningen” och ”det rätta 

svaret”, vilket jag uppfattar att skolan gärna gör. Men hur presenterar man san-

ningen om Gud, eller den rätta tron? Det är ju mer kyrkan roll, och det gick väl bra att 

göra även i skolan, så länge kyrkans inflytande på skolan var stort för då var det 

kristendomens sanningar som bibringades eleverna, men så är det ju inte längre, Och 

just därför måste skolan kanske mer se sig som en utvecklingsförutsättning för 

eleverna, där man tillsammans med dem är på väg mot ett större kunnande och en 

högre nivå, och då finns plötsligt inte ett rätt svar utan istället en mängd svar och 

möjligheter som man skulle kunna utforska tillsammans. Flera lärare säger också att 

om eleverna frågar dem vad han eller hon tror på så berättar de det öppet och ärligt, 

vilket väl är bra, men det är tydligen slut på samtalet sedan. Min undran är då: 

”Varför utnyttjar inte läraren detta tillfälle till att i sin tur fråga eleverna vad de tror 

på, eller inte tror på, och sedan tar detta som en utgångspunkt för utvecklande 

samtal mer generellt, om viktiga och grundläggande frågor”? Eller har man inte tid för 

att man planerat att gå igenom ett stycke i boken som handlar om hur Jesus botade 

en lam människa? 
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FRÅGA 10 

Fråga 10 som handlar om ämnets faktiska utrymme i undervisningen har jag med 

mest som en fråga genom vilken jag kan se om det lärarna säger angående sin 

inställning till ämnet stämmer överens med det de verkligen gör i klassen. Om de har 

en mycket positiv attityd till ämnet, men det sedan knappast får något utrymme alls 

i undervisningen så kan man ana att det är något ”skumt” med det hela. Nu har jag 

dock inte upplevt detta, utan istället att man verkligen beskrivit situationen sådan 

som den är. Man har sagt att ämnet får ganska litet utrymme, att man tar in det då 

och då när det dåliga samvetet överfaller en och att eleverna inte är särskilt förtjusta 

i det (med några undantag). Jag redovisar därför inte heller svaren på denna fråga då 

dessa till stor del framkommer av svaren på övriga frågor. Jag har heller inte ställt 

frågan till alla lärare. 

 

DISKUSSION: Om jag trots allt ändå skall säga något om hur undervisningen 

vanligtvis organiseras så tycks det dominerande sättet att behandla ämnet utrym-

mesmässigt vara att lästa det i pass. Man avsätter ett par veckor i taget och under 

dessa så läser man flera kapitel sammanhängande. Ofta sker detta i samband med de 

stora religiösa helgerna, och det man läser då är alltså den mer traditionella biten 

som handlar om den kristna läran. Det som man kallar etiska samtal förekommer 

mer spontant, och betydligt oftare, Lärare 5 tycks dock ha en helt omvänd ordning. 

Hon säger: Ibland läser vi speciella avsnitt som t.ex. handlar om döden, rätt och fel, 

ont och gott mm. Det andra (den historiska biten) löper mer hela tiden. Även Lärare 

2 hanterar det ungefär så förutom att han inte tycks ha planerade pass om livsfrågor. 

Dessa kommer istället in hela tiden, och är grunden i hela hans undervisning. 

 

Vad beträffande främmande religioner läser man om dem oftast i 6:e klass, och ofta i 

samband med att man läser om andra världsdelar. 

 

Slutligen tänker jag att en fråga som jag egentligen hellre än denna borde ha ställt, är 

hur valet av läroböcker går till. Det skulle jag varit mycket intresserad av att få veta 

något om, och det skulle också ha sagt en hel del om vilka målsättningar man har för 

ämnet. 

 

FRÅGA 11 

Fråga 11 handlar om den förändring som lärare önskar se i religionsämnet; vilken 

förändring de anser ämnet vara mest betjänt av och hur de själva skulle vilja förändra 
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det. Vad man kan fråga sig här är: Är lärare spjutspetsar mot framtiden? Är de 

visionärer och förändringsarbetare? Har de drömmar om en annan ordning än 

dagens? Eller bryr de sig så lite om religionsämnet att de istället satsar sin kraft på att 

mer förändra och förnya andra ämnen? 

 

Lärare 8 säger: ”Jag har inte någon idé om hur ämnet skulle kunna förändras. Jag 

skulle dock vilja kunna undervisa så det blev intressant.” 

Lärare 3 låter bekymrad: ”I min klass hinner man inte så mycket, de (eleverna) är så 

omogna. Innan man har samlat dem har halva lektionen gått. Men boken vi har är 

bra och ämnet är nog okey som det är. Jag är nöjd med både bok och ämne nu.” 

Lärare 6: ”Om det blir en annan inställning till ämnet kan jag tänka mig att öka 

utrymmet för religionskunskapen. Jag vill dock inte missionera. Jag tycker det ändå 

är rätt så bra nu” 

Lärare 7: ”Något som varit bra är när svenska kyrkans representanter erbjudit sig 

komma till skolan. De kan som proffs berätta om påskens budskap eller julens 

budskap. Själv har jag varit på högstadiet och berättat om pingströrelsen, Så den 

möjligheten finns ju redan idag, och etik och främmande religioner finns ju med, så 

jag tror inte man kan ändra så mycket på ämnet ändå.” ”Så du vill inte stå på 

barrikaderna och förändra då”, frågar jag. ”Nej, jag är inte den typen av människa”. 

Lärare 9 tycker heller inte att det finns anledning att förändra ämnet. ”Kanske att få 

med det lite mera bara, så att vi kan gå lite djupare in i det vi redan sysslar med.” 

Lärare 1 har följande förslag: ”Det är säkert bra om någon annan lärare går in och 

tar ämnet för det blir nog mera rejält då.” Hon säger sedan att hon inte (liksom Lärare 

7) diskuterat ämnet och inställningen till det med någon annan lärare. Och om hon 

fick bestämma, skulle ämnet nog hellre ingå i de övriga oä-ämnena än att få ett eget 

utrymme. Då kunde man läsa t.ex. religionshistorien under historieämnet och 

främmande religioner i samband med andra världsdelar. 

Lärare 2 menar att man inom religionsämnet kunde se på olika modeller för hur 

människor styrs och påverkas positivt och negativt av lagar, regler, normer, etik och 

moral som predikas på olika sätt, Och så vill han ha mer framtidsfrågor. Han säger 

vidare; ”Det finns egentligen inga hinder, men om nya Lpo lägger fast att det skall 

vara ett visst inslag som heter ‘religion’ så finns det en risk att det blir en tårtbit som 

alla andra istället för att man tematiskt kan jobba med de olika bitarna.” Han anser 

också att religionshistorien kan läggas in under det vanliga historieämnet, men att 

moral- och etikundervisningen måste ha ett eget utrymme, då den är viktigare än den 

andra biten. ”Egentligen behöver man inte dela upp statiskt i särskilda ämnen utan 
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arbeta mer tematiskt, behandla kvinnofrågor t.ex. som ett tema, och då kommer ju 

även religionen in där.” 

Lärare 4 menar att man borde ge klara mål och mer fråga sig vad som är intressant 

för eleven på just detta mognadsstadium. Och satsa mer på närmiljön, d.v.s. un-

dersöka vilka kyrkor som finns här, vem som går dit, vad de har för sig, vad de tror. 

”Och dessa som kom från Chile t.ex., vad tror de?” Men att ta det här med Jesus en 

gång till fast med lite svårare text är inte så intressant, säger hon. 

Lärare 5 slutligen ser gärna att ämnet får lite mer utrymme, och att läromedlen blir 

bättre och mer tar fram varför saker och ting hände, och dessutom i större ut-

sträckning lär barnen söka själva. Viktigt är också att man sätter in handledning för 

lärarna så att även de kan utvecklas, ”Kanske kunde man också använda Bibeln mer 

och utifrån den bygga upp ämnet mer självständigt. Lärare kan ju göra så mycket 

själva så egentligen är en elevbok inte nödvändig.” 

 

DISKUSSION: Vad jag upplever i dessa svar är att det finns ett ointresse för ämnet 

som gör att man inte är särskilt män om att lägga ner ansträngningar för att förändra 

det. Trots att det uppenbarligen inte fungerar så bra säger man som exempelvis 

Lärare 3 och Lärare 6, att det är ganska så bra nu. Att de är ganska så nöjda. Det är 

i alla fall är lite bättre än vad det varit förut. Vad jag undrar då är om denna in-

ställning beror på att ämnet är mycket av ett marginalämne eller om det helt enkelt 

beror på att lärare inte är några radikala förändrare som är beredda att stå på 

barrikaderna och ta strid för förbättringar och omdaningar. Kanske trivs de bäst med 

den lugna lunken i klassrummet och försöker anpassa sig så gott det går när det 

kommer direktiv om förändringar uppifrån? En annan fråga jag har är: Varför 

utnyttjar inte lärare de fria händer som ges dem i större utsträckning? Flera lärare 

talar ju om att det ”egentligen” inte finns några hinder. ”Egentligen” kan man göra si 

och så. ”Egentligen behöver man inga läroböcker”. Varför utnyttjar man det så lite 

då? Är det av bekvämlighet, för att man helt enkelt inte är tvungen? Eller av tidsbrist? 

Eller av osäkerhet om hur man skulle gå tillväga istället? Eller för att man då skulle 

bli ansvarig för det man gör på ett helt annat sätt? Eller en kombination av allt detta? 

 

Intressant i sammanhanget är också att fråga sig vilka krafter som verkar för att få 

lärare att anstränga sig att göra ett så bra jobb som möjligt? Omtanke om barnen är 

kanske en sådan kraft, att upprätthålla självrespekten en annan. Det finns säkert 

fler. önskvärt vore, enligt min mening, att där också fanns en önskan om att förkovra 

sig själv tillsammans med eleverna? Nå nya höjder tillsammans, ny kunskap. 
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Alla dessa frågor går tillbaka på vanlig mänsklig problematik, sådant som religions-

timmarna kunde vara fyllda av. Varför vi gör som vi gör? Varför det blir som det blir? 

Varför livet är som det är? 

 

En stor stötesten verkar emellertid vara att beteckningen ”religionskunskap” finns 

där. Jag får en stark känsla av att namnet på ämnet lägger en hämsko på lärarens 

möjligheter att hantera det. Flertalet av dem jag intervjuat drar sig ju t.ex. för att 

lägga in etik- och moralfrågorna därunder, och några tycks vilja slippa det traditio-

nella ”religionsämnet” helt och hållet, kanske lämna det till andra lärare, och syssla 

med sådant de känner att de behärskar bättre. Att många inte behärskar ämnet så 

bra och känner sig osäkra på vad de skall göra med det, tycker jag att denna un-

dersökning visar tämligen klart. Lärare 4 säger ju t.ex.: ”Jag fuskar våldsamt med 

det”? Men vad är det då hon fuskar med egentligen? Inte etik- och moralfrågor 

förmodligen då hon ju anger dem som ytterst viktiga. Och då fuskar hon ju knappast 

med ämnet heller eftersom läroplanen klart anger att religionsämnet till stor del skall 

innehålla livsfrågor. Nej, det hon fuskar med är antagligen den del som eleverna ger 

negativ respons på, det som de uppfattar inte angår dem i någon högre grad, till 

exempel Jesu liv och gärningar för 2000 år sedan, hur andra tror i andra länder, vem 

Paulus var och vad han gjorde, allt sådant som knappast berör deras eget liv här och 

nu. Och är det något att sörja över i så fall? Det kan man undra. 

 

FRÅGA 12 

Sista frågan, nummer 12, handlar om vilken förändring av ämnet de intervjuade ser 

på en 20 års sikt sådär. Här kommer visionerna in igen även om denna fråga mer är 

tänkt att spegla lärarnas syn på ämnets förändringar deras eget agerande förutan. 

 

Lärare 1: ”Det beror på vad som händer i världen. Kanske kommer intresset att avta 

än mer, eller så blir det inte så stor förändring, men chansen att det får högre status 

bland ungdomar är nog liten.” Men hon slänger emellertid in en liten brasklapp: ”Man 

vet ju inte hur stort ointresset är egentligen”. Hon avslutar så med att påpeka: ”Det 

får ju inte bli så att det blir för mycket. Det får ju inte bli påverkan.” 

Lärare 2: ”Ämnets popularitet går i vågor. Vi som tror på att man löser problem 

genom att hålla samman, diskutera och våga säga vår åsikt kommer nog att bidra till 

att dessa bitar blir viktigare i framtiden. Idag är det ett jagande efter minuter, men 

genom att komma ifrån ämnesundervisningen undviker vi att binda ungarna. Vad 
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beträffar historiebiten hoppas jag den blir kvar i den omfattning den har nu för vi 

behöver även den historiska bilden.” 

Lärare 3: ”Jag tror ämnet kommer att finnas kvar på liknande sätt som idag. Det har 

heller inte förändrats nämnvärt på de 20 år jag jobbat som lärare. Eller också är det 

jag som har behandlat ämnet lika hela tiden. Jag har heller aldrig varit så styrd av 

böcker”. Vid min fråga: ”Så du använder inte så mycket böcker då?” svarar hon dock 

”Jo det är klart man har böcker, vi har en bra religionsbok just nu”. Hon avslutar med 

att säga: ”(Med tanke på) allt våld och så, och beroende på hur det blir med det så 

kanske man måste prata mer religion och etik”. 

Lärare 4: ”Ämnet har inte blivit större om 20 år, men man kanske inte kan hälla på 

med den där lilla tunna boken vi har och vara nöjd med det. Och det kanske kommer 

någon som tänker till i detta ämne också. Det behövs ju bara att det kommer någon 

till en sådan här liten skola och gör på något annat sätt så börjar vi andra titta och 

fråga, någon kreativ lärare som tänker i andra banor och med praktisk erfarenhet av 

att jobba annorlunda. Men det får inte bli en kurs som leder fram till ett prov som i sin 

tur leder till en bedömning. Det måste vara ett elevaktivt arbetssätt.” 

Lärare 5: ”Jag vet inte riktigt hur det kommer att bli. Alla människor som kommer 

från andra kulturer påverkar kanske oss så vår egen religion stärks, men jag förs inte 

säga något.” 

Lärare 6: ”Det är svårt att säga något om det, får människorna det svårt, så brukar 

kyrkorna fyllas, och då blir det kanske en annan inställning till ämnet också. 

Lärare 7: ”Så långt som till att ämnet försvinner tror jag inte att det går, även om det 

får minskat utrymme. Eller också är det något helt fantastiskt som händer, och det 

får mer plats.” 

Lärare 8: ”Jag vet inte. Det ökar eller minskar, men det förblir nog inte som idag.” 

Lärare 9: ”Jag vet inte, kan inte ens gissa. Själv tycker jag att det skulle få det 

utrymme det är tänkt att ha, d.v.s. lite mer än idag.” 

 

DISKUSSION: Detta var samtliga frågor, och svaren på denna sista tyder på det som 

tidigare är sagt av flera, och som också varit genomgående i undersökningen, att man 

har inte har tänkt så mycket på detta ämne och dess framtid. Men man tycks 

knappast vara negativ till någon förändring heller, och det är ju en god utgångspunkt. 

Nu är det ju dock en sak att prata om förändring, men för att någonting skall bli 

annorlunda måste man ju också börja göra på ett annorlunda sätt, vilket kan vara 

både jobbigt och osäkert. En hel del forskning finns emellertid om undervisningen i 

detta ämne, bland annat den omfattande UMRe-rapporten framtagen vid lärarhög-
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skolan i Stockholm (UMRe = Undervisningsmetodik - Religionskunskap), och all 

denna forskning kommer i stort sett fram till samma sak, nämligen att vi måste öka 

andelen livsfrågor i religionskunskapsundervisningen på bekostnad av den mer 

traditionella kristendomsundervisningen, den som många alltså fortfarande anser 

vara det som utgör kärnan i religionsämnet, men som samtidigt är det som eleverna 

visar allt större ointresse för. 

 

SAMMANSTÄLLNING AV SLUTSATSER 

Den undersökning jag genomfört kan sammanfattas i ett antal huvudspår som jag 

tycker mig ha funnit, och som blir en slags komprimering av det jag redan tidigare 

sagt. En del av dessa har med religionsämnet att göra, annat med undervisningen i 

stort, lärarens roll, hans syn på sig själv osv. Mycket av detta skulle dock behöva 

undersökas vidare för man skulle få en starkare bekräftelse på korrektheten i 

iakttagelserna, men det överlåter jag till någon annan som möjligen känner sig hågad. 

 

Att läraryrket är speciellt kan man nog ändå med fog påstå, klämd som man där är 

mellan olika krav och förväntningar, och att det därför uppstår speciella problem är 

inte så konstigt. Dessa problem kan man inte mer än till viss del lägga på enskilda 

lärare, till största delen beror de säkert på situationen i stort. Djupt rotade traditioner 

bland annat. 

 

Vad jag dock hoppas på är att få igång en diskussion om dessa frågor, och helst av allt 

skulle jag önska att jag hade helt fel vad beträffar en del av de linjer jag här skissar 

upp, för om det verkligen är på det sätt som jag tycker mig ha fått fram, eller att det 

åtminstone finns tendenser åt det hållet, så måste något göras. Och det är säkerligen 

jobbigt, och läraryrket är ofta jobbigt nog ändå. Men det jag presenterar här är ändå 

de slutsatser som jag tycket mig ha funnit stöd för i intervjuundersökningen, även om 

varje sammanställning av den här arten med nödvändighet måste generaliseras 

ganska hårt. Klara undantag från dessa linjer finns alltså. 

 

8 HUVUDLINJER 

1. Lärare uppfattar religionsämnet som ett ”lågstatusämne”. Detta beror till stor del 

på att lärarens syn på ämnet i mångt och mycket formas av den allmänt rådande 

synen i samhället. 
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Flera av lärarna anser sig dock ha en mer positiv syn på ämnet jämfört med den syn 

som finns utanför skolan, och detta beror på att man ändå sysslar med ett ämnes-

innehåll vilket automatiskt väcker ett visst intresse för det. Utanför skolan tycker sig 

lärarna se att intresset är obefintligt, förutom hos dem som är anslutna till någon 

kyrka eller på annat sätt engagerar sig i det som ämnet handlar om. 

 

2. Negativ elevrespons på religionslektionerna är ett avgörande hinder för läraren att 

genomföra sina intentioner på det sätt han eller hon skulle önska, och påverkar 

också lärarens inställning till ämnet, Att man låter denna negativa elevrespons 

påverka sig i så hög grad, beror förmodligen på att många lärare är osäkra på vad de 

skall göra med ämnet, och får de inte positiv respons på det de gör, så är det naturligt 

att bli än mer osäker. Man är ju ofta ensam vuxen i klassrummet också, och har 

därför ingen att bolla idéer mot, eller någon man kan få stöttning av på olika sätt, 

vilket får konsekvensen att man är tämligen utlämnad åt sig själv, och i förläng-

ningen, åt elevernas reaktioner. Men det är säkert också så att ju säkrare läraren är 

på ett ämne, ju mer oberoende är han också av elevreaktionerna. Negativ respons i 

t.ex. svenskämnet påverkar antagligen inte genomsnittsläraren i lika hög grad. 

Denna osäkerhet i det undersökta ämnet är kanske även grunden till att många 

säger, att man som lärare kan lätta sitt dåliga samvete över ämnets behandling 

genom att tänka, att man egentligen har religionskunskap vid många tillfällen, utan 

att man egentligen vet om det, eller tänker på det. 

 

3. Synen på ämnet är sådan att man anser att där finns en viss mängd kunskaper 

som skall bibringas eleverna, ett slags ”kunskapspaket”, innehållande berättelser ut 

Gamla och Nya testamentet, Jesu liv och gärningar, främmande religioner etc., som 

det då är tänkt att barnen skall ta till sig så mycket som möjligt av, och ju mer desto 

bättre. På detta paket skulle man kunna sätta stämpeln ”För kännedom”, eftersom 

man huvudsakligen tycks se detta ämne som ett ämne ”om” något. 

 

Det som sedan handlar om barnens frågor om livet, livsfrågor alltså, etik och moral, 

och som också ofta är det som lärarna tycker bättre om att undervisa i än det 

traditionella stoffet, tenderar man att vilja hantera utanför religionsämnets ram trots 

att det inte finns några instruktioner därom i styrdokumenten, tvärt om. 

 

4. Mellanstadielärare anser inte sällan att just mellanstadiet är ett otacksamt 

stadium för religionsundervisning. Man menar att eleverna där befinner sig på ett 
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mognadsstadium där man vuxit ifrån lågstadiets spontanitet och öppenhet, där man 

oreserverat kan ta till sig t.ex. berättelserna ur Bibeln, men ännu inte nått högsta-

dieålderns förmåga till djupare förståelse. Detta resulterar i att man inte riktigt vet 

hur man skall hantera ämnet så att det skall passa eleverna. 

 

5. Objektiviteten är ett ”spöke” som lärare har svårt att förhålla sig till. Det var lättare 

”förr” då man visste vad det var man skulle ge till eleverna, nämligen den kristna 

läran. Men hur skall man nu kunna vara objektiv utan att undervisningen blir 

oengagerande och ”blodfattig”? Detta är tydligen en stor svårighet. Dessutom tycks 

man vara osäker om hur mycket av det ena eller det andra man skall ha med för att 

det skall bli en vettig balans på det man presenterar. Hur mycket av den Islamiska 

världsförklaringen skall man till exempel ha med, och hur mycket av Hinduism, och 

Kristendom? Hela detta problem uppstår säkerligen i den syn man har av skolans 

roll, vilket jag också talat en hel del om tidigare. (Synen på skolans roll vore också ett 

mycket intressant område att studera närmare.) Ser man skolan enbart som en 

förmedlare av faktakunskaper så blir det givetvis problem. Såge man istället skolan 

mer som en verkstad där man gav sig i kast med att undersöka olika företeelser så 

behövde man inte ens fundera över objektivitetsfrågan eftersom det då istället 

handlade om att understödja elevernas eget sökande efter kunskaper. 

 

6. Många lärare tycks snarare vara utförare än nyskapare. Man utför det man anser 

sig ålagd att göra, men tar inte strid för egna idéer om bättre undervisning. I många 

fall saknas även sådana idéer. Att uppmärksamheten på ämnet är så låg som den är, 

inverkar förmodligen dock starkt på viljan att göra något förändringsarbete i just 

religionskunskapen. En annan faktor som påverkar är givetvis hur den egna ut-

bildningen såg ut. Kraven på en lärare som gick ut lärarhögskolan för exempelvis 20 

år sedan var helt andra än de krav som ställs på en nyutexaminerad lärare idag. 

Tidigare uppmuntrades knappast egna idéer och initiativ, utan då var läraryrket 

mycket tydligare än idag ett rent ”beställningsjobb” från statens sida. Så är det inte 

längre. Den nya Lpo ger en helt annan frihet åt den enskilde läraren att forma 

undervisningen efter sina och elevernas speciella förutsättningar, men den ställer 

också ett helt annat krav på läraren att han skall veta vad han gör och varför. 

 

7. Lärare kan nog i mångt och mycket sägas vara läromedelsberoende. Kanske skulle 

man till och med lite ironiskt kunna utbrista: ”Så som boken är så skall dina lektioner 

ock vara”. Är det en bra bok, tycks man nämligen anse att det blir bättre lektioner och 
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är boken sämre blir följaktligen också lektionerna sämre. Detta kommer sig förmod-

ligen återigen av synen på skolans (och lärarens) roll. Om synen är den att läraren 

huvudsakligen är förmedlare av ett visst stoff så vill man kanske ogärna ta ansvar för 

också urvalet av detta stoff, utan låter läroboksförlagen sköta om den biten istället, 

Skulle man däremot mer se sig som ”handledare” vid elevernas eget kunskapssö-

kande så måste man med nödvändighet hantera stoffurvalet på ett annat sätt, och ta 

ett större ansvar för detta helt enkelt för att man nu har ett oerhört mycket större 

stoffomfång att söka kunskaper ur, och då kan man inte överlämna detta åt läro-

boksförfattare längre eftersom dessa knappast känner förhållandena i de enskilda 

klasserna och ej heller vet vad man behöver veta något om just för tillfället. 

 

En avgörande faktor för lärarens del i denna fråga är nog (tyvärr) också att det helt 

enkelt är så att det är både enklare och bekvämare att gå efter en utvald lärobok som 

redan gjort grovplaneringen åt en, och där lärarens uppgift inskränker sig till att se 

till att eleverna kommer igenom boken i tid, och givetvis också att förklara och hjälpa 

där eleverna inte hänger med och förstår. 

 

8. Lärare tycks sällan söka respons på sin egen undervisning genom att t.ex. bjuda in 

kollegor eller rektor i klassrummet vilka kan se med andra ögon på den undervisning 

man bedriver, och ge kritik, Eller att man genom att spela in sin egen undervisning på 

band sedan kan lyssna på sig själv och kolla vad det är man gör och säger, och då 

också få syn på om detta skiljer sig från vad man tror att man gör och säger, Fa-

miljeterapeuter t.ex. (som jag av en händelse råkar känna till villkoren för) har 

ständigt någon form av självutvecklande arbete, egenterapi, inspelning av terapisi-

tuationer på video som man diskuterar efteråt, stödgrupper, handledning etc. Lärare 

däremot tycks lätt (som jag skrivit tidigare) ”stanna i växten”, genom att man inte 

försätter sig i sådana utvecklande situationer. Man har sina elever och sitt klassrum 

och där ”kör man på” i de hjulspår man spårat in på, och som man tycker fungerar, 

men några allvarliga diskussioner om det man gör, om det är bra eller mindre bra, 

tycks man sällan eller aldrig ha. Inte ens i lärarrummen tycks försiggå några ut-

vecklande samtal om hur, vad och varför när det gäller undervisningen. Det verkar 

mest vara praktiska detaljer av mer ”ofarlig” karaktär man diskuterar där. Kanske är 

det helt enkelt så att det inte ingår i skolans tradition att diskutera undervisningssätt 

kollegor emellan. Och det som fortbildningsdagarna ändå ger i form av utveck-

lingsmöjligheter och tillväxt av lärarens undervisningskvalitéer, hur följs det upp ute 

på skolorna? Se där, ytterligare en sak att undersöka. 
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JÄMFÖRELSE MED ANNAN UNDERSÖKNING 

Jag har ju huvudsakligen valt att bygga de slutsatser jag drar på de intervjuer jag 

själv genomfört, och även i viss mån på den erfarenhet praktiken under utbildningen 

givit. Och detta resultat stämmer också väl överens med vad andra fått fram. Bland 

annat har jag jämfört mitt material med ett examensarbete utfört vid Högskolan i 

Gävle/Sandviken år 1992 av Thomas Eriksson och Anders Larsson. Det arbetet 

jämför läroplan och verklighet vad beträffar religionsämnet. Det visar också att 

många lärare upplever religionsämnet som ett tämligen svårt ämne att undervisa i 

(tio av tolv lärare), och även här förekommer barnens negativa inställning som en 

orsak till detta, men man ser den verkligt stora svårigheten i bibeltexterna och deras 

tolkning. Är det detta som i min undersökning går igen i attityden att ämnet är 

svårast att hantera på mellanstadiet därför att eleverna här ännu inte är mogna att 

behandla så abstrakta och många gånger filosofiska funderingar som det där är 

frågan om? 

 

På frågan vad som skall ingå i ämnet, och vad som är viktigast, anger flertalet av 

denna undersöknings intervjuade lärare etik som det som kommer först, några 

kristendomen och dess historia, någon livsfrågor som behandlar frågor runt döden 

och liknande. Några intervjuade nämner också att skolan bör orientera om de stora 

religionerna. 

 

En lärares tes var att kristendomen haft så stor del i Sveriges historia att den måste 

anses som viktigast. De bibliska berättelserna, Jesus som person samt orientering i 

olika religioner ansåg han vara kärnstoff i ämnet. Allt detta känner jag igen från min 

egen undersökning. 

 

Vad dessa två dock gått djupare in på än jag är hur den praktiska undervisningen 

faktiskt gestaltar sig. Vad lärarna konkret gör alltså, och hur det stämmer med det de 

säger sig göra, eller vilja göra. Jag har dock en stark känsla av att ”mina” lärare varit 

väldigt uppriktiga och beskrivit sin situation och undervisning på ett med verklig-

heten väl överensstämmande sätt. I undersökningen från 1992 fann man däremot att 

det fanns en skillnad mellan vad lärare i en enkätundersökning sade sig göra och vad 

de faktiskt gjorde, vilket framkom vid intervjuer. (Detta visar väl på intervjun som 

överlägsen metod då det gäller att få fram kvalité i en undersökning.) 
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En annan likhet mellan dessa två studier är att lärare som talar om nödvändigheten 

av ”livsfrågor” (etik- och moralfrågor) inte direkt knyter dessa till religionsämnet, 

samt att det är vanligare att livsfrågorna” främst tas upp när de är aktuella och ej 

hanteras som planerad undervisning. 

 

Huvudslutsatsen i detta arbete jag jämfört mitt med, är sålunda att man ute på 

skolorna bedriver religionsundervisning på ett mycket traditionellt vis, och att 

livsfrågornas betydelse i undervisningen är ringa, och att när de förekommer är de 

huvudsakligen betingade av händelser i stunden. Orsakerna till detta, menar 

författarna, kan vara att lärarna känner att de har för lite kunskaper i ämnet och att 

läroböckerna tar upp ämnet på ett mycket traditionellt sätt och främst belyser 

olikheter mellan olika religioner och inte likheter, samt att religionens betydelse i 

samhället numera är mycket svag. En förklaring kan också vara, menar de, att 

många av dagens lärare utexaminerades då en annan läroplan var gällande, och att 

den religionsundervisning som bedrevs när de själva uppfostrades och gick i skolan, 

var ännu äldre, och att gamla synsätt hänger kvar därför att människors värderingar 

inte ändras så lätt och inte hur mycket som helst. ”Det går inte att svänga tvärt med 

ett stort, tungt tåg med massor av vagnar fyllda av traditioner, värderingar, fostran, 

vanor och mönster.” 

 

Detta är förmodligen sant, och jag instämmer i denna beskrivning. Konsekvensen, 

den enda jag kan dra i alla fall, blir att till alla konster lärare redan kan måste nog 

konsten att lyfta sig själv i håret tillkomma, lyfta sig till nya kunskaps- erfarenhets- 

och metodhöjder, för annars uppstår en alltför stor differens mellan skolvärlden och 

den verkliga världen, världen utanför skolan. 

 

”När man binder sig fast i traditioner som inte är aktuella för dagens samhälle då 

avskärmar man sig samtidigt från den verklighet man själv lever i” (Andersson, 

Lendahls 1979 sid. 3) 

 

För religionsämnets del menar jag att det innebär att vi måste göra om det till framför 

allt ett livskunskapsämne, för kunskaper om livet och dess villkor kan aldrig bli 

inaktuella. 

 

Om jag sedan ser tillbaka på de frågeställningar jag satte upp innan jag genomförde 

studien så anser jag att jag fått tillfredsställande svar på dessa. Ämnet är verkligen ett 
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”problembarn”, och det har fått minskad betydelse och omfattning i skolan. Och 

lärare har många gånger svårt att hantera det. Så nu vet jag också något bättre vad 

jag har att vänta mig när jag kommer ut och med ”näbbar och klor” ämnar ”strida” för 

en bättre religionsundervisning. 
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AVSLUTNING 

VAD ÄMNET KUNDE VARA 

Mot bakgrund av alla de problem när det gäller hanteringen av religionsämnet som 

framkommit av min och andras studier, så anser jag det vara nödvändigt att på något 

sätt förändra det, eller i alla fall förändra undervisningen i det, så att det bättre svarar 

mot elevernas behov. Idag synes det mig mest vara en kamp mellan lärare och elever 

när det gäller detta ämne, en kamp som består i att läraren kämpar för att genomföra 

sina intentioner och bibringa eleverna den kunskap som han uppfattar sig ålagd att 

göra, medan eleverna å sin sida kämpar för att få relevant stimulans för sin egen 

utveckling. Det är när dessa två krafter inte samverkar som kampen uppstår, och 

eftersom eleverna förmodligen aldrig kommer att ge sig, möjligen kan de resignera i 

skolsituationen och söka stimulansen på annat håll, så måste det vara lärarna som 

istället tillhandahåller det eleverna behöver. 

 

För att få en aning om vad det är, så kan man som jag bl.a. ta hjälp av litteraturen. 

Bra, och fortfarande aktuellt, trots att det har några år på nacken, är fortbild-

ningsmaterialet ”Religion i skolan”, framtaget av Gunnel Andersson och Birgit 

Lendahls år 1979. Det grundar sig på forskning om hur barn tänker och funderar i 

mellanstadieåldern. Bra är också en bok som heter ”Undervisa i religionskunskap” 

skriven av Sven-Åke Selander. 

 

Att hålla sig ajour med den senaste forskningen på skolområdet och de konsekvenser 

den innebär för undervisandet, borde vara ett absolut krav på lärare, på samma sätt 

som läkare ständigt måste hålla sig informerade om den senaste medicinska forsk-

ningen. Görs detta är det också lättare att anpassa undervisningen till den övriga 

samhällsutvecklingen. Termer som ”föroperationellt tänkande”, ”konkret operatio-

nellt tänkande” och ”formellt operationellt” tänkande borde varje mellanstadielärare 

vara väl förtrogna med, eftersom barns sätt att tänka utgör grunden för vad som är 

möjligt undervisningsmässigt sett, vad som fungerar och vad som inte fungerar i 

klassrummet helt enkelt. 

 

”Barnens intellektuella och moraliska strukturer är inte likadana som våra (de 

vuxnas), följaktligen bör de nya pedagogiska metoderna på alla sätt vinnlägga sig om 

att presentera det stoff som skall läras in i former som kan assimileras av barn i olika 
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åldrar i överensstämmelse med deras mentala struktur och de olika utvecklingssta-

dierna”. (Piaget) 

 

Ur den omfattande UMRe-rapporten hämtar jag följande: ”Det är möjligt att det låga 

intresset (för religionsämnet) till en del hör samman med valet av stoff. Det är inte 

otroligt att det låga intresset också hänger samman med att undervisningen alltför 

ofta stannar i, eller har sin tyngdpunkt i stoffets yttre skeende. Stoffets inre liv d.v.s. 

det i stoffet som gäller eleven själv blir då alltför svårt att upptäcka. Risken för att 

eleven då upplever stoffet som ointressant och meningslöst är stor. Kanske är det 

ytterst en fråga om underskattande av elevernas möjligheter och förutsättningar i 

vissa avseenden och ett överskattande i andra. Ett underskattande när det gäller 

elevernas intresse för och möjlighet att ge sig i kast med stoffets inre liv, d.v.s. den 

problematik och de frågor som angår honom själv. Ett överskattande när det gäller 

elevens möjligheter att på egen hand få ut något som han känner är meningsfullt och 

väsentligt, ur stoffets ofta främmande och svårförståeliga yttre skeende. Om ett 

sådant överskattande och underskattande av eleven tillåts samverka i negativ 

riktning finns det en uppenbar risk för att eleven tappar intresset för undervisningen 

och finner den föga meningsfull. Det kan nämligen innebära att undervisningen 

erbjuder eleven ett alltför ytligt och förenklat innehåll i en alltför intellektualiserad 

och svårtillgänglig form.” (Andersson, Lendahls 1979 sid. 63) 

 

I en intresseundersökning där mellanstadieelever talade om vad de tyckte om 

religionskunskapsundervisningen framkom det att ett stort antal elever har ett lågt 

intresse för undervisningen i religionskunskap men ett högt intresse för livsfrågor. De 

lärare som i min undersökning talar om att intresset för etik- och moralfrågor är 

bättre än för den traditionella historiska biten har alltså förmodligen iakttagit något 

som är allmänt förekommande. Eleverna är alltså inte ointresserade av ”djupa 

frågor”, de engageras av frågor om alltings uppkomst, lidandet i världen, 

U-landsproblemen, kamratrelationer, bekymmer inför skolarbetet och ensamhets-

känslor. Även funderingar om framtiden förekommer, miljöproblemen, döden osv. 

 

Fortbildningsmaterialet jag studerat sammanfattar kunskapen om mellanstadieele-

verna på följande sätt: 

 

 Vi vet att deras religiösa tänkande och moralutveckling följer samma utveck-

ling som den logiska tankens utveckling. 
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 Att deras intellektuella och moraliska struktur inte är likadan som de vuxnas. 

 Att de kan ha religiösa upplevelser även om de inte kan uttrycka sina upple-

velser i ord. 

 Att de har ett stort intresse för livsfrågor. 

 

Materialet säger vidare; ”När vi som mellanstadielärare (numera grundskollärare, 

min anm.) nu vet att våra elever har ett ”inre liv” som både innehåller upplevelser och 

behov bör dessa erfarenheter vara de förutsättningar som ligger bakom planeringen 

och uppläggningen av religionsundervisningen. Vi bör inrikta oss på”: 

 

 Att först ta reda på våra elevers livsuppfattning, d.v.s. deras personliga livs-

åskådning och vilka föreställningar och värderingar som deras livsåskåd-

ningar omfattar. 

 Att lyssna på deras livsfrågor eller hjälpa dem formulera dem. 

 Att tillföra den kunskap som utvecklar deras form av livsåskådning, d.v.s. 

tillföra den kunskap som direkt bygger på deras erfarenhet och därmed sti-

mulerar den process som formar en personlig livsåskådning. 

 Att använda stoff som passar elevens förutsättningar och anknyter till deras 

erfarenhetsvärld. 

 

Enligt detta skulle man också i ett slag komma ifrån det som Lärare 4 i min un-

dersökning uttrycker: Att det finns annat de är mer intresserade av än att ta det där 

med Jesus en gång till, Däremot tycks det inte stämma det hon säger om att eleverna 

skulle vara alltför omogna för livsfrågor på mellanstadiet. Det handlar nog mera om 

hur man lägger upp det hela, hur man utformar undervisningen. 

 

Skillnaden mellan religion och livsåskådning kan också vara intressant att titta på. 

Anders Jeffner säger om livsåskådning; ”Med en persons livsåskådning menas 

personens centrala värdesystem och personens grundhållning och den del av det 

personen anser sig veta om sig själv och sin omvärld, vilken påverkar hans centrala 

värdesystem eller grundhållning på ett sätt som personen är beredd att acceptera.” 

(1973) 

 

Om religion säger F. Schleiermacher; ”Religion är såsom känslan av absolut beroende 

(av överjordisk verklighet), Gud, gudar, andra krafter ingriper i människans liv och 

ställer vissa krav på henne.” 
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Eller med Aclands ord: ”Religion är relationen mellan oss och livet”. (Det icke fysiska 

livet?, min undran) 

 

Slutsatserna av detta är dä att alla livsåskådningar inte är religion. Marxismen är 

t.ex. en livsåskådning enligt dessa definitioner men inte en religion, liksom vissa 

former av buddism, medan kristendom och islam är religioner. 

 

Hur man nu än definierar dessa termer så vore det nog en välgärning att istället för 

”religion” i skolan läsa livsåskådning”, eller ”livskunskap” som jag tidigare föreslagit. 

De senare läroplanernas intentioner har också gått i den riktningen. Det har även 

förekommit propåer om att ämnet borde heta något i stil med ”livsåskådningskun-

skap” eller något liknande. Hette det ”livsåskådningskunskap” eller ”livskunskap” så 

fick plötsligt alla etik- och moralfrågor plats under ämnet och blev inte belastade med 

någon som helst fromhetsbelastning (Lärare 4). Och man kunde göra verklig 

undervisning av det och inte bara vänta tills något har hänt för att ta upp det i 

stunden, vilket man knappast gör med några andra ämnen, Nej, då kunde man 

tillsammans med eleverna ta tag i de viktiga frågorna om liv och död, rättvi-

sa-orättvisa, kompisar-utanförskap och ensamhet, krig-fred, ondska-godhet, och 

med sin undervisning stimulera elevernas mognad och växt istället för att föra en 

fruktlös kamp emot dem med ett stoff som de i grund och botten är tämligen likgiltiga 

inför. Via deras frågor om livet kan man dock föra in religionernas frågeställningar, 

det är ju om dessa frågor religionerna handlar, men då får inte skolans, eller lärarnas 

inställning vara att man skall presentera färdiga svar för eleverna. Lärarna måste 

istället ge sig ut på ett sökande tillsammans med eleverna, då kan även läraren växa. 

Tyvärr är skolan dock fortfarande mycket av ett facit och lärarna de som vet vilka svar 

som är de rätta och kan sätta ”rätt” eller ”fel” i kanten på det eleverna presterar. 

Läroböckerna är upplagda på liknande sätt. 

 

Lernberg ger ett exempel på det som borde vara grunden till religionsundervisningen: 

”En elev vet att ett träd som vissnar på hösten förmodligen skjuter knopp och lever 

upp igen på våren. Eleven i Zaire har inte samma erfarenhet. När han ser ett träd i 

Sverige vissna på hösten, tycker han sig se död och förgängelse. På så sätt har man 

olika uppfattningar om tillvaron. Men vi har också olika människosyn, samhällssyn, 

gudsuppfattningar, historiesyn osv. Var och en har alltså en verklighetsuppfattning. 

Man kan därför säga att alla människor har en livsåskådning, en tro. Den som är 

ateist har sin tro. Den som är kristen har sin. Detta måste vara utgångspunkten för 
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skolans religionsundervisning idag. (Selander 1993 sid. 25 f (Education, 2, 1979 

sid. 7ff.)) 

 

Eller uttryckt i enlighet med Hartmans syn: Uppleva - formulera - utveckla - ompröva 

- revidera nya ställningstaganden. 

 

I livskunskapsämnet skulle man alltså följa en process som börjar med att man tar 

reda på var barnen befinner sig i nuläget och slutar med att de har utvecklat sin 

världsuppfattning (och möjligen sin gudsuppfattning) inom vissa bestämda stoffra-

mar. (Dessa ramar, eller mål är det nya i Lpo -94) Bieffekten av detta är att även 

läraren har utvecklat sin syn och befinner sig på en annan nivå än då man startade 

”resan”. 

 

Intressanta frågor att ställa i samband med detta, om jag nu skall låta fantasin flöda, 

kan vara: Varför är grönt grönt, och hur vet man att det är det? Varför blir man 

förbannad när någon är dum mot en, eller varför blir man ledsen? Vilka olika känslor 

kan människor känna? Är det rättvist att den som tagit en påse karameller i en affär 

kanske får betala en massa böter, medan t.ex. en politiker, eller bankman som fifflat 

ofta klarar sig och går fri? Behandlas alla lika, och om inte, varför är det så? 

 

Kunde verkligen Jesus gå på vattnet, och om han nu faktiskt gjorde det, hur var det 

möjligt? Finns det någon som kan gå på vattnet idag? Någon indisk guru kanske? 

Känner vi månne inte till alla lagar för tillvaron ännu? Hur känner man sig när 

mjölken pöser över på spisen? Och varför pöser det just som man får ett viktigt 

telefonsamtal? Hur känner man sig när en kompis blir kompis med någon annan 

istället? Varför smätter ett suddgummi iväg om man lägger det på en linjal, drar ut 

linjalen halvvägs utanför bänken och slår till? Och varför blir läraren oftast arg då 

eleven utforskar tillvaron på detta sätt? Vad är Gud? En han eller hon eller den eller 

det? Kan Gud bry sig om alla människor? Kan Gud bry sig om råttor? Finns kanske 

Gud till och med i en råtta? Varför ber människor, och fungerar det verkligen? Hur 

kan det det i så fall? Finns det olika sätt att be på? Olika traditioner för hur man skall 

be? Finns Ufon? Finns det liv på andra planeter? Kan man läsa tankar? Finns 

spöken? Vart kommer man efter döden? Fanns man på något sätt innan man föddes? 

Ja frågorna är hur många som helst, och hur intressanta som helst. 
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Och om jag skulle ta tag i bara en enda av alla dessa frågor, exempelvis ”finns det 

ufon?” och göra undervisning av den så skulle jag kanske göra på följande sätt: Till 

att börja med dela ut ett papper med uppgiften att eleverna skall rita och måla ett 

flygande tefat, Då får jag i och med detta en inblick i hur eleverna förhåller sig till 

begreppet. De flesta har nog någon slags föreställning om denna företeelse ändå. Till 

målningen skall de sedan skriva ”När jag mötte ett flygande tefat”. När denna uppgift 

så är klar vet jag ytterligare lite mer om hur eleverna tänker och funderar kring detta 

med ufon, Så frågar jag om det är någon som verkligen tror att det finns flygande 

tefat. Beroende på vad de säger här finns olika vägar att gå vidare, De som tror att 

dessa företeelser existerar kanske också har idéer om varifrån de kommer och vilka 

de är som kör dem. Vi kunde också gå till litteraturen och undersöka vad den säger 

om dessa saker, kanske läsa några ögonvittnesskildringar, Det kanske också finns 

tidningsurklipp som handlar om människor som tror sig ha sett flygande tefat. Från 

det individuella perspektivet kan man sedan gå över till det mer generella och komma 

in på avstånden i rymden, vilka fysiska krafter som finns (som vi känner till) som 

måste övervinnas för att färder i rymdfarkoster skall vara möjliga och hur man måste 

vara utrustad för att skydda sig osv. osv. 

 

Frågan om de eventuella tefaten utgör ett hot, eller är här för att hjälpa oss är också 

ett stickspår man kan spåra in på, och via det kan man komma in på kapprustningen 

i världen, och hur man skulle kunna bryta den, Man kan också fundera runt frågan 

huruvida det kanske var så att Jesus egentligen var en rymdpilot som kom hit från en 

högt utvecklad civilisation någonstans i en annan galax för att hjälpa oss människor. 

 

Jag skulle förmodligen också skicka ut eleverna för att göra intervjuer med olika 

människor för att se var de står i frågan, kristna t.ex., Hur ser de på detta med ufon? 

Vad säger prästerna? Och kan man finna något i Bibeln om detta? Kanske kunde 

man också skriva brev till Buddistiskt Ceter i Stockholm för att höra vad de har för 

syn på saken, och varför inte även till något ufo-sällskap? Så skulle vi avsluta det 

hela med att gå på ufo-jakt någon klar höstkväll utrustade med kikare och varmkorv, 

Såg vi inga ufon så såg vi väl alltid en hel del stjärnor istället, och kanske också någon 

satellit som kryssade högt ovan oss i rymden. Och såg vi ett ufo, så vore det väl en 

sensation för allihop skulle jag tro. Egentligen finns det hur många infallsvinklar som 

helst, och det ena ger det andra och vilka spår man verkligen tar in på får mycket 

avgöras av eleverna själva och deras intresse. Men för att kunna hantera undervis-

ningen på det här viset, och för att kunna ställa alla de frågor jag givit exempel på och 
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andra liknande frågor i klassen, så måste man först av allt komma ifrån den naiva 

föreställningen att läraren måste kunna svara på alla frågor som ställs. Skolans roll 

får inte vara att enbart vara ett facit, och lärarens roll får inte vara att enbart 

kontrollera att eleverna inhämtat de kunskaper man avsett att ge dem. Ingen kan 

nämligen, enligt en klok människas utsaga, ge någon annan några kunskaper, man 

kan bara underlätta för andra att själva söka dessa. 

 

Läraren måste också ha en villighet att själv ta itu med livsfrågorna. Om lärarna 

aldrig sysselsätter sig med dessa frågor så får det självklart till följd att de känner sig 

osäkra på hur de skall hantera dem tillsammans med eleverna. Vissa frågor kan ju till 

och med vara så obehagliga att de väcker upp en slumrande ångest hos läraren, och 

det är därför jag menar att läraren måste hysa en villighet att utvecklas och växa, för 

att kunna ta sig förbi även de svårare passagerna, för att sedan kunna hjälpa 

eleverna att växa. Lärare måste också förmodligen i framtiden på ett helt nytt sätt 

kunna motivera och rättfärdiga sin existens. Det är här den lärarproffesionalitet som 

jag talat om måste bli definierad och tydlig. 

 

Men eftersom livet ständigt finner nya former, bäckar ständigt söker nya lopp, sorkar 

ständigt gräver nya gångar, nya stjärnor föds i universum och nya ord och fraser 

uppstår för att beskriva allt detta kommer också skolan att anträda nya stigar som är 

framkomliga mot de mål som alltid är desamma. Nämligen förkovran och utveckling. 

Och ett av de mest användbara ämnena i detta arbete anser jag vara just religi-

onsämnet, eller livskunskapsämnet som vi faktiskt kan kalla det redan idag även om 

det inte står så på de tryckta dokumenten. 
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INLEDNING


SAMMANFATTNING


Mot bakgrund av att jag har ett genuint intresse för det som religionsämnet handlar om, eller det det är tänkt att handla om enligt läroplanen, samt att jag misstänker och under praktikperioder även direkt upplevt, att ämnets kvalitéer inte tillvaratas så som de skulle kunna i undervisningen, har jag valt att göra min studie kring just detta ämne för att närmare sätta mig in i de faktiska förhållandena. Detta har jag gjort genom att undersöka ett antal mellanstadielärares attityder till ämnet och hur de praktiskt tillämpar det i skolan.


Först har jag dock något satt mig in i den historiska bakgrunden (se litteraturlistan) och de diskussioner som lett fram till att ämnet ser ut som det gör idag i styrdokumenten. Därefter har jag på tre olika skolor på två orter genomfört intervjuundersökningar (djupintervjuer) vad beträffar de olika lärarnas attityder till ämnet och deras hantering av det.


Sammanlagt har det blivit 9 stycken cirka halvtimmeslånga bandinspelade (med ett undantag) intervjuer. Dessa har jag sedan noggrant systematiserat och jämfört, och utifrån dem sökt finna vad som upplevs som problematiskt med religionsämnet idag. Jag har alltså särskilt koncentrerat mig på svårigheterna, och därför kanske i viss mån utelämnat de mer positiva aspekterna som också framkommit. De intervjuade må förlåta mig detta.


Jag fick nu bekräftat det som jag redan innan anat, nämligen att religionsämnet i mångt och mycket faktiskt upplevs som ett ämne som är svårt att undervisa i, av olika skäl som jag närmare redogör för i själva uppsatsen, och att ämnet tenderar att bli ett ämne man tar tag i, då det dåliga samvetet över att man inte ger det det utrymme det enligt läro- och timplan skall ha, plågar läraren allt för mycket, eller att man helt enkelt lämnar över det till någon annan lärare, som antas ha större kunnande och/eller motivation.


Dessutom upptäckte jag att många lärare fortfarande uppfattar religionsämnet som huvudsakligen ”kristendomskunskap”, och att man alltså i ganska liten utsträckning följer de nyare läroplanernas intentioner beträffande ämnet.


Jag har också valt att göra en ganska omfattande sammanställning av intervjusvaren, så att den intresserade kan gå in och se vad lärarna, ofta ordagrant återgivet, svarade på de olika frågorna jag ställde.


Dessutom gör jag efter varje svarssammanställning ett antal reflexioner och drar egna slutsatser angående vad de svar de avgivit kan tänkas innebära (diskussion). Därefter finner man en sammanfattning av olika mer eller mindre tydliga tendenser eller huvudlinjer, angående lärarnas attityder och deras sätt att hantera ämnet och i viss mån deras undervisning över huvud taget, som jag tycker mig ha funnit och generaliserar dessa, samt avslutar mitt arbete med att jämföra materialet med en annan liknande undersökning och ger dessutom förslag på hur religionsämnet, eller ”livskunskapsämnet”, som jag skulle föredra att kalla det, skulle kunna hanteras i skolan för att göra det mer meningsfullt och användbart för lärarna och dessutom mer anpassat efter elevernas verkliga behov.


Lösningarna finns - man måste bara upptäcka vad man frågar efter först.


BAKGRUND


Att jag valde just religionsämnet för min undersökning beror säkert på det jag sade i sammanfattningen, nämligen mitt stora intresse för de spörsmål och företeelser religionsämnet behandlar, livsfrågor, trosfrågor, olika sätt att förhålla sig till tillvaron, symbolhandlingar mm, mm. Och detta är ett intresse jag nog alltid haft. Redan som barn sysselsatte jag mina tankar med att fundera över livsmysteriet, och i skolan klagade mina lärare över att jag satt och ”drömde”.


Jag har också hunnit med att pendla mellan en absolut ateistisk livshållning och medlemskap i en ”hemlig” religiös sekt. Detta sektäventyr startade i och med att vår gravt utvecklingsstörda dotter Hanna föddes 1988, och behovet av svar på frågan ”varför?” blev akut. Sökandet efter livsmening fortgår än idag, dock ej inom någon religiös sekts ramar längre.


I och med allt detta har jag också kommit att intressera mig en hel del för det skolämne som jag inbillar mig behandlar livsfrågor, det vill säga religionsämnet. Men gör det det? Och hur används det praktiskt? Vilken roll tillåts det spela? Är det kanske i behov av någon slags förändring?


Under mina högskolestudier har vi också haft en mycket intressant och givande religionsundervisning med en kunnig och fängslande lärare, en undervisning som givit inspiration och idéer, men hur ser undervisningen ut ute på grundskolorna? Är medvetenheten om hur ämnet kan användas stor eller liten? Vilken status har det? Vad tycker lärare om det? Mer och mer har sådana frågor kommit att bli intressanta för mig. Jag skall ju snart ut och verka där i denna grundskolevärld, och då funderar jag en hel del över vilken attityd till ämnet jag kan förvänta mig att möta hos mina kommande kollegor. Kanske kunde också en del av den inspiration jag känner och några av de idéer jag via min egen utbildning fått, komma andra till del via ett sådant här arbete? Det skulle kännas tillfredsställande i så fall.


SYFTE


Syftet med denna undersökning har jag redan kommit in något på, men för att förtydliga det vill jag här precisera mig en aning. Det är ju så att jag under mina olika praktikperioder under utbildningen och även i övriga kontakter med skolan kommit att få en uppfattning att religionsämnet upplevs som tämligen problematiskt bland lärarna. Ämnet har därigenom förmodligen fått både minskad betydelse och omfattning i undervisningen, utan att det därför givits intentioner om detta i läroplanerna. Med detta arbete tänkte jag mig att på ett mer systematiskt sätt ta reda på om det verkligen förhåller sig så som jag fått en misstanke om, och varför i så fall. Själv tycker jag mig kunna se att ämnet verkligen har rika kvalitéer och möjligheter, och har heller inte haft särskilt svårt att undervisa i det när jag provat på det, men så har jag ju också en hel del egna erfarenheter vad beträffar det ämnet handlar om. Det är det som jag tror många, både lärare och elever, saknar i dagens sekulariserade samhälle.


Genom att då med ett antal djupintervjuer undersöka attityderna till och hanteringen av ämnet skulle jag kanske kunna få en annan bild av tillståndet, eller eventuellt få bekräftat den bild jag redan fått.


Och om det visar sig att ämnet är förknippat med problem så som jag misstänker skulle jag vilja presentera några idéer och förslag på lösningar som jag funnit, lösningar som gör att man kanske kan hantera det så att det bättre svarar mot behovet hos dagens elever. Jag tror nämligen att ämnet, rätt använt, skulle kunna bli en stor tillgång i skolarbetet. Den status det hade i gångna tider kanske då kunde komma tillbaka något. Det vore också spännande att bygga vidare på en sådan här studie genom att även kartlägga elevernas attityder genom intervjuer, och kanske också föräldrarnas. Men det blir i så fall en senare uppgift.


Min förhoppning är alltså, kort sammanfattat, att det skall framträda en bild som visar vilken inställning till ämnet som nu råder, vad denna inställning kommer sig av och slutligen vilka konsekvenser den får för undervisningen, samt hur man kan möta den rådande problematiken och lösa upp en del av svårigheterna. Detta är mitt huvudsakliga syfte.


”Problemet är lösningens moder”. (Gammalt Torberntssonskt ordspråk)


HISTORISK TILLBAKABLICK


Om man blickar tillbaka på skolans utveckling finner man att skolan i sin tidiga form utan tvekan huvudsakligen var en rent kyrklig angelägenhet vilken hade till syfte att lära människor bli rättrogna kristna. Tittar vi t.ex. tillbaka så långt som till 1500-talet så fanns endast ett antal präst- och klosterskolor, förutom den undervisning Gustav Vasa organiserade för köpmän och ämbetsmän i förvaltningen.


Något senare i tiden, och i enlighet med 1686 års kyrkolag, kom varje medborgare att bli skyldig att delta i prästens kristendomsundervisning och förhör. Klockaren och kaplanen hade då också i uppgift att undervisa barnen i läsning.


År 1726 stadgades att husförhör skulle hållas i hemmen en gång om året, och under 1700-talet startades också enstaka skolor för fattiga barn som drevs av välgörenhetssällskap. Undan för undan upprättades så både fasta och ambulerande skolor.


På 1830-talet fördes en stor debatt om landsbygden krav på att få utbildningsbehovet tillgodosett. Då fanns skolor i endast ca 20 procent av landets församlingar. (Sundin 1987 sid. 17)


I dessa skolor var alltid kristendomskunskapen det centrala ämnet, och med 1842 års folkskolestadga fastslogs att undervisningen i kristendomskunskap skulle ske enligt den evangelisk-lutherska läran, och syftet sades vara ”det uppväxande släktets danande till kristliga och gagneliga samhällsmedlemmar”. Undervisningen var uppdelad i två ämnen, katekes och biblisk historia, av vilka katekesläsningen upptog det ojämförligt största utrymmet. Lärobok var Luthers lilla katekes samt en s.k. utveckling av denna. Även en bok som hette ”Den bibliska historien” ingick vilken var en samling berättelser ur bibeln som var ämnad att ge ”en sammanhängande skildring av Guds nådehushållning med sitt folk”. (Algotsson 1975 sid. 29)


Även kyrkosång ingick i undervisningen under denna tid, (Sundin 1987 sid. 43) och barnen tvingades ofta ordagrant lära in, inte bara Luthers lilla katekes utan även katekesutvecklingen. Förutom kristendomskunskap hade eleverna en rad andra ämnen, t.ex. läsning, skrivning, historia och geografi. Kristendomsämnet ansågs dock som skolans viktigaste kunskapsämne och redovisningen av det inlärda kunde lätt få karaktären av personlig bekännelse. Kyrkoherden var också ordförande i skolstyrelsen och alla skolärenden låg under kyrkostämman. Vad beträffar lärarutbildningen sköttes även den helt av kyrkan, (domkapitlen), och ingen antogs dit som inte hade intyg om en ”god frejd och en anständig vandel”, Man måste även kunna Luthers lilla katekes utantill, samt ha en försvarlig kännedom om den bibliska historien.


Till att börja med fanns ingen tidsfördelning mellan de olika ämnena, men med 1878 års normalplan, och även i senare normalplaner angavs detta. Där stadgades att kristendomsämnet skulle läsas under 5 timmar per vecka i de flesta typer av skolor. Dock var det inte ovanligt att man trots detta direktiv gav ämnet långt fler timmar per vecka, ibland t.o.m. mer än 10 timmar. (Jämför med hur det ser ut idag! Min anm.) Ämnet var också obligatoriskt för alla fram till år 1873 då en ny lag medgav rätt till befrielse för ”främmande trosbekännare”, som dock inte gällde frikyrklig troende. (Algotsson 1975 sid. 29 ff.)


År 1919 kom så ”Undervisningsplan för folkskolan”. Där får kristendomsämnet en mer allmänkristlig inriktning, vilken sägs skola ”främja religion och sedlig utveckling”, (Andersson, Lendahls 1979 sid. 14)


Man kan nog anta att det bland annat var frikyrkorörelsernas och socialdemokratins framväxt under denna tid som bidrog till att den lutherska lärans absoluta dominans bröts, men skolan hade fortfarande många starka band knutna till Svenska Kyrkan. (Mitt antagande.)


Nu hade det emellertid ända sedan 1840-talet förekommit en ibland kraftfull opposition mot den omfattande katekesläsningen. Det var bl.a. reformvänliga pedagoger, frikyrkofolk, nyliberala, samt socialdemokrater som alla på något sätt ville förändra religionsämnet, allt ifrån att man ville grunda det mer på bibelläsning till att helt avskaffa det. (Algotsson 1975 sid. 32ff.)

Förflyttar vi oss så fram till år 1951 fick vi en religionsfrihetslag. Kravet på att den lärare som undervisar i kristendomskunskap måste tillhöra Svenska Kyrkan tas nu också bort. Man inskriver även en klar antydan om att läraren har ett objektivitetskrav på sig. (Andersson, Lendahls 1979 sid. 14)


Från och med grundskolans införande år 1962 miste kyrkan helt sitt formella inflytande över skolan. Dock kunde vissa indirekta inflytanden fortfarande skönjas via politiken i och med att vissa politiker hade en religiös grundsyn. (Eriksson, Larsson 1992 sid. 5)


I 1962 års läroplan skrevs hur som helst objektiviteten in i målet för ämnet. Undervisningen skall ske om Kristendom och andra religioner. Ur Lgr -62 citeras: ”Undervisningen skall vara objektiv i den meningen att läraren meddelar sakliga kunskaper om olika trosåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en viss åskådning.” (Andersson, Lendahls 1979 sid. 14)


Med 1969 års läroplan byter ämnet namn till Religionskunskap, och förs in bland de övriga orienteringsämnena. Betoningen på livsfrågorna har nu blivit starkare. Objektivitetskravet kvarstår också. Ur läroplanen: ”Undervisningen skall vara saklig och allsidig och för eleverna klargöra skillnaden mellan vad som är fakta och vad som är tro och värdering.” Elevengagemanget betonas, och eleverna skall ha möjlighet att ta ställning i olika frågor även om inte skolan och lärarna tillåts göra det. (Andersson, Lendahls 1979 sid. 14)


Enligt läroplanen från 1980 skall ämnet handla om livsfrågor, tro och etik Undervisningen skall behandla: ”hur olika etiska uppfattningar styr våra handlingar och ställningstaganden till olika livsfrågor, t.ex. om rätt och orätt, gott och ont, synen på människan och tillvaron”. Men det skall också ingå studier av Bibeln, t.ex. skapelseberättelsen, profeterna, Jesu möten med människor samt något om olika historiska personer, t.ex. Petrus, Franciskus, Birgitta, och Luther. Även kyrkokunskap skall ingå, d.v.s. tänkesätt och livsmönster inom några samfund och religioner. Lämpliga psalmer och sånger bör även finnas med, anger man. (Lgr 1980 sid. 127 f.)

Nu har det också hunnit komma ytterligare en läroplan (Lpo -94) som skiljer sig från den förra genom att den är uppdelad i två olika dokument, en läroplansdel och en del som innehåller kursplaner. Vad beträffar läroplansdelen är den utformad så att den först anger mål och riktlinjer för skolans verksamhet, bl.a. vad det gäller kunskaper, normer och värden, elevens ansvar och inflytande, skola och hem mm. Varje sådan kategori är sedan indelad i ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå”. Om jag skall ge några exempel på mål att sträva mot vad det gäller kunskaper så är det t.ex. att eleven: ”utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära, befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden, lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att -formulera och pröva antaganden och lösa problem -reflektera över erfarenheter och -kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden”.


Uppnåendemålen för kunskaper anges till att bl.a. vara att eleven efter genomgången grundskola: ”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift, känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena, har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud (där samlandet av hockeybilder troligen inte är tänkt att ingå, min anm.) och känner förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang. Jag begränsar mig till dessa exempel även om de nu endast utgör ett urval av de strävansmål och uppnåendemål läroplanen anger.


Utöver läroplanen finns alltså kursplanerna i vilka målen för varje ämne närmare finns angivet. Dessa mål skiljer sig dock inte nämnvärt från de mål som är angivna i Lgr -80. Både livsfrågeperspektivet och bearbetandet av de mer traditionella religiösa begreppen finns med. Däremot är medvetenheten om den omgivande kulturens inverkan på individen kanske något högre i den nya läroplanen. I Lgr -80 betonades ju väldigt hårt vikten av att utgå från individen. Här finns det perspektivet kvar men insatt i en internationell, en etisk, en miljömässig och en historisk kunskapsram. Och om kunskap säger man, den består av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.


Som man kan se av denna sammanställning har ämnet på de drygt 150 år det förekommit som skolämne hunnit förändras avsevärt. Förändringen har också hela tiden föregåtts och ledsagats av en tämligen omfattande debatt, där vitt skilda åsikter brutits mot varandra, vilken kan följas i t.ex. Karl-Göran Algotssons avhandling ”Från katekestvång till religionsfrihet”. (Se litteraturlistan)


Var står då lärarkåren idag? Det är detta som jag ser som ett av mina huvudmål att undersöka. Men mot bakgrund av den förändring ämnet enligt ovanstående historiska återblick genomgått, och även mot bakgrund av de skilda åsikter och ställningstaganden som rått och råder, kan man anta att jag kommer att finna lärarna osäkra och kanske splittrade i frågan om ämnets betydelse och användbarhet. Man kan också anta att deras inställning till religionsämnet beror på när de utbildade sig och hur lång tid de verkat i skolan. En annan intressant fråga i samband med detta är också: ”I vilken mån förmår lärare ta till sig nya intentioner i nya styrdokument?” Eller är det svårt att förändra sitt tänkande och handlande om dessa nya intentioner strider mot det som man lärde sig under sin utbildningstid? Dessa sistnämnda frågor kommer jag inte att försöka svara på, men det kan vara intressant att ha dem aktuella då man går igenom de lärarsvar jag fått.


Man kan ju också tycka att den senaste läroplanens krav på lärarna är högt ställda, även om de är tämligen allmänt hållna, men att det vore värdefullt att man för att kunna hävda yrkesprofessionalismen verkligen ansträngde sig för att leva upp till dem. Men här beror nog lärarnas villighet att anamma dessa målsättningar och göra dem till sina, förmodligen på deras egen förändringsvillighet.

”Det finns mycket som pekar mot att lärare i de olika skolformerna kommer att ges ett betydligt större ansvar för sin egen kompetensutveckling - sitt eget lärande - än vad som varit vanligt under de senaste decennierna. Ett uttalat mål är att lärarna skall ta eget ansvar för att organisera en självutvecklande skola, I vilken mån denna förskjutning av ansvar leder till att lärarna inte enbart betraktas som konsumenter utan även som producenter av kunskap kommer att visa sig under 90-talet. (Mikael Alexandersson ”Lärarprofessionalism” 1995 sid. 33)


INTERVJUUNDERSÖKNINGEN


ARBETSMETODEN


”Både intervjuer och enkäter … är tekniker för att samla information som bygger på frågor. Med intervjuer menar man vanligen sådana som är personliga i den meningen att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun.” (Patel, Davidsson 1991 sid. 60)

Detta är boken Forskningsmetodikens grunders sätt att beskriva metoden jag valt, som alltså är intervjun (djupintervjun). Den metoden har det företrädet framför t.ex. enkätundersökningen att man under utfrågningens gång kan ställa följdfrågor för att på det sättet kunna tränga djupare in i intressant problematik. Dessutom tycker jag att det är spännande och roligt att träffa de människor jag vill ha svar ifrån personligen och tillsammans med dem bygga upp resonemang som kommer de verkliga förhållandena så nära som möjligt, och på det sättet få fram de attityder de intervjuade har och de metoder de tillämpar. Det är ju heller inte alltid man är direkt och omedelbart medveten om sina attityder och metoder, man måste ofta tänka och tala en stund om det saken gäller för att få syn på sina egna ställningstaganden och sitt sätt att hantera olika situationer. Detta är åtminstone min egen erfarenhet. Därför ser jag min valda metod här som den för mig mest tillämpliga.


Givetvis är nu inte detta att jag personligen trivs bättre med en speciell metod helt relevant för att jag skall välja den för en sådan här undersökning, och det är ju heller inte som sagt huvudskälet till att jag valt precis denna. Det är istället just detta att jag varit övertygad om att den på det bästa sättet kunde spegla den rådande verkligheten. Visst finns det en risk för att jag på olika sätt påverkar de svar de intervjuade ger, men någon helt objektiv undersökning av detta slag som jag utfört är troligen mycket svårt att åstadkomma. I någon mån påverkar den undersökande alltid den eller det undersökta. Detta sker även vid en enkätundersökning, och jag vill mena att det ej enbart är av ondo. Jag har också hela tiden haft som mål att understödja den intervjuade så att denne skall känna sig komfortabel nog att tala fritt ur hjärtat. Detta anser jag att jag också lyckats förhållandevis bra med, liksom att hålla mig så neutral att de intervjuade inte kunnat utröna var jag själv står i dessa frågor. De har alltså inte kunnat servera mig svar som, i någon slags missriktad omtänksamhet, skulle tänkas kunna ”passa” mig.


Urvalet av lärare har inte skett på något särskilt vis utan mer slumpartat i det att jag tagit kontakt med både sådana jag haft som handledare tidigare och således känner till viss del, sådana jag träffat på lärarrum under praktikperioderna och sådana jag aldrig träffat förut men fått telefonnummer till av rektor på den skola där de arbetar. Jag bestämde mig också tidigt för att begränsa mig till att göra undersökningen med enbart mellanstadielärare. Mellanstadiet är det stadium dit jag själv i första hand ämnar söka mig efter avslutad utbildning, om jag nu inte kan få en tjänst som 1-7 lärare förstås. För att få viss spridning på materialet så valde jag ut tre olika skolor på två orter, och försökte också att fråga ut ungefär lika många män som kvinnor. (Nu blev det fler kvinnor än män trots allt, men det speglar kanske mer korrekt den verkliga könsfördelningen ute på skolorna.) Att jag valde att sprida undersökningen på detta sätt beror på att jag ville undvika att resultatet likriktades på grund av en rådande inställning på en enda skola, eller en dominerande attityd hos det ena eller andra könet.


Eftersom den undersökning jag gör till vissa delar även kan sägas vara en attitydundersökning kan det också vara intressant att se vad litteraturen säger om detta: ”Med en individs attityd menas i vetenskapliga sammanhang en grundläggande värdering hos individen. Det betyder att individens attityd står för något mer än att individen tycker något om någonting”. (Patel, Davidsson 1991 sid. 70)


I beaktande av detta kan man nog anse det vara tämligen svårt att fånga just attityder och precisera dem, och min ambition har inte heller varit att gå så alldeles djupt in på detta, utan jag har mer koncentrerat mig på att försöka finna och beskriva gemensamma mönster eller linjer i det som lärarna uttrycker i frågan om religionsämnet.


Ytterligare en fördel med djupintervjumetoden är att man med den kan fånga upp intressanta aspekter i det ögonblick de framkommer och fråga vidare runt omkring detta för att på så vis ta vara på den information som man annars aldrig skulle komma åt. Det kan ju vara så att den intervjuade själv inte tror att den information man har i fråga om en viss aspekt är relevant för undersökningen. Vid en enkätundersökning riskerar man därför att vissa saker aldrig kommer fram, samt att de undersökta svarar på ett sätt som man i förväg inte förväntat sig och har då kanske inte tid eller möjlighet att korrigera frågeställningarna.

En teknik man kan använda är också att fråga en sak för att söka svar på något annat. Till exempel frågar jag i min undersökning efter vilken tid man ger religionsämnet, och svaren på denna fråga säger otvetydigt även något om vilken vikt man lägger vid ämnet. Eller så kan man om läraren säger sig arbeta oberoende av läroböcker, fråga efter vilket material läraren faktiskt använder sig av och hur denna lägger upp lektionerna. Kanske framkommer det då att man ändå använder läroböcker i stor utsträckning. Ett mänskligt drag är ju att vi lätt blandar ihop önsketänkande med den faktiska verkligheten, och som intervjuare måste man söka komma förbi dessa tendenser om man skall kunna spegla en rådande verklighet.


Dessutom gällande intervjuaren: ”Att veta vad vi undersöker handlar om överenskommelsen mellan vad vi säger att vi skall undersöka och vad vi faktiskt undersöker. När det gäller undersökningar om människor rör det oftast inställningar, upplevelser, kunskap och liknande. Allt detta är abstrakta fenomen, d.v.s. de är inte påtagliga i samma bemärkelse som t.ex. vikt eller längd. I och med att fenomenen är abstrakta, kan vi inte heller ta fram dem och titta på dem för att på så sätt bestämma oss för vad de är.” (Patel, Davidsson 1991 sid. 85)


Därför är det i min undersökning inte frågan om några exakta bedömningar jag gör, utan mer eller mindre korrekta tolkningar. Mina tolkningar bygger jag dock under, så väl jag förmår, med förtydligande och förklarande resonemang, så att man skall kunna följa hur jag kommit fram till de slutsatser jag dragit. I en del fall har detta dock inte varit möjligt, och behövs kanske inte heller, enär de uttalanden som jag utgått ifrån är tämligen precisa och svåra att missförstå, eller att den tolkningsgrund jag använder mig av är så allmän att jag kan räkna med att de flesta delar den med mig.


INTERVJUFRÅGORNA


De frågor jag ställt vid intervjuerna presenterar jag här. Som tidigare nämnt har jag inte alltid ställt dem i just denna ordning, men i presentationen av svaren behandlar jag dem så som de är uppställda nedan. Inte alltid har jag heller utformat dem precis så som de är formulerade här utan istället på det sätt som bäst passat in i sammanhanget. Syftet med varje fråga har dock alltid varit detsamma.


Fråga 1: Vad tycker, alternativt känner du för religionsämnet?


Fråga 2: Anser du det vara ett lätt eller svårt ämne att undervisa i?


Fråga 3: Om du upplever svårigheter, vad består dessa av i så fall?


Fråga 4: Hur tror du andra lärare upplever detta ämne?


Fråga 5: Vilken mening har ämnet? Varför finns det med i skolan över huvud taget?

Fråga 6: Vilken status anser du det ha?


Fråga 7: Hur tycker du barnens och föräldrarnas inställning till ämnet verkar vara?

Fråga 8: Vad anser du själv vara ämnets kärna, och vilka utvidgningar från det ser du?

Fråga 9: Vad tror du på och vad är din inställning till det ämnet berör?

Fråga 10: Vilket utrymme får ämnet i din undervisning?


Fråga 11: Vilken förändring skulle detta ämne vara mest betjänt av, och hur skulle du själv vilja förändra läro- och kursplan vad det gäller detta ämne om du hade makt att göra det?


Fråga 12: Hur tror du ämnet kommer att se ut i framtiden, om vi går ungefär 20 år framåt i tiden?


DE INTERVJUADE

Mina ”intervjuoffer” är alltså samtliga mellanstadielärare och återfinns på två olika skolor i Fagersta, och på en skola i Norberg. Sex av dem är kvinnor, tre är män. Åldern varierar över hela registret från relativt ”färsk” lärare till några som verkat som lärare i över 20 år. I övrigt kan jag inte säga så mycket om dessa mina samtalspartners utan att riskera att röja deras identitet, något som jag finner onödigt att göra, och som jag dessutom lovat en del av dem att inte göra. Det har ingått i överenskommelsen och har kanske varit en viktig förutsättning för att de skall ha kunnat säga ”sitt hjärtas mening”, vilket jag också upplever att de verkligen gjort. Visserligen tror jag nog att de kan stå för sina åsikter, vilka de än är, men i och med att jag spelat in alla samtal (utom ett) påband, och att de under dessa samtal talat tämligen flödigt, och att det är möjligt att jag här återger något de sagt som kanske var mindre genomtänkt, så är det dumt om detta skulle kunna gå att härleda till personen i fråga. Det vore detsamma som att missbruka deras förtroende. Därför presenterar jag inte intervjupersonerna närmare, även om det förmodligen hade varit intressant att förutom analysen av svaren även presentera olika ”lärarprofiler” vad beträffar religionsämnet.


Materialet som hela undersökningen bygger på förvarar jag nu hemma hos mig själv och dessa band kommer endast att fungera som ett slags ”bevismaterial” ifall någon nu skulle misstro de svarscitat jag återger här i uppsatsen. Dock kommer personerna på banden under alla omständigheter att förbli anonyma. Jag kallar dem endast Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 etc.

Hur urvalet av intervjupersonerna gått till har jag redan redogjort för så det tar jag inte upp här igen, men nämnas kan att endast några av dem var förberedda på vad intervjun skulle handla om. Denna strategi var medveten från min sida eftersom jag inte ville att de skulle kunna tänka ut några svar i förväg. Jag ville ha spontana reaktioner på mina frågor. Under intervjuns gång fick de dock tid och möjlighet att också utveckla och fördjupa sina resonemang. Nämnas kan också att jag blev förvånad över med vilken villighet alla ställde upp, och med vilken villighet de pratade om ämnet. Ja det var till och med så att jag ibland hade svårt att komma in med nya frågor. Om detta tyder på att det finns ett uppdämt behov av att tala om undervisning, och ventilera olika problem vill jag låta vara osagt, men kanske är det just så. Många gånger står nog läraren tämligen ensam med sina upplevelser och svårigheter.


INTERVJUSVAREN

I denna sammanställning kan man ibland finna ord eller meningar inom parentes i de citat jag återger. Detta är formuleringar jag själv lagt in för att förtydliga lärarnas ibland mer talspråksbetonade eller till situationen anpassade uttryckssätt. Nämnas kan också att de reflexioner jag gör efter varje frågesammanställning, under rubriken ”diskussion”, baserar sig på hela svarsmaterialet och inte enbart de utdrag och exempel jag tar med här, även om jag nu oftast väljer att föra resonemangen kring just dessa.


FRÅGA 1

Den första fråga jag ställde var: ”Vad tycker du om ämnet, vad känner du inför det?”

Den omedelbara reflexionen jag gör när jag sammanställer svaren på denna fråga är att de flesta lärare tolkar frågan på ett något annat sätt än vad jag egentligen avsett med den. Istället för att säga något om vad de tycker om ämnet som sådant svarar man snarare på vad man tycker om att undervisa i det, eller hur man tycker att det fungerar i klassen.


Lärare 2 börjar att tala om läromedlen, och att det med avseende på dem ligger väldigt nära historieämnet.


Lärare 3 menar att det gäller att vara ärlig och uppriktig mot barnen.

Lärare 4 säger att ämnet är bäst på låg- respektive högstadiet.


Lärare 1 berättar: ”Det är ett tacksamt ämne”, och tillägger sedan ”ämnet kan vara ganska intressant om man får in det på rätt ställe och i rätt sammanhang”. Ämnet får trots detta inte får särskilt stor del i undervisningen, och hon säger sig inte veta varför det är så, möjligen för att det finns så mycket annat intressant att ta upp inom oä-blocket. ”När man gjort allt det andra blir det inte så mycket (tid) över till religionen.”

Lärare 5 anser att det är ett rätt så roligt ämne att hålla på med, till stor del beroende på att läraren i fråga säger sig ha bra kunskaper i det och har fått bra metoder med sig från sin högskoletid att arbeta med.


Lärare 6 talar också om undervisningssituationen och säger: ”Det är svårt att undervisa i det”, och skälet till detta är främst att det finns många invandrarbarn med andra åskådningar, och även Jehovas vittnen, i klasserna.


Lärare 8 anser även hon att det är svårt att undervisa i det, men anger skälen främst vara svårigheten att fängsla eleverna och överbrygga deras motstånd mot ämnet, något som många av lärarna nämner som en avgörande svårighet.


Lärare 7 öppnar med att tala om sin personliga tro och som en följd därav ser denne ämnet som intressant och viktigt, men säger sedan i nästa mening att det blir alltför styvmoderligt behandlat, även från hans egen sida, mest beroende på att ämnen som geografi och historia sätts i första rummet och att man som lärare känner ett tryck på sig att prioritera just dessa ämnen. ”De ses som viktigare på något sätt av samhället i övrigt.”

Lärare 9 slutligen säger att det är ett viktigt ämne som blivit mer eller mindre försummat. Vid en direkt fråga säger hon sig även tycka det vara ett intressant ämne, men att hon ändå är nöjd med att ha lämnat bort det till en annan lärare som är troende och därmed verkligt intresserad av det.


DISKUSSION: Jag hade som sagt väntat mig svar av en helt annan typ här, svar rörande ämnets innehåll snarare än ämnets funktion i undervisningen. Men det kanske är mer naturligt för lärare att svara på hur ämnet ”fungerar” än vad man anser om det ämnet handlar om. Jag kunde i och för sig ha förtydligat mig genom att istället ha ställt frågan: ”Vad tycker du om religionsämnets innehåll?”, men eftersom jag har så lite erfarenhet av undervisande kunde jag inte förutsäga att svaren på den fråga jag nu verkligen ställde skulle komma att röra sig om det undervisningsmässiga snarare än om det innehållsmässiga. Dessutom ville jag medvetet hålla första frågan tämligen öppen för att se vilket spår läraren i fråga själv spårade in på.


Svar rörande det ämnet handlar om har jag ju nu ändå fått, dels genom fråga 9 som rör deras egen tro, dels genom följdfrågor på denna första fråga. Dessa följdfrågor mynnade ofta ut i att man sade sig vara tämligen intresserad av det ämnet handlade om och att det var både intressanta och viktiga saker, men att man ofta var frågande inför hur man skulle kunna överföra detta till eleverna på ett sätt så att de också blev intresserade.


En annan reflexion jag gör är att man överlag använder förhållandevis vaga och oprecisa formuleringar vilket kanske kan förklaras av att de intervjuade inte riktigt vet vad jag är ”ute efter”. Om någon t.ex. anger att religionsämnet är ”intressant”, som här ovan, vad betyder då det, och vilka konsekvenser får det för undervisningen? Detta kan man säkert gå djupare in på än vad jag har gjort här, men det jag har sökt framträder ändå ganska tydligt, nämligen en bild av ett ämne som många är osäkra inför, och som också hanteras väldigt olika av olika lärare beroende av kunskaper och intresse. Gemensamt tycks dock vara att det får ganska litet utrymme i undervisningen. Det tycks vara mer eller mindre ett marginalämne. Svaren på de övriga frågorna förstärker också detta intryck


FRÅGA 2 OCH 3

På fråga 2 och 3, huruvida religionsämnet är lätt eller svårt att undervisa i och vad eventuella svårigheter består i, anger tre lärare det som ett lätt ämne, fem det som ett svårt, medan en ger uttryck för att det finns både svårigheter och moment som är tacksamma i det.


Lärare 1 säger: ”Det är ett ganska svårt ämne att undervisa i, för man märker att eleverna inte har grepp om det.” Anledningen anges vara att religionen är något som numera inte finns i deras vardag, och att de ej är mogna att förstå saker och ting, som till exempel vad det innebar att Sverige var katolskt tidigare. De förstår inte skillnaden mellan då och nu. ”Och om man lär dem hur olika kyrkor fungerar, förstår de verkligen?” Lite beror dock på vilken klass man har och vad barnen vill och kan, anser hon. ”Men det är ganska svårt att ha en mellanstadieklass och bara ha religion.”

Lärare 3 säger: ”Det är svårt, särskilt med en rörig klass. Det är svårt att få fram budskapet och det är svårt att få dem intresserade och motiverade. Detta är den stora barriären som läraren måste bryta”, anser hon. Som en illustration berättar hon om en adventsgudstjänst som klassen besökte och som slutade i rena kaoset, vilket renderade eleverna en straffkommendering som bestod i att de fick tåga runt under absolut tystnad. En bra upplagd lärobok betyder dock mycket, menar hon, en lärobok där frågor som finns i vardagen tas upp.


Lärare 4 återknyter till sitt resonemang om att ämnet är svårare att hantera på mellanstadiet än på de övriga stadierna. ”På lågstadiet berättar fröken och barnen tar till sig, och på högstadiet är de mer mogna att förstå när man kommer in på etiska diskussioner. För oss (på mellanstadiet) blir det någon sorts glapp, för antingen gör jag det som jag vet att de redan gjort, eller också gör jag det jag vet att de kommer att göra en gång till kanske.” Hon menar att eleverna på mellanstadiet är mer av ”kalenderbitare”, d.v.s. att de vill ha fakta och rim och reson i livet. ”Sagor och berättelser har de vuxit ifrån, och livsfrågor är de för omogna för.”

Lärare 6 säger, vilket han redan givit som svar på första frågan, att det är ett svårt ämne på grund av alla invandrarbarn som finns i klassen. ”Man kan inte täcka alla åskådningar.” Han säger också att det inte är ett så spännande ämne precis och det mycket på grund av elevernas negativa attityder till det. ”Det går inte in det jag säger. Barn i denna ålder är ateister, de tror inte. Att Jesus gick på vattnet tror de inte på - de bara skrattar.” På min fråga hur man hanterar det, säger han att man väl får tala om vad man själv tror, men att det ändå inte går att rubba deras uppfattning. Den har de redan klar. Detta medför att han ofta har dåligt samvete för ämnets skull, att han förmedlat för lite, gett barnen för lite.


Den negativa elevresponsen är något som även Lärare 8 ser som den stora svårigheten. ”Mycket kraft går åt för att få dem att tycka att det är intressant, men många har ett motstånd mot det ämnet handlar om.” Nu har dock en annan lärare tagit över ämnet och det upplever tydligen Lärare 8 som en befrielse. ”Jag behärskar det ej”, säger hon.


Lärare 7, som ser både svårigheter och möjligheter anger även han att svårigheterna beror på elevernas negativa attityder, attityder som inte finns på lågstadiet, men kommer till sitt fulla uttryck i främst 5:e klass. I 6:an tycker han sedan att det är lättare igen, då kommer man in på främmande religioner och då kommer mer frågor från deras håll och det blir ett bättre samtalsklimat.


Det Lärare 5 säger motsäger dock lärare 4:s och delvis lärare 7:s utsaga. Hon säger att ämnet är lätt och roligt beroende på att de flesta barn är intresserade av det ämnet handlar om i den här åldern. Hon har just en 5:e-klass. Vidare anger hon att hon har goda kunskaper i ämnet och förmår därför göra det spännande och roligt för eleverna. På högskolan hade hon själv en bra lärare och undervisningen var intressant. Religionsämnet är till och med det roligaste ämnet att undervisa i, säger hon, och hon har varit intresserad av det ända sedan hon var liten. ”Det som kan vara svårt är att prata om döden eller andra livsfrågor. En del kan bli lite fnittriga då, eller försöka skämta bort det hela, men i grunden är de ändå intresserade av sådana frågor.”

Lärare 2 menar att om man bara går efter boken blir det lätt, och pratar man sedan om etiska frågor så finns där inget rätt eller fel, så då kan alla ha sina egna tankar ock idéer, och man kan diskutera utifrån dem. Kravet på läraren är att denne är allmänbildad och kan ”knyta ihop” det hela, och att man inte reser en massa hinder och besvärligheter för dem och på det sättet förstör för dem, utan istället kan hjälpa dem koppla lösningar till problemen.


Lärare 9 slutligen ser det som ett lätt ämne och har inga svårigheter med det förutom möjligen om eleverna visar motstånd mot det, men har ändå lämnat över det till en annan lärare, en som är verkligt intresserad av det.


DISKUSSION: På dessa frågor framträder olika bilder av svårigheterna eller möjligheterna med undervisningen i ämnet. Ofta anges elevernas ointresse och negativa inställning till det, som en dominerande faktor till svårigheterna. Om läraren möter ett motstånd i klassen upplevs det tydligen som en avgörande barriär. Är lärare så beroende av elevresponsen kan man då undra? Eller är det helt enkelt så att när det gäller ämnen där läraren själv är något osäker eller kanske till och med rätt ointresserad, blir elevresponsen det mått varmed man mäter huruvida man lyckas eller inte.


Det Lärare 5, och några ytterligare, uttrycker tyder ju på att de lärare som säger sig vara kunniga i och intresserade av ämnet uppfattar det mer positivt, och gör mer av det, och upplever heller inte någon negativ elevrespons, eller låter sig åtminstone inte störas av den. Vad man kan fråga sig är ju om det är ett professionellt hanterande av ämnet att inte kunna bemöta negativ elevrespons, även om det nog måste sägas vara rätt mänskligt. Elevernas bristande förmåga att förstå är också något som återkommer som ett problem. Lärare 4 anser ju t.ex. att de inte är mogna för etiska frågor förrän på högstadiet och Lärare 1 menar att de inte kan förstå olika saker och ting som tas upp inom ämnet. Tyder inte detta på att ämnet är ”fel” utformat, eller kanske snarare ”fel” uppfattat. Alla barn har ju frågor om livet, det kan vi väl vara överens om, och det visar också alla undersökningar som är gjorda kring detta.


”Resultatet från de två intresseundersökningar (Hartman 1971 och Hartman/Pettersson/Westling 1973) som vi här refererat säger en hel del om utgångsläget för undervisningen i religionskunskap på mellanstadiet. De flesta mellanstadieeleverna hyser ett svalt intresse för skolans religionskunskapsundervisning. Enligt undersökningsresultaten var religionskunskapen det minst populära ämnet på mellanstadiet vid jämförelse med andra ämnen. Samtidigt tycks mellanstadiets elever ha stort intresse för s.k. livsfrågor. Elevernas allmänna intressespektrum när det gäller frågor inför tillvarons grundläggande villkor förefaller ha både betydande djup och vidd.” (Westling, Pettersson 1973 sid. 16) Skolöverstyrelsens konsulent L O Jernberg som var ansvarig för religionskunskapen i Lgr -80 säger också: ”Varje människa har en livsåskådning med allt vad det innebär av föreställningar (människosyn, samhällssyn, historiesyn, ideologi osv.), värderingar (rätt-fel, ont-gott, vackert-fult osv.) och grundhållning (pessimism eller optimism). Det är en naturlig del av vårt tänkande.” (Sven-Åke Selander 1993 sid. 25) Dessa saker skall också skolan syssla med, det anges tydligt i läroplanen. Många av de svårigheter man upplever beror säkert på att man inte gör det i den utsträckning som där anges.


En annan svårighet uppges vara röriga klasser. Min erfarenhet är dock att när barn sysslar med sådant som berör och intresserar dem, saker som känns meningsfulla och väsentliga, då koncentrerar de sig och arbetar intensivt. Problemet är nog här att skolan allt för ofta sysslar med sådant som eleverna inte känner angår dem i någon större utsträckning. Ibland t.o.m. rena meningslösheter.


Lärare 2 har en intressant inställning här, i det att han menar att det gäller att hjälpa barnen koppla lösningar till problemen. Men hur ofta ser skolan just detta som sin uppgift? Problemlösning. I religionsämnet skulle problemlösning t.ex. kunna innebära att man tillsammans undersöker varför inställningen till ämnet är så negativ och vad man kan göra för att ändra på detta. Det vore väl ett utmärkt ”projekt” inom religionskunskapsämnets ram. Man skulle säkert få fram massor av intressanta fakta och bygga upp ny kunskap, och även få gammal på köpet, och dessutom på ett smidigt sätt komma runt ett svårbemästrat problem.


Flera av dem jag intervjuat säger också att man som lärare har stor frihet att lägga upp undervisningen som man vill, egentligen, och att detta är en stor tillgång som man har i yrket. Men, säger man sedan, detta är något man inte i nämnvärd grad utnyttjar. Lärare 6 säger t.o.m. rent ut: ”Man är ju lite lat” vilket jag tolkar som att man som lärare ofta följer boken istället för att lägga upp det på något annat sätt, och är det en mer omfattande bok blir det mer religionsundervisning och är boken tunnare blir det mindre av det hela, som för Lärare 4.


En bra bok blir alltså en förutsättning för en bra undervisning liksom en dålig bok medför sämre undervisning. Är det till och med så att en del lärare tenderar att se boken som kursen, och att man följer den för att det är enklast så, trots att man egentligen inte behöver?


FRÅGA 4


På fråga 4, hur de tror andra lärares inställning till religionsämnet är, svarar nästan samtliga att de tror att de flesta andra (mellanstadiet) lärare upplever det som ett ganska svårt ämne att undervisa i, även om de nu inte själva säger sig ha dessa svårigheter.

Lärare 3 säger: ”Ämnet är nog det man väljer bort först då det är frågan om känslor och tro. Man vill kanske inte blotta sig.” Själv säger hon sig dock vara ärlig och uppriktig inför eleverna och talar om att hon har en personlig tro, Men hon fortsätter: ”Det är svårt att prata om tro med barn. Det blir så abstrakt. Det är svårt att få in (dessa saker) i deras hjärna på något vis, och det svåraste väljer man nog bort först, det hela beror nog inte på ointresse.” En del hoppar nog över det alldeles av tidsbrist, eller glömmer bort det omedvetet, tror hon. ”Men lärare är alltför utbildade för att rent ut säga att de struntar i ämnet.” Och hon förmodar att alla nog har känt som hon, att det dåliga samvetet trycker på. ”Ja nu måste vi ta ett avsnitt, har det känts.”

Lärare 4 tror att: ”Många mellanstadielärare gör nog som jag”, det vill säga har väldigt lite av religion. ”Kanske kunde vi få stå över här på mellanstadiet till och med. Det är så många ämnen ändå som man skall fundera över.” Många har nog också dåligt samvete över religionsämnet, tror hon, något som hon dock inte själv känner av. ”Jag har sällan dåligt samvete”, säger hon.


Lärare 6 menar: ”På 60-talet kände säkert många att de blev lämnade i sticket, därför att kravet på objektivitet som då kom var helt omöjligt.” Men han menar samtidigt att det har förbättrats något nu. Ämnet är inte längre så urvattnat.


Lärare 7 tror att lågstadielärarna har ett helt annat grepp om ämnet än mellanstadielärarna. ”De tar de bibliska berättelserna på allvar och barnen är också mer mottagliga på något vis. Han tror att en del mellanstadielärare resonerar som så: ”Religion kan vi ta om det blir någon tid över, men det är viktigare att vi kommer igenom geografidelen.”

Lärare 2 tror att många nog tycker det är ett svårt ämne om de inte delar upp det som han själv gjort, d.v.s. i en mer traditionell del som man behandlar på religionslektionerna, och en etik- och moraldel som man tar upp mer när det passar. Resterande lärare har inte haft några synpunkter på denna fråga, eller tillfört något ytterligare utöver vad som redan framkommit.


DISKUSSION: Denna fråga har jag tagit med för att samtidigt som man säger något om vad man tror om andra, så säger man också något om sig själv och sin egen inställning. Det Lärare 6 t.ex. säger om många lärares inställning till objektivitetskravet som kom på 60-talet, tycks även gälla honom. Och han ger också mycket riktigt uttryck för detta på andra ställen i intervjun. Bland annat säger han att ämnet är bättre nu igen, bättre än på 60-talet då socialisterna gjorde allt för att avskaffa både tron och kyrkan.


Sedan hade jag också en tanke om att man via denna fråga kunde fånga något av den allmänna stämning gällande ämnet som råder i lärarkåren. När lärare pratar med varandra på studiedagar eller när man läser eller debatterar i facktidningar, hur går tongångarna då? Här blev jag dock något förvånad för det verkar som om man inte pratar alls med varandra om vare sig svårigheter eller möjligheter, man upplever. De flesta lärarna sade sig också veta mycket lite om vad andra lärare tycker om ämnet så det man ändå uttryckte var kanske mest gissningar, även då man sade att andra nog gjorde eller tyckte precis som man själv, så som Lärare 2 och Lärare 4. Möjligen kände man till parallellklassernas lärares inställning, eller andra lärare man har tät kontakt med.


En sak som flertalet nämner spontant är att det ofta finns med ett dåligt samvete över hur detta ämne blir behandlat. Många tror att det är vanligt att lärare har dåligt samvete över att det får så litet utrymme, mindre än det borde ha. Själva säger de sig också känna av detta dåliga samvete emellanåt, men har olika strategier för att hantera det, Lärare 9 säger t.ex.: ”Det verkar vara vanligt (med dåligt samvete över ämnet), men jag har det inte tack vare den andra läraren (som tagit över ämnet)”.


FRÅGA 5

Svaren på fråga 5 var jag mycket nyfiken på. Här ville jag veta vilken mening lärarna ser med att ämnet över huvud taget finns med som ett skolämne. Jag anade också att jag här i dessa i svar skulle få möjligheten att upptäcka avgörande saker vad beträffar deras syn på ämnet.


Lärare 2 funderar i följande banor: ”Religionen kommer tidigt in i de första samhällsbildningarna. Det är ett rättesnöre, en normgivare. Grunden till lagen. Religionen måste ha varit med människorna från början” Sedan menar han att man med religionsundervisningen även vill markera för andra (kulturer?) sin egen särart. ”I andra kulturer finns religionen med som en kärna i samhällsbilden. Hos oss är det ganska lite så, men vi kan ändå inte kan bortse från det som finns där.” Han har också en del funderingar kring förändringar ämnet skulle vara betjänt av, men dessa återkommer jag till under fråga 11.


Lärare 5 är inne på samma linje som Lärare 2: ”Vi har en tradition som går ända bak till asatron.”

Lärare 1 säger: ”Man bygger upp samtal runt ämnet, etiska samtal, men man behöver inte ange att det är religion precis.” Att ämnet finns med är för att ”man bör känna till att så här har det varit, och så här berättas det.”

Lärare 3 uttrycker det på följande vis: ”Det är grunden till alla våra värderingar i vårt samhälle. Det är det vi byggt vårt samhälle kring.”

Samma tankegångar har även Lärare 7: ”Vår etik bygger på kristna värderingar och de tio budorden.”

Lärare 8 anger meningen till att vara kunskap om den bibliska historien och det kristna budskapet. Den gyllene regeln. ”Detta är allmänmänskligt gods”, säger hon. Även kännedom om främmande religioner talar hon om som viktigt.


Lärare 9 ”Så länge vi har en statsreligion måste vi väl försöka fostra ungarna lite grand i sånt, plus att de behöver veta lite grand om andra länders religioner.”

Lärare 4 slutligen ser det som ett orienteringsämne, men anser att etikfrågorna är de viktigaste. ”Att jämföra med andra kulturers etiska värderingar är jätteviktigt, så vi kan förstå de barn och föräldrar som kommer hit, varför ungdomarna inte får gå på disco eller liknande.” Men i grund och botten tycker hon inte att religionsämnet är särskilt matnyttigt som ämne: ”Om du är duktig i engelska så kan du använda det, men hur använder man sina religionskunskaper? Jätteduktig i matematik, då vet man … åhh, men religion? Och de som är fantastiskt duktiga i historia på mellanstadiet kan man förstå att de kanske kan bli historiker med tiden, men religionskunskapen, vad leder den till? Präster eller?” Vad beträffar den viktiga etiken tycker hon dock att det är dumt att lägga den på religionsundervisningen då den blir belastad av någon sorts ”fromhetsbelastning”. ”Etik är ju för alla, även ateister.”

Lärare 8 får aldrig frågan av någon anledning.


DISKUSSION: Genomgående i svaren kan man här skönja någon slags allmän mening om att vi har en tradition att försvara och tradera. Meningen med ämnet sägs vara att bibringa det uppväxande släktet en kunskap om våra rötter, alltså vår traditions historia och utveckling. Frågan man här kan ställa sig är om det enbart är ”för kännedom” ämnet finns där eller om det inte också är tänkt att användas som ett redskap att lära sig hantera tillvaron med? Lärare 4 menar ju t.ex. att man med kunskap om andra kulturers traditioner och religioner får en ökad tolerans och förståelse. Men får man det genom att läsa om dem? Behövs det inte också något ytterligare? En aktiv träning i förmågan till empati t.ex.? Och hur gör man det i så fall? Och görs det kanske redan fast lärare inte är benägna att kalla det just religionskunskap?


En annan reflexion jag gör är att man på denna fråga också svarar tämligen vagt och svävande och uttrycker sig mest i allmänna termer. Och därtill förhållandevis kortfattat. Jag får därför känslan av att de flesta lärare egentligen är ganska osäkra på ämnets mening, och att det av just den anledningen blir så lite av religionskunskap i skolan idag. En genomgående tendens verkar också vara att man tycker bättre om den undervisning som handlar om etik och moral, de etiska samtalen som många talar om, men att det finns en ovilja att koppla ihop detta med religionsämnet. Tydligast kommer detta till uttryck hos just Lärare 4, som också har svårt att förstå vad man skall med religionskunskapen till över huvud taget.


Men det anges ju faktiskt mycket tydligt i de senare läroplanerna att religionskunskapsämnet förutom de mer traditionella historiska bitarna även skall innehålla ”människans frågor inför livet och tillvaron”. ”livsfrågor, tro och etik” med andra ord. Därför kan man fråga sig varför det tycks finnas denna ovilja att ha de etiska samtalen i samband med religionskunskapen. Kan det vara så enkelt att det är namnet på ämnet som ger fel signaler? Eller har lärarna inte läst de senare läroplanerna? Eller har de gjort det, men anser att det som står där strider mot det som de fick lära sig under sin utbildningstid, och att det därför är svårt att sadla om, och börja göra och tänka på ett annat sätt? Svaren jag fått här väcker ytterligare frågor hos mig.


FRÅGA 6

På frågan vilken status man anser ämnet har kunde jag nog redan i förväg ha skrivit ”låg”. Att ämnet har låg status är nog en allmän mening, och svaren visar sig också mycket riktigt gå i denna riktning. Det är bara Lärare 3, och i viss mån Lärare 2, som avviker från detta mönster.


Lärare 1: ”Ämnet har nog inte så hög status”.


Lärare 2: ”Det har ganska låg status, och många tycker nog inte att de har religion när de har det för att de inte har det efter den kursplan som finns”, Hos honom själv hamnar det dock i mitten statusmässigt, t.ex. före matematik som han anser vara ett övervärderat ämne.


Lärare 3 menar att det nog är ett ämne som blir ganska spartanskt behandlat.


Lärare 4: ”Det har inte hög status, ingen kämpar för att få bra betyg i religion, för ingen kan väl leva på religion”.


Lärare 5: ”För mig har det samma status som alla ämnen, men för en del har det nog inte samma status som t.ex. engelska, matte eller svenska”.


Lärare 6: ”I barnens ögon kommer det nog sist, men hos lärare har det nog högre status idag än tidigare (på 60-talet)” Så tillägger han i en utvikning: ”Förut var barnen mycket förtjusta i kristendomskunskap. Det var mycket uppräkning (minneskunskaper) då, tio Guds bud, och ännu tidigare katekesen. Många som hade lätt för att lära sig utantill gillade ämnet när det var så, men idag finns inte detta kvar, men kanske är det på väg tillbaka lite”.

Lärare 7 säger att han alltid känt att ämnet varit satt på undantag.


Lärare 8 menar att det hade varit enklare att undervisa i det om det hade haft högre status.


Lärare 9 anser inte att religionsämnet är mindre betydelsefullt än de övriga ämnena, men att det på något sätt ändå blir så att de andra ämnena kommer före, förmodligen för att ämnet har så låg status i samhället idag.


DISKUSSION: Det är nog så att det fenomen som benämns religion har tämligen låg status i samhället idag och att intresset för detta under lång tid har varit i avtagande. Men samtidigt visar alla undersökningar (som jag sett i alla fall) att majoriteten av befolkningen ändå har någon form av tro, vilket även de flesta av dessa intervjuade lärare säger sig ha. Och det finns absolut ett stort behov av att samtala kring livsfrågor. Kanske är det bara så att formen för detta är föråldrad inom den traditionella religionens och religionsundervisningens ram, och att när man menar att statusen för religionsämnet är låg så är det just detta man menar, att statusen för en mer ”föråldrad” och ”stelnad” livsförklaring är låg. Att man inte gärna vill syssla med detta i skolan är väl då bara en i grund och botten sund reaktion anser jag.


Men då det gäller livsfrågor, att samtala och fundera kring livet, och dess uppbyggnad och lagar kan det väl aldrig bli föråldrat. Det är bara det att nya tider kräver nya svar, och detta som man gör under etiska samtal (livsfrågepedagogik) vill jag mena är just det som religioner i alla tider haft som mål att göra, d.v.s. ge livsförklaringar.


Fast det beror ju också på hur dessa etiska samtal är utformade. De kan ju vara väldigt ytliga om det vill sig illa. Lärare 8 säger t.ex. om detta: ”Ibland kan det bara bli en 5 minuter åt gången eller så, särskilt när det har inträffat något på rasten eller i klassrummet, som man behöver prata om.” Men det är inte dessa ”akuta” samtal jag menar med livsfrågepedagogik, och säkert inte läroplanen heller. Visst är väl de viktiga de med, men att kalla det för religionsundervisning skulle jag inte. För att det skall bli det måste det finnas en plan bakom, en målsättning, och en utstakad väg att följa. Som lärare måste man ju veta vart man är på väg.


Vad beträffar det Lärare 6 säger om religionsämnet här ovan, detta med gamla tiders minneskunskaper, får det mig att undra om det är så att han även personligen har en positiv inställning till denna form. Och även varför han har det i så fall. Jag frågade aldrig om detta vid intervjun, men så här efteråt synes det mig som något som det varit värdefullt att få veta en del om. Det hela handlar ju om en springande punkt vad beträffar skolans uppgift. Skall skolan vara en kontrollinstitution vars uppgift är att kontrollera att eleverna tillgodogjort sig de ”rätta” kunskaperna, och den ”rätta” mängden av dessa ”rätta” kunskaper, eller skall skolan utformas mer som ett redskap för eleverna så att de lättare kan följa sin egen utvecklingsväg? Läroplanen säger ganska mycket om detta, och dit kan man ju i och för sig alltid gå om man närmare vill studera saken.


FRÅGA 7


Den 7:e frågan uppehöll sig vid hur lärarna uppfattar barnens och föräldrarnas inställning till ämnet, Här finner man många och intressanta svar som nästan alla går i en och samma riktning. Barnen är inte intresserade, säger man, och föräldrarna frågar aldrig efter någonting som rör detta ämne.


Lärare 3 kommenterar det hela genom att säga att eleverna kommer ihåg berättelserna från lågstadiet men att de också är noga med att påpeka; ”Det där tror vi inte på”. Men vad de inte tror på, eller vad de tror på istället, har läraren aldrig frågat efter. ”De tror bara inte. Det är ganska hopplöst egentligen”, suckar hon.

Lärare 4 säger: ”Jag har inte någon känsla av att eleverna upplever det som ‘Jabbi, nu skall vi ha religion’ på mellanstadiet. På högstadiet har de sedan kommit så långt att de inser att bara de kan få igång en diskussion så slipper de skriva något. Du minns väl själv hur det var om man kunde komma på något som engagerade gubben där framme.” Hon säger också att det gärna vill bli så att den av eleverna som är barnsligast upplåter sin röst och säger tokiga saker och att man som lärare då lätt blir arg. Hon tillägger slutligen; ”Föräldrarna uppskattar inte heller goda prestationer i religionsämnet”.


Lärare 1 har liknande erfarenheter; ”Åh skall vi ha kristendom!”, kan eleverna utbrista, och det är inte någon glädjeyttring. Hon har också märkt att om någon är verkligt intresserad så ifrågasätts det lätt av andra elever. ”Dessa reaktioner de visar beror nog på att de är ovana vid ämnets innehåll.” Vad det gäller föräldrainställningen säger hon att hon aldrig mött någon sådan, ”De frågar aldrig något om detta ämne”. En sak som eleverna dock visat verkligt intresse för har varit asatron. Vikingarnas gudar har de tyckt vara spännande och fascinerande. Där fick läraren stor respons.


Lärare 6 säger att ämnet kommer absolut sist av alla ämnen i barnens ögon, och att det även färgar lärarens (d.v.s. hans egen) inställning till det.

lärare 8 har noterat att föräldrar aldrig tar ut kontaktdagar för att vara med på religionsundervisningen eller för att följa med på en adventsgudstjänst t.ex. medan man kan göra det för att vara med på en idrottsdag. Vad beträffar eleverna har hon noterat att de sällan frågar efter vad hon själv tror på, ”Dessa frågor anser de nog inte som viktiga, deras inställning är nog istället att detta är frågor som kan bli aktuella när de sitter på hemmet.” Attityden är också; ”Någon annan skall inte komma här och tala om vad jag skall tycka och tro.” Att tro att Jesus dött på korset köper de till exempel inte.


Lärare 7:s version skiljer sig inte från de ovanståendes. Attityden på mellanstadiet säger han är: ”Det där tror jag inte på, varför skall vi syssla med sådant? Och Gud, är det en gubbe som sitter på ett moln eller? Och Bibeln är det larvigt att läsa”. Denna inställning finns inte på lågstadiet, menar han. Där accepterar man mera de här historierna vilka de nu än är. Men på mellanstadiet är det nästan så att det istället är tron på det onda som eleverna tagit till sig. ”Om man frågar om någon tror på Djävulen eller Satan, är det många som räcker upp handen, men om man frågar om de tror på Gud, då blir det: ‘Näe det är inget’”. Angående föräldrarnas inställning säger han sig inte känna till den alls och han vill heller inte spekulera i vad den kan vara.


Lärare 9 har dock en något mer positiv syn på elevernas attityder: ”Svårigheten är att det står att det är Gud och Jesus religionsämnet handlar om. Dessa saker är lite löjliga anser eleverna”, och att de anser det, tror läraren beror på påverkan hemifrån och från det övriga samhället, men hon tror samtidigt inte riktigt på att de verkligen tror så. ”Det är nog något som de måste köra med bara. De kan mycket väl bli intresserade om man fortsätter prata och diskutera.” Avgörande för attityden är också vad ”ledarpersonerna” i klassen anser.


Lärare 2 som separerar etik- och moralbiten från den traditionella historiebiten menar, att han inte märkt att eleverna är så tända på den senare. Han har också tyckt sig märka att eleverna lätt anpassar sina attityder till majoritetens åsikt. (Precis som socialdemokrater, tillägger han)


Lärare 5 slutligen har en helt annan syn på saken: ”Jag har aldrig upplevt att eleverna tycker det är tungt, eller har suckat någon gång.” Angående föräldrarna säger hon: ”Icke troende föräldrar bryr sig knappast om religionsämnet. Detta kan jag känna mig besviken över, eftersom det är viktigt att förstå hur man ingår socialt i olika sammanhang, och jag försöker få dem att förstå att man ibland måste strunta i svenska och matematik och istället träna det sociala samspelet. Detta har dock föräldrarna svårt att förstå, och en del tycks inte alls gilla att vi faktiskt skall ta itu med dessa bitar enligt den nya läroplanen. De tänker nog på sin egen skoltid och hur det var då, och vill att det skall vara så nu också.”

DISKUSSION: Vid denna fråga har flertalet lärare uppehållit sig en bra stund, och jag får känslan av att de många gånger har ett behov av att ventilera ut någon slags besvikelse. Ämnet fungerar inte så bra, vilket gör att lärarna inte kan göra något bra jobb, vilket i sin tur beror på elevernas negativa attityder, som ytterst kommer sig av attityderna hos föräldrarna och samhället i övrigt, Det måste vara en hopplös uppgift att som lärare vara satt att av ”samhället” undervisa i något som detta samma ”samhälle” har en så negativ attityd till, Det märkliga i sammanhanget är dock att en av lärarna, Lärare 5, inte alls märkt av detta negativa klimat. Hur är det möjligt?


En reflexion jag också gör är att det tycks vara allmänt från lärarnas sida att tolka barnens oppositionella reaktioner mot lågstadiets religionshistorier och bilder som ett ointresse, när det i själva verket troligen handlar om att de har ett behov av att fördjupa och utveckla den bild de fått. Lärare 9 var också inne på de tankegångarna, Lärarprofessionalitet måste väl innebära att man ser förbi sådana elevyttringar som de här beskrivna, och precis som en skicklig föreläsare, eller familjeterapeut måste kunna läsa av publikens eller kontrahenternas reaktioner och leda dem förbi dessa och istället leda dem mot det som man satt upp som mål, måste lärare kunna leda eleverna mot det uppsatta målet. Men problemet är nog just detta att många lärare inte satt upp något mål för sin religionsundervisning. De vet inte vad de vill med den. Och då kan de ju inte veta, hur de skall bemöta elevernas reaktioner, om reaktionerna nu inte är enbart positiva. Och lärarna tycks inte heller ge sig tid till att undersöka vari elevernas motstånd består, så som Lärare 3 beskriver det i svarssammanställningen.


En annan tanke når mig: Tänk om det är så att lärare när en önskan om att eleverna skall ”köpa” allt de har att komma med, Tänk om lärare vill att eleverna helt oreflekterat skall ”köpa” alla historier från Gamla Testamentet, och alla historier om Jesu liv, rakt av bara och inte ifrågasätta något, Är det här Lärare 5 insett, att man måste låta eleverna reagera på de bilder man ger dem, och ta emot deras reaktioner och tillsammans sedan utveckla nya bilder, så att man sedan kan upptäcka nya sanningar, och bygga ny kunskap? Är det därför hon säger sig inte märka av någon negativ elevrespons?


FRÅGA 8

Fråga 8 är också en intressant fråga där jag vill veta vad lärarna anser vara ämnets kärna och vilka påbyggnader man ser från denna kärna. Den hänger på sätt och vis ihop med fråga 5, och svaren liknar i flera fall de som gavs på den frågan. Min intention var dock att här få ett grepp om vilka delmoment lärarna anser religionsämnet består av.


Lärare 1 ”Förståelse för religion/religioner, ren allmänbildning.” Ämnet förklarar mest ”hur det är”, ger information om att det och det finns och att de och de tror så. Att ta ställning till dessa saker anser hon dock att man får vänta med tills dess man blivit vuxen. Etiska samtal förekommer också, men de dyker oftast upp när det hänt något. ”Det är oftast spontana grejer”. Dessa kopplar dock Lärare 1 inte egentligen till religionsämnet.


Lärare 2: ”Kärnan skiljer sig inte från de övriga ämnenas kärna, utan går tillbaka på samma mål som för hela skolans verksamhet, nämligen att skapa en förutsättning för en framtid, och skall man prata framtid måste man titta i backspegeln”. Ämnet, säger han, består av en historiedel, en moral- och etikdel samt en andlig del. (Det sista efter att jag frågat honom om det.) Själv säger han sig tycka bäst om etik- och moraldelen. ”Där kan jag hjälpa fram eleverna. Historiedelen kan man ju läsa in själv”. Viktigt är detta att man har rätt att vara en individ, men inte på bekostnad av någon annan, en inställning som går tillbaka på kyrkans grundläggande värderingar. ”Hela den mänskliga sidan ligger nära religionsämnet, och lärare kan lugnt tänka att de verkligen haft religion, när de känner att ämnet blivit eftersatt (eftersom de har etiska samtal).”

Lärare 3: ”Kärnan är att få fram budskapet med religionen, hur vi skall vara som människor och även vad kristendomen för med sig i samhället, hur man skall förhålla sig till medmänniskorna, kärleken till nästan.” Även den kristna historien ingår samt jämförelser med andra religioner, säger hon.


Lärare 4: ”Kärnan är att orientera om vår religion och vårt kulturarv, samt om främmande religioner. Eftersom vi har så många invandrare så måste de veta för att inte vara rädda, för att inte mota bort”. Beträffande de andra delarna som handlar om vem som tror och varför man tror finns det en gräns för vad föräldrarna vill ha för sina barn, menar hon. Och det hon sade angående etiken på fråga 5 passar också in här, d.v.s. att det är dumt att lägga det på religionsundervisningen enär det blir belastat av någon sorts fromhetsbelastning då. ”Etik är ju för alla, även ateister.”

Lärare 5: ”Vi pratar mycket om kristendomen och snuddar något vid andra religioner, men mest knyter vi an till kristendomens betydelse i vårt samhälle, vårt sätt att tänka och förhålla oss till olika saker. Religionen har nämligen större betydelse än man tror även om dess ställning inte är lika stark som för muslimer eller judar.” Hon anser att skolan bör peka på varför det är si eller så, medan föräldrarna i sin uppfostran kan förmedla den etik och moral de själva står för, men att skolan bör syssla med det föräldrarna inte har tid (eller lust?) att förmedla, nämligen just frågan varför. ”Skolan bör hjälpa dem med de tankar och funderingar de kommer med, som de fått från föräldrar, tv, böcker eller annat, och möta dem där de står.”

Lärare 6: ”Ämnets kärna är den gamla judiska Toran, Mose lag och tio Guds bud, och kärnan i religionsundervisningen är Jesu födelse och liv, påsken och pingsten.


Lärare 7: ”Kärnan är kristendomen, att presentera Gamla och Nya testamentet, Jesu person samt främmande religioner. En förskjutning har dock skett och ämnet heter inte kristendomskunskap längre utan religionskunskap”. Vilka konsekvenser det får anger han dock inte utan fortsätter med att säga att även etiska frågor ingår.


Lärare 8: ”Viktigast är kunskap om den bibliska historien och det kristna budskapet. Gyllene regeln.”

Lärare 9: ”Kärnan är etiken, religionshistorien är mindre betydelsefull.”

DISKUSSION: Här framträder en bild av ämnet som i huvudsak traditionell kristendomskunskap, utom hos några stycken. Har flertalet lärare då inte förmått anpassa sig till den bredare betydelse det fått i och med att det istället benämnts religionskunskap? Visst talar man om att det även ingår främmande religioner i undervisningen, men kärnan verkar ändå till stor del vara kristendomskunskap fortfarande. Dessutom tycks det vara så att det huvudsakligen är ”om” något man läser. ”För kännedom”. Det verkar som om få använder det som ett redskap att hjälpa eleverna bygga upp sin egen livsplattform och förståelse för livet. Kanske en del av detta kommer sig av det Lärare 7 säger: ”Det förekommer aldrig några diskussioner oss lärare emellan om ämnet och hur vi använder det”. Faktiskt får jag känslan emellanåt att lärares situation är sådan att de lätt ”stannar i växten” s.a.s., och därför heller inte förmår hjälpa eleverna att växa. Kanske är det så att man har så fullt upp med att försöka hinna med allt som man uppfattar förväntas av en så att man därför har dåligt med tid och kraft att fundera över vad man gör och varför man gör som man gör?


Lärare 7 återigen kommenterade vid något tillfälle mina frågor med: ”Jag kommer på saker nu när jag sitter och pratar med dig som jag inte tänkt på tidigare”. Lärare 4 sade ju också: ”Jag funderar aldrig över religionsämnet”. Är det så att man som lärare oftast bara ”kör på” utan att fundera över vart och varför? Mycket beror förstås av hur man som lärare tolkat sitt uppdrag, vad det är man bör göra för att vara en ”bra lärare”. Det om något borde ständigt vara ett ständigt aktuellt samtalsämne ute på lärarrummen. Lärare borde gemensamt anstränga sig att definiera och värna lärarprofessionaliteten i högre grad än vad som görs idag!


FRÅGA 9


På fråga 9 som handlar om lärarens egen relation till det ämnet handlar om har jag fått svar täckande hela spektrat, från personligt troende lärare till lärare som inte tror alls. Någon säger sig också vara sökare och ett par talar om att de tror, men är inte riktigt säkra vad de tror på eller hur de tror, Jag redovisar dock inte de svar de givit här då dessa svar inte är alldeles nödvändiga för undersökningen.


DISKUSSION: En tendens som framkommit kan jag ändå omnämna, nämligen den att detta med tro är något helt privat och därför något som man i skolan varken kan eller bör syssla med. Det är mer föräldrarnas uppgift, eller prästens. Det är som om det till och med är lite ”skämmigt” att tala om det hela. Mycket hänger förstås på hur man definierar de olika företeelserna. Om man t.ex. definierar tro som det system man byggt upp som yttersta världsförklaringsmodell, och Gud som den kraft som ytterst styr allting, är det då inte av största vikt att även skolan sysslar med dessa frågor? Och är de så privata frågor egentligen? lika lite som Gustav Vasas liv och leverne är Gustav Vasas privata angelägenhet är väl de världsförklaringsmodeller som finns privata. De delas ju av oerhört många människor. Och Newtons lagar är heller inte privata.


Vad jag undrar är alltså om man inte i skolan bör ge eleverna en chans att utveckla sin världsbild, sin Gudsbild och sin tro, och inte bara överlåta det till hemmet? Fast man kan ju börja med att diskutera definitionerna.


Problemet uppstår säkert huvudsakligen då skolan ikläder sig rollen som ”facit”, d.v.s. när skolan ser som sin uppgift att presentera ”sanningen” och ”det rätta svaret”, vilket jag uppfattar att skolan gärna gör. Men hur presenterar man sanningen om Gud, eller den rätta tron? Det är ju mer kyrkan roll, och det gick väl bra att göra även i skolan, så länge kyrkans inflytande på skolan var stort för då var det kristendomens sanningar som bibringades eleverna, men så är det ju inte längre, Och just därför måste skolan kanske mer se sig som en utvecklingsförutsättning för eleverna, där man tillsammans med dem är på väg mot ett större kunnande och en högre nivå, och då finns plötsligt inte ett rätt svar utan istället en mängd svar och möjligheter som man skulle kunna utforska tillsammans. Flera lärare säger också att om eleverna frågar dem vad han eller hon tror på så berättar de det öppet och ärligt, vilket väl är bra, men det är tydligen slut på samtalet sedan. Min undran är då: ”Varför utnyttjar inte läraren detta tillfälle till att i sin tur fråga eleverna vad de tror på, eller inte tror på, och sedan tar detta som en utgångspunkt för utvecklande samtal mer generellt, om viktiga och grundläggande frågor”? Eller har man inte tid för att man planerat att gå igenom ett stycke i boken som handlar om hur Jesus botade en lam människa?


FRÅGA 10


Fråga 10 som handlar om ämnets faktiska utrymme i undervisningen har jag med mest som en fråga genom vilken jag kan se om det lärarna säger angående sin inställning till ämnet stämmer överens med det de verkligen gör i klassen. Om de har en mycket positiv attityd till ämnet, men det sedan knappast får något utrymme alls i undervisningen så kan man ana att det är något ”skumt” med det hela. Nu har jag dock inte upplevt detta, utan istället att man verkligen beskrivit situationen sådan som den är. Man har sagt att ämnet får ganska litet utrymme, att man tar in det då och då när det dåliga samvetet överfaller en och att eleverna inte är särskilt förtjusta i det (med några undantag). Jag redovisar därför inte heller svaren på denna fråga då dessa till stor del framkommer av svaren på övriga frågor. Jag har heller inte ställt frågan till alla lärare.


DISKUSSION: Om jag trots allt ändå skall säga något om hur undervisningen vanligtvis organiseras så tycks det dominerande sättet att behandla ämnet utrymmesmässigt vara att lästa det i pass. Man avsätter ett par veckor i taget och under dessa så läser man flera kapitel sammanhängande. Ofta sker detta i samband med de stora religiösa helgerna, och det man läser då är alltså den mer traditionella biten som handlar om den kristna läran. Det som man kallar etiska samtal förekommer mer spontant, och betydligt oftare, Lärare 5 tycks dock ha en helt omvänd ordning. Hon säger: Ibland läser vi speciella avsnitt som t.ex. handlar om döden, rätt och fel, ont och gott mm. Det andra (den historiska biten) löper mer hela tiden. Även Lärare 2 hanterar det ungefär så förutom att han inte tycks ha planerade pass om livsfrågor. Dessa kommer istället in hela tiden, och är grunden i hela hans undervisning.


Vad beträffande främmande religioner läser man om dem oftast i 6:e klass, och ofta i samband med att man läser om andra världsdelar.


Slutligen tänker jag att en fråga som jag egentligen hellre än denna borde ha ställt, är hur valet av läroböcker går till. Det skulle jag varit mycket intresserad av att få veta något om, och det skulle också ha sagt en hel del om vilka målsättningar man har för ämnet.


FRÅGA 11


Fråga 11 handlar om den förändring som lärare önskar se i religionsämnet; vilken förändring de anser ämnet vara mest betjänt av och hur de själva skulle vilja förändra det. Vad man kan fråga sig här är: Är lärare spjutspetsar mot framtiden? Är de visionärer och förändringsarbetare? Har de drömmar om en annan ordning än dagens? Eller bryr de sig så lite om religionsämnet att de istället satsar sin kraft på att mer förändra och förnya andra ämnen?


Lärare 8 säger: ”Jag har inte någon idé om hur ämnet skulle kunna förändras. Jag skulle dock vilja kunna undervisa så det blev intressant.”

Lärare 3 låter bekymrad: ”I min klass hinner man inte så mycket, de (eleverna) är så omogna. Innan man har samlat dem har halva lektionen gått. Men boken vi har är bra och ämnet är nog okey som det är. Jag är nöjd med både bok och ämne nu.”

Lärare 6: ”Om det blir en annan inställning till ämnet kan jag tänka mig att öka utrymmet för religionskunskapen. Jag vill dock inte missionera. Jag tycker det ändå är rätt så bra nu”

Lärare 7: ”Något som varit bra är när svenska kyrkans representanter erbjudit sig komma till skolan. De kan som proffs berätta om påskens budskap eller julens budskap. Själv har jag varit på högstadiet och berättat om pingströrelsen, Så den möjligheten finns ju redan idag, och etik och främmande religioner finns ju med, så jag tror inte man kan ändra så mycket på ämnet ändå.” ”Så du vill inte stå på barrikaderna och förändra då”, frågar jag. ”Nej, jag är inte den typen av människa”.


Lärare 9 tycker heller inte att det finns anledning att förändra ämnet. ”Kanske att få med det lite mera bara, så att vi kan gå lite djupare in i det vi redan sysslar med.”

Lärare 1 har följande förslag: ”Det är säkert bra om någon annan lärare går in och tar ämnet för det blir nog mera rejält då.” Hon säger sedan att hon inte (liksom Lärare 7) diskuterat ämnet och inställningen till det med någon annan lärare. Och om hon fick bestämma, skulle ämnet nog hellre ingå i de övriga oä-ämnena än att få ett eget utrymme. Då kunde man läsa t.ex. religionshistorien under historieämnet och främmande religioner i samband med andra världsdelar.


Lärare 2 menar att man inom religionsämnet kunde se på olika modeller för hur människor styrs och påverkas positivt och negativt av lagar, regler, normer, etik och moral som predikas på olika sätt, Och så vill han ha mer framtidsfrågor. Han säger vidare; ”Det finns egentligen inga hinder, men om nya Lpo lägger fast att det skall vara ett visst inslag som heter ‘religion’ så finns det en risk att det blir en tårtbit som alla andra istället för att man tematiskt kan jobba med de olika bitarna.” Han anser också att religionshistorien kan läggas in under det vanliga historieämnet, men att moral- och etikundervisningen måste ha ett eget utrymme, då den är viktigare än den andra biten. ”Egentligen behöver man inte dela upp statiskt i särskilda ämnen utan arbeta mer tematiskt, behandla kvinnofrågor t.ex. som ett tema, och då kommer ju även religionen in där.”

Lärare 4 menar att man borde ge klara mål och mer fråga sig vad som är intressant för eleven på just detta mognadsstadium. Och satsa mer på närmiljön, d.v.s. undersöka vilka kyrkor som finns här, vem som går dit, vad de har för sig, vad de tror. ”Och dessa som kom från Chile t.ex., vad tror de?” Men att ta det här med Jesus en gång till fast med lite svårare text är inte så intressant, säger hon.


Lärare 5 slutligen ser gärna att ämnet får lite mer utrymme, och att läromedlen blir bättre och mer tar fram varför saker och ting hände, och dessutom i större utsträckning lär barnen söka själva. Viktigt är också att man sätter in handledning för lärarna så att även de kan utvecklas, ”Kanske kunde man också använda Bibeln mer och utifrån den bygga upp ämnet mer självständigt. Lärare kan ju göra så mycket själva så egentligen är en elevbok inte nödvändig.”

DISKUSSION: Vad jag upplever i dessa svar är att det finns ett ointresse för ämnet som gör att man inte är särskilt män om att lägga ner ansträngningar för att förändra det. Trots att det uppenbarligen inte fungerar så bra säger man som exempelvis Lärare 3 och Lärare 6, att det är ganska så bra nu. Att de är ganska så nöjda. Det är i alla fall är lite bättre än vad det varit förut. Vad jag undrar då är om denna inställning beror på att ämnet är mycket av ett marginalämne eller om det helt enkelt beror på att lärare inte är några radikala förändrare som är beredda att stå på barrikaderna och ta strid för förbättringar och omdaningar. Kanske trivs de bäst med den lugna lunken i klassrummet och försöker anpassa sig så gott det går när det kommer direktiv om förändringar uppifrån? En annan fråga jag har är: Varför utnyttjar inte lärare de fria händer som ges dem i större utsträckning? Flera lärare talar ju om att det ”egentligen” inte finns några hinder. ”Egentligen” kan man göra si och så. ”Egentligen behöver man inga läroböcker”. Varför utnyttjar man det så lite då? Är det av bekvämlighet, för att man helt enkelt inte är tvungen? Eller av tidsbrist? Eller av osäkerhet om hur man skulle gå tillväga istället? Eller för att man då skulle bli ansvarig för det man gör på ett helt annat sätt? Eller en kombination av allt detta?


Intressant i sammanhanget är också att fråga sig vilka krafter som verkar för att få lärare att anstränga sig att göra ett så bra jobb som möjligt? Omtanke om barnen är kanske en sådan kraft, att upprätthålla självrespekten en annan. Det finns säkert fler. önskvärt vore, enligt min mening, att där också fanns en önskan om att förkovra sig själv tillsammans med eleverna? Nå nya höjder tillsammans, ny kunskap.


Alla dessa frågor går tillbaka på vanlig mänsklig problematik, sådant som religionstimmarna kunde vara fyllda av. Varför vi gör som vi gör? Varför det blir som det blir? Varför livet är som det är?


En stor stötesten verkar emellertid vara att beteckningen ”religionskunskap” finns där. Jag får en stark känsla av att namnet på ämnet lägger en hämsko på lärarens möjligheter att hantera det. Flertalet av dem jag intervjuat drar sig ju t.ex. för att lägga in etik- och moralfrågorna därunder, och några tycks vilja slippa det traditionella ”religionsämnet” helt och hållet, kanske lämna det till andra lärare, och syssla med sådant de känner att de behärskar bättre. Att många inte behärskar ämnet så bra och känner sig osäkra på vad de skall göra med det, tycker jag att denna undersökning visar tämligen klart. Lärare 4 säger ju t.ex.: ”Jag fuskar våldsamt med det”? Men vad är det då hon fuskar med egentligen? Inte etik- och moralfrågor förmodligen då hon ju anger dem som ytterst viktiga. Och då fuskar hon ju knappast med ämnet heller eftersom läroplanen klart anger att religionsämnet till stor del skall innehålla livsfrågor. Nej, det hon fuskar med är antagligen den del som eleverna ger negativ respons på, det som de uppfattar inte angår dem i någon högre grad, till exempel Jesu liv och gärningar för 2000 år sedan, hur andra tror i andra länder, vem Paulus var och vad han gjorde, allt sådant som knappast berör deras eget liv här och nu. Och är det något att sörja över i så fall? Det kan man undra.


FRÅGA 12


Sista frågan, nummer 12, handlar om vilken förändring av ämnet de intervjuade ser på en 20 års sikt sådär. Här kommer visionerna in igen även om denna fråga mer är tänkt att spegla lärarnas syn på ämnets förändringar deras eget agerande förutan.


Lärare 1: ”Det beror på vad som händer i världen. Kanske kommer intresset att avta än mer, eller så blir det inte så stor förändring, men chansen att det får högre status bland ungdomar är nog liten.” Men hon slänger emellertid in en liten brasklapp: ”Man vet ju inte hur stort ointresset är egentligen”. Hon avslutar så med att påpeka: ”Det får ju inte bli så att det blir för mycket. Det får ju inte bli påverkan.”

Lärare 2: ”Ämnets popularitet går i vågor. Vi som tror på att man löser problem genom att hålla samman, diskutera och våga säga vår åsikt kommer nog att bidra till att dessa bitar blir viktigare i framtiden. Idag är det ett jagande efter minuter, men genom att komma ifrån ämnesundervisningen undviker vi att binda ungarna. Vad beträffar historiebiten hoppas jag den blir kvar i den omfattning den har nu för vi behöver även den historiska bilden.”

Lärare 3: ”Jag tror ämnet kommer att finnas kvar på liknande sätt som idag. Det har heller inte förändrats nämnvärt på de 20 år jag jobbat som lärare. Eller också är det jag som har behandlat ämnet lika hela tiden. Jag har heller aldrig varit så styrd av böcker”. Vid min fråga: ”Så du använder inte så mycket böcker då?” svarar hon dock ”Jo det är klart man har böcker, vi har en bra religionsbok just nu”. Hon avslutar med att säga: ”(Med tanke på) allt våld och så, och beroende på hur det blir med det så kanske man måste prata mer religion och etik”.


Lärare 4: ”Ämnet har inte blivit större om 20 år, men man kanske inte kan hälla på med den där lilla tunna boken vi har och vara nöjd med det. Och det kanske kommer någon som tänker till i detta ämne också. Det behövs ju bara att det kommer någon till en sådan här liten skola och gör på något annat sätt så börjar vi andra titta och fråga, någon kreativ lärare som tänker i andra banor och med praktisk erfarenhet av att jobba annorlunda. Men det får inte bli en kurs som leder fram till ett prov som i sin tur leder till en bedömning. Det måste vara ett elevaktivt arbetssätt.”

Lärare 5: ”Jag vet inte riktigt hur det kommer att bli. Alla människor som kommer från andra kulturer påverkar kanske oss så vår egen religion stärks, men jag förs inte säga något.”

Lärare 6: ”Det är svårt att säga något om det, får människorna det svårt, så brukar kyrkorna fyllas, och då blir det kanske en annan inställning till ämnet också.


Lärare 7: ”Så långt som till att ämnet försvinner tror jag inte att det går, även om det får minskat utrymme. Eller också är det något helt fantastiskt som händer, och det får mer plats.”

Lärare 8: ”Jag vet inte. Det ökar eller minskar, men det förblir nog inte som idag.” Lärare 9: ”Jag vet inte, kan inte ens gissa. Själv tycker jag att det skulle få det utrymme det är tänkt att ha, d.v.s. lite mer än idag.”

DISKUSSION: Detta var samtliga frågor, och svaren på denna sista tyder på det som tidigare är sagt av flera, och som också varit genomgående i undersökningen, att man har inte har tänkt så mycket på detta ämne och dess framtid. Men man tycks knappast vara negativ till någon förändring heller, och det är ju en god utgångspunkt. Nu är det ju dock en sak att prata om förändring, men för att någonting skall bli annorlunda måste man ju också börja göra på ett annorlunda sätt, vilket kan vara både jobbigt och osäkert. En hel del forskning finns emellertid om undervisningen i detta ämne, bland annat den omfattande UMRe-rapporten framtagen vid lärarhögskolan i Stockholm (UMRe = Undervisningsmetodik - Religionskunskap), och all denna forskning kommer i stort sett fram till samma sak, nämligen att vi måste öka andelen livsfrågor i religionskunskapsundervisningen på bekostnad av den mer traditionella kristendomsundervisningen, den som många alltså fortfarande anser vara det som utgör kärnan i religionsämnet, men som samtidigt är det som eleverna visar allt större ointresse för.


SAMMANSTÄLLNING AV SLUTSATSER


Den undersökning jag genomfört kan sammanfattas i ett antal huvudspår som jag tycker mig ha funnit, och som blir en slags komprimering av det jag redan tidigare sagt. En del av dessa har med religionsämnet att göra, annat med undervisningen i stort, lärarens roll, hans syn på sig själv osv. Mycket av detta skulle dock behöva undersökas vidare för man skulle få en starkare bekräftelse på korrektheten i iakttagelserna, men det överlåter jag till någon annan som möjligen känner sig hågad.


Att läraryrket är speciellt kan man nog ändå med fog påstå, klämd som man där är mellan olika krav och förväntningar, och att det därför uppstår speciella problem är inte så konstigt. Dessa problem kan man inte mer än till viss del lägga på enskilda lärare, till största delen beror de säkert på situationen i stort. Djupt rotade traditioner bland annat.


Vad jag dock hoppas på är att få igång en diskussion om dessa frågor, och helst av allt skulle jag önska att jag hade helt fel vad beträffar en del av de linjer jag här skissar upp, för om det verkligen är på det sätt som jag tycker mig ha fått fram, eller att det åtminstone finns tendenser åt det hållet, så måste något göras. Och det är säkerligen jobbigt, och läraryrket är ofta jobbigt nog ändå. Men det jag presenterar här är ändå de slutsatser som jag tycket mig ha funnit stöd för i intervjuundersökningen, även om varje sammanställning av den här arten med nödvändighet måste generaliseras ganska hårt. Klara undantag från dessa linjer finns alltså.


8 HUVUDLINJER


1. Lärare uppfattar religionsämnet som ett ”lågstatusämne”. Detta beror till stor del på att lärarens syn på ämnet i mångt och mycket formas av den allmänt rådande synen i samhället.


Flera av lärarna anser sig dock ha en mer positiv syn på ämnet jämfört med den syn som finns utanför skolan, och detta beror på att man ändå sysslar med ett ämnesinnehåll vilket automatiskt väcker ett visst intresse för det. Utanför skolan tycker sig lärarna se att intresset är obefintligt, förutom hos dem som är anslutna till någon kyrka eller på annat sätt engagerar sig i det som ämnet handlar om.


2. Negativ elevrespons på religionslektionerna är ett avgörande hinder för läraren att genomföra sina intentioner på det sätt han eller hon skulle önska, och påverkar också lärarens inställning till ämnet, Att man låter denna negativa elevrespons påverka sig i så hög grad, beror förmodligen på att många lärare är osäkra på vad de skall göra med ämnet, och får de inte positiv respons på det de gör, så är det naturligt att bli än mer osäker. Man är ju ofta ensam vuxen i klassrummet också, och har därför ingen att bolla idéer mot, eller någon man kan få stöttning av på olika sätt, vilket får konsekvensen att man är tämligen utlämnad åt sig själv, och i förlängningen, åt elevernas reaktioner. Men det är säkert också så att ju säkrare läraren är på ett ämne, ju mer oberoende är han också av elevreaktionerna. Negativ respons i t.ex. svenskämnet påverkar antagligen inte genomsnittsläraren i lika hög grad. Denna osäkerhet i det undersökta ämnet är kanske även grunden till att många säger, att man som lärare kan lätta sitt dåliga samvete över ämnets behandling genom att tänka, att man egentligen har religionskunskap vid många tillfällen, utan att man egentligen vet om det, eller tänker på det.


3. Synen på ämnet är sådan att man anser att där finns en viss mängd kunskaper som skall bibringas eleverna, ett slags ”kunskapspaket”, innehållande berättelser ut Gamla och Nya testamentet, Jesu liv och gärningar, främmande religioner etc., som det då är tänkt att barnen skall ta till sig så mycket som möjligt av, och ju mer desto bättre. På detta paket skulle man kunna sätta stämpeln ”För kännedom”, eftersom man huvudsakligen tycks se detta ämne som ett ämne ”om” något.

Det som sedan handlar om barnens frågor om livet, livsfrågor alltså, etik och moral, och som också ofta är det som lärarna tycker bättre om att undervisa i än det traditionella stoffet, tenderar man att vilja hantera utanför religionsämnets ram trots att det inte finns några instruktioner därom i styrdokumenten, tvärt om.


4. Mellanstadielärare anser inte sällan att just mellanstadiet är ett otacksamt stadium för religionsundervisning. Man menar att eleverna där befinner sig på ett mognadsstadium där man vuxit ifrån lågstadiets spontanitet och öppenhet, där man oreserverat kan ta till sig t.ex. berättelserna ur Bibeln, men ännu inte nått högstadieålderns förmåga till djupare förståelse. Detta resulterar i att man inte riktigt vet hur man skall hantera ämnet så att det skall passa eleverna.


5. Objektiviteten är ett ”spöke” som lärare har svårt att förhålla sig till. Det var lättare ”förr” då man visste vad det var man skulle ge till eleverna, nämligen den kristna läran. Men hur skall man nu kunna vara objektiv utan att undervisningen blir oengagerande och ”blodfattig”? Detta är tydligen en stor svårighet. Dessutom tycks man vara osäker om hur mycket av det ena eller det andra man skall ha med för att det skall bli en vettig balans på det man presenterar. Hur mycket av den Islamiska världsförklaringen skall man till exempel ha med, och hur mycket av Hinduism, och Kristendom? Hela detta problem uppstår säkerligen i den syn man har av skolans roll, vilket jag också talat en hel del om tidigare. (Synen på skolans roll vore också ett mycket intressant område att studera närmare.) Ser man skolan enbart som en förmedlare av faktakunskaper så blir det givetvis problem. Såge man istället skolan mer som en verkstad där man gav sig i kast med att undersöka olika företeelser så behövde man inte ens fundera över objektivitetsfrågan eftersom det då istället handlade om att understödja elevernas eget sökande efter kunskaper.


6. Många lärare tycks snarare vara utförare än nyskapare. Man utför det man anser sig ålagd att göra, men tar inte strid för egna idéer om bättre undervisning. I många fall saknas även sådana idéer. Att uppmärksamheten på ämnet är så låg som den är, inverkar förmodligen dock starkt på viljan att göra något förändringsarbete i just religionskunskapen. En annan faktor som påverkar är givetvis hur den egna utbildningen såg ut. Kraven på en lärare som gick ut lärarhögskolan för exempelvis 20 år sedan var helt andra än de krav som ställs på en nyutexaminerad lärare idag. Tidigare uppmuntrades knappast egna idéer och initiativ, utan då var läraryrket mycket tydligare än idag ett rent ”beställningsjobb” från statens sida. Så är det inte längre. Den nya Lpo ger en helt annan frihet åt den enskilde läraren att forma undervisningen efter sina och elevernas speciella förutsättningar, men den ställer också ett helt annat krav på läraren att han skall veta vad han gör och varför.


7. Lärare kan nog i mångt och mycket sägas vara läromedelsberoende. Kanske skulle man till och med lite ironiskt kunna utbrista: ”Så som boken är så skall dina lektioner ock vara”. Är det en bra bok, tycks man nämligen anse att det blir bättre lektioner och är boken sämre blir följaktligen också lektionerna sämre. Detta kommer sig förmodligen återigen av synen på skolans (och lärarens) roll. Om synen är den att läraren huvudsakligen är förmedlare av ett visst stoff så vill man kanske ogärna ta ansvar för också urvalet av detta stoff, utan låter läroboksförlagen sköta om den biten istället, Skulle man däremot mer se sig som ”handledare” vid elevernas eget kunskapssökande så måste man med nödvändighet hantera stoffurvalet på ett annat sätt, och ta ett större ansvar för detta helt enkelt för att man nu har ett oerhört mycket större stoffomfång att söka kunskaper ur, och då kan man inte överlämna detta åt läroboksförfattare längre eftersom dessa knappast känner förhållandena i de enskilda klasserna och ej heller vet vad man behöver veta något om just för tillfället.

En avgörande faktor för lärarens del i denna fråga är nog (tyvärr) också att det helt enkelt är så att det är både enklare och bekvämare att gå efter en utvald lärobok som redan gjort grovplaneringen åt en, och där lärarens uppgift inskränker sig till att se till att eleverna kommer igenom boken i tid, och givetvis också att förklara och hjälpa där eleverna inte hänger med och förstår.


8. Lärare tycks sällan söka respons på sin egen undervisning genom att t.ex. bjuda in kollegor eller rektor i klassrummet vilka kan se med andra ögon på den undervisning man bedriver, och ge kritik, Eller att man genom att spela in sin egen undervisning på band sedan kan lyssna på sig själv och kolla vad det är man gör och säger, och då också få syn på om detta skiljer sig från vad man tror att man gör och säger, Familjeterapeuter t.ex. (som jag av en händelse råkar känna till villkoren för) har ständigt någon form av självutvecklande arbete, egenterapi, inspelning av terapisituationer på video som man diskuterar efteråt, stödgrupper, handledning etc. Lärare däremot tycks lätt (som jag skrivit tidigare) ”stanna i växten”, genom att man inte försätter sig i sådana utvecklande situationer. Man har sina elever och sitt klassrum och där ”kör man på” i de hjulspår man spårat in på, och som man tycker fungerar, men några allvarliga diskussioner om det man gör, om det är bra eller mindre bra, tycks man sällan eller aldrig ha. Inte ens i lärarrummen tycks försiggå några utvecklande samtal om hur, vad och varför när det gäller undervisningen. Det verkar mest vara praktiska detaljer av mer ”ofarlig” karaktär man diskuterar där. Kanske är det helt enkelt så att det inte ingår i skolans tradition att diskutera undervisningssätt kollegor emellan. Och det som fortbildningsdagarna ändå ger i form av utvecklingsmöjligheter och tillväxt av lärarens undervisningskvalitéer, hur följs det upp ute på skolorna? Se där, ytterligare en sak att undersöka.


JÄMFÖRELSE MED ANNAN UNDERSÖKNING


Jag har ju huvudsakligen valt att bygga de slutsatser jag drar på de intervjuer jag själv genomfört, och även i viss mån på den erfarenhet praktiken under utbildningen givit. Och detta resultat stämmer också väl överens med vad andra fått fram. Bland annat har jag jämfört mitt material med ett examensarbete utfört vid Högskolan i Gävle/Sandviken år 1992 av Thomas Eriksson och Anders Larsson. Det arbetet jämför läroplan och verklighet vad beträffar religionsämnet. Det visar också att många lärare upplever religionsämnet som ett tämligen svårt ämne att undervisa i (tio av tolv lärare), och även här förekommer barnens negativa inställning som en orsak till detta, men man ser den verkligt stora svårigheten i bibeltexterna och deras tolkning. Är det detta som i min undersökning går igen i attityden att ämnet är svårast att hantera på mellanstadiet därför att eleverna här ännu inte är mogna att behandla så abstrakta och många gånger filosofiska funderingar som det där är frågan om?


På frågan vad som skall ingå i ämnet, och vad som är viktigast, anger flertalet av denna undersöknings intervjuade lärare etik som det som kommer först, några kristendomen och dess historia, någon livsfrågor som behandlar frågor runt döden och liknande. Några intervjuade nämner också att skolan bör orientera om de stora religionerna.


En lärares tes var att kristendomen haft så stor del i Sveriges historia att den måste anses som viktigast. De bibliska berättelserna, Jesus som person samt orientering i olika religioner ansåg han vara kärnstoff i ämnet. Allt detta känner jag igen från min egen undersökning.


Vad dessa två dock gått djupare in på än jag är hur den praktiska undervisningen faktiskt gestaltar sig. Vad lärarna konkret gör alltså, och hur det stämmer med det de säger sig göra, eller vilja göra. Jag har dock en stark känsla av att ”mina” lärare varit väldigt uppriktiga och beskrivit sin situation och undervisning på ett med verkligheten väl överensstämmande sätt. I undersökningen från 1992 fann man däremot att det fanns en skillnad mellan vad lärare i en enkätundersökning sade sig göra och vad de faktiskt gjorde, vilket framkom vid intervjuer. (Detta visar väl på intervjun som överlägsen metod då det gäller att få fram kvalité i en undersökning.)


En annan likhet mellan dessa två studier är att lärare som talar om nödvändigheten av ”livsfrågor” (etik- och moralfrågor) inte direkt knyter dessa till religionsämnet, samt att det är vanligare att livsfrågorna” främst tas upp när de är aktuella och ej hanteras som planerad undervisning.


Huvudslutsatsen i detta arbete jag jämfört mitt med, är sålunda att man ute på skolorna bedriver religionsundervisning på ett mycket traditionellt vis, och att livsfrågornas betydelse i undervisningen är ringa, och att när de förekommer är de huvudsakligen betingade av händelser i stunden. Orsakerna till detta, menar författarna, kan vara att lärarna känner att de har för lite kunskaper i ämnet och att läroböckerna tar upp ämnet på ett mycket traditionellt sätt och främst belyser olikheter mellan olika religioner och inte likheter, samt att religionens betydelse i samhället numera är mycket svag. En förklaring kan också vara, menar de, att många av dagens lärare utexaminerades då en annan läroplan var gällande, och att den religionsundervisning som bedrevs när de själva uppfostrades och gick i skolan, var ännu äldre, och att gamla synsätt hänger kvar därför att människors värderingar inte ändras så lätt och inte hur mycket som helst. ”Det går inte att svänga tvärt med ett stort, tungt tåg med massor av vagnar fyllda av traditioner, värderingar, fostran, vanor och mönster.”

Detta är förmodligen sant, och jag instämmer i denna beskrivning. Konsekvensen, den enda jag kan dra i alla fall, blir att till alla konster lärare redan kan måste nog konsten att lyfta sig själv i håret tillkomma, lyfta sig till nya kunskaps- erfarenhets- och metodhöjder, för annars uppstår en alltför stor differens mellan skolvärlden och den verkliga världen, världen utanför skolan.


”När man binder sig fast i traditioner som inte är aktuella för dagens samhälle då avskärmar man sig samtidigt från den verklighet man själv lever i” (Andersson, Lendahls 1979 sid. 3)


För religionsämnets del menar jag att det innebär att vi måste göra om det till framför allt ett livskunskapsämne, för kunskaper om livet och dess villkor kan aldrig bli inaktuella.


Om jag sedan ser tillbaka på de frågeställningar jag satte upp innan jag genomförde studien så anser jag att jag fått tillfredsställande svar på dessa. Ämnet är verkligen ett ”problembarn”, och det har fått minskad betydelse och omfattning i skolan. Och lärare har många gånger svårt att hantera det. Så nu vet jag också något bättre vad jag har att vänta mig när jag kommer ut och med ”näbbar och klor” ämnar ”strida” för en bättre religionsundervisning.


AVSLUTNING


VAD ÄMNET KUNDE VARA


Mot bakgrund av alla de problem när det gäller hanteringen av religionsämnet som framkommit av min och andras studier, så anser jag det vara nödvändigt att på något sätt förändra det, eller i alla fall förändra undervisningen i det, så att det bättre svarar mot elevernas behov. Idag synes det mig mest vara en kamp mellan lärare och elever när det gäller detta ämne, en kamp som består i att läraren kämpar för att genomföra sina intentioner och bibringa eleverna den kunskap som han uppfattar sig ålagd att göra, medan eleverna å sin sida kämpar för att få relevant stimulans för sin egen utveckling. Det är när dessa två krafter inte samverkar som kampen uppstår, och eftersom eleverna förmodligen aldrig kommer att ge sig, möjligen kan de resignera i skolsituationen och söka stimulansen på annat håll, så måste det vara lärarna som istället tillhandahåller det eleverna behöver.


För att få en aning om vad det är, så kan man som jag bl.a. ta hjälp av litteraturen. Bra, och fortfarande aktuellt, trots att det har några år på nacken, är fortbildningsmaterialet ”Religion i skolan”, framtaget av Gunnel Andersson och Birgit Lendahls år 1979. Det grundar sig på forskning om hur barn tänker och funderar i mellanstadieåldern. Bra är också en bok som heter ”Undervisa i religionskunskap” skriven av Sven-Åke Selander.


Att hålla sig ajour med den senaste forskningen på skolområdet och de konsekvenser den innebär för undervisandet, borde vara ett absolut krav på lärare, på samma sätt som läkare ständigt måste hålla sig informerade om den senaste medicinska forskningen. Görs detta är det också lättare att anpassa undervisningen till den övriga samhällsutvecklingen. Termer som ”föroperationellt tänkande”, ”konkret operationellt tänkande” och ”formellt operationellt” tänkande borde varje mellanstadielärare vara väl förtrogna med, eftersom barns sätt att tänka utgör grunden för vad som är möjligt undervisningsmässigt sett, vad som fungerar och vad som inte fungerar i klassrummet helt enkelt.


”Barnens intellektuella och moraliska strukturer är inte likadana som våra (de vuxnas), följaktligen bör de nya pedagogiska metoderna på alla sätt vinnlägga sig om att presentera det stoff som skall läras in i former som kan assimileras av barn i olika åldrar i överensstämmelse med deras mentala struktur och de olika utvecklingsstadierna”. (Piaget)


Ur den omfattande UMRe-rapporten hämtar jag följande: ”Det är möjligt att det låga intresset (för religionsämnet) till en del hör samman med valet av stoff. Det är inte otroligt att det låga intresset också hänger samman med att undervisningen alltför ofta stannar i, eller har sin tyngdpunkt i stoffets yttre skeende. Stoffets inre liv d.v.s. det i stoffet som gäller eleven själv blir då alltför svårt att upptäcka. Risken för att eleven då upplever stoffet som ointressant och meningslöst är stor. Kanske är det ytterst en fråga om underskattande av elevernas möjligheter och förutsättningar i vissa avseenden och ett överskattande i andra. Ett underskattande när det gäller elevernas intresse för och möjlighet att ge sig i kast med stoffets inre liv, d.v.s. den problematik och de frågor som angår honom själv. Ett överskattande när det gäller elevens möjligheter att på egen hand få ut något som han känner är meningsfullt och väsentligt, ur stoffets ofta främmande och svårförståeliga yttre skeende. Om ett sådant överskattande och underskattande av eleven tillåts samverka i negativ riktning finns det en uppenbar risk för att eleven tappar intresset för undervisningen och finner den föga meningsfull. Det kan nämligen innebära att undervisningen erbjuder eleven ett alltför ytligt och förenklat innehåll i en alltför intellektualiserad och svårtillgänglig form.” (Andersson, Lendahls 1979 sid. 63)


I en intresseundersökning där mellanstadieelever talade om vad de tyckte om religionskunskapsundervisningen framkom det att ett stort antal elever har ett lågt intresse för undervisningen i religionskunskap men ett högt intresse för livsfrågor. De lärare som i min undersökning talar om att intresset för etik- och moralfrågor är bättre än för den traditionella historiska biten har alltså förmodligen iakttagit något som är allmänt förekommande. Eleverna är alltså inte ointresserade av ”djupa frågor”, de engageras av frågor om alltings uppkomst, lidandet i världen, U-landsproblemen, kamratrelationer, bekymmer inför skolarbetet och ensamhetskänslor. Även funderingar om framtiden förekommer, miljöproblemen, döden osv.


Fortbildningsmaterialet jag studerat sammanfattar kunskapen om mellanstadieeleverna på följande sätt:


· Vi vet att deras religiösa tänkande och moralutveckling följer samma utveckling som den logiska tankens utveckling.


· Att deras intellektuella och moraliska struktur inte är likadan som de vuxnas.


· Att de kan ha religiösa upplevelser även om de inte kan uttrycka sina upplevelser i ord.


· Att de har ett stort intresse för livsfrågor.


Materialet säger vidare; ”När vi som mellanstadielärare (numera grundskollärare, min anm.) nu vet att våra elever har ett ”inre liv” som både innehåller upplevelser och behov bör dessa erfarenheter vara de förutsättningar som ligger bakom planeringen och uppläggningen av religionsundervisningen. Vi bör inrikta oss på”:


· Att först ta reda på våra elevers livsuppfattning, d.v.s. deras personliga livsåskådning och vilka föreställningar och värderingar som deras livsåskådningar omfattar.


· Att lyssna på deras livsfrågor eller hjälpa dem formulera dem.


· Att tillföra den kunskap som utvecklar deras form av livsåskådning, d.v.s. tillföra den kunskap som direkt bygger på deras erfarenhet och därmed stimulerar den process som formar en personlig livsåskådning.


· Att använda stoff som passar elevens förutsättningar och anknyter till deras erfarenhetsvärld.


Enligt detta skulle man också i ett slag komma ifrån det som Lärare 4 i min undersökning uttrycker: Att det finns annat de är mer intresserade av än att ta det där med Jesus en gång till, Däremot tycks det inte stämma det hon säger om att eleverna skulle vara alltför omogna för livsfrågor på mellanstadiet. Det handlar nog mera om hur man lägger upp det hela, hur man utformar undervisningen.


Skillnaden mellan religion och livsåskådning kan också vara intressant att titta på. Anders Jeffner säger om livsåskådning; ”Med en persons livsåskådning menas personens centrala värdesystem och personens grundhållning och den del av det personen anser sig veta om sig själv och sin omvärld, vilken påverkar hans centrala värdesystem eller grundhållning på ett sätt som personen är beredd att acceptera.” (1973)


Om religion säger F. Schleiermacher; ”Religion är såsom känslan av absolut beroende (av överjordisk verklighet), Gud, gudar, andra krafter ingriper i människans liv och ställer vissa krav på henne.”

Eller med Aclands ord: ”Religion är relationen mellan oss och livet”. (Det icke fysiska livet?, min undran)


Slutsatserna av detta är dä att alla livsåskådningar inte är religion. Marxismen är t.ex. en livsåskådning enligt dessa definitioner men inte en religion, liksom vissa former av buddism, medan kristendom och islam är religioner.


Hur man nu än definierar dessa termer så vore det nog en välgärning att istället för ”religion” i skolan läsa livsåskådning”, eller ”livskunskap” som jag tidigare föreslagit. De senare läroplanernas intentioner har också gått i den riktningen. Det har även förekommit propåer om att ämnet borde heta något i stil med ”livsåskådningskunskap” eller något liknande. Hette det ”livsåskådningskunskap” eller ”livskunskap” så fick plötsligt alla etik- och moralfrågor plats under ämnet och blev inte belastade med någon som helst fromhetsbelastning (Lärare 4). Och man kunde göra verklig undervisning av det och inte bara vänta tills något har hänt för att ta upp det i stunden, vilket man knappast gör med några andra ämnen, Nej, då kunde man tillsammans med eleverna ta tag i de viktiga frågorna om liv och död, rättvisa-orättvisa, kompisar-utanförskap och ensamhet, krig-fred, ondska-godhet, och med sin undervisning stimulera elevernas mognad och växt istället för att föra en fruktlös kamp emot dem med ett stoff som de i grund och botten är tämligen likgiltiga inför. Via deras frågor om livet kan man dock föra in religionernas frågeställningar, det är ju om dessa frågor religionerna handlar, men då får inte skolans, eller lärarnas inställning vara att man skall presentera färdiga svar för eleverna. Lärarna måste istället ge sig ut på ett sökande tillsammans med eleverna, då kan även läraren växa. Tyvärr är skolan dock fortfarande mycket av ett facit och lärarna de som vet vilka svar som är de rätta och kan sätta ”rätt” eller ”fel” i kanten på det eleverna presterar. Läroböckerna är upplagda på liknande sätt.


Lernberg ger ett exempel på det som borde vara grunden till religionsundervisningen: ”En elev vet att ett träd som vissnar på hösten förmodligen skjuter knopp och lever upp igen på våren. Eleven i Zaire har inte samma erfarenhet. När han ser ett träd i Sverige vissna på hösten, tycker han sig se död och förgängelse. På så sätt har man olika uppfattningar om tillvaron. Men vi har också olika människosyn, samhällssyn, gudsuppfattningar, historiesyn osv. Var och en har alltså en verklighetsuppfattning. Man kan därför säga att alla människor har en livsåskådning, en tro. Den som är ateist har sin tro. Den som är kristen har sin. Detta måste vara utgångspunkten för skolans religionsundervisning idag. (Selander 1993 sid. 25 f (Education, 2, 1979 sid. 7ff.))


Eller uttryckt i enlighet med Hartmans syn: Uppleva - formulera - utveckla - ompröva - revidera nya ställningstaganden.


I livskunskapsämnet skulle man alltså följa en process som börjar med att man tar reda på var barnen befinner sig i nuläget och slutar med att de har utvecklat sin världsuppfattning (och möjligen sin gudsuppfattning) inom vissa bestämda stofframar. (Dessa ramar, eller mål är det nya i Lpo -94) Bieffekten av detta är att även läraren har utvecklat sin syn och befinner sig på en annan nivå än då man startade ”resan”.


Intressanta frågor att ställa i samband med detta, om jag nu skall låta fantasin flöda, kan vara: Varför är grönt grönt, och hur vet man att det är det? Varför blir man förbannad när någon är dum mot en, eller varför blir man ledsen? Vilka olika känslor kan människor känna? Är det rättvist att den som tagit en påse karameller i en affär kanske får betala en massa böter, medan t.ex. en politiker, eller bankman som fifflat ofta klarar sig och går fri? Behandlas alla lika, och om inte, varför är det så?


Kunde verkligen Jesus gå på vattnet, och om han nu faktiskt gjorde det, hur var det möjligt? Finns det någon som kan gå på vattnet idag? Någon indisk guru kanske? Känner vi månne inte till alla lagar för tillvaron ännu? Hur känner man sig när mjölken pöser över på spisen? Och varför pöser det just som man får ett viktigt telefonsamtal? Hur känner man sig när en kompis blir kompis med någon annan istället? Varför smätter ett suddgummi iväg om man lägger det på en linjal, drar ut linjalen halvvägs utanför bänken och slår till? Och varför blir läraren oftast arg då eleven utforskar tillvaron på detta sätt? Vad är Gud? En han eller hon eller den eller det? Kan Gud bry sig om alla människor? Kan Gud bry sig om råttor? Finns kanske Gud till och med i en råtta? Varför ber människor, och fungerar det verkligen? Hur kan det det i så fall? Finns det olika sätt att be på? Olika traditioner för hur man skall be? Finns Ufon? Finns det liv på andra planeter? Kan man läsa tankar? Finns spöken? Vart kommer man efter döden? Fanns man på något sätt innan man föddes? Ja frågorna är hur många som helst, och hur intressanta som helst.

Och om jag skulle ta tag i bara en enda av alla dessa frågor, exempelvis ”finns det ufon?” och göra undervisning av den så skulle jag kanske göra på följande sätt: Till att börja med dela ut ett papper med uppgiften att eleverna skall rita och måla ett flygande tefat, Då får jag i och med detta en inblick i hur eleverna förhåller sig till begreppet. De flesta har nog någon slags föreställning om denna företeelse ändå. Till målningen skall de sedan skriva ”När jag mötte ett flygande tefat”. När denna uppgift så är klar vet jag ytterligare lite mer om hur eleverna tänker och funderar kring detta med ufon, Så frågar jag om det är någon som verkligen tror att det finns flygande tefat. Beroende på vad de säger här finns olika vägar att gå vidare, De som tror att dessa företeelser existerar kanske också har idéer om varifrån de kommer och vilka de är som kör dem. Vi kunde också gå till litteraturen och undersöka vad den säger om dessa saker, kanske läsa några ögonvittnesskildringar, Det kanske också finns tidningsurklipp som handlar om människor som tror sig ha sett flygande tefat. Från det individuella perspektivet kan man sedan gå över till det mer generella och komma in på avstånden i rymden, vilka fysiska krafter som finns (som vi känner till) som måste övervinnas för att färder i rymdfarkoster skall vara möjliga och hur man måste vara utrustad för att skydda sig osv. osv.


Frågan om de eventuella tefaten utgör ett hot, eller är här för att hjälpa oss är också ett stickspår man kan spåra in på, och via det kan man komma in på kapprustningen i världen, och hur man skulle kunna bryta den, Man kan också fundera runt frågan huruvida det kanske var så att Jesus egentligen var en rymdpilot som kom hit från en högt utvecklad civilisation någonstans i en annan galax för att hjälpa oss människor.


Jag skulle förmodligen också skicka ut eleverna för att göra intervjuer med olika människor för att se var de står i frågan, kristna t.ex., Hur ser de på detta med ufon? Vad säger prästerna? Och kan man finna något i Bibeln om detta? Kanske kunde man också skriva brev till Buddistiskt Ceter i Stockholm för att höra vad de har för syn på saken, och varför inte även till något ufo-sällskap? Så skulle vi avsluta det hela med att gå på ufo-jakt någon klar höstkväll utrustade med kikare och varmkorv, Såg vi inga ufon så såg vi väl alltid en hel del stjärnor istället, och kanske också någon satellit som kryssade högt ovan oss i rymden. Och såg vi ett ufo, så vore det väl en sensation för allihop skulle jag tro. Egentligen finns det hur många infallsvinklar som helst, och det ena ger det andra och vilka spår man verkligen tar in på får mycket avgöras av eleverna själva och deras intresse. Men för att kunna hantera undervisningen på det här viset, och för att kunna ställa alla de frågor jag givit exempel på och andra liknande frågor i klassen, så måste man först av allt komma ifrån den naiva föreställningen att läraren måste kunna svara på alla frågor som ställs. Skolans roll får inte vara att enbart vara ett facit, och lärarens roll får inte vara att enbart kontrollera att eleverna inhämtat de kunskaper man avsett att ge dem. Ingen kan nämligen, enligt en klok människas utsaga, ge någon annan några kunskaper, man kan bara underlätta för andra att själva söka dessa.


Läraren måste också ha en villighet att själv ta itu med livsfrågorna. Om lärarna aldrig sysselsätter sig med dessa frågor så får det självklart till följd att de känner sig osäkra på hur de skall hantera dem tillsammans med eleverna. Vissa frågor kan ju till och med vara så obehagliga att de väcker upp en slumrande ångest hos läraren, och det är därför jag menar att läraren måste hysa en villighet att utvecklas och växa, för att kunna ta sig förbi även de svårare passagerna, för att sedan kunna hjälpa eleverna att växa. Lärare måste också förmodligen i framtiden på ett helt nytt sätt kunna motivera och rättfärdiga sin existens. Det är här den lärarproffesionalitet som jag talat om måste bli definierad och tydlig.


Men eftersom livet ständigt finner nya former, bäckar ständigt söker nya lopp, sorkar ständigt gräver nya gångar, nya stjärnor föds i universum och nya ord och fraser uppstår för att beskriva allt detta kommer också skolan att anträda nya stigar som är framkomliga mot de mål som alltid är desamma. Nämligen förkovran och utveckling. Och ett av de mest användbara ämnena i detta arbete anser jag vara just religionsämnet, eller livskunskapsämnet som vi faktiskt kan kalla det redan idag även om det inte står så på de tryckta dokumenten.
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