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Sammanfattning 

Möten med troende och samfundsföreträdare, ofta i form av studiebesök, är vanligt förekommande i 

den svenska kolan. Men vilken funktion kan dessa möten ha och vilka kvaliteter genereras hos 

eleverna i samband med dessa möten?  

I denna studie intervjuas åtta samfundsföreträdare från olika samfund och som regelbundet tar emot 

besök av elever. Den teoretiska ramen utgörs av hermeneutik och fenomenologi och intervjuerna 

tolkas enligt en hermeneutisk metod. Syftet är att undersöka samfundsföreträdarnas erfarenheter. 

Forskningsfrågorna är: (1) Vad ser samfundsföreträdarna som viktiga mål med skolbesöken? (2) 

Hur uppfattar samfundsföreträdarna skoluppdraget och sin relation till skolan? (3) Vilken typ av 

kunskap, insikt och kvaliteter genererar skolbesöken hos elever enligt samfundsföreträdarna? 

Resultatet visar på olika sätt att se på besökens syfte och mål: ett där det existentiella samtalet 

fokuseras, ett som betonar upplevelsen och inifrånperspektivet; ett som fokuserar förståelsen för 

andra kulturer och för religionen i den enskildes liv och ett samarbetsorienterat alternativ där 

samfundet blir en aktiv part i det dagliga skolarbetet. 

Studien indikerar vidare att relationen mellan samfundsföreträdare och skola ser olika ut mellan 

samfundsföreträdarna men att den oftast är liten. Elevfrågor ses som viktiga men kan också ta fokus 

från det som samfundsföreträdarna ser som besökens syfte och mål. Studien visar att 

samfundsföreträdarna ser ett dialogiskt och ett kommunikativt förhållningssätt som en 

grundläggande faktor för lyckade besök.  

 

Nyckelord 

studiebesök, dialog, interreligiösa möten, samfundsbesök, hermeneutik, religionsdidaktik, 

religionskunskap 

 



 

Abstract 

Encounters between students and religious believers is common in the subject of Religious 

Education in Swedish schools. For pedagogical reasons teachers arranging these encounters hoping 

that exciting things will happen. But which qualities and experiences arise out of these encounters? 

In this study representatives of eight different religious communities are interviewed who regularly 

receive pupils coming to their respective communities. The proposed theoretical framework is 

related to Phenomenology and Hermeneutics and the methodological approach is interpretive. The 

aim of the present study is to explore the experiences of the representatives. The research questions 

are: (1)Which aims do the representatives see as important with the study visits? (2) How do the 

representatives see their connection to the school? (3) What kind of knowledge and qualities are 

promoted? 

The results show four different aims with the study visits: First, where the existential dialog is in 

focus; second, where the experience and the perspective of the believer is at hand; third that focuses 

on understanding and coping with diversity and plurality; and forth, that focuses the cooperation 

with the schools and stresses the importance for the religious community to be a part of the daily 

life in school. 

To conclude, the level of the relationship between school and the communities seems to differ a lot 

between the representatives but are in general low. The questions that the pupils often prepare are 

important but could also distract from what the representatives see as the essential aims of the visit. 

The study shows that the representatives see dialog as an essential, part of a successful visit. 
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1. Bakgrund 

Inledning 

I min egen profession som gymnasielärare använder jag mig ofta av olika former av möten med 

troende eller representanter för samfund. Det kan vara möten i form av föreläsningar, besök som 

klassen gör tillsammans med mig som lärare eller besök som elever gör på egen hand hos något 

samfund. Detta är för mig en viktig del av min undervisning eftersom det tillför andra dimensioner 

av ämnet än de som jag själv som lärare kan ge i klassrumssituationen. Min egen erfarenhet av 

dessa möten mellan elever och troende har gett mig en nyfikenhet på vad samfundsföreträdare 

skulle kunna bidra med till de aktuella frågor som den religionsdidaktiska forskningen i dag ställer.   

I policydokument och i den religionsdidaktiska forskningen har närheten till lokalsamhället allt mer 

betonats som en viktig faktor för undervisningen. Det är ett perspektiv som redan tidigt hade en 

djup förankring i den svenskdidaktiska myllan. För Comenius var den didaktiska utgångspunkten 

den konkreta lärandesituationen då individen relaterar till sin vardagsvärld (Osbeck, 2006). För 

Dewey, som varit en portalfigur i den svenska pedagogiska debatten under många år med slagordet 

”learning by doing”, var kunskap en kontinuerlig process där ny kunskap och mening skapas där 

människor samverkar med varandra i olika kommunikativa situationer och möten. Denna kunskap 

gav förutsättningar att leva och handla i såväl det nära som det globala samhäll (Larsson, 2007).  

Sverige har också sedan 60-talet sneglat på den engelska religionsdidaktiken. Den engelska 

utvecklingen gick då precis som den svenska ifrån en konfessionell kristendomsundervisning till 

ickekonfessionell religionsundervisning (Religious Education). Som ett brott mot den tidigare 

normativa undervisningen knöts ämnets innehåll till universitetsämnets innehåll och det blev viktigt 

att undervisa om religion i stället för i religion. Under åren har ett starkt livstolkningsperspektiv 

vuxit fram som ett av de viktigaste målen med religionsundervisningen. För Grimmit, som är en 

viktig företrädare för detta perspektiv, räcker det inte att lära om religion, det är också viktigt att 

lära av religion (Grimmit, 1987). 

Det allt mer pluralistiska samhället har medfört ett behov av att också hantera denna pluralism. 

Religionen en viktig faktor i såväl den etniska som den nationella och kulturella identiteten. Den 

ökade mångfalden har de senaste åren gett studiet av RE
1
 förnyad aktualitet. Det är möjligt att RE 

kan spela en viktig roll som ett led i ökad interkulturell förståelse och utbildning i mänskliga 

rättigheter. I USA där ingen religionsundervisning sker i offentliga skolor har röster höjts för att 

införa ett RE-ämne. I Europa växer i dag en instrumentell syn på religionskunskapen fram som ökar 

i politisk betydelse. I flera internationella dokument understryks vikten av dialog mellan människor 

med olika tro och övertygelse på alla nivåer i samhället och i undervisningssituationen i synnerhet 

(Council of Europé, 2008; REDCo, 2009; OSCE, 2007).  

                                                      

1 Religious Education förkortas hädanefter med RE. Med den benämningen avser jag religionsämnet i 

ett internationellt perspektiv(se metodkapitlet). 
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Frågor som aktualiserats i denna uppsats rör skolans och lokalsamhällets betydelse för utvecklandet 

av en sådan dialog och för deras möjligheter att bidra med konkreta lärsituationer för elever i den 

svenska skolan.  

Religionskunskapens utveckling som skolämne 

Religionskunskapen har i Sverige såväl som i andra länder genomgått förändringar och under årens 

lopp varit föremål för politiska diskussioner och förhandlingar. Från konfessionell kristen 

samhällsfostran har den blivit en icke konfessionell religionsundervisning. Under resans gång har 

ämnet varit ifrågasatt och många syften och mål har lagts till varandra. 

Skolämnet RK
2
 har sina rötter i den fostrande kristendomsundervisning som också var det 

dominerande ämnet när folkskolan infördes. Undervisningen var konfessionell och det var den 

Svenska Lutherska kyrkans kristendom som var ämnets grund. Efter 1919 blir 

kristendomsundervisningen interkonfessionell och det är inte längre Luthers katekes som är 

föremålet för undervisningen. På 60-talet byter ämnet både namn och karaktär. 

Religionskunskapen
3
, som blir det nya namnet, tappar sin fostrande roll och ämnet blir nu ett 

orienteringsämne med världsreligionerna som studiernas innehåll och objektivitet som ett ledord. 

Skiftningar i det pedagogiska tänkandet gör att ämnet sedan förändras från ett ämne där stoffet stod 

i centrum till ett ämne med eleven i centrum. Livsfrågor blev i högre grad undervisningens innehåll 

och utgångspunkt. I Läroplanen och kursplanerna från 1994 betonas värdegrund och ämnet får åter 

en mer fostrande roll även om det största ansvaret för medborgarfostran fortfarande ligger på 

samhällskunskapen (Lpf  94; Lpo 94). Ämnets innehåll skjuts längre bort från världsreligionerna 

genom att etik lyfts fram som en viktig del av ämnet och att ämnets livstolkande och 

personlighetsutvecklande dimensioner lyfts in som en allt viktigare del i ämnets syfte.  

Samhällets förändring mot ett alltmer pluralistiskt samhälle påverkar också ämnet. Olivestam pekar 

på att det i gymnasieutredning Gy07 var första gången på många år som religionskunskapen inte 

var ifrågasatt. Det var inte längre exotiska religioner i andra världsdelar som var i fokus utan den 

mångkulturella situationen i närsamhället. Samhällssituationen hade gett ämnet en ny relevans. Gy 

07 blev dock aldrig verklighet eftersom riksdagen efter valet rev upp tidigare tagna beslut. Ämnet 

hade gått från att vara ett samhällsbevarande ämne till ett samhällsspeglande och vidare till att nu 

vara samhällsutvecklande ämne (Olivestam, 2006). 

Nu ligger nästa gymnasieutredning för dörren, Gy 2011. Den ställer på nytt frågor om ämnets syfte 

och kärna. I förarbetena kan man läsa: ”Undervisningen i ämnet RK ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald” (Skolverket, 2010). 

Det pluralistiska samhällets utmaningar har knappast minskat och att detta kommer att ge ämnet 

relevans och prägla ämnets syfte och utformning även i framtiden är ingen vild gissning. En nyhet i 

den nya kursplanen (förarbetet till Gy2011)  med relevans för den här studien är att eleverna ska ges 

möjlighet att genomföra fältstudier. 

                                                      

2 Religionskunskap som skolämne i Sverige förkortas hädanefter med RK (se metodkapitlet). 

3 För en mer omfattande utläggning om ämnets utveckling se Hartman (2000) och Olivestam (2006). 
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Kunskapsområde 

De frågor som är centrala i denna studie rör skolan och skolämnet religionskunskap. Vi rör oss då 

inom den akademiska disciplinen didaktik och då mer specifikt inom det religionsdidaktiska 

forskningsfältet.  

Det pluralistiska samhället har gett upphov till nya forskningsfrågor och nya forskningsfält. 

Demokratifrågor har fått en ny relevans och forskning som rör dialog och kommunikation har blivit 

allt viktigare inom didaktiken. Den här studiens innehåll har sin hemvist i religionsdidaktiken men 

frågorna rör också didaktiken inom andra ämnen, inte minst samhällskunskapen som har 

demokratiuppdraget gemensamt med religionskunskapsämnet.  

I ett avslutat forskningsprojekt (mars 2009), REDCo, finansierat av Europarådet, vars huvudsyfte 

varit att undersöka huruvida RE som ämne kan hjälpa till att skapa dialog och minska konflikter 

mellan olika grupper i skola och samhälle (REDCo, 2009). I projektets avslutande policydokument 

understryker man vikten av att hos eleven utveckla en aktiv tolerans. En väg att nå detta är att skapa 

möjligheter för möten och dialog mellan olika livssyner och religioner. En av de tongivande 

forskarna inom projektet har varit Robert Jackson som pekar på vikten av att religionsämnet blir ett 

ämne som lär eleverna att hantera det pluralistiska samhället och ser ämnet som en möjlighet att ge 

eleverna de hermeneutiska och kommunikativa förmågor som de behöver för att klara detta. 

Jackson menar att det inifrånperspektiv som ges av den troende är viktigt för att uppnå detta syfte 

(Jackson, 1997). 

I utbudet av verk som behandlar religionsdidaktik finns det flera som visar på skolans svårighet att 

socialisera in i den egna värdegrunden. Kerstin von Brömsen visar i sin avhandling att skolan inte 

blir en gränsöverskridande plats utan tvärtom bidrar till att upprätthålla gränser och förstärka 

skillnader som försvårar dialog (von Brömsen, 2003). Nutida religionsdidaktisk forskning skapar 

sålunda frågor om skolans och religionsämnets möjlighet att bidra till att hjälpa elever att hantera 

den pluralistiska utmaningen. Den ställer också frågor om vilken kunskap som 

religionskunskapsämnet ger och bör kunna ge.  

Lars Naeslund har i sin forskning studerat möten mellan elever och samfundsföreträdare (SF)
4
 och 

utifrån elevperspektivet forskat om de kvaliteter och kunskaper som elever rapporterar om i 

samband med dessa möten (Naeslund, 2009d).  Detta har fört mig in på det som blivit denna studies 

syften och frågeställningar. Många av dessa möten mellan elever och troende sker i elevbesök där 

läraren inte är med. Detta har skapat ett intresse för vad de samfundsföreträdare som möter elever 

har att berätta om dessa möten. 

Styrdokument och policydokument 

Jag kommer i mitt arbete att beröra religionskunskapsämnet syfte och mål och har därför läst 

nuvarande läroplaner och kursplaner. Arbetet med den nya gymnasieskolan, Gy2011, har jag följt 

                                                      

4 Samfundsföreträdare förkortas hädanefter med SF (se metodkapitlet). 
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via skolverkets hemsida (Skolverket, 2010).
5
  För tidigare läroplaner och kursplaner har jag använt 

mig av sekundärlitteratur. (Hartman, 2000; Olivestam, 2006) 

Vad gäller policydokument har jag först och främst studerat de policyrekommendationer som 

REDCo sammanställt men också till de internationella policydokument som de i sin tur hänvisar 

till, det av Europarådet utgivna White Paper on Intercultural Dialogue (Council of Europé, 2008) 

och Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Publick Schools utgivet 

av Organisation for Security an Co-operation in Europé (2007). 

Syfte och problem 

Denna studie relaterar till det sammanhang och den tradition som religionskunskapsämnet utgör. Ett 

delsyfte har därför varit att beskriva den ämnestradition och religionsdidaktiska forskning som 

utgör studiens sammanhang.  

Studien är explorativ och syftar till att undersöka samfundsföreträdares erfarenheter av skolbesök. 

Jag vill i studien undersöka samfundsföreträdares egen förståelse av sitt uppdrag när de tar emot 

klasser och elevgrupper från den svenska offentliga skolan. Studien vill besvara följande 

forskningsfrågor: 

 Vilka erfarenheter har samfundsföreträdarna av skolbesöken?  

 Vad ser samfundsföreträdarna som viktiga mål med skolbesöken? 

 Hur uppfattar samfundsföreträdarna skoluppdraget och sin relation till skolan? 

 Vilken typ av kunskap, insikt och kvaliteter genererar skolbesöken hos elever enligt 

samfundsföreträdarna? 

                                                      

5 Arbetet med kursplaner i Gy 2011 är i dags dato ute på en andra remissomgång. Dessa kommer att 

vara klara under höstterminen 2010 och implementeras bland lärare under vårterminen 2011. 
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2. Forskning och teoretiska 

perspektiv 

Forskningsöversikt 

Nyckelord och sökresultat 

För att inventera forskningsmaterial av betydelse har jag valt att använda mig av EBSCO som jag 

uppfattar som en relevant och tillräcklig sökmotor för mitt område. För att söka svenska uppsatser 

har jag använt mig av Uppsatser.se. Jag har främst sökt material och artiklar som har rört 

interaktionen mellan elever och troende men detta har inte gått att hitta.  

Mina sökord har varit: Study visits, school visits, pupils visit, encounters, interreligious dialogue, 

religion in education och mutual understanding/ mutual respect. Detta har gett endast två träffar. 

Inga av dessa träffar var relevanta för min studie. I en andra omgång sökte jag också på följande 

begrepp: religious communities, interfaith network, active participation, involve religious 

communities, community involvement. 

En bredare sökning på sökorden religionsdidaktik och religionskunskap gav 105 respektive 127 

uppsatser. Ingen av dessa bedömdes som intressanta för min studie. Många handlade om 

religionskunskapens förändringar som ämne. I en uppsats, Förmedling av förståelse: en 

undersökning om hur gymnasiepedagoger bedriver undervisning i religionsämnet (Grengby, 2009), 

nämndes besök av samfundsföreträdare och studiebesök men bara som exempel i raden av metoder 

som lärare använder i sin strävan att bedriva en undervisning där olika aspekter av religion 

synliggörs. Jag har också sökt relevanta artiklar i tidsskriften British Journal of Religious Education 

samt relevanta didaktiska avhandlingar på Skolporten.com. Jag har inte funnit vare sig artiklar eller 

något material som direkt har att göra med besök till SF. Jag har dock ur ett mer allmändidaktiskt 

perspektiv funnit relevanta artiklar och avhandlingar.  

De tips om artiklar som direkt anknutit till studiebesök hos SF har jag fått från min handledare. Det 

har förutom min handledares egna artiklar (Naeslund, 2009d) rört sig om en kort artikel av Roos 

(Roos, 2008). 

Forskningsöversikt 

Startpunkt för religionsdidaktiken som forskningsfält kan sättas till 60-talet då en rad 

samhällsförändringar påverkade och förändrade religionsundervisningen. De pedagogiska frågorna 

blir allt viktigare och på 70-talet förs det fram kritik mot de dåvarande präst- och 

religionslärarutbildningarna som anses sakna samhällsrelevans. 1973 blir religionspedagogik ett 

eget ämne inom religionsvetenskapen med Kurt Bergling i Uppsala och Rune Larsson i Lund som 

viktiga personer när (Osbeck, 2006) det gäller utvecklingen av det nya forskningsfältet. Begreppet 
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religionsdidaktik har sedan introducerats och är i dag det dominerande akademiska benämningen 

mycket beroende på att ämnet knutits allt närmare lärarutbildningen.
6
  

Samhällsutvecklingen har gått parallellt i Sverige och Storbritannien under senare halvan av 1900-

talet vilket lett till att många influenser har kommit till Sverige från England. Goldman publicerade 

1964 boken Religious thinking from childhood to adolscence, en bok som också fick stort 

inflytande i Sverige. Hans tankar byggde på Piagets stadieteorier och han menade att stoffet skulle 

presenteras i olika åldrar beroende av abstraktionsnivå. I stället för abstrakta berättelser bör 

undervisningen bygga på elevernas frågor, menade han.  Många undersökningar försökte sedan att 

utreda vilka frågor som var viktiga för elever i olika åldrar. 

Lärprocessens förutsättningar 

En huvuddel av de religionsdidaktiska studierna i Sverige rör det som kan beskrivas som 

lärprocessens förutsättningar (Osbeck, 2006). Ett stort antal av dessa studier har fokuserat på just 

eleverna. Ett syfte med dessa undersökningar har varit att förändra metodik och innehåll i 

religionskunskapen inte minst med tanke på att elevernas intresse för ämnet minskade på 60-talet. 

Livsfrågepedagogiken sågs som en möjlig väg för att återigen öka intresset. Den som är mest känd 

för att skriva om barns livsfrågor och tankar är Sven G. Hartman. I flera studier har han visat vilka 

frågor som är viktiga för barn i olika åldrar och hur frågorna med barnens stigande ålder har rört sig 

allt längre från familjen till kamraterna och vidare mot allt större samhällsfrågor (Osbeck, 2006). 

Andra studier har fokuserat på lärarna och deras tankar om ämnet. De har bl.a. tagit upp svårigheter 

med att undervisa i RK och lärares osäkerhet inför ämnet (Osbeck, 2006). 

Några studier har också fokuserat på stoffet som behandlas i ämnet. Ett bidrag med relevans för den 

här uppsatsen är Härenstam som i sin avhandling Skolboksislam. Analys av bilden av islam i 

läroböcker i religionskunskap och i boken Kan du höra vindhästen har tittat på hur läroböcker 

framställer islam respektive buddhism (Härenstam, 2000). Han visar tydligt hur vår egen 

verkningshistoria, den tradition som vi är insatta i, färgar vår egen och också läroböckernas bild av 

en religion. Kunskapen är alltid någons kunskap. Denne någon har ett tolkningsföreträde som är 

relaterad till en maktposition. Han betonar också den makt läraren har genom att kunna välja 

innehåll. Alla våra bilder som vi försöker göra är begränsade och det är omöjligt att göra val som 

inte ger en skev bild. Vi får helt enkelt ta upp så många sidor som möjligt men utan att ljuga. För 

Härenstam får detta konsekvenser för kunskapssynen. I det som han benämner som en 

hermeneutisk kunskapssyn, som han också förordar, ser han kunskap som vidgning av horisonter. 

Eleverna har en bild som måste sprängas/utvidgas och ge ny och ökad förståelse. Konsekvensen blir 

att det är omöjligt att uppnå samma mål för alla elever. Målet för undervisningen blir att vidga 

perspektiven så mycket som möjligt från den startpunkt eleven befinner sig. Istället för att ge 

kunskaper om religioner blir lärobokens huvudsakliga uppgift att ge en nyfikenhet och intresse som 

ger eleven den drivkraft som leder till vidgade horisonter. 

                                                      

6 Begreppet didaktik innefattar förutom undervisningskonst läran om undervisning, d.v.s. studier och 

forskning av undervisningens praxis och det som utgör grunden för den. 



7 

 

Religionskunskapsämnets syfte och innehåll 

Många studier har  varit inriktade på religionskunskapsämnets syfte och innehåll. Detta har relevans 

för denna uppsats eftersom ämnets syfte och innehåll också påverkar skolbesökens syfte. De flesta 

är eniga om att ämnet ska bidra till elevernas livsorientering och livstolkning genom att ge ett språk 

som kan användas vid tolkning och livsförståelse (Osbeck, 2006).  Med språk har då inte bara 

inbegripits ord utan också andra uttryck som t.ex. symboler och riter. Däremot har det dragits olika 

slutsatser av detta. Ämnets tvärvetenskaplighet gör att det är svårt att bestämma vad som är ämnets 

språk. Är detta en rikedom för ämnet eller är det tvärtom så att andra ämnen lika gärna kan bidra 

med ett sådant språk. Även de olika traditionerna har setts som enskilda språk vilket gör att man 

kan ifrågasätta om religionsjämförelser är möjliga och önskvärda. På så sätt har man kritiserat det 

fenomenologiska perspektivet där religionsjämförelsen är ett viktigt arbetssätt.
7
 Jämförelser kan ur 

reflektionssynpunkt vara lockande men här finns en risk att det samtidigt reducerar den enskilda 

traditionens språk och skymmer den enskilda traditionens språk.   

Det finns en risk att RE genom sin tvärvetenskaplighet och mängden av traditioner gör att de många 

språkens olikhet inte kommer fram utan att de i stället harmoniseras. Osbeck tar i sin avhandling 

(2006) upp två viktiga personer som pekar på den risken. En av dem är Almén som menar att det 

inte räcker med en uppsättning begrepp för att ta upp de perspektiv som ämnet kräver. Han talar om 

en begreppslig repertoar med fyra olika uppsättningar av begrepp: kulturbegrepp för att visa på det 

sociokulturella och det för det enskilda samhället självklara, individbegrepp för att synliggöra det 

kognitiva och för individen valbara, traditionsbegreppen pekar på religionen som helhet och 

bekännelsebegreppen på personlig övertygelse och tro. Alla dessa perspektiv måste få utrymme för 

att ämnet inte ska reduceras och för eleverna viktiga bitar tappas bort. (Almén, 2000) . 

Även Jackson pekar på risken med en harmonisering av olika språk. Jackson har en instrumentell 

syn på ämnets syfte. RE blir för Jackson ett viktigt sätt för skolan att lära eleverna att handskas med 

det pluralistiska samhälle som de redan nu är en del av. Att inneha en hermeneutisk förmåga och 

möjligheten att förstå olika riktningars grammatik, språk och symbolmönster är att lära sig hantera 

varandra på ett jämlikt och demokratiskt sätt. Dessa språkliga och tolkande förmågor är nödvändiga 

i ett pluralistiskt demokratiskt samhälle. 

The common school should not be a secularist school, but an inclusive school. It has the potential 

to be a forum for dialogue between students and teachers from different religious and non-

religious backgrounds and for providing pupils with the skills to interpret, reflect upon and gain 

insight from different worldviews. It should also provide pupils with opportunities for debating 

issues of religion, culture, morality or citizenship and for encounter and exchange with people 

having different views and commitments. Moreover, it should also build bridges with parents and 

the skills that can be provided by religious education have a vital contribution to make to these 

processes. (Jackson, 2004, s. 168) 

                                                      

7 Fenomenologin dök upp i svenska styrdokument i slutet av 70-talet. I ett fenomenologiskt arbetssätt 

söker man upp människan i den situation hon befinner sig och förstår religionen utifrån 

totalsammanhang som religion är en del av. Religionsjämförelsen görs med hjälp av dimensioner och 

begrepp som  bl.a. tagits fram av religionshistorikern Ninian Smart. En annan viktig person för den 

svenska utvecklingen är dansken Lögstrup som har bidragit med begrepp som synliggör människans 

existentiella villkor. (Selander, S-Å., 1993) 
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Jackson (1997) menar att det inte är bra att betrakta religioner som system. Ett synsätt som ser 

religionen som oföränderliga, monolitiska helheter måste överges om inte RE ska fortsätta att 

förvränga synen på religion och behandla religiösa minoriteter på ett styvmoderligt sätt och 

därigenom fortsätta att marginalisera dem. Genom att motverka enhetliga perspektiv på religionen 

så framträder religionernas föränderlighet. Religionen är inte statisk utan dynamisk och något som 

förändras i skilda kontexter och som kontinuerligt omförhandlas. Genom att i stället använda sig av 

etnografiska källor kan dessa spegla de religiösa sammanhangens förändring och närma sig de 

ungas livsmönster. Läroböcker kommer då visserligen att få en kort livslängd men man kommer 

bort ifrån en för eleverna distanserande undervisning där religionernas representeras av det 

främmande och exotiska. 

När lärare och elever gemensamt arbetar med att tolka och förstå enskilda traditioner utvecklar 

eleven en hermeneutisk kunskap. I den hermeneutiska kunskapen lägger Jackson (1997) också, med 

hänvisning till Ricour, en kritisk dimension. Genom sin kunskap att kunna förstå och kritiskt 

granska har eleven möjlighet att sätta sig in i ett annat synsätt som ger nya perspektiv på den egna 

religionen. Eleven utvecklar en bättre förståelse inte bara av andras perspektiv utan kanske 

framförallt av sitt eget perspektiv. Jackson visar med exempel från socialantroplogin hur man efter 

att ha blivit hemvan och trygg i en annan kultur än den egna plötsligt ser sin egen kultur med 

exotism – det invanda har blivit främmande. Efter ytterligare reflektion blir den egna kulturen åter 

hemvan, man ser med nya ögon - det vardagliga har blivit det fantastiska. Detta visar att det inte 

bara finns en spänning mellan skolans undervisning och religionernas egen undervisning utan att 

det också finns gemensamma drag och att RE kan bli ett komplement till religionernas egen 

undervisning eftersom den bidrar till upptäckandet av det egna. 

Istället för att presentera religionerna som systematiska helheter bör en balanserad bild av 

religionernas skilda perspektiv ges (Jackson, 1997). För att göra det behövs inifrånperspektiven 

som sedan måste sättas in i en större kontext
8
. Det är därför viktigt att läraren och SF samarbetar. 

Inifrånperspektivet ger ett personligt och unikt perspektiv och det blir lärarens uppgift att balansera 

denna bild genom att föra in akademiskt material, översikter av enskilda traditioner och andra 

perspektiv inifrån traditionen. SF är också viktiga för att utveckla det livstolkande språket. 

Processen startar i deras språk och erfarenhet, förflyttar sig till elevens egen erfarenhetsvärld och 

oscillerar sedan mellan de två. 

Lärarens professionalitet är oerhört viktig i detta sammanhang. Precis som etnograferna som 

kommer från många olika kulturer och religioner men ändå har en gemensam professionell hållning 

så bör det bland lärarna finnas en liknande professionell hållning oavsett om lärarens bakgrund är 

religiös eller sekulär (Jackson, 1997). En sådan professionell hållning bör enligt Jackson innehålla 

en tro på ett dialogiskt och kommunikativt förhållningssätt i undervisningen. Den måste också 

innebära att läraren kan ta in obekväma slutsatser för den egna uppfattningen såväl som förmågan 

att presentera andra inriktningar med en anhängares ögon och engagemang. Det gäller att ha en 

förmåga att använda sig av egna erfarenheter såväl som elevers, föräldrars och utövares. Det är 

viktigt att vara öppen och att svara uppriktigt på elevernas frågor också när det gäller den egna 

uppfattningen. 

                                                      

8 Detta kan göras genom att t.ex. peka på samfundsskillnader, etniska och kulturella drag, 

generationsskillnader, geografiska skillnader eller genom att lägga ett genusperspektiv. 
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Ytterligare en viktig företrädare för livstolkningsperspektivet är Grimmit. Grimmit tar fasta både på 

den språkliga repertoaren och på vikten av social interaktion. Grimmitts tankar bygger på Bergman 

och Luckmans kunskapssociologi (Osbeck 2006) där sociala och kulturella dimensioner förhåller 

sig dialektiskt till varandra och blir varandras förutsättningar. Religionens funktion blir därmed 

grundläggande för människans varande. Religionen påverkar människan i ännu högre grad än 

filosofiska livsåskådningar eftersom de i huvudsak är rationella medan religion tillhör det levda.  

Eftersom religionen har en transformerande effekt blir religionskunskapen för honom en växtplats i 

kunskapssociologiskt perspektiv. Religionen utgör för Grimmitt ett referenssystem som människan 

utvärderar sig själv mot och ger henne möjlighet att både acceptera sig själv, förstå sig själv och 

genom nya referenspunkter och ideal både transformera och utvärdera sig själv. (Grimmit, 1987) 

Det finns också utmanande synsätt till livstolkningsperspektivet. Wright har pekat på hur en sekulär 

syn på religionen ligger till grund för religionskunskapsämnet och hur man från ett sekulärt/liberalt 

perspektiv väljer ut det som man tycker att man kan ha nytta av, i det här fallet etiken, och lämnar 

andra delar genom att hänvisa till den privata sfären. Wright har en mer essentialistisk syn och 

kritiserar Jackson för att en instrumentell syn kan leda till relativism och att man missar religionens 

egen trascenderande potential. Wright har en syn på RE som ett ämne som kan ge ett unikt 

existentiellt bidrag till skolutbildningen (Wright, 2003).
9
 

Transcendens betyder gränsöverskridande och är som begrepp inte entydigt. Haakedal hävdar att 

eleverna också behöver möta en transcenderande livstolkning som överskrider det förnuftsbaserad 

och att det är RK:s syfte att bidra till detta. Det räcker inte att möta en funktionell 

religionsdefinition utan man behöver också en substantiell sådan. Haakedal är en av dem som 

förespråkar en sådan religionsdefinition. Religionen ses då som ett meningssammanhang eller 

språkspel som ger mening i en dimension medan t.ex. vetenskap som är ett annat 

meningssammanhang eller språkspel producerar mening i en annan dimension. Bo Dahlin är inne 

på en liknande tankegång och menar att det är viktigt att skilja på religiöst och vetenskapligt 

sanningsanspråk. RK:s bidrag blir att ge en förståelse för tillvarons djupdimensioner där det 

vetenskapliga språket inte räcker till. Björn Wiedel knyter å sin sida an till Viktor Frankle som 

tänkte sig att människan trancenderar i sin relation till medmänniskan när hon lämnar sig själv och 

sträcker sig mot den andre. Detta skulle kunna kallas för en immanent trancendens som visar på 

vardagshändelsens tranformerande potential. (Osbeck, 2006). 

Vad religionens transformerande potential innebär är sålunda inte enhetligt definierat. I ämnets 

beskrivning för RK står det att ämnet är personlighetsutvecklande (Skolverket, 2000). I FN:s 

barnkonvention så nämns det i fyra artiklar att barn har rätt till andlig utveckling. Kempe (2008) 

visar i en uppsats hur begreppet andlig utveckling för närvarande präglas av oklarhet både i Sverige 

och internationellt. Om ämnet ska bidra till personlig, andlig eller moralisk utveckling så måste 

man också fundera på vad denna utveckling består i. Honneth har försökt att hitta några bärande 

element i en etik i en tid när tidigare moralfilosofiska grundantaganden har krossats av kritik från 

flera håll. Honneth formulerar om de klassiska dygderna utifrån en teori om det intersubjektiva 

subjektet och beskriver tre viktiga moraliska förmågor hos människan. Dessa kan beskrivas som 

språklig artikulationsförmåga, narrativ koherens i livet och en moralisk kontextkänslighet. 

                                                      

9 För en översikt över nutida pedagogiska synsätt inom RE se Grimmit (2000). 



10 

 

Utvecklingen av dessa tre förmågor kräver enligt Honneth övning och möjlighet till 

intersubjektivitet (Honneth, 2003).  

Religionsämnet och pluralismen 

Många länder i Europa har valt olika sätt att hantera RE. I vissa länder finns det kvar en 

konfessionell undervisning men med öppenhet för andra religioner som i Norge och Tyskland 

(Kuyk,  Jensen, Lankshear, Löh Manna & Schreiner, Red., 2007). Andra länder har som Frankrike 

valt att helt ta bort RE i statliga skolor (Jackson, Miedema, Weisse  Willaime, Red., 2007). 

Situationen i Sverige och England liknar varandra mycket bl.a. för att båda länderna har en 

religionsundervisning som är icke konfessionell, och för att båda ländernas samhällen har 

utvecklats mot en allt större pluralism även om England har legat några år före Sverige i 

utvecklingen. 

Jackson har gjort en sammanställning över olika sätt att bemöta det pluralistiska samhället (2004). 

Där menar jag att Jackson visar att alla som idag reflekterar över ämnets syfte på något sätt måste 

förhålla sig till det allt mer pluralistiska samhället. Ett uttryck för denna ökade pluralism syns också 

i den svenska religionsdidaktiska forskningen. Som exempel kan nämnas von Brömsen (2003) som 

studerat elever i en mångkulturell skola (se nedan) och en studie av Berglund (2009) om 

undervisningen i muslimska skolor i Sverige.  

I en artikel beskriver och analyserar Skeie begreppen pluralism och pluralitet (Skeie, 2002). Det 

finns ingen värderingsfri beskrivning av pluralitet utan den är alltid märkt av våra egna värderingar 

och attityder, menar Skeie. Därför beskriver han först tre olika värderingssystem och sätt att se på 

pluralitet – en naturalistisk, en rationalistisk och en romantisk syn - som alla leder till olika 

argument i diskussionen om det pluralistiska samhället.  

Skeie fortsätter att analysera begreppen pluralism och pluralitet genom att beskriva olika varianter 

och dimensioner av socio-kulturell pluralism i dagens samhälle. Förutom en traditionell pluralitet, 

blandning av folkslag, kulturer, religioner och språk, finns också en annan dimension av pluralitet, 

modern pluralitet, som har med funktioner i samhället att göra. Olika sektorer av samhället blir 

oberoende av varandra och lever sitt eget liv genom att utveckla ett eget språk och egna 

värderingar. Dagens pluralistiska samhälle består delvis av båda dessa typer av pluralitet vilka båda 

har utvecklats mot en allt starkare position. Postmodernism är ett exempel på en sådan modern 

pluralitet.  

En vanlig uppfattning i dag är att den allt tydligare mångfalden i samhället kräver någon form av 

enhet. Det gör att det finns en frestelse att förenkla och harmonisera skillnader. En analys av 

samhället utifrån de tre olika värderingssystemen och de två dimensionerna av pluralitet kan 

undvika en sådan förenkling och istället utgöra en teoretisk ram för en fördjupad analys också i RE.  

Skeie argumenterar för att det i den fortsatta utvecklingen av RE bör fokuseras på målen för ämnet 

snarare än innehållet. Skeie sammanfattar målen hos ämnet i olika länder i tre huvudpunkter som 

var och en visar på viktiga dimensioner av pluralitet:  

 Bidra till förståelse och respekt för andra uppfattningar än den egna och skapa en positiv attityd 

till att leva i ett pluralistiskt samhälle. 

 Ge elever möjligheter att utveckla kunskap och förståelse för och av religioner. 

 Bidra till personlig, moralisk och andlig utveckling. 
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Det första målet visar på de kulturella olikeheterna, det andra målet på olikheter inom synen på 

kunskap och det tredje målet visar på olikheter i individernas identitet (Skeie, 2002). 

 

Utbildning är inte att lära sig om detta samhälle utan en social praktik som utövas i en pluralistisk 

kontext. Om skolan ska ha betydelse för sina elever måste den inkludera en pluralistisk kontext 

både i sin egen självförståelse och i den dagliga praktiken (Skeie, 2002). 

Argument för att lägga den pluralistiska dimensionen till RE har ju tydligt förts fram av Jackson 

men intresset har ökat politiskt och i början av detta decennium togs initiativ som ledde till att flera 

projekt har startats bl.a. genom Europarådet och FN.  

REDCo (Religion, Education, Diaologue, Conflict) har varit ett treårigt projekt finansierat av 

Europarådet där huvudsyftet var att undersöka huruvida RE kan hjälpa till att skapa dialog och att 

minska konflikter såväl i skola som i samhället i stort. Åtta Europeiska länder ingår i projektet som 

leds av Professor Wolfram Weisse. Det engelska bidraget kommer från the University of Warwick 

och leds av Professor Robert Jackson. Studierna har varit inriktade på åldersgruppen 14-16 år och 

har adresserat många viktiga frågor. Exempel på viktiga ämnen som berörts är tolerans (Afdal, 

2007), ungdomars syn på pluralism och på religionsundervisning i skolan (Knauth T., Jozsa D-P., 

Gerdien, T., & Ipgrave, J., 2008) samt klassrumsinteraktion  (Bakker, Heimbrock 2007). Den 

engelska gruppen har gjort en utvärdering av ett projekt där barn genom dialog via email har 

interagerat (McKenna, U., Ipgrave, J. & Jackson.R. 2008) (se nedan).  

Ungdomar har en positiv inställning till mångfalden i samhället och till att lära sig mer om andra 

kulturer och religioner visar undersökningen (REDCo, 2009). Det har också visat sig att elever för 

vilka religionen är viktig har större benägenhet att respektera andra med en annan religiös bakgrund 

och att högre värdera religionens roll i världen samt att de som lär om mångfald och olikheter i 

skolan har lättare att konversera och inträda i dialog med andra från en annan bakgrund.  

Undersökningen har också lett fram till policyrekommendationer där det hänvisas till tidigare 

skrivna policydokument men där vikten av att göra klassrummet till ett rum för dialog och 

diskussion understryks (REDCo, 2009). Där betonas också vikten av att ta till vara det enskilda 

landets historia och kontext när man sedan ska implementera dessa resultat och rekommendationer i 

olika länders utbildningssystem. 

Beröring med andra ämnen 

I REDCo har det påtalats att om skolan ska möta utmaningen från det nya pluralistiska samhället så 

har RE som ämne ett unikt bidrag att ge men att det också är viktigt att samverka med andra ämnen. 

Det kan vara samverkan kring teman som mänskliga rättigheter konfliktlösning eller mellan ämnen 

som samhällskunskap eller det i England nyskapade ämnet Citizenship.  

Den dramatiska förändringen av samhället i väst de senaste decennierna var anledningen till att en 

explicit kursplan för ett nytt ämne, Citizenship, skapades i Storbritannien. Detta är också en viktig 

anledning till att ett ämne som RE måste förändras menar många. Gearon (2004) menar att det 

viktiga i ett sådant förändrat ämne är att eleverna bör utveckla ett självförtroende och ett 

respektfullt bemötande av andra, både till varandra i klassrummet och till institutioner och andra 

utanför klassrummet. Det är också viktigt att utveckla förmågan till kommunikation och 

engagemang i samhällslivet. 
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Gearon (2004) menar att RE har blivit ett individmoraliskt ämne utan relevans för den större 

gruppen. Den nuvarande situationen där RE åtskiljs från en politisk verklighet gör att ämnet har 

liten relevans för demokratiuppdraget. Gearon anser att Jackson är ett undantag eftersom han låter 

teologiska och filosofiska spörsmål relateras till den historiska verkligheten och därmed också till 

den politiska dimensionen i samhället. Det behövs ett ämne där traditioner kan utmanas. Som lärare 

måste man undersöka de religiösa traditionerna för att också undersöka de ideal som kolliderar med 

demokratiska värderingar menar Gearon (2004). 

Både Jackson och Ipgrave argumenterar för att det är viktigt att bevara RE som ett eget ämne 

samtidigt som RE inte har tillräckligt med tid för att själv införliva alla frågor (Ipgrave, 2003; 

Jackson,  red., 2003). Flera ämnen behöver bidra men dessa ämnen, som t.ex. Citizenship, men 

dessa behöver å sin sida RE-lärarnas expertkunskaper för att hantera dessa frågor. Ipgrave 

argumenterar, trots att ämnena har liknande mål, för att det inte räcker med att hantera religionen 

som ett avsnitt under exempelvis Citizenship utan att en rigorös utbildning inom religion kommer 

att krävas för samhällsmedborgaren i framtiden  

En annan syn har David Hargreaves tidigare Professor of Education. Han vill öka stödet för 

religiösa friskolor därför att det finns risk att RE i de statliga skolorna resulterar i ett förytligande av 

religiös utövning. Hargreaves syfte är inte bara att bevara en sekulär syn i skolorna utan att också 

förhindra ett RE som reproducerar en religionsuppfattning som är väldigt statisk och förenklad. 

Religionsföreträdarna blir därför de som är bäst lämpade att ge den utbildningen och samhället bör 

stödja en moralisk socialisering som har sin grund i trosgemenskapen som utvecklar elevernas 

”second language”. Den statliga skolan ger sedan det språk som hör ihop med medborgarfostran  i 

ett ämne, Citizenship Education, som frikopplats från RE. (Jackson, Red., 2003) 

En parallell till denna diskussion finns också i Sverige där man valt att lägga ansvar för 

demokratifostran inte bara i samhällskunskapsämnet utan också i RK. Här har de 

samhällorienterande ämnen ett gemensamt ansvar för demokratiuppdraget. Här finns också ett 

gemensamt didaktiskt forskningsfält. 

Undervisningssituationen 

Ett mindre antal studier har utgått från undervisningssituationen. På senare tid har det dock kommit 

flera studier som har berört detta. En studie som också är relevant utifrån min empiri är Christina 

Osbecks avhandling Kränkningens livsförståelse (2007). Huvudsyftet med avhandlingen är att 

beskriva livsförståelse som unga rekonstruerar och lär i skolan och beskriva hur det går till. Att 

hennes avhandling så tydligt berör det religionsdidaktiska fältet beror på att hon, dels gör en 

forskningsöversikt av det religionsdidaktiska forskningsfältet, dels går vidare och också ställer sig 

frågan vilket bidrag religionskunskapen ger till elevernas rekonstruktion av livsförståelse. Skolans 

och religionskunskapens uppgift är ju enligt livstolkningsperspektivet att bidra till de ungas språk så 

att de inte bara instämmer i och övertar den rådande diskursen utan förmår problematisera och 

invända i det diskursiva tolknings och förhandlingsarbete som de ingår i. Svaret på 

forskningsfrågan är nedslående då hon med Bachtin som teoretisk ram visar att de undersökta 

läroböckerna inte alls bidrar till elevernas rekonstruktion av livsförståelse. Eftersom form och 

innehåll enligt Bachtin hänger samman, och det språk som läroböckerna förmedlar har informativ 

karaktär och därför av eleverna kan antas uppfattas auktoritativt och därmed inte ge utrymme för ett 

språk med en internt övertygande karaktär. Studien visar att den undersökta läroboken inte bidrar 

till att eleverna tillägnar sig ett språk som hjälper dem att rekonstruera sin livsförståelse. 



13 

 

Ytterligare studier som rör undervisningens mitt, den diskursiva praktiken, är Jonsson & Jonsson 

som med en fenomenologisk metod undersöker hur etiska värden blir till och deras innehåll och 

visar hur etiska värden ofta kolliderar med varandra (Jonson & Jonsson, 2003). Även tidigare 

nämnd avhandling av von Brömssen kan placeras här (von Brömsen, 2003). 

Kerstin von Brömssen (2003), som har studerat elever i en multikulturell grundskola, visar i sin 

avhandling Tolkningar, förhandlingar och tystnader. Elevers tal om religion i det mångkulturella 

och postkoloniala rummet att elever i grundskolans senare år på en beskrivande nivå har en hög 

medvetenhet om kulturell och religiös mångfald men att det översättningsarbete som krävs för att 

överbrygga skillnader inte sker. Skillnaderna verkar vara så stora att ett gemensamt språk för att 

upprätthålla en dialog mellan olika grupper inte finns. 

En dialog förutsätter i själva verket, att man har delar av ett gemensamt språk, genom vilket 

man kan förstå vad den andre säger och talar om. Det fordrar nödvändigtvis inte helt 

sammanfallande verklighetsuppfattningar, men åtminstone delvis överlappande. När det handlar 

om den religiösa dimensionen framstår olikheterna mellan en positionering som religiös och som 

icke-religiös som alltför stor för att hybrida konstruktioner ska kunna utvecklas. I stället förefaller 

gränserna markeras ännu tydligare och tystnaden breda ut sig… Den religiösa dimensionen 

förefaller reproducera gränsdragningar.  (von Brömssen, 2003, s.329) 

Von Brömssen menar att föreställningen om religion skapar gränser mellan ”vi” och ”dom” särskilt 

mellan elever med en etnisk svensk bakgrund och elever som själva positionerar sig med en 

muslimsk religionstillhörighet. I stället för att vara ett gränsöverskridande offentligt rum blir skolan 

ett rum där skillnader förstärks och dialog inte upprätthålls mellan olika kulturella, etniska och 

religiösa identiteter. I von Brömssens studie bekräftas vikten av ett livstolkande perspektiv som kan 

överbrygga dessa skillnader.  

Dialogen i klassrummet 

Dialogen som en viktig del i skolan och klassrummet har uppmärksammats allt mer de senaste åren. 

Didaktiska bidrag från flera olika ämnen har publicerats. Inte minst gäller detta diskussioner kring 

demokratifostran där samhällskunskapen kan sägas ha fått ett speciellt uppdrag.  

Eva Hultin ser två dominerande bidrag till dessa diskussioner, Olga Dysthes tankar om det 

flerstämmiga klassrummet och Tomas Englunds tankar om det deliberativa samtalet (Larsson, 

2007). Hultin jämför de två och trots att de har olika teoretiska utgångspunkter, Dysthe tar sin 

utgångspunkt i Bachtin och Englund i Habermas, så har de mycket gemensamt. Båda betonar de 

kunskapen som en aktiv process där kommunikationen är viktig, samtalet bör präglas av olika 

perspektiv och respekt för andra människor med andra perspektiv, deltagandegraden hos de 

studerande samt vikten av möjligheten att kritiskt granska innehållet. I sin avhandling visar Hultin 

på vikten av samtal i undervisningen. Hon pekar på fyra olika samtalsgenrer i svenskans 

litteraturstudier och visar på komplexiteten interaktionen mellan lärare och elev i klassrummet. 

Fritsell och Kroksmark har på ett liknande sätt visat på hur relationen mellan lärare och elev är en 

ömsesidig process där både eleven och läraren har en viktig roll och där samtalet är utvecklande för 

dem båda (Larsson, 2007). Liljestrand har studerat helklassituationer där svårigheten att som lärare 

balansera mellan olika mål i etiska diskussioner har visat sig. Att betona vikten av elevernas 

kommentarer och synpunkter och samtidigt ta ansvar för ett kunskapsinnehåll kan göra det svårt att 

ge det friutrymme som en öppen dialogen kräver (Larsson, 2007).  
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Kent Larsson (2007) vill i sin avhandling analysera vad som utmärker lärande genom samtal med 

deliberativa kvaliteter i samhällsundervisningen och klassrumsklimatets påverkan. Larsson placerar 

sig själv i en läroplansteoretisk tradition och John Dewey spelar en viktig roll för hans teoretiska 

grund. Larsson låter en mångfald av röster kommer till tals och bidra i diskussionen och pekar på 

vikten av att i lärande samtal ha ett tydligt syfte och ett tydligt kunskapsinnehåll samt att samtalet 

leder till samtalsdemokratisk kompetens och en förmåga att trots olikheter forma ett gemensamt 

”vi”. Larsson för in Honneths tankar om erkännandets moral och menar att de kan ge kunskaper och 

förståelse som kan motverka kränkning, dels genom att ge hjälp att uppfatta att moralisk kränkning 

sker i verksamheter som lärare ansvarar för samt som ett underlag för reflektion, dels lärare emellan 

men också mellan lärare och elev. För den tredje forskningsfrågan pekar Larsson på några viktiga 

aspekter av skolan som offentligt rum och det gemensamma planeringssamtalet som en viktig väg 

att åstadkomma det som kännetecknar delaktighet i det offentliga rummet: kommunikation, praktisk 

samverkan och formandet av ett ”vi”. Genom empirin som utgörs av fokusgrupper där samtalet rör 

undervisningens praktik så bidrar avhandlingen till ett samtal mellan vardagsproblem och teoretiska 

perspektiv och krymper avståndet mellan skolans vardagspraktik och akademi, mellan lärare och 

forskare. 

Möten med tron 

Den mest relevanta forskningen med tanke på denna undersökning skulle vara att hitta forskning 

som just rör elever som besöker samfund och samfundsföreträdare. Detta har varit svårt att hitta 

både i svensk och internationell forskning. 

I en undersökning gjord i England har Ipgrave inom ramen för ett EU-finansierat projekt REDCO 

(se ovan) undersökt hur elever genom elektronisk kommunikation möter andra elever av annan 

etnisk eller religiös bakgrund (McKenna, et al, 2008). Denna studie har relevans för min uppsats 

eftersom den handlar om dialogen som undervisningsredskap i möten mellan människor med olika 

religiös och etnisk identitet. Ipgrave har i sin undersökning visat att planering av undervisning 

tillsammans med eleverna är motiverande och också starkt kan bidra till elevernas 

mognadsutveckling. Ipgrave har visat på tre olika nivåer av dialog: en dialog med medvetenhet om 

olikheter, en med positiv inställning till olikheter och en tredje nivå som innebär att vara delaktig 

och engagerad i olikheterna. 

Lena Roos (2008) problematiserar i en kort artikel högskolestudenters studiebesök till SF. Hon 

anser att det finns en risk att studiebesöken endast tar fram en enhetlig och alltför välputsad bild av 

religionen och att studiebesöken då kan bli en form av naiv marknadsföring.  Studiebesöken får inte 

bara visa religionen som en enhetlig storhet utan bör också ta upp det partikulära och det som kan 

skaka om och tydliggöra problem. Läraren har en viktig uppgift i att göra ett urval men bör också 

våga släppa kontrollen och göra besök som inte är regisserade på förhand.  Roos ser studiebesöken 

som en viktig del av studierna då de ger oss möjligheten att stiga in i en annan miljö genom att vara 

närvarande i den och inte bara betrakta den utifrån. 

Naeslund (2009d) har i en rad artiklar undersökt möten mellan elever och troende. Dessa möten 

har ägt rum i klassrum och i olika religiösa sammanhang. Det har varit både då samfundsföreträdare 

har besökt skolan och då skolan har besökt samfunden. Naeslund har använt sig av en hermeneutisk 

och fenomenologisk metod för att tolka och förstå dessa möten. 
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Naeslund har intresserat sig för klassrummet som ett rum för kommunikation bestående av en 

variation av olika kommunikationsformer (Naeslund, 2009a). Syftet med undersökningen är att 

undersöka, tolka och synliggöra mönster i elevledda klassrumsdiskussioner för att sedan utifrån 

detta kunna diskutera vad som är av pedagogisk betydelse för klassrumskommunikation.  

Undersökningen visar att de elevledda klassrumsdiskussionerna var varierade, intressanta och 

avancerade och innehöll klassiska ämnen från filosofi och teologi. Fyra olika mönster av 

kommunikation beskrevs på ett väldigt klargörande sätt och Naeslund menar att det postmoderna 

klassrummet snarare bör kännetecknas av denna dialogiska kommunikation än av den monologiska 

dialog som tidigare har karaktäriserat traditionell klassrumskommunikation. 

I senare artiklar har Naeslund följt elever som besöker samfunden och deras syn på detta. I 

pedagogiskt designade möten mellan elever och troende så lär sig eleverna inte bara om den andre 

utan också om sig själv. Naeslund ser i sin undersökning en bekräftelse av Grimmits tes när denne  

menar att det är viktigt att inte bara lära från religion utan också av religionen (Naeslund, 2009c). 

Neaslund kan se ett mönster i mötet mellan elever och troende där oro och skepticism hos eleven 

övergår i lättnad och vidare till öppenhet och respekt. Många elever beskriver hur fördomar och 

attityder förändras i mötet med de troende och någon beskriver detta som en ny syn eller nytt 

synsätt. Naeslund visar hur eleverna genom en abduktiv process förändrar inställningar och 

attityder (2009d). Han diskuterar detta vidare och menar att eleverna genom dessa möten får 

möjlighet att på ett avslappnat sätt och med nyfikenhet pröva vad den andres annanhet kan 

innebära. Den förändrade attityd och öppenhet som detta medför kan möjligen också bidra till större 

förståelse i ett pluralistiskt samhälle (2009c).  

Teoretiska perspektiv 

Fenomenologi 

Fenomenologi kan sägas vara en motreaktion mot en allför naturvetenskapligt inspirerad 

samhällsvetenskap där människans egen upplevelse fått stå tillbaka för yttre mätbara objekt. 

Husserl var den som lanserade den moderna fenomenologin i början av 1900-talet och som sedan 

utvecklades vidare av bl.a. Heidegger..    

Fenomenologin intresserar sig för det levda. Här menade man att man inte kunde hoppa över 

människans varseblivning utan man måste börja där även om dessa var försedda med avsikter, 

värderingar, mening och tolkningar. Människans upplevelse kommer i centrum med en risk för 

”fenomenologisk reduktion”, d.v.s. att den objektiva världen skärs bort. Heidegger hittar här en väg 

mellan det subjektiva och det objektiva – det levda. Genom väsensskådande kan man sedan nå fram 

till det allmänna från det enskilda (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

De personer som får representera fenomenologin och som blivit intressanta utifrån 

intervjumaterialet är Martin Buber och Emanuel Levinas. De är inga typiska representanter för 

fenomenologin i Husserls mening utan kan snarare beskrivas utifrån tillhörighet i existensfilosofin. 

Att jag här tar upp dem som fenomenologer är att de tar upp människan som utkastad i världen. 

Man sysslar med frågan om vad det innebär att vara människa i förhållande till andra människor 

(Lubcke, 1982,s.189).  
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Selander menar att fenomenologin är en nödvändig del av hermeneutiken men inte i Husserls 

tappning där subjektet blir ett ”orört” jag som erfar utan ett jag som är format av sociala praktiker 

(Selander, & Ödman, 2004). Synen på medvetandet som en social konstruktion är en viktig 

gemensam utgångspunkt för hermeneutiken och fenomenologin. Med andra ord, subjektet är ett 

resultat av, inte en utgångspunkt för den hermeneutiska processen.  

Buber och Levinas är också intressanta för denna uppsats utifrån sin existensfilosofiska 

utgångspunkt där det handlar om att förstå människans livsvillkor här och nu. Framför allt är det 

beroendet av andra i tillblivelsen av det egna jaget samt dialogens och kommunikationens roll i 

denna tillblivelse som betonas.  

Möten och intersubjektivitet 

Buber bryter också med den tidigare så dominerande subjektsfilosofin, som haft en framskjuten 

plats allt sedan Descartes, till förmån för en intersubjektivitets filosofi. Hos Buber bryts den 

kunskapsteoretiska analysen om medvetandet till förmån för analyser av språket eftersom språket 

representerar de intersubjektiva (Israel, 1992) Hos Buber är inte det som sker inom personligheten 

det som har betydelse utan det som sker mellan ”Jag och Du” – det mellanmänskliga (Buber, 1923). 

Människan har en tvåfaldig hållning mot världen (Buber, 1920). Den kännetecknas dels av subjekt-

objekt relationer, Jag-det, dels av subjekt-subjekt-relationer, Jag-Du, där båda hållningarna är 

viktiga men där Jag-Du- relationen är mer grundläggande eftersom inget Jag kan tänkas utan ett Du. 

Epistemologiskt får detta konsekvenser eftersom kunskap blir kommunikativ kunskap som uppstår i 

dialogen där två subjekt i växelverkan och jämlikhet söker att bl.a. uppnå samförstånd. Samförstånd 

är dock inte tillräckligt för Buber som inför termen ”autentiskt möte” för att beskriva djupet i 

dialogen. Det är inte kunskap vilken som helst som erfars i det autentiska mötet, Jaget skapas i 

mötet med ett Du och i den ömsesidiga relationen till ett Du. 

Buber förnekar inte det analytiska/empiriska tänkandet, Jag–det – förhållandet men, som Israel 

formulerar det, han ”påpekar dess risker genom att det hotar att alienera människan från den 

kommunikativa kunskapen”. Den kommunikativa kunskapen blir inte bara en viktig kunskap vid 

sidan om den analytiska kunskapen utan den grundläggande kunskapen. I den bildas Jaget och 

därmed också relationen med mig själv. Den är också grundläggande för den etiska människan.  

Att söka den autentiska relationen är hos Buber närmast ett etiskt krav. Det är den relationen som 

förändrar de mellanmänskliga relationerna och som därmed förändrar samhället. Han gör en 

distinktion mellan det sociala och det mellanmänskliga där det senare är mer grundläggande än de 

förra. Det finns en dialektisk tanke eftersom det är den människa som går sin egen väg och tar 

ansvar för sina handlingar som är den som kan etablera ett Jag –Du förhållande samtidigt så är Jag-

Du förhållandet det som formar Jaget och därmed den etiska människan. En ytterligare etisk 

konsekvens av Bubers resonemang är att eftersom Duet är en förutsättning för Jaget så är båda lika 

nödvändiga för varandra och därmed är de också jämlika. 

Trots att Buber också befann sig inom religionsfilosofin så avvisade han tanken på sig själv som 

teolog eftersom det för honom stod för den etablerade religionen. I stället påpekar han att han är 

glad att ordet ”religion” inte på något ställe förekommer i bibeln. Mot slutet av sitt liv beskriver han 

religion som ”the great enemy of mankind” (Lash, 1988 s.178). Enligt Buber kan vi bara tala till 

Gud inte om Gud och vi kan känna Gud genom mötet men inte genom rationalitet. Gud kan 
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adresseras men inte uttryckas. Mötet med Gud beskrivs som analogt med mötet med en annan 

person. Att bli berörd handlar om dialog – nära kommunikation och nära relation. (Kaufman, 1985) 

Den andres annanhet 

Levinas var den som tog med den tyska fenomenologin till Frankrike och därmed beredde mark för 

den franska existensfilosofin. Han gick dock en egen väg och har vissa drag gemensamt med 

Bubers dialogfilosofi.  

Levinas filosofi är i Grunden en etik som slår vakt om den andres annanhet. Den andre är ett 

mysterium. Etiken är för Levinas den första filosofin. Det är inte ömsesidighet och förening som är 

etikens grundval utan ett avstånd som gör att jag inte drar in den andre i mitt eget perspektiv och så 

att säga exploaterar denne i mitt eget sätt att tänka. Detta blir en garanti för varje individs unikhet 

och att ingen är utbytbar. Jag måste vara öppen för överraskningar. Min förståelse handlar mer om 

att jag förstår att jag inte förstår. Trots ökad kunskap och förståelse måste den andre förbli den 

radikalt annorlunda. (Lubcke, P, 1982) 

Levinas talar om språkets väsen som direkt tilltal till skillnad från det indirekta talet som han menar 

är alienerande. Det direkta talet talas i första person inte i tredje person. (Sigurdsson, 1998). Här 

finns en parallell med Buber och dennes tankar om att Gud kan adresseras men inte uttryckas. 

 

Hermeneutiken 

Alvesson  & Sköldberg (2008) delar in Hermeneutiken i två huvudgrupper, den objektiverande och 

den aletiska hermeneutiken (ibland ontologiska). Det som framförallt skiljer dem åt är relationen 

mellan subjekt och objekt. Den objektiverande hermeneutiken har kvar subjekt-objekt relationen 

mellan forskare och studieobjektet. Aletisk hermeneutik däremot bryter den relationen. Det leder 

också till en helt annan syn på både kunskap och språk. Sanningen är inte längre sanningen som 

korrespondens utan sanningen som betydelse. Uppgiften blir inte att förklara orsakssamband utan 

att förstå meningen.  

Den hermeneutiska cirkeln är viktig i beskrivningen av hermeneutiken och man kan säga att all 

hermeneutik är en form av cirkelrörelse (Alvesson  & Sköldberg, 2008). Den objektiverande 

hermeneutikens cirkelrörelse är den från del till helhet som i sin tur ger en ny förståelse av delarna, 

som ånyo ger en fördjupad förståelse av helheten o.s.v. I den aletiska hermeneutiken är det däremot 

cirkelrörelsen mellan förståelse och förförståelse som betonas. Förförståelsen gör att forskaren 

redan från början (intentionalt) är präglad av sitt meningsfält, d.v.s. präglad av sin egen verklighet 

och traditionsförankring, vilket försvårar förståelsen. Därför gäller det att successivt förstå det 

främmande samtidigt som den egna förförståelsen revideras så att ny förståelse är möjlig. Och så 

om igen i en oändlig cirkel. Detta har beskrivits som att lösa omöjliga ekvationer med akrobatiska 

krumsprång. Den svåra uppgiften är ändå möjlig och det är forskaren som har denna förmåga och 

möjlighet att blottlägga de meningssamband som finns bakom texten och genom 

horisontsammansmältning förstå det främmande. Cirkeln har ifrågasatts som alltför statisk som bild 

då spiralen mer betonar tolkningens dynamiska framåtrörelse när tolkningar byts mot nya 

tolkningar och förståelsen i takt med de nya tolkningarna fördjupas (Ödman 2007). Ricoeur 

kompletterar med ytterligare en hermeneutisk spiral, den mellan förståelse och förklaring. Den 

kompletterar processen med en kritisk distans som hindrar den hermeneutiska cirkeln att bli en ond 
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cirkel där tolkaren förblindas av sin egen förförståelse som bara bekräftar redan tidigare gjorda 

tolkningar. 

Redan i den objektiverande hermeneutiken är kontextualisering viktig. Den historiska kontexten var 

viktig för att blottlägga författarnas intentioner. Kontexten blir sedan viktig i all hermeneutik. Ett 

sätt att hitta nya perspektiv är just att rekontextualisera, d.v.s. att sätta in tidigare kunskap i en ny 

kontext för att se vad som händer. 

Förförståelse och tolkning 

Heidegger och Gadamer är de som utvecklar hermeneutiken och ställer frågorna om människans 

existentiella villkor som tolkande varelse (Selander & Ödman. Red, 2004). I den tidiga 

hermeneutiken som framförallt drevs först av Schleiermacher och sedan av Diltey så var det 

författaren som var i fokus och det var texten som skulle tolkas. I den existentiella hermeneutiken 

så förskjuts intresset från författaren alltmer mot läsaren som tolkande varelse. Nu är det inte bara 

texten som ska tolkas utan hela livet. Den hermeneutiska cirkelns innehåll förskjuts till rörelsen 

mellan förförståelse och förståelse. Gadamer menar att vi inte kan ställa oss utanför vår 

förförståelse men om vi gör oss medvetna om vår förförståelse kan vi göra oss öppna för en ny 

förståelse och därigenom förändra vår förförståelse som i sin tur kan ge oss ny förståelse. Det kan 

t.ex. för denna studie innebära att de intervjuade har en förförståelse om skolan och 

religionsundervisningen som påverkar deras sätt att förhålla sig till skolbesöken.  

Hos Gadamer blir kunskapssökande en fråga om öppenhet och delaktighet. Gadamer talar om 

horisontsammansmältning mellan text och läsare och för att nå denna krävs en dialogisk delaktighet 

och tolkningen blir därmed inte möjlig genom metodisk distansering. Istället för att komma åt 

textens innehåll genom analys så lyssnar man sig fram till detta. I dialogen diskuterar vi och väger 

argument och når på så sätt fram till en horisontsammansmältning. Det sker när verkets och 

läsarens horisont smälter samman. Om någon part däremot försöker påverka i stället för att förstå, 

upphör dialogen. (Selander & Ödman. Red, 2004).  

Verkningshistoria (Wirkungsgechichte) är en term som förekommer hos Gadamer. En tolkning är 

alltid historisk och bygger på förföreställningar/förförståelse, en tradition. Som tolkande varelse är 

människan nedsänkt i traditionen och gör våra tolkningar utifrån tidigare begrepp och frågor. Eller 

som Sigurdsson formulerar det: ”I tolkarens horisont följer även förfädernas tolkningar med i 

diskussionen, en nödvändig del i diskussionen.”(Sigurdsson, 1998) Så kan alltså 

intervjupersonernas egna traditioner påverka deras förståelse av skolbesöken. Det kan vara hur man 

ser på betydelsen av artefakterna i skolbesöken som t.ex. att artefakterna inte förväntas ha någon 

betydelsefull roll i frikyrkan där bilder och yttre symboler skalats av och inte haft en viktig plats i 

traditionen. 

Misstankens hermeneutik 

Enligt Kristensson Uggla (2004) blir Paul Ricoeur den som tar hermeneutiken ur begränsningen 

som enbart en förståelselära och tolkningsmetod till en mer heltäckande samhällsfilosofi och 

samhällsvetenskap. Diltey hade utvecklat en vetenskaplig metod ur Schleiermachers tankar. Det 

Ricoeur gör är att åter försöka skapa en vetenskaplig metod från den position som Heidegger och 

Gadamer tagit hermeneutiken. Det gör han genom att koppla till en kritisk dimension – misstankens 

hermeneutik. Enligt Ricoeur så är inte alla tolkningar möjliga.  Det finns inte bara en rätt tolkning 
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utan många möjliga tolkningar. Det finns också en gräns för tolkningen och det går att tolka bättre 

eller sämre (inte bara annorlunda som hos Gadamer). Ricoeur talar om tolkningarnas konflikt där 

olika perspektiv slåss med varandra. I och med denna kritiska dimension så undviker 

hermeneutiken att hamna i total relativism. Kristensson Uggla menar att hermeneutiken därmed ger 

oss en gyllene medelväg mellan ett rätt resultat, en enda rätt tolkning och en motsatt syn där alla 

tolkningar är möjliga och lika trovärdiga. Det går att upprätta en horisont som möjliggör 

sanningsanspråk som är öppen för dialog men inte för alla tolkningars likvärdighet (Kristensson 

Uggla. 2004). 

Detta får konsekvenser också för vår kunskapssyn. När man i filosofin kan visa att vårt medvetande 

skapas genom det sociala samspelet så blir kunskapen en social konstruktion. Hermeneutiken har 

genom Ricoeur visat att trots att sanningen är en social konstruktion så behöver inte all sanning 

vara beroende av subjektet och lokala villkor utan att det faktiskt går att upprätthålla ett 

sanningsanspråk även om det inte finns en given fast grund för kunskapen och att den därför är 

föränderlig.  

Hos Ricoeur sammanförs den objektiverande och den aletiska hermeneutiken, orsaksförklaringar 

och meningssökande, genom att Ricoeur i stället för att ställa dem i motsatsställning låter både 

förklaring och förståelse vara viktig i tolkningsarbetet. Mellan dem råder ett dialektiskt förhållande. 

När en samtalssituation blivit text så öppnas texten för olika tolkningar. Det möjliggör också 

distansering till texten som gör att man genom sytematisk bearbetning kan frilägga nya innebörder. 

Genom att frilägga texten kan man utvinna nya innebörder som fördjupar förståelsen. När 

förståelsen misslyckas kan förklaringen föra tolkningen vidare för att göra en ny förståelse möjlig. 

Den hermeneutiska cirkeln blir i Ricoeurs tappning en rörelse mellan förklaring och förståelse. 

(Ricoeur, 1993)  

Men den kritiska läsningen är inte nog. När jag efter den första naiva läsningen också kritiskt har 

ifrågasatt den och genom den kritiska läsningen fått nya möjliga tolkningar och förklaringar måste 

jag återigen hänge mig åt den naiva läsningen men nu med en ny förförståelse (Schuster, 2006). 

För Ricoeur är etiken precis som hos Levinas den första filosofin. Han går emot Levinas tankar som 

Ricoeur menar medför att man inte kan tala om en relation mellan människor. Ricoeur menar att 

den en andres annanhet föregås av en ömsesidighet och ett etiskt ansvar för den andre (Schuster, 

2006). 
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3. Metod 

Denna uppsats fokuserar på mötet mellan elever i den svenska skolan och samfundsföreträdare som 

organiseras inom ämnet religionskunskap. Detta kan undersökas från olika perspektiv. Jag vill i 

studien undersöka samfundsföreträdares egen förståelse av sitt uppdrag när de tar emot klasser och 

elevgrupper från den svenska offentliga skolan. Studien vill besvara följande forskningsfrågor: 

 Vilka erfarenheter har samfundsföreträdarna av skolbesöken?  

 Hur uppfattar samfundsföreträdarna skoluppdraget och sin relation till skolan? 

 Vilken typ av kunskap, insikt och kvaliteter genererar skolbesöken hos elever enligt 

samfundsföreträdarna? 

 

Definition 

   Fujiwara och Jackson (2007) har pekat på svårigheten med att många länders forskare beskriver 

sin egen situation på engelska. Alla använder de termen Religious Education men eftersom termen 

beskriver så många olika situationer i många olika länder blir begreppet vagt. Även begrepp som 

konfessionell och icke konfessionell används på olika sätt och ser olika ut i praktiken i de olika 

länderna. Jag kommer att använda mig av begreppet Religious Education (RE) när jag syftar på 

ämnet i ett internationellt perspektiv och då främst i ett europeiskt perspektiv eftersom det är 

utgångspunkten för min uppsats. När jag i snävare mening pekar på den svenska kontexten 

använder jag mig av den svenska benämningen på ämnet religionskunskap (RK).  

Religionen kan vara organiserad på flera olika sätt i samfund, föreningar, nätverk, fria församlingar 

etc. Också som juridiska personer förekommer olika begrepp som förening, trossamfund och 

stiftelse. Jag har valt att använda ordet samfund som en gemensam benämning för de religiösa 

sammanslutningar som jag har besökt. De personer som jag har intervjuat och som blir de som står 

för inifrånperspektivet har jag följaktligen valt att kalla för samfundsföreträdare (SF) då de inte 

finns enhetlighet i varken benämning eller i tjänstebeskrivningar  inom de olika organisationerna. 

De förkortningar som jag har valt att använda mig av i texten eftersom begreppen är långa och ofta 

förekommande i texten är följande: Religious  Education (RE), Religionskunskap (RK) och 

samfundsföreträdare (SF). 

I texten har jag använt fingerade personnamn i porträttdelen för att låta det centrerade subjektet 

framträda och i övriga delar har jag använt mig av beteckningen intervjuperson (IP) för att markera 

karaktären av datareferens.  
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Urval 

En av utgångspunkterna som beskrevs i inledningen och som ledde fram till denna uppsats är det 

alltmer pluralistiska samhället. Jag har därför i mitt urval velat spegla detta samhälle. Naturligtvis 

går det inte att intervjua företrädare för alla samfund. Jag har därför försökt att återspegla det utbud 

som möter religionskunskapseleverna när de gör sina besök i en mellanstor stad i Sverige. Här har 

eleverna inte samma rika utbud som i storstäderna. 

Eftersom jag vill komma åt erfarenheter har en kvalitativ metod valts där samfundsföreträdare som 

representerar var sitt samfund har intervjuats. Utifrån möjligheten att skapa denna bredd och 

studiens omfattning valde jag att göra åtta intervjuer.  Jag har valt att kontakta fem kyrkor, två 

muslimska församlingar och ett tibetanskt buddistiskt samfund. Frikyrkorna representeras av två 

stora församlingar i två skilda samfund(Evangeliska Frikyrkan och Pingstkyrkan). Svenska kyrkan 

representerades av en av de större församlingarna i staden. Svenska kyrkan kunde ha representerats 

av två församlingar om man skulle ta hänsyn till det proportionerliga utbudet men jag tog hänsyn 

till att ytterligare två historiska kyrkor fanns med. En av dessa har en tydlig etnisk bakgrund (Syrisk 

ortodoxa kyrka) och den andra en multietnisk bakgrund (Katolska kyrkan). En av de två muslimska 

församlingarna är också etnisk/kulturell, (Bosniska församlingen), och den andra är multietnisk 

(Islamiska kulturcentret). Det tibetanbuddistiska samfundet fick representera de rörelser som har 

utomsvenskt ursprung men som ändå i huvudsak företräds av svenskar eller västerlänningar. 

Urvalet av personer för intervjuer gjordes genom att arbetsledare eller andra personer som hade god 

insyn i samfundet kontaktades och att dessa efter en presentation ombads utse den person som tog 

emot flest skolbesök och/eller hade mest erfarenhet av skolbesök. Dessa fick sedan efter en 

presentation av studien och studiens syfte avgöra om de ville delta i intervjun. Samtliga svarade ja. 

Möjligen kan man här se den vilja att vara tillmötesgående som också gör att man tar emot 

skolbesök, i många fall ett väsentligt antal, utan krav på kompensation. 

För att intervjusituationen inte skulle påverkas kändes det viktigt att jag inte tidigare hade någon 

relation till de intervjuade. Som religionslärare vill jag inte själv ha haft kontakt med personen eller 

genomfört elevbesök hos denne. Eftersom jag också tidigare arbetat som pastor i regionen var det 

också viktigt att jag inte kommit i kontakt med personerna utifrån den relationen. Endast i ett fall 

visade det sig att jag tidigare mött en av intervjupersonerna men bedömningen gjordes att det var i 

så liten grad att det inte nämnvärt skulle påverka intervjusituationen. Det är ändå viktigt att 

reflektera över vad mina egna erfarenheter, både som lärare i religionskunskap och i några fall 

också som samfundsföreträdare och mottagare av skolbesök, gör med min egen förförståelse. Det 

positiva har varit att min erfarenhet av att själv arbeta i ett samfund har hjälpt mig att sätta mig in i 

den arbetssituation och också tidspress som SF lever under. Det problematiska är att bli medveten 

om den förförståelse som detta ger och den påverkan som det ger i tolkningsprocessen. 

Uppläggning och genomförande 

Jag vill i studien undersöka samfundsföreträdares egen förståelse av sitt uppdrag när de tar emot 

klasser och elevgrupper från den svenska offentliga skolan. I det inledande forskningsarbetet 

undersökte jag om det fanns samfunds- eller samfundsövergripande material som tagits fram för att 

hjälpa de lokala församlingarna i sitt arbete med skolbesöken. Det enda material som jag då kom i 

kontakt med var ”Den blomstertid nu kommer”, ett material framtaget ekumeniskt av Sveriges 
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Kristna Råd. Detta gjorde att jag lämnade tanken på att använda mig av skrivet material. Mina 

intervjuer har bekräftat vad jag efter den inledande undersökningen befarade, att få av 

samfundsföreträdarna känner till detta material. Endast en av de åtta SF har hänvisat till detta 

material i intervjun. 

Eftersom jag inte ville använda mig av på förhand givna kategorier och samtidigt komma åt SF:s 

erfarenheter valde jag att låta arbetet bedrivas ur ett fenomenologiskt perspektiv. En metodologisk 

konsekvens av ett fenomenologiskt perspektiv, där livsvärld och subjekt är involverade i varandra 

så att det är näst intill omöjligt att åtskilja, är att intervjuer (subjektet framträder) varvas med 

observationsstudier (omvärlden framträder) som både kan bidra med beskrivningar av livsvärlden 

och subjektets egen tolkning av den (Osbeck, 2006, s.145). Jag har dock av tidsskäl valt att 

koncentrera mig på en av dessa datainsamlande metoder. Eftersom fokus var samfundsföreträdarnas 

erfarenheter valde jag intervjuer före observationer eftersom jag då kom åt en större bank av 

erfarenheter och hågkomster.  

Jag valde en kvalitativ intervjuundersökning för att komma åt samfundsföreträdarnas upplevelser 

och erfarenheter. I ett semistrukturerat samtal vill jag erhålla mer uttömmande svar och undvika 

missförstånd. Kvale (1997) har bemött kritik om den kvalitativa metoden som subjektiv genom att 

peka på den terapeutiska intervjusituationen där empatin och känslomässig interaktion är viktig för 

att nå kunskap. I det semistrukturerade samtalet ville jag få dem att börja berätta utan att själv styra 

för mycket för att sedan kunna ställa följdfrågor. Följdfrågorna skulle förutom att fördjupa 

berättandet också vara ett sätt att validera min egen tolkning. Kvale (1997)  har visat på vikten av 

att redan i intervjusituationen validera de tolkningar som görs genom att t.ex. med andra ord 

omformulera det intervjupersonen just sagt för att redan i intervjun få en bekräftelse av den egna 

tolkningen.  

Jag komponerade en intervjuguide (se bilaga) som skulle hjälpa mig att inte missa något viktigt 

område som jag ville beröra. Efter några inledande bakgrundsfrågor, där jag försökte samla in data 

kring personens erfarenhet och typ av besök, försökte jag ställa öppna frågor för att genom 

personens berättelse få del av personens perspektiv och för att få så uttömmande svar som möjligt. I 

mitt samtal hade jag vissa frågor som jag kunde använda mig av i varierande omfattning beroende 

på vad som blev viktigt i varje enskild intervju. Under intervjuskedet förstod jag att intervjuandet 

inte är något självklart utan egentligen är en konst där man aldrig blir fullärd och som kräver 

erfarenhet och praktik för att utveckla. Att få personerna att själva berätta utan att som intervjuare 

bli styrande var svårare än jag föreställt mig. Jag tror att orsakerna kan vara flera. Det kan vara den 

intervjuades personlighet eller kulturella bakgrund som gör att intervjuaren förväntas styra. Endast 

tre av de åtta personerna hade svenska som modersmål vilket ibland skapade svårigheter i 

intervjusituationen men som framförallt ställer krav på tolkningsarbetet.  

Tankar fanns att komplettera intervjuerna med en enkät för att på ett mer systematiskt sätt samla in 

data kring antal besök, ålder på besökare och typ av besök. Det var dock svårt att hitta de kategorier 

som skulle göra en sådan enkät relevant. Det hade behövts ett omfattande förarbete vilket gjorde att 

detta valdes bort. Det hade också behövts en större referensgrupp för att statistiskt säkerställa 

resultaten. Dessa kvantitativa aspekter togs istället upp genom en styrd inledning av intervjun. 

Problembeskrivningen presenterades för intervjupersonerna via telefon eller mail varefter samtliga 

gav sitt medgivande och tid kunde bokas. Intervjun skedde på en av intervjupersonerna anvisad 

eller önskad plats. I samtliga fall utom ett var det i av samfundets egna lokaler. En intervju skedde 
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på ett kafé. Intervjuernas variera mellan 30 och 45 minuter och spelades in på digital diktafon för 

att sedan överföras till dator.  

Varje intervju har transkriberats i sin helhet. Att återge talat språk i text medför vissa problem. 

Pauser, oavslutade meningar och tvekan har markerats  med (…). Meningar har också markerats 

när de varit ohörbara. En fråga man ställs inför är om intervjusvar ska återges ordagrant eller om 

man ska göra någon form av sammanfattning. Jag har valt att inte göra sammanfattningar men i 

vissa fall har meningar som p.g.a. brister i det svenska språket blivit svårbegripliga korrigerats. 

Materialbearbetning 

Eftersom tolkningsarbetet blev viktigt för att förstå intervjuer och transkriptioner valde jag att 

använda mig av ett hermeneutiskt perspektiv. En viktig aspekt av att tolka är pendlingen mellan 

helheten och delarna. Trovärdigheten ökar om det finns ett inre sammanhang i texten och en 

avsaknad av motsägelser mellan delarna och helheten. (Schuster, 2006) Det är också ett av de 

valideringskrav man kan ställa på en tolkning (Ödman, 1979). För att få personen och intervjuns 

olika delar att bilda en helhet så analyserade jag först intervjuernas delar genom att försöka se vad 

de talar om och vilka ämnesområden som tas upp. Naeslund (2009d)
 10

 har pekat på faran med att 

för snabbt läsa mellan raderna utan att först ha närläst texten (Naeslund, 2009d).  Sedan återgick jag 

till helheten genom att skriva en helhetstolkning i form av ett porträtt av var och en av 

intervjupersonerna. Här hoppades jag hitta en inneboende koherens mellan intervjuns olika delar så 

att det framträdde en trovärdig person. Ödman (1979) ställer upp ett valideringskrav som han kallar 

barmhärtighetsprincipen. Den andre är klok och rationell och har säkert anledning att tänka som den 

gör.  

Från en helhetsförståelse återgick jag sedan till delarna genom att ta upp vissa fokusområden: SF:s 

erfarenheter, skolan och eleverna. Jag vill nu utifrån en helhetsförståelse av intervjupersonerna se 

vad de hade att säga in i studiens frågeställningar. Hos Ricoeur räcker det inte med en nära 

förståelse. Tolkningen får inte stanna vid förståelsen. För att fördjupa förståelsen krävs också en 

kritisk läsning som kan uppkomma när man distanserar sig från texten. Personerna får inte 

harmoniseras så att det motsägelsefulla i personen reduceras bort. Det gäller också att notera det 

motsägelsefulla i de gjorda tolkningarna för att se de sprickor som den första helhetstolkningen kan 

ha. De kan ju i sin tur synliggöra den egna förförståelsen och på så sätt fördjupa förståelsen. Genom 

att se från olika perspektiv och pröva olika sätt att läsa texten kommer olika tolkningsmöjligheter i 

dagen som ställs emot varandra (tolkningarnas konflikt) och som i sin tur kan ge upphov till nya 

förklaringar som inte omedelbart är givna. De nya förklaringarna fördjupar förståelsen som i sin tur 

möjliggör nya förklaringar.  

För att pröva nya tolkningar har jag analyserat texterna igen och använt mig av några riktlinjer för 

tolkningen som Naeslund (2009d) tar fram. För det första måste strukturen på texten beaktas. 

Uttalanden som kommer oprovocerat av intervjusituation kan vara viktiga att notera. Ett uttalande 

som kommer tidigt i intervjun utan att vara ett direkt svar på en fråga kan vara av större betydelse 

                                                      

10 Naeslund har skrivit en rad artiklar i ämnet som publicerats i ett kompendium med en form som 

liknar en sammanläggningsavhandling. I en kappa med ett förstycke (part I) tar han bl.a. upp 

tolkningsfrågor och ett bakstycke (part III) fördjupar han sin diskussion. 
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än något som kommer sent i intervjun och som är en följd av tidigare frågor och samtal. Likaså kan 

återkommande ämnen vara viktiga att notera. En annan viktig aspekt är den språkliga där 

formuleringar, nyanser och ordens valör måste ”avsmakas”. Jag har i mina citat från 

transkriptionerna angett sådana nyckelord och nyckelformuleringar genom att kursivera dem. 

Noteringar av glidningar mellan ord och begrepp under intervjuns gång är likaså viktiga att 

uppmärksamma. Glidningen kan visa på en motsägelse eller hur intervjupersonen blir mer precis 

och klargörande under intervjuns gång (Naeslund, 2009d).  

Ödman (1979) skiljer på friläggande och tilldelande tolkning. I den friläggande tolkningen som kan 

exemplifieras av en mordutredning så måste alla bevis entydigt bevisa den skyldige. Om en 

väsentlig pusselbit motbevisar tolkningen så kullkastas hela tolkningen. Egna spekulationer har 

inget utrymme i denna tolkning. I den existentiella tolkningen däremot så tillskriver vi mening. Av 

de data som finns rekonstruerar vi en helhet som inom sig är koherent. Uttolkaren lägger till dessa 

ett kitt som gör att datareferenserna tillsammans bildar ett meningsfullt helt. Datareferenserna utgör 

alltså bara en av två viktiga delar i tolkningen. Ödman tydliggör detta genom att i sin egen tolkning 

markera datareferens (DR) respektive tolkning (t). Jag har endast med mitt ordval förtydligat när 

jag gör en tilldelande tolkning. (Ödman, 1979) 

Det hade krävt mycket utrymme att först beskriva innehållet i resultatdelen och sedan återkomma 

till detta i diskussionsdelen. Jag har därför valt att direkt kommentera i resultatdelen när viktiga 

aspekter dykt upp. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Att se kunskap utifrån ett hermeneutiskt synsätt och som en social konstruktion gör att validering 

inte bara är viktig för själva metoden. Den egna tolkningen måste också valideras. Det handlar om 

att i hög grad ifrågasätta egna perspektiv och slutsatser och att ha en ökad medvetenhet om vad 

tidigare erfarenheter och beroende av andra medför för sin forskning. Detta måste metodiskt vävas 

in i forskningsprocessens alla steg (Falk, 1999, s.44). Ödman (1979) lyfter upp viktiga inslag för att 

uppnå en sådan validitet. För mig kan det innebära att jag är medveten om min egen förförståelse 

och att jag urskiljer min egen roll i tolkningssituationen för att förstå hur min egen förförståelse 

påverkar min tolkning. Ett annat sätt att uppnå validitet är att inse att jag inte tolkar ensam utan att 

jag ingår i en tolkningsgemenskap.  En sådan tolkningsgemenskap kan ge perspektiv på gjorda 

tolkningar och i en diskussion kan en samstämmighet nås också med dem som har andra perspektiv 

än mitt eget. 

Etiska aspekter 

Medverkan har varit frivillig. Det insamlade datamaterialet har jag behandlat konfidentiellt. Kvale 

förtydligar begreppet konfidentialitet när han säger att data av privat karaktär inte bör redovisas. 

Detta har jag försökt att beakta.  Jag har inte använt intervjupersonernas rätta namn.  
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4. Resultat 

Presentation av intervjupersoner och 

representerade samfund. 

I undersökningen har åtta personer från lika många olika samfund och församlingar intervjuats. Jag 

har i mitt urval försökt att återspegla det utbud av olika religiösa samfund som skolan och skolans 

elever har möjlighet att besöka. Undersökningen är gjord i en mellanstor stad utanför 

storstadsregionerna vilket gör att de representerade samfunden inte kan uppvisa den mångfald som 

är möjlig i just storstäderna. För att underlätta analysen har samfunden och församlingarna delats in 

i några kategorier: icke kristna samfund med etnisk/kulturell bakgrund (två muslimska 

församlingar), icke kristna samfund företrädd av västerlänningar (Samfundet för tibetansk 

buddhism), kristna kyrkor med etnisk/kulturell bakgrund (Katolska kyrkan och Syriskt ortodoxa 

kyrkan), Svenska kyrkan samt etablerade frikyrkor. 

I sju av de representerade samfunden finns det ingen övergripande strategi för hur skolbesöken ska 

tas emot eller genomföras. Det finns en samstämmighet i att se skolbesöken som något viktigt och 

något som det egna samfundet och församlingen vill ställa upp på. Däremot var detta inte uttalat 

formellt i en tjänstebeskrivning eller i ett protokoll. Det var den enskilde samfundsföreträdarens 

ansvar att utforma och ta emot skolbesöken efter eget huvud. Inte heller verkade det som att det 

inom den egna församlingen fanns en gemensam utvärdering och utformning av skolbesöken. 

Endast i ett fall utvärderas skolbesöken gemensamt inom personalgruppen. I annat fall inskränker 

sig det personalgemensamma i utformningen av besöken till att hänvisa till församlingens hemsida 

och i något fall till gemensamt tryckt material som delas ut till eleverna i form av en folder. 

I Svenska kyrkan finns det däremot samfundsövergripande koncept att använda i kontakten med 

skolan. Två olika koncept nämndes, dels Den blomstertid nu kommer… ett utbildningsmaterial om 

mötet kyrka-skola  (Lindblom, red., 2007), utgivet av Sveriges Kristna råd, dels konceptet 

Skolkyrka. I slutändan är det dock den enskilda församlingen som väljer hur de vill arbeta mot 

skolan och i vilken grad de vill använda de samfundsövergripande materialen. Det kan vara värt att 

notera att materialet Den blomstertid nu kommer… ett utbildningsmaterial om mötet kyrka-skola   

är utgivet av Sveriges Kristna Råd, alltså ett ekumeniskt utgivet material men ingen av övriga 

kyrkor nämner detta eller verkar ha kännedom om materialet. 

Nästan alla nämner att det finns två kategorier av besök, elevbesöken där några elever ofta 2 till 4 

personer, kommer utan lärare, och klassbesöken då större grupper kommer  tillsammans med sin 

lärare. Däremot skiftar det mellan de olika samfunden i vilken grad elevbesöken eller klassbesöken 

dominerar. Även åldern på de besökande varierar hos de olika samfunden. 

Etablerade frikyrkor 

De båda intervjupersonernas situation liknar varandra och de representerar var sitt oberoende av 

varandra etablerat frikyrkosamfund. Båda arbetar i vad de beskriver som stora församlingar med 

många hundra medlemmar och flera anställda. Det innebär att de båda har pastorstjänster med en 
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speciell inriktning mot ungdomar och det är utifrån den inriktningen de också har uppgiften att ta 

emot skolbesöken. Det finns i båda församlingarna en positiv inställning till skolbesöken men 

arbetsuppgiften är inte inskriven i någon tjänstebeskrivning. Varken inom samfunden eller i 

församlingarna pågår det någon mer medveten diskussion om hur skolbesöken ska utformas. I 

församlingen har intervjupersonerna stor frihet att ta ansvar för och utforma skolbesöken på ett sätt 

som de tycker är bra och representativt. Det finns heller ingen egentlig gemensam diskussion i 

personalgruppen om hur detta ska göras. Det verkar vara mer elevbesök än klassbesök och 

kontakten med skolan sker mestadels genom eleverna. Kontakten med lärare är sporadisk och 

knapphändig. 

Intervjuperson 1 har i sin tjänst avsatt tid för att hålla kontakt med en högstadieskola. Det finns en 

upparbetad kontakt med den skolan men inget samarbete vad gäller skolbesöken. IP1 har dock en 

viss vana att möta högstadieelever utan att själv vara i undervisningssituationen. IP1gillar mötet 

med människor. ”Det ger mer energi än det tar” att ta emot skolbesöken, tycker han. 

Intervjuperson 2 beskriver samfundet som ett av ”allmänheten känt” samfund och tycker sig se att 

de har fler skolbesök än en del andra frikyrkor. Han har arbetat i ganska många år i sin församling. 

Han gillar skolbesöken och har många positiva erfarenheter som gör det värt tiden som det tar. ”Det 

är kul”, säger han och ser mötet med människor som en viktig del av sin tjänst. 

Icke kristna samfund företrädd av västerlänningar.   

Intervjuperson 3 företräder Samfundet för Tibetansk Buddhism.  Samfundet bildades i Stockholm 

1974 och utvidgades med ett retreatcenter i Solbo 1980. De har tagit emot skolbesök sedan lång tid 

tillbaka. IP 3 var en av dem som tog emot skolbesök redan på 80-talet. Då var det med 

utgångspunkt i Stockholm men det hände också att de redan då tog emot besökare på retreatcentret. 

I Stockholm är elevbesöken dominerande, mestadels gymnasieungdomar, medan det till 

retreatcentret kommer mer helklassbesök.  

På retreatcentret i Solbo möter intervjuperson 3 människor i alla åldrar – religionsföreträdare, 

pensionärer, vanliga vuxna, skolklasser och barn. De får ligga lågt med marknadsföringen eftersom 

det exotiska ändå drar till sig människor och det är många som hör av sig. IP3 har ingen lön och det 

finns inte ekonomi för att ha någon anställd för att ta emot skolbesök. IP3  har möjlighet att göra sig 

fri på dagtid vilket gör att hon kan ta emot skolbesök. Hon beskriver sin egen uppgift inom centret 

som att göra buddhismen tillgänglig och samtidigt som en möjlighet att ge något till människor. 

Hon arbetar bland annat med att göra centret till en interreligiös mötesplats och skolbesöken kan ses 

som ett led i detta. Inom samfundet finns det en positiv inställning till skolbesök men skolorna får 

numer betala en liten summa för besöket.
 11

 

Från samfundets sida vill de gärna inte gå ut till skolan för där kan de mötas av elever ”som trött 

hänger”. Miljön betyder väldigt mycket för upplevelsen men också för den person som ska möta 

eleverna – innehåll och miljö hänger ihop. Föremålen drar till sig människor och skapar atmosfär. 

Detta sammantaget har gjort att samfundet har tagit ett gemensamt beslut att inte gå ut i skolorna 

utan att prioritera de tillfällen då skolan själv vill komma på besök. 

                                                      

11 Enligt hemsidan tar man ut en mindre avgift utan att uppge summan. Detta kan dock omprövas i 

enskilda fall eftersom man anser att pengar inte ska hindra någon från att komma. 

http://www.ktg.nu/index.php?page=var-verksamhet 
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Icke kristna samfund med etnisk/kulturell bakgrund 

Gruppen representeras av två muslimska församlingar. En av dem kan beskrivas som multikulturell 

i den bemärkelsen att det till församlingen kommer människor från ett stort antal länder och 

kulturer. Den andra är etnisk och tar emot muslimer från det forna Jugoslavien. Företrädare för de 

två församlingarna möts i olika forum kontinuerligt, både muslimska församlingar emellan och i ett 

samarbete tillsammans med präster och pastorer från olika kyrkor . Det finns en viss samordning 

mellan de muslimska församlingarna. Om de själva inte har möjlighet att ta emot skolbesök kan de 

hänvisa till den andra församlingen. Det finns ingen samfundsorganisation som har synpunkter på 

hur man bedriver besöken i någon av församlingarna utan den lokale företrädaren formar detta.  

Intervjuperson 4 tar emot besöken ideellt. Han är en av två personer som tar emot skolbesök. De 

har mycket besök och eftersom de inte har någon anställd så har de inte de resurser man skulle 

behöva för att ta emot alla som vill komma. Här är bredden stor mellan olika åldrar. Förutom 

högstadie- och gymnasieelever är det flera låg- och mellanstadieskolor som gör klassbesök. Hit 

kommer också fler vuxna något som nämns flera gånger i intervjun. Här överväger helklassbesöken 

och elevbesöken utgör endast en mindre del av besöken. Något som också speglas i intervjun.   

Intervjuperson 5 arbetar som ensam anställd men församlingen har nu fått ytterligare en person 

som tar hand om vissa sysslor i moskén på dagtid. Han har 3500 bosnier och andra muslimer från 

före detta Jugoslavien inom ett större distrikt i sin församling. Det gör att det är svårt att hinna med 

och han får fler förfrågningar om besök än han kan ta emot. Det är dels hela klasser som kommer 

med sina lärare, dels mindre elevgrupper, 2-4 personer, som kommer utan lärare. Han resonerar 

med lärarna om upplägg och det finns en flexibilitet hos intervjupersonen att själv komma till 

skolan om gruppen har begränsat med tid. IP 5 har många gånger själv varit och besökt olika 

skolor.  

 

Kristna samfund med etnisk/kulturell bakgrund 

Katolska kyrkan och den Syriskt ortodoxa kyrkan kan på motsvarande sätt som de två muslimska 

samfunden beskrivas som multikulturell (den allmänneliga) och som etnisk. Katolska kyrkan har en 

lång historia i vårt land och har under många år varit en ”svensk frikyrka” där människor men 

många nationaliteter också har funnits med. På senare tid har den katolska kyrkan på grund av den 

starka invandringen till Sverige växt påtagligt och kan i dag beskrivas som mångkulturell i den 

bemärkelsen att det till församlingen kommer människor med många nationaliteter med olika 

kulturell bakgrund. Den församling som här representeras vittnar om detta genom sina 

ombyggnadsplaner som är nödvändiga för att rymma alla nya besökare på söndagens mässa. Jag har 

därför valt att sätta denna kyrka i denna kategori även om detta naturligtvis kan diskuteras. 

Den Syriskt ortodoxa kyrkan är en historisk kyrka förknippad med en etnisk grupp. Det finns en 

anställd i kyrkan, prästen, som också är den som tar emot de flesta besöken. Normalt har de också 

en lärare anställd för att jobba med undervisning i sång, språk och bibelkunskap. Just nu är den 

tjänsten vakant. När de tidigare hade lärare så tog den personen också emot skolbesök.  

Intervjuperson 6 är anställd i katolska kyrkan sedan några år tillbaka och har de senaste åren tagit 

över allt mer av skolbesöken från församlingens präst. De brukar ibland utvärdera besöken och 

prata om hur de ska förbättra dem. Skolbesöken varierar väldigt i antal mellan olika månader och 
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vissa månader kan det vara upp till 20 skolbesök. Det är både helklassbesök och elevbesök som 

kommer. 

Intervjuperson 7 är präst och har många församlingsbor men ställer upp på skolbesök i mån av tid. 

Oftast är det han själv som tar emot besöken. Ibland kan han få hjälp av någon. Under höst och 

vårterminen kommer de ibland varannan vecka, ibland en gång i månaden. Det beror också på hur 

mycket tid han har. Eleverna kommer med sina frågor som de har förberett. Det är elevernas frågor 

som blir grunden i samtalet. Ibland kommer de i smågrupper och möts då oftast i foajén. När det 

kommer helklasser går de däremot in i kyrkan. Det kommer också andra grupper av besökare än 

skolungdom. 

Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan är i allra högsta grad ett etablerat samfund med en speciell historisk relation till det 

svenska samhället. Det är det samfund som har de starkaste resurserna och det största antalet 

medlemmar och kyrkor. Här finns ett gemensamt tänkande kring kontakten med skolan, dels genom 

boken Den blomstertid nu kommer… ett utbildningsmaterial om mötet kyrka-skola  (Lindblom, red., 

2007), dels genom konceptet Skolkyrkan. Trots ett gemensamt tänkande kring skolan centralt är 

skillnaden mellan olika lokala kyrkor stor. Det beror dels på skillnader mellan landsbygd och stad, 

dels på skillnader i personalgruppen i form av antalet anställda och typ av tjänster, t.ex. om det 

finns församlingspedagoger. Även när det finns församlingspedagoger är det inte alls säkert att 

deras inriktning är mot skolan. Det är väldigt individuellt och många kan tycka att skolkontakten 

inte är naturlig utan snarare ”läskig”. Det finns också en form av kontrakt som kan signeras 

tillsammans med rektor för att bl.a. tydliggöra syfte och poängtera vikten av att kontakten mellan 

skola och kyrka är skolövergripande och formell. IP5 använder sig själv av ett sådant kontrakt.  

Svenska kyrkan kan närma sig skolan med en förutsättning som de andra samfunden inte kan. De 

kan förutsätta att ett större antal av deras medlemmar finns i skolan. De kommer alltså inte till 

skolan för att tala om Svenska kyrkan utan för att finnas där de egna medlemmarna finns. 

Intervjuperson 8 är församlingspedagog sedan några år tillbaka. Hon har gymnasielärarexamen i 

botten och har också arbetat som högstadielärare några år innan hon började att arbeta i Svenska 

kyrkan. Hon är uppväxt i en lärarfamilj vilket gör att hon känner att hon har god koll på vad skolan 

förväntar sig i besöken.  För henne ligger hennes arbete som församlingspedagog och hennes 

tidigare lärarjobb väldigt nära varandra. Båda befruktar varandra. Hon är trygg i skolan och gillar 

kontakten med både skolan och eleverna. I hennes församling så är det församlingspedagogerna 

som tar emot skolbesöken. En församlingspedagog kan rikta sig mot vuxna, ungdomar eller barn. I 

församlingen är de två som arbetar mot konfirmander och skolungdomarna. IP8 arbetar mer mot 

skolan medan hennes kollega ansvarar för kyrkvandringar. Där medverkar också IP8. 

Kyrkvandringarna kan vara påskvandringar, Emmausvandringar eller ta upp olika teman som 

arkitektur, symbolik eller traditioner. Det förekommer både besök av hela klasser och av 

elevgrupper, oftast fyra till antalet.  
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Översikt över intervjupersonerna 

Man kan ifrågasätta om det är relevant att gruppera de åtta representerade samfunden i fem 

kategorier. Men då det verkar finnas ett samband mellan intervjupersonerna inom en viss 

samfundskategori och då det också tycks finnas olika syften och förväntningar från skolan utifrån 

vilken samfundskategori man besöker så har jag ändå valt att se samfunden utifrån dessa kategorier. 

Från matrisen nedan kan man se att det finns skillnader mellan de olika samfunden och 

intervjupersonerna men att det också finns en viss likhet inom de olika samfundskategorierna. 

 

 IP 1 - Mikael IP 2 - Erik IP3 - Annie IP 4 - Ali 

 

Hemvist 

 

Etablerad frikyrka 

 

Etablerad frikyrka 

 

Icke kristet samfund 
västerländskt perspektiv 

 

Icke kristet samfund 
multikulturell 

 

Besökens utformning Små grupper 
 HS+GY 

Små grupper 
HS+GY 

Stora och små grupper 
Alla åldrar, vuxna 

Stora grupper, 
Alla åldrar, vuxna 

 

Grundläggande syfte Det som finns bortom 
uppgiften 

Det som finns bortom 
uppgiften. 

Religionens essens Information och 
förståelse 

 

Synen på skoluppgiften Samfundskunskap 
 

Samfundskunskap Lärobokscentrerad 
 

Mediastyrd 

Relationen till skolan Knapphändig Knapphändig Medföljande lärare Medföljande lärare 

Miljön och artefakternas 

betydelse 
 

Nedtonad Nedtonad Mycket stark Nedtonad 

Dialogens betydelse Mycket Stark Stark Mycket Stark Viktig 

 

 

 IP 5 - Senad IP 6- Henry IP 7 - Dani IP 8 - Hanna 

 

Hemvist 

 

Icke kristet samfund 

etnisk  

 

Kristet samfund 

multikulturell 
 

 

Kristet samfund 

etnisk 

 

Svenska kyrkan 

Besökens utformning Stora och små grupper, 

Alla åldrar  

Stora och små grupper 

HS+GY  

Stora och små grupper 

Alla åldrar, vuxna 

Redan etablerade 

kontakter 
Skolungdom 

 

Grundläggande syfte 
 

 

Samexistens  
 

Allmännelig motsats  
till särskiljande 

Information och 
förståelse 

Tillhörighet/ Service 

Synen på skoluppgiften Förståelse  Mediastyrd Temastyrd Dynamisk 

Relationen till skolan Flexibel och 
kontinuerlig kontakt 

 

Medföljande lärare Medföljande lärare Dynamisk 

Miljön och 
artefakternas betydelse 

 

Stark Stark Nedtonad Nedtonad 

Dialogens betydelse Mycket stark Stark Stark Stark 
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Porträtt av några intervjupersoner 

I framställningen har jag valt att porträttera fyra av intervjupersonerna. Med porträtten fanns hos 

mig en önskan att i möjligaste mån få möta ett du innan man låter detta du inträda i ett det-

förhållande där det analyseras och jämförs med andra intervjupersoner. Det vore av utrymmesskäl 

inte relevant att ta med alla intervjupersoner. Jag har valt dessa först och främst för att de lyfter in 

olika perspektiv men fortfarande så att bredden mellan samfunden i någon mån speglar de kriterier 

som jag satte upp för mitt första urval. Andra viktiga aspekter som jag beaktat vid val av porträtt 

var att de var intressanta tolkningsunderlag samtidigt som de sinsemellan var olika och tydligt 

visade olika syn på skolbesöken. Dessutom visade de på en koherens inom dem själva som bidrog 

till tydligheten. 

IP1 Mikael - Evangeliska frikyrkan 

Intresse, nyfikenhet och spänning är ord som Mikael väljer att använda för att beskriva ett bra 

elevbesök. Orden tas upp spontant och återkommer flera gånger i intervjun. Mikael beskriver två 

förhållningssätt hos besökarna. Det första förhållningssättet, som representeras av de flesta elever, 

kännetecknas av ett eget intresse och därför också av egna tankar att diskutera utifrån. Eleverna 

visar en nyfikenhet och följdfrågor föds i en process av tankar skapade under besöket.  Det andra 

förhållningssättet kännetecknas av fokusering på skoluppgiften. Skoluppgiften ska bli klar genom 

att få snabba svar på de frågor som de fått till uppgift att ställa. Fokus ligger mer på de egna 

frågorna än på själva besöket. 

Jag tror ju att det att det handlar om… dels om intressenivå… om man väl har ett intresse och en 

nyfikenhet och kommer hit med den inställningen att det ska bli intressant att veta… då är det ju 

personkemin eller att det bara klickar i samtalet som är avgörande och att jag som möter dem 

gör det genom ett schysst bemötande, att man har kul tillsammans, jag kan skämta lite, vi kan 

prata lite grann. Ja men att det blir avslappnat och ledigt. Att det blir ett samtalsklimat som inte 

känns krystat. Man försöker göra det så att det känns bra och det tycker jag inte brukar vara 

något större problem. Det brukar vara ganska roligt. 

Det finns många likheter mellan den intresserade gruppen och hur Mikael också beskriver ett lyckat 

skolbesök. Det är när intresset och nyfikenheten gör att eleverna går bortom uppgiften och det blir 

något personligt. Mikael beskriver det som ett personligt möte där eleverna får tala och förstå lite 

”djupare” och nämner frågorna: Hur är det att vara kristen? Hur tänker man?  

Elevernas förhållningssätt är den grundläggande faktorn för ett lyckat elevbesök. Då finns 

förutsättningar för ett samtal, personligt möte och dialog som här blir metoden för att nå bortom 

uppgiften. Det är viktigt att samtalsklimatet är avslappnat och inte blir krystat. Personkemin och ett 

schysst bemötande är andra viktiga ingredienser för att nå en dialog. Församlingsrepresentantens 

roll blir att se till att samtalsklimatet är gott och avslappnat. Församlingsrepresentanten kan också 

själv bolla tillbaka frågor för att skapa den dialog som är så viktig för att släppa fokuseringen på de 

egna frågorna och börja reflektera. Lärarens roll blir mer att skapa det intresse som gör att eleverna 

kommer med ett nyfiket förhållningssätt. 

…det jag helst vill få fram det är ju inte främst vad den här församlingen åstadkommer utan att 

det här handlar om nånting som jag tror att Gud gör i en kristen människas liv. Att det handlar 

om nå’nting mer än bara en fin verksamhet, eller att det är en organisation som vilken 

organisation som helst, eller en förening som bedriver en idéburen fråga. Utan har jag lyckats 
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förmedla att en troende kristen är så mycket mer än att vara organiserad i en förening, att det 

handlar om ett liv och en livshållning en livsglöd som berikar en, då tycker jag att jag nått fram. 

Det är vad jag försöker göra. Samtidigt är det en balansgång. Jag vill inte predika och stå och 

agitera på nå’t sätt för min tro. Jag vet ju att de har kommit hit för att de vill lära sig nå’nting om 

församlingen, föreningen, religionen liksom. Men samtidigt så hoppas jag och vill förmedla 

nå’nstans mellan raderna… att det märks att det här handlar om nå’nting mer, att det finns en 

livsglöd kopplat till min tro. Att det inte bara är ett paket som man sagt ja till utan att det finns 

en genuin glöd i det. 

Hos Mikael finns en önskan att infria den förväntan han tror att skolan har på besöket. Den 

uppfattning som Mikael har om skolans syfte med besöket är grundat på de uppgifter och frågor 

som eleverna kommer med. Samtal med lärare är ovanliga och knapphändiga. Mikael uppfattning 

om skolans förväntningar är i huvudsak att det handlar om samfundskunskap och att då beskriva det 

egna samfundet eller riktningen. Detta bryts mot en egen förhoppning och önskan att ge något mer, 

att komma ”bortom uppgiften”. Det handlar om trosfrågor och att ge en förståelse att tron inte är att 

säga ja till ett färdigt paket utan att det handlar om liv, livshållning och livsglöd som berikar livet 

och som många därför väljer som ett positivt val. Här anar jag något av Bubers ”Jag-Du” relation. 

Det räcker inte med att sakfrågan ”Jag-Det” för att förmedla religionens kärna. 

 

Enligt Mikael så är lärarna ute efter att få svar på frågor medan Mikael själv ser lärarens viktigaste 

uppgift i att skapa det intresse och nyfikenhet hos eleverna som gör skolbesöken lyckade för 

eleverna. Mikael efterlyser ett samarbete med lärarna så att man tillsammans kan jobba med 

studiebesöken från två håll. En bättre förberedelse skulle kunna ge intressantare frågor. Mikael 

nämner församlingens koppling till samhällets lokala historia som en viktig aspekt att ta upp i 

besöken. Här ser han att det skulle gå att komma längre om eleverna fått en förförståelse och ett 

sammanhang före besöket. 

IP3- Annie - Stockholmcentret för tibetansk buddhism 

Essensen är ett uttryck som Annie använder för att fånga det som är det väsentliga att förmedla till 

eleverna. För att förklara vad det kan innebära så använder hon ord som atmosfär, stämning, 

upplevelse och känsla. Miljön och artefakterna är viktiga för att skapa denna upplevelse.  

De måste smälta mycket när de är där för miljön ger mycket också. Det är också det som är det 

viktiga att de kommer i en annan religions miljö och möter en person som utövar religionen 

presenterar det och kan ge en levande lektion kan man säga. Det är inte bara böcker och någon 

film. Många har en slags uppfattning om religionerna utifrån böckerna… 

Upplevelsen och känslan påverkar eleverna och resulterar ofta i en känsla av lugn. En form av 

existentiell upplevelse som gör att eleverna förstår meningen - det inre till skillnad från det yttre. 

Naeslund återger i en av sina artiklar en elev som beskriver hur en känsla av litenhet tar tag i henne 

när hon vänder blicken mot takmålningarna i den kyrka hon besöker. Upplevelsen försätter henne i 

ett annat tillstånd där existentiella och emotionella dimensioner tar över, kommenterar Naeslund 

(2009c). Här kan man ana att Annie som samfundsföreträdare också tycker sig se sådana 

upplevelser hos eleverna.  
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När Annie ska beskriva essensen, meningen så gör hon det genom att kontrastera detta väsentliga 

innehåll mot det yttre. Inte mindre än fem gånger kontrasterar hon detta mot det yttre och tre gånger 

så kontrasterar hon det mot det som står att läsa i skolböckerna eller det som pluggas in. 

Nu talar man om de yttre formerna: ”Vad äter de? får man äta det här? får man äta det där?” 

eller ”Vad har munkarna på sig?”. Det är bara yttre former som man går in i. Vi försöker skala av 

det mycket för att se vad som är meningen, vad är innehållet. Sådana frågor är det hela tiden: 

”Hur ska man göra?” och ”Hur många är ni?”, men det är oväsentligt för en buddhist. 

Upplevelsen gör att eleverna förstår att det handlar om något annat än det yttre men också att de får 

ett jordnära förhållningssätt till religionen så att man förstår att den inte är verklighetsfrämmande 

utan tvärtom något som påverkar det konkreta livet. 

… men när man är på plats så får man det ganska jordnära berättat för sig. Man tror att 

buddhism och meditation är något verklighetsfrämmande men i själva verket är det tvärtom. Så 

de märker: ”Jaha det var bara en enkel människa”. Och jag tycker att man får väldigt bra 

kontakt med alla som kommer till den platsen för man kan på en gång börja prata om hur man 

känner som människor – hur vi mår som människor. 

Det är utifrån en psykologisk förståelse av människan som Annie tolkar behoven hos människan. 

Religionen blir ett sätt att hantera livet och kan hjälpa den enskilde att upptäcka att det finns hopp 

men också få tag på det som är kärnan ”att utveckla godhet och förståelse”. Om upplevelsen är den 

ena tyngdpunkten i besöket så är kontakten med eleverna den andra tyngdpunkten. När eleverna får 

en personlig kontakt så märker de att det finns en längtan att prata om saker som de annars inte får 

möjlighet att tala om. Men då är det viktigt att skapa en bra kontakt där ungdomarna får känna att 

de kan vara sig själva också med vuxna. Dialogen betonas starkt av Annie och här finns en syn som 

vi möter hos Buber nämligen att kunskapen är kommunikativ och något som uppstår i dialogen där 

två subjekt i växelverkan och jämlikhet försöker uppnå samförstånd. 

Det finns hos Annie något problematiskt i skolans undervisning. Den tar, genom att fokusera på det 

yttre, bort fokus från det som är kärnan i religionen, essensen. Skolböckerna står som en slags 

portalfigur för skolans undervisning och det som eleverna i skolan ”pluggar in”. De blir viktiga 

eftersom de upplevs som att de ofta ger fel perspektiv (det yttre) och ger eleverna felaktiga 

uppfattningar som då tar tid i besöken att rätta till. Ett sådant exempel är beskrivningen av 

Theravada
12

 som den ursprungliga läran. Läroböckerna har blivit bättre men det är viktigt att de 

fortsätter att utvecklas och att man gör det tillsammans med företrädarna för de olika religionerna. 

Skolbesöken blir ett viktigt komplement till skolans undervisning och det är viktigt att man möter 

samfundsföreträdarna i sin rätta miljö. Naeslund återger en elev som kommenterar just hur 

samfundsföreträdarna känner sig mer hemma och kan förmedla något annan än om de befinner sig 

på bortaplan i skolmiljön (2009b). 

                                                      

12 Theravada, ”de äldstes skola”, är den av de stora riktningarna inom Buddhism som beskrivs som 

den ursprungliga och renläriga medan andra riktningar beskrivits som mindre renläriga. 
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IP5 – Senad Bosniska församlingen 

Jag brukar fråga dem: ”Vilken bild fick ni i huvudet när ni fick reda på att ni skulle komma hit och 

träffa en Imam?” De föreställde sig en man med turban och långt skägg. När de fick se mig som 

en vanlig människa så blev de väldigt överraskade. 

Redan i första repliken kommer Senad in på det som kan beskrivas som hans hjärtefråga, att genom 

att ge nya bilder av islam korrigera gamla fördomsfulla bilder. Målet med detta är lika tydligt i 

intervjun – samexistens. 

Jag tror att vi har nämnt nästan allt som är viktigt men det är bara att säga igen: det är mycket 

viktigt för mig att ha möjligheter att träffa eleverna oavsett på vilken plats. Det är någonting som 

är bra här i Sverige. Jag hade inte samma möjligheter i mitt hemland före kriget. Och det är 

någonting som jag gärna lägger min tid på eftersom det är förutsättningen för ett bättre liv för 

oss alla här i Sverige. Jag tycker att vi på så sätt förstår varandra bättre. När vi förstår varandra 

bättre så kommer vi att leva närmare varandra utan problem. 

Mycket viktigt är en fras som Senad hela tiden återkommer till. Han säger den hela tiden med ett 

långsamt eftertryck, både eftertänksamt och betonat på samma gång. Han tycker att elevernas möte 

med muslimer är oerhört viktigt. Fastän det i citatet ovan är enda gången i intervjun som han 

nämner sitt hemland så tolkar jag det så att det är den kontexten som skapar eftertrycket och allvaret 

i det han säger. Förståelsen mellan människor i samhället är mycket viktig.  

Det är viktigt att de förstår islam och en muslim. Det är mycket viktigt att eleverna förstår 

varandra när det gäller själva religionen, kristna muslimer och muslimer kristna. Att de upplever 

att det är något som är viktigt för en person som är muslim.  

Förståelsen kommer av att religionen är något viktigt för en annan person. Därför räcker det inte att 

bara möta personer som kan islam, man måste också möta dem som har upplevt Islam. 

Du kan lära dig mycket om Islam men det är inte samma att prata med dig som kan mycket om 

Islam. Vi har doktorer i islamologi som kan mycket om Islam men det är en annan sak när de 

svarar på frågor eller diskuterar om Islam än om jag som har kunskaper i Islam men också lever 

som muslim och lever i Islam. Jan Hjärpe kan prata mycket om fastan men han kan inte känna 

vad fastan betyder eftersom han inte har fastat. Han kan citera verser från koranen om fastan 

och från profetens Hadither och sån’t. Men han kan inte diskutera eller förklara hur man känner 

sig när man fastar. Han kan prata om våra fem böner och han kan förklara hur man gör det men 

det innersta när det gäller bönen kan han inte förklara eftersom han inte har upplevt det – 

direktsamtal med Gud. 

Förutom att korrigera fördomsfulla bilder av islam så förekommer det också många rena 

felaktigheter och Senad nämner ett tillfälle då en elev utifrån sin lärobok ställde frågor som byggde 

på rena historiska felaktigheter. Här är ytterligare en viktig anledning till att få tala med dem som 

kan och här nämner också Senad att de som kan men som själva inte är muslimer har en viktig 

uppgift.  

Att studiebesöken ger resultat visar sig i den attitydförändring som eleverna genomgår under 

besöket. När eleverna kommer ställer de sina frågor med en viss ilska eller negativ ton men efter att 

man fått prata och förklara så vänder detta. Allra roligast blir det när elever själva visar intresse för 

religionens kulthandlingar. Ett besök då en klass i åk 6 provade på muslimsk bön nämns som ett 
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mycket roligt och spännande elevbesök. Lärarna som var med tyckte att eleverna skulle få vara med 

om detta trots Senads invändning att föräldrar kanske skulle reagera negativt på detta.  

Senad har en god kontakt med lärarna och de kan tillsammans diskutera innehåll och också plats 

vilket bidrar till flexibilitet i mötet med skolan. Det är oftast tidsramarna som avgör om de träffas i 

skolan eller i moskén. De påverkar också innehållet. Vad gäller innehållet så känner sig Senad 

annars fri och upplever sig inte styrd av några särskilda förväntningar från skolan. Tid finns alltid 

med som en styrande faktor. Han poängterar dock värdet av ett besök i moskén utifrån upplevelsen 

och den förändring av fördomsfulla bilder som det ger. Det är i sig en viktig faktor för att skapa 

förståelse för muslimen och Islam vilket i sin tur bidrar till förståelsen mellan människor och gör att 

vi kan leva närmare varandra utan problem.  

 

IP8 - Hanna i Svenska kyrkan 

Tidigt i intervjun kommer Hanna in på den skolkontakt som hon har med en närliggande 

högstadieskola. Den delen av hennes tjänst som hon tillbringar i skolan är viktigare för henne än när 

skolan besöker henne i kyrkan. Hennes tid i skolan ger också en annan dimension till elevernas 

besök i kyrkan eftersom hon då redan känner eleverna och har en etablerad kontakt. 

Men då har du en del upparbetade kontakter? 

O ja. Det måste ju vara från båda håll. Lärarna måste ju känna sig bekväm med att… för jag är 

ju väldigt tydlig med att jag är från kyrkan när jag kommer. Det är ju inte så att jag vill 

evangelisera på nå’t vis men jag är från Svenska kyrkan och får jag frågor när jag hänger ute i 

…där de har rast så får de ju svar utifrån att jag är kristen. Då har jag även varit med på ett 

föräldramöte och berättat. Det är förankrat och min roll är ganska klar när jag är där. Jag går ju 

inte in och tar lärarrollen när jag är där, även om det ibland kliar i fingrarna. Det gör jag aldrig. 

Ser mig som en resursroll. 

Det finns en viss spänning mellan att evangelisera och att finnas för medlemmarna när Hanna 

uttalar sig. Det finns hos Hanna en vilja att få evangelisera, d.v.s. att få berätta vad tron betyder för 

henne. Hon vill gärna få kontakter och att hitta konfirmander, men det är rollen, uppdraget och 

uppdragsgivaren som avgör vad som ska förmedlas i varje situation. Det visar sig att själva syftet 

skiftar beroende på rollen, uppdraget och uppdragsgivaren.  

Skolkontakten är i första hand motiverad utifrån Svenska kyrkan som organisation. Hon vill finnas 

där medlemmarna finns - en service till medlemmarna. Den serviceinriktningen sträcker sig också 

mot skolan och lärarna i och med att Hanna erbjuder sig att ha livskunskap och att ha handledning 

till lärare och arbetslag som själva undervisar i livskunskap. Detta ligger också nära det diakonala 

perspektiv som hon pekar på. Det behövs vuxna i skolan, dels som ett stöd för lärarna som har en 

tuff uppgift och direkt för eleverna som får en vuxen att samtala med. Hon har också ett personligt 

motiv och nämner att det är eleverna som gör det roligt. ”Det är roligt att få var med när eleverna 

funderar och tänker”.  

Då är det ju inte för att jag ska övertyga någon i tron eller evangelisera. Då gör jag ju det utifrån 

det samarbete med skolan som jag har. Och då tänker jag också så när jag är skolan. Men i en 

konfirmationsklass t.ex. så känner jag ett annat - där kan jag mer tala om hur tron har förändrat 
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mig. Men det tror jag inte att jag gör i en klass om det inte är det som de vill veta: ”Kan inte du 

komma hit och berätta hur det är att vara kristen”. Det kan jag göra. 

I lärarrollen kan hon som SF säga att hon tror men hon måste vara mer formell och inte påverka i 

sin egen riktnings favör. Då agerar hon utifrån läraruppdraget. Som representant för Svenska 

Kyrkan kan hon berätta om sin tro men hon finns i en resursroll och det är eleverna och lärarna som 

äger makten över innehållet. Nyckelordet är flexibel: ”Man får vara flexibel utifrån vad läraren vill 

att man tar upp”. Kyrkan kan också ge förslag eller erbjuda exempelvis kyrkvandringar. Ifrån 

kyrkans håll blir det att finnas för medlemmarna när man är i skolan. I kyrkans egen verksamhet, 

som t.ex. i konfirmandundervisningen, är själva uppdraget däremot att ge evangelium och kyrkan 

äger då makten över innehållet.   

Samarbetet med skolan är komplext och innefattar i sig själv fler olika roller för Hanna. Lärarollen 

– när hon undervisar i Livskunskap, Handledarrollen - när hon handleder ett arbetslag i 

livskunskap, Resursrollen - när hon möter eleverna i skolan och servicerollen – att finnas för 

medlemmarna. Ett nyckelord för Hanna är tydlighet. Det handlar om tydlighet mot skolan, föräldrar 

och elever. Det får inte finnas någon dold agenda därför är hon tydlig med att hon inte är lärare 

utan representant för Svenska Kyrkan. Då kan hon vara tydlig med vad hon själv tror och står för. 

Hon är där för att representera något annat. Men hennes möjligheter har en gräns, hon är ju inte där 

för att ”evangelisera”. Hon var i början väldigt noga med att påpeka att det inte utövades religiösa 

riter med eller för eleverna utan att man talade om dem. Bakom det uttalandet finns en föreställning 

om vad man får och inte får göra som kyrka i skolan. 

Både det fokus som tjänsten ger och Hannas bakgrund gör att hon nu sedan några år tillbaka inte 

bara har en etablerad kontakt med skolan utan en etablerad kontakt som skulle kunna beskrivas som 

en ömsesidig relation mellan skolan och kyrkan. Det finns ett samarbete och flexibilitet som gör att 

hon kan ge lärarna det de vill ha. Hon ser själv sin egen lärarerfarenhet som viktig för den relation 

hon har med skolan. Hennes lärarerfarenhet gör att hon förstår lärarna och hur de tänker. Det gör 

också att hon är trygg i skolsituationen. Tryggheten är viktig för att skapa en annan viktig faktor för 

en bra skolkontakt – förtroende.  Ytterligare en viktig faktor som hon pekar på är personkemin. Det 

måste stämma i kontakten med lärarna. Alla dessa faktorer är viktiga för att skapa ömsesidighet i 

kontakten där skolans önskningar kan få styra och där hon som samfundsföreträdare kan vara 

flexibel så att hon kan tillmötesgå önskemålen. Hannas närhet till skolan gör att hon kan visa 

flexibilitet och i dialog med läraren komma fram till vad som är bäst och på så sätt tillgodose det 

läraren behöver. Hannas syn på kontakten med skolan är personorienterad.  Den bygger på en 

personlig kontakt och en relation som möjliggör ett ömsesidigt utbyte. 

Viktiga teman i materialet 

Under denna rubrik vill jag lyfta fram vad SF har att säga om det som är denna studies syfte och 

vad intervjupersonerna själva lyfter fram som viktiga teman. Detta har jag samlat i tre 

fokusområden: samfundsföreträdarna, skolan och eleverna. Till dessa fokusområden har jag i 

rubriken lagt till några nyckelord som framträtt som viktiga i intervjuerna. När SF berättar om sina 

erfarenheter så tar de samtidigt upp det som de ser som viktigt med besöken. Det har alltså visat sig 

vara en viktig aspekt i materialet och har samlats under rubriken Samfundsföreträdarna - 

upplevelsen, drivkraften och målet. Relationen till skolan och synen på skoluppgiften är något som 

varierar mycket mellan intervjupersonerna och beskrivs under rubriken Skolan – kontakten, 
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uppgiften och förväntningar. Vad besöken genererar i kvaliteter och lärande har samlats i den sista 

under rubriken Eleverna – attityder, fördomar och lärande.  

Samfundsföreträdarna - upplevelsen, drivkraften och målet.  

Skolan skickar elever för att besöka samfund för att man vill fullgöra en kurs. Eleverna gör detta 

som ett led i sin utbildning vilket inte motsäger att det hos eleverna finns ett eget personligt intresse 

av besöken. Men av vilken anledning ställer SF upp trots ofta små resurser och en ansträngd 

arbetssituation?  

Jag hade en, om det nu var en högstadie- eller gymnasieklass, och vi skulle hålla på i 40 minuter 

men efter en och en halv timme sa läraren: ”nu måste vi gå”. (IP8) 

Så kan en SF beskriva ett lyckat skolbesök. Generellt har man en mycket positiv bild av besöken. 

De negativa upplevelser man pekar på härrör sig nästan alltid från tillfällen då man uppfattat 

eleverna som ointresserade, oengagerade och ovilliga att ställa frågor. Oftast har det rört sig om 

större grupper. De mindre upplevs oftast som att de kommer med ett större intresse.  

Jag tycker att alla besöken är bra sen är det några som utrycker sig att de har fått det de vill ha 

eller har lärt sig något nytt. Det finns vuxna grupper ibland. De uttrycker att de fått en bild de 

inte hade förut. (IP 7) 

Det finns bland samfundsföreträdarna en förhoppning att infria den förväntan som man tror att 

skolan har på besöken. Man är mån om att eleverna får svar på sina frågor och att de löser sina 

uppgifter. Hos IP 1 finns en önskan att infria det som han uppfattar som skolans förväntning men 

den bryts mot en egen förhoppning och önskan att ge något mer - att komma ”bortom uppgiften”. 

Detta handlar för honom om trosfrågor och att ge en förståelse att tron inte är att säga ja till ett 

färdigt paket utan att det handlar om liv, livshållning och livsglöd som berikar livet och som många 

därför väljer som ett positivt val. IP1 beskriver det som ett personligt möte där man får tala och 

förstå lite ”djupare” och nämner som exempel frågorna: Hur är det att vara kristen? och Hur tänker 

man som kristen?  

Och egentligen så borde frågan vara vad tycker pingströrelsen om den här frågan men det blir: 

”vad tycker du om det här?”… det blir personligt till slut: ”Varför är du kristen?” … eller ”varför 

ska man tro på Gud” – sådana här förtäckta frågor. Men får man till dem och det blir ett 

meningsutbyte, det är ju såna här ljuspunkter i samtalen. Men utifrån arbetet så tror jag inte att 

det var lärarens agenda, utan det är vad som händer.  (IP2) 

Också IP2 nämner de personliga frågorna och tydliggör spänningen mellan vad han uppfattar som 

skoluppgiftens syfte och de mer personliga frågorna som gör att det blir ett meningsutbyte. Det är 

frågor som rör det tron ”handlar om” till skillnad från verksamhetsfrågorna (det man gör). Detta rör 

sig för honom inte bara om samtalets innehåll utan framförallt om samtalets art. Meningsutbyte kan 

tolkas som att det rör sig om något ömsesidigt till skillnad från informationen som lika gärna, enligt 

IP2, kan läsas på församlingens hemsida. 

De personliga frågorna blir viktiga utifrån flera aspekter: de berör ett viktigt innehåll (essensen), de 

engagerar utifrån att det är frågor grundade i elevernas eget intresse och de bidrar till en dialog. 

Engagemanget lyfts fram av flera av intervjupersonerna, starkast hos IP 6. Då är inte det väsentliga 

att frågorna rör det som av SF uppfattas som ett väsentligt innehåll utan de blir viktiga utifrån att de 

berör och engagerar eleverna. Då kan frågor som gör eleverna upprörda , t.ex. samfundets 
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ståndpunkt vad gäller kvinnliga präster bli en bra utgångspunkt för diskussion just därför att det 

engagerar eleverna och man både lyssnar och får utrymme att argumentera för en egen ståndpunkt. 

Det finns framför allt hos frikyrkans och även Svenska kyrkans företrädare, samt den buddhistiska 

representanten, en önskan att nå det personliga och att beröra de personliga frågorna. IP 3 vill hitta 

en gemensam utgångspunkt med eleverna genom att tala om hur vi känner oss och mår som 

människor. Man vill förmedla något på det existentiella planet som t.ex. att man som ung kan få 

vara sig själv när man talar med vuxna eller att få se att det finns hopp och en utväg när man själv 

hamnar i svåra stunder. Hos IP 3 är det också teologiskt motiverat eftersom kärnan i buddhismen 

handlar om att upptäcka godheten inom sig själv. Kärnan i Buddhismen beskrivs här som något 

individuellt och det mellanmänskliga blir för henne ett sätt att förstå vad buddhismen ytterst handlar 

om.  

Här finns en skillnad mellan dem som företräder etniska och mångkulturella samfund och de 

övriga. De förstår sin uppgift utifrån skolan mer som att de vill veta om oss. Här verkar det finnas 

en skillnad i de frågor som SF möter. Detta blir tydligt hos IP7 som företräder en nationell kyrka 

där frågorna handlar mycket om den etniska gruppen. Man ser sin uppgift utifrån att man företräder 

en etnisk/kulturell grupp som skiljer sig från det svenska och de vill följaktligen ge information om 

och förståelse för den egna gruppen.  

”I skolan vet man att man ber men inte varför” (IP4).  

Företrädarna för denna grupp av samfund ser besöken också som en fördjupning och en ytterligare 

dimension till det skolan och skolböckerna kan ge. Ibland är det rena felaktigheter som måste 

korrigeras (IP3, IP5).  

Den förra gruppen ser på ett liknande sätt sin uppgift mer allmännelig i den bemärkelsen att man 

tonar ner skillnader mellan samfund och riktningar för att komma till det som man själv tycker är 

viktigt i tron – religionens väsentliga innehåll eller ”essensen”. Man ser det som mindre viktigt att 

profilera det egna men upplever det lite problematiskt eftersom flera av IP uppfattat skoluppgiften 

som just samfundskunskap och gärna vill tillmötesgå detta.  

Buddhisten beskriver det för henne viktiga att förmedla med just termen essens, kärnan eller det 

inre och kontrasterar det mot det yttre, det man äter, har på sig, högtider etc. Det är just det yttre 

som skolan står för i hennes beskrivning– det man pluggar till. Här ser hon sin uppgift som den som 

kan ge en levande lektion till skillnad från skolan. Medan kyrkornas företrädare beskriver 

”essensen” som det personliga eller religionens innehåll. Det handlar dels om att ge en förståelse 

för att religionen inte är ett färdigt paket utan något levande som berör djupt personligt.  

Det handlar också om att försöka förmedla att tron inte bara är ett yttre levnadssätt utan något som 

man lever och upplever. 

 Ja. Så att de inte går härifrån och tycker att de gör konstiga grejer där inne… För man kan ju 

förklara mässan men är man inte katolik då är det svårt att förstå det. Det viktigaste är att veta 

vad de än gör så är de kristna. Vad de än gör, de läser igenom bibeln. Vad de än gör - de tycker 

om alla andra. Vi älskar alla andra. Är du homosexuell, vad du än är, är du välkommen in i 

kyrkan. Det är det viktigaste för då kan man komma själv och uppleva vad mässan är. 

Det som IP 6 helst av allt vill förmedla är mässans betydelse eftersom den är så viktig för den 

katolska tron. Den är central men svår att förklara och svår att förstå utan att själv delta eftersom det 
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handlar om en djup upplevelse. Det finns alltså dimensioner av tron som är svåra att förmedla 

genom skolbesöken. I och med att mässan själv är svår att förklara så blir det ett viktigt syfte för 

IP6 att förmedla att kyrkan är öppen för alla och att bemöta fördomar och annat som kan utgöra ett 

hinder för någon att besöka mässan och på så sätt själv kunna få en upplevelse av mässan. Av de 

andra intervjupersonerna är det framförallt IP3 som betonar upplevelsen på platsen och då inte som 

något som inte går att förmedla genom skolbesöken utan tvärtom som något som förmedlas genom 

miljön och artefakterna. Hos IP5 är denna betoning på platsen och öppenhet för upplevelsen 

påtaglig. Den är viktig för förståelsen av religionen men det är något som skolbesöken inte kan ge. 

Det finns hos de som företräder etniska och multietniska samfunden en vilja att besöken ska leda 

till förståelse mellan olika kulturer och vad man skulle kunna sägas vara gemensam vilja till en 

gemensam samhällsidentitet. I den katolska kyrkan yttrar det sig i en vilja att se likheterna med 

andra kyrkor, nedtoning av det särskiljande och av att man ser det som vikigt att man förstår att det 

är en kristen kyrka (IP6). Hos Islamiska kulturcentret (IP4) betonar man hur man nu allt mer har 

blivit en del av det svenska samhället. Allra tydligast är detta hos IP5 där själva grundsyftet inte 

bara är förståelse utan kan beskrivas som samexistens. Att vi ska kunna leva nära varandra utan 

problem. Det är antagligen inte en händelse att den som själv har en historia av hur allvarligt 

konflikter mellan människor kan utvecklas är den som så starkt betonar detta syfte med 

skolbesöken. 

En avvikande uppfattning företräds av SF från Svenska kyrkan (IP8) som menar att den 

huvudsakliga uppgiften för henne är att finnas där de egna medlemmarna finns d.v.s. i skolan. Här 

finns en medveten satsning på att finnas i skolan och betydelsen av att just komma till kyrkan tonas 

ner. Men även här finns också precis som ovan en längtan att vilja nå fram till det personliga 

samtalet. 

Det finns ytterligare aspekter av drivkraften till att ställa upp: 

Personliga: Det är positivt, energigivande och kul. Många av SF skulle kunna beskrivas som 

sociala. De tycker helt enkelt om att möta människor och tycker skolbesöken är roliga och gör detta 

även om de inte har det uttalat i sin tjänstebeskrivning. 

Diakonala: Det är viktigt med vuxna i skolan (IP8) och det är viktigt att eleverna får prata med 

vuxna i viktiga frågor (IP3). 

Teologiskt grundade eller grundade i den egna organisationen: Man har som uppgift att möta 

människor (IP2). Man vill bidra med något (IP3). Skapa en interreligiös mötesplats där skolbesöken 

är en del av detta (IP3). När någon vill ha information och veta mer så är man skyldig och vill ge 

detta (IP4). Finnas där medlemmarna finns (IP8). 

Bemöta fördomar: Det finns en önskan att visa att man är vanliga människor (IP4). Man vill ge en 

positiv bild. Det finns en glädje i att se elever ändra attityder (IP2) 

Skolan - kontakten, uppgiften och förväntningar. 

Skolbesöken är en viktig kontakt till skolan. Det finns hos företrädarna en önskan att svara upp mot 

de förväntningar som de tror att skolan ställer både på dem och på eleverna. Skolbesöken är 

återkommande och en kontinuerlig kontakt mellan samfund och skola. Hur uppfattar 

samfundsföreträdarna skoluppdraget och sin relation till skolan? 
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Relationen samfund - skola 

Relationen till skolan ser väldigt olika ut mellan de olika samfunden. Om man med kontakten med 

skola tänker på kontakter med skolans personal så kan den skifta mellan ytterligheterna ”nästan 

obefintlig” som hos frikyrkorna och ”intensivt samarbete” som IP 8 beskriver det i Svenska 

Kyrkan. Det går dock att se vissa mönster utifrån de olika samfundskategorierna.  

I de etablerade frikyrkorna är det sällan som det förekommer klassbesök. Det vanliga är elevbesök i 

form av smågrupper. Kontakten med skolan sker där i huvudsak genom eleverna. Mer sällan ringer 

lärare och då för att boka tid. Informationen är knapphändig och det finns väldigt lite av 

kommunikation kring besökets syfte, själva uppdraget och elevernas uppgift. Återkoppling av 

besöken sker ytterst sällan. Det som SF vet om uppgift och syfte är det som de själva sluter sig till 

utifrån elevernas egen beskrivning och deras frågor. De ser själva inte något behov av att kontakta 

lärare utan upplever sig ändå förstå vad eleverna är ute efter. 

I de kristna samfunden med etnisk/kulturell bakgrund och i de icke kristna samfunden finns det en 

större frekvens av helklassbesök och också besök av grupper utanför skolan. Hos Islamiska 

kulturcentret beskrivs det som den klart dominerande typen av besök. Vuxenbesök utifrån eget 

intresse betonas som ett viktigt inslag. Generellt verkar det finnas ett större intresse hos skolorna 

och lärarna. Kanske är det ett uttryck för att få veta mer om det okända eller att man dras till det 

mer exotiska. I klassbesöken kommer lärarna själva med och det blir då kontakten till skolan. I 

vissa fall är det lärare som återkommer med nya klasser och då uppstår en relation och en känsla av 

att man förstår vad läraren vill ha ut av besöken. Det finns i ett fall en mer upparbetat relation 

mellan skolan och Intervjupersonen.  IP5 har flera sådana återkommande och kontinuerliga 

kontakter med lärare vilket gör att hans förhållande till skolan blir mer flexibelt. Han kan i samtal 

med läraren bestämma tid och plats samt påverka innehållet.  

I Svenska kyrkan har man kyrkvandringar med olika innehåll och som drar till sig klassbesök. Där 

har lärarna också möjlighet att påverka innehållet. IP8 har dock en helt annan kontakt med skolan 

som skulle kunna beskrivas som en ömsesidig relation. Hon finns i skolan och har en önskan om att 

få finnas som en resursperson både för elever och lärare. Hennes kontakt med skolan kännetecknas 

av att hon är trygg i skolmiljön och lika gärna vill möta eleverna där som i kyrkan. Hon känner väl 

till skolan och deras uppdrag och har lätt att anpassa sig efter olika roller och krav. Lärarna känner 

henne väl och hon vill gärna tillmötesgå lärarna i deras önskningar. När eleverna kommer till 

kyrkan har hon redan en etablerad kontakt med eleverna som gör att hon redan är godkänd som 

person och därmed har en relation som gör att besöket blir avspänt på ett sätt som inte annars hade 

varit möjligt. 

Skoluppgiften 

Nu förstår jag ganska snart att man ska göra ett arbete, man ska skriva om Pingstkyrkan. Så det 

är klart att inom det ämnet så tror jag att eleverna har fått väldigt fria ramar – att ställa 

frågorna…  

Det är klart att det kan bli bra samtal ibland men faktamässigt för dem är det ju inte bra. Det 

handlar om den här förkunskapen och det handlar om att de måste begränsa frågorna ibland, 

åtminstone sortera upp dem. Det skulle nog hjälpa dem med sitt arbete. Nu tänker jag på 

elevernas bästa. För mig skulle de gärna få ställa mer trosfrågor men deras uppgift är en annan. 

(ip2) 
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Synen på skoluppgiften och skolans förväntningar skiftar likaså. I de etablerade frikyrkorna 

uppfattar man det som att man är ute efter att veta mer om själva samfundet och vad som särskiljer 

dem åt, med andra ord - samfundskunskap. Elevernas faktabetonade frågor samt elevernas 

beskrivning av uppgiften som att man vill veta mer om pingstkyrkan gör att de får en uppfattning av 

att skolan är ute efter faktabaserad kunskap kring det egna samfundet. Det finns en konflikt mellan 

det man uppfattar som skolans förväntning och det man själv tycker är viktigt att förmedla i 

besöket. Själv menar man att ett viktigt syfte med besöken är att nå reflektion och få till stånd det 

personliga samtalet. Samfundskunskapen uppfattas som mindre viktig och man vill gärna komma 

till det som man uppfattar som religionens väsentliga innehåll och innebörder. 

Hos invandrarsamfunden finns det likaså en uppfattning att skolan är ute efter deras riktning men 

man har generellt en känsla av att skolan är ute efter förståelse för och fördjupning av den egna 

religionen. Också här finns en önskan att ge svar på elevernas frågor. För IP 5 blir det tydligt att 

eleverna genom sina frågor visar fördomar och negativa attityder som genom att bemötas med 

förklaringar kan ge ett nytt perspektiv och en ny syn och därmed en fördjupad förståelse.  

Kyrkorna verkar ha en känsla av att eleverna är ute efter att veta mer om religionen. Medan de icke 

kristna samfunden har en större öppenhet för att inte bara prata om bön utan också att be. Det 

speglas nog inte bara av SF egen uppfattning utan av en större öppenhet för detta hos såväl lärare 

som elever. IP6 beskriver ett sådant exempel då gruppen ville prova bön och läraren trots vissa 

betänkligheter hos SF valde att låta gruppen få vara med om detta.  

Möter du mycket fördomar hos eleverna? 

Inte hos elever. Hos lärare, rektorer men inte hos elever. Jag vet inte varför. Ett exempel: det 

var två muslimska pojkar här och då var det så väldigt (uttalat) att de inte behöver gå in i kyrkan 

men pojkarna, när de själva fick höra det: ”men vi vill ju också gå med, vi har aldrig varit inne i 

en kyrkan”. Då säger en av pojkarna till rektorn: ”skäms du för din tro eller?” Det var som himla 

roligt och det var ju inget konstigt. Så jag upplever nästan aldrig något från elever. Mer att de 

frågar och jag får försöka förklara. Jaha, och så är det bra sen. Men jag tror att personalen är 

räddare. De är rädda att det ska bli fel, man har hört om negativa erfarenheter. Man är rädd att 

stöta sig med de som har en annan religion.   

IP 8 beskriver tvärtemot en mer återhållsam attityd hos lärarna just när det gäller praxis och kult.  

Flera gånger har hon fått förklara att man inte kommer att be under besöket utan att man bara 

kommer att tala om bön. Hon har också en erfarenhet av rädsla hos lärarna för hur eleverna med 

icke svensk bakgrund ska reagera inför besöket i en kyrka. Ingen av intervjupersonen har beskrivit 

en motsvarande rädsla för detta vid besök hos icke kristna samfund. 

Elevernas frågor 

Frågorna som eleverna kommer med uppfattas som väldigt centrala i besöket. Alla relaterar till dem 

på något sätt och de anses generellt som viktiga och som en betydelsefull del av besöket.  

Sen förväntar man sig också frågor från dem så att man får svara. Det blir bättre så. (IP4)  

De ifrågasätts också i några fall. Hos IP 2 kretsar en stor del av samtalet kring elevernas frågor.  

De har ju sitt frågeformulär som de har skrivit ner. Det är oftast en som frågar och en som 

skriver för glatta livet. (skratt) De har ju sällan med sig någon annan utrustning utan det är ju 
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bara att den ene frågar och den andra skriver och jag kan svara Kalle Anka eller vad som helst 

och det skrivs ner. 

Han beskriver det problematiska med att eleverna är bundna till sina frågor och så fokuserade på 

dessa att de blir ett hinder för reflektion och dialog. Här skjuter jag/det- relationen jag/du -

relationen åt sidan. Samtidigt så anser han att elevernas frågor och öppning påverkar utgången av 

samtalet. Det vittnar om att elevernas frågor får styra samtalet något som också upplevs 

problematiskt eftersom frågorna är ostrukturerade och hoppar från olika ämnen och olika nivåer i 

samtalet. Det upplevs som att det inte finns någon struktur i frågorna. Eleverna beskriver uppgiften 

på ett sätt och frågorna tar sedan upp helt andra saker. IP2 vill därför se en mer aktiv coachande roll 

hos lärarna när det gäller elevernas frågor. Det blir nu hans uppgift att komma förbi frågeformuläret 

något som kräver tid och engagemang. IP 2 beskriver att de mindre lyckade besöken är när han 

själv är stressad så att han bara snabbt hinner svara på elevernas frågor.  

IP 1 har en liknande erfarenhet av elevernas frågor och kommenterar att det finns både frågor som 

är styrda av läraren och som alla ställer och andra frågor som eleverna själva står för. 

Ibland kan man märka väldigt tydligt. Särskilt när det är flera grupper från samma klass, som 

kommer från samma skola att det är samma frågor, liksom att vissa frågor ska de ha och vissa 

märker man att de har fått fria händer att klura på frågorna, så det varierar ju mycket. (IP1) 

Etikfrågorna nämns som vanliga i framförallt frikyrkorna och katolska kyrkan och då nämns frågan 

om synen på homosexualitet specifikt. 

Det kan jag tycka är tröttsamt att man alltid ska behöva prata om homosexualitet eller… Inte 

varje gång men åtta av tio grupper ställer ju frågan om homosexualitet… eller sex över huvud 

taget… men  visst det är ju intressant att samtala om moral över huvudtaget. (IP 1) 

IP 6 beskriver det som att när man inte har förberett sig och forskat om samfunden så ställer man 

frågor utifrån det man har hört på omvägar genom kompisar eller på TV. I katolska kyrkan blir den 

vanligaste frågan varför prästerna inte gifter sig. Det finns ett samband menar han mellan 

förberedelse och bra frågor. När man är förberedd ställer man frågor om det som rör centrala delar i 

samfundet som t.ex. Marias betydelse för katolska kyrkan. Med Gadamer skulle vi kunna säga att 

den hermeneutiska cirkeln har snurrat ett varv från förförståelse till förståelse till ny förförståelse 

redan innan besöket äger rum vilket leder till andra frågor. Ett annat sätt att möta detta har IP 8 (se 

nedan) som menar att eleverna kanske inte alls ska jobba med frågor i förväg och då låta besöket ge 

den förförståelse som sedan leder fram till frågor som man sedan kan besvara vid ett senare tillfälle 

om man inte hinner det under själva besöket.  

En viktig skillnad mellan de båda besöksformerna är graden av förberedelser menar IP6. De som 

kommer ensamma utan lärare har ofta förberett sig mer, något som avspeglar sig tydligt i elevernas 

ställda frågor. Elevernas frågor är ett centralt tema för IP6 och uppehåller sig mycket vid olika 

gruppers förmåga och oförmåga att ställa frågor. Han menar att man i elevernas frågor kan ana 

lärarnas kompetens på området. Kan läraren mer är eleverna ofta bättre förberedda och ställer 

därmed bättre frågor. Han menar också att de som kommer två och två ofta är bättre förberedda än 

de som kommer fler. 

De muslimska SF visar ännu tydligare på hur media formar elevernas frågor. IP 4 menar att det är 

en viktig anledning till att låta eleverna komma på besök för att rätta till den bild eleven har fått via 

media.  
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Man kan läsa vad som helst men det betyder inte att allting är rätt. Det är då när man kommer 

till moskén, då får man rätta svar, då vet man ja det är så. Då kan man skilja mellan det man 

har läst och det man har fått svar på. 

IP 5 visar på hur händelserna i USA 11 september 2001 på elevernas frågor men att frågorna om 

terrorism nu minskat eftersom vi inte har haft liknade händelser i väst på ett tag. 

Ip8 i svenska kyrkan nämner mer personliga frågor som svar på frågan vilka vanliga frågor eleverna 

ställer. En vanlig fråga kan vara: Hur kan du ens tro på det här? Eller tror du på allt som står i 

bibeln? Man kan tänka sig att det inte är en tillfällighet att det är just IP8 som nämner dessa frågor 

eftersom hon redan har en etablerad kontakt. Detta kan tyda på att eleverna har personliga frågor 

men att man först ställer dem när man har en etablerad och trygg kontakt med SF. En annan möjlig 

tolkning är att det finns en tillhörighet till just denna tradition och därför också en trygghet att ställa 

personliga frågor. Andra elevfrågor som hon nämner är frågor som dyker upp i anslutning till 

påskvandringar i kyrkan. Där blir svaren förklarande och ger en slags aha-upplevelse hos eleven. 

Frågorna får alltså anses som viktiga eftersom de påverkar och i mycket styr innehållet i besöken. 

De är också viktiga eftersom de visar på fördomsfulla bilder och felaktigheter som SF då kan 

bemöta. Men det får inte vara vilka frågor som helst. Det ska vara bra frågor. Frågor som kommer 

ur en förberedande studie av samfundet. Bra frågor kan också vara personliga frågor som eleverna 

ställer utifrån sitt eget intresse. Frågorna är också en väg in i diskussionen och dialogen som 

kännetecknar ett lyckat besök. Här har lärarna en viktig uppgift att stimulera och engagera eleverna 

att ställa frågor som öppnar både eleven och samtalet så att inte fokus hamnar på själva 

”frågeformuläret”. Det finns också en kritik av att eleverna arbetar med frågor före sitt besök: 

Jag vet inte… Ibland tänker jag så här om det här med att man ska bli tvingad att skriva frågor, 

det är inte alltid man har några frågor. Utan man går hit och tittar och hör sen kanske det 

kommer frågor. Det är nästan bättre att efteråt, nu hade klassen några frågor och så skicka dem. 

Men det blir lite krysstat att ställa frågor om saker man kanske inte vet. Utan det är bättre att få 

komma och under tiden, om det finns frågor, få ställa dem eller att läraren samlar ihop dem 

efteråt och skickar dem eller att jag kommer ut en gång till och träffar klassen. 

 

IP 8 är den enda som reflekterar över om frågor ställda i förväg överhuvudtaget är bra att jobba 

med. Hon menar att det kan vara bättre att eleverna får ställa de frågor som uppkommer ur själva 

besöket. Ett sätt att hantera detta vore att göra uppföljning efter besöket något som skulle vara 

möjligt för henne eftersom hon har en relation med lärarna och skulle kunna ställa upp på detta om 

lärarna vill. Detta skulle ju vara svårt för de SF som inte har en kontakt med skolan eller läraren. 

Miljön och Artefakter 

Vad spelar då Miljön och artefakterna för roll i besöken? Det finns en entydighet i att man tycker 

att det är värdefullt att man kommer till kyrkan och moskén. Den känns nedtonad hos flera av SF 

och kommer upp först efter att frågan ställs. Det verkar som man har fokus på att ge svar på 

elevernas frågor och tänker inte riktigt på vilken roll artefakterna kan spela. Man tar emot eleverna 

på kontoret eller i foajén och det är ingen självklarhet att man visar kyrkolokalen. Hos kyrkorna är 

den personliga kontakten mer betonad och kyrkorummet kommer i andra hand. IP1 nämner 

kyrkolokalen och den förvåning den kan skapa hos eleverna när de förstår hur många som möts där 

varje söndag. Även en av de muslimska företrädarna tonar ner kyrkorummet och betonar 
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informationen men pekar samtidigt på betydelsen av att ha sett en moské. Trots detta så upplevs det 

som viktigt att se rummet eftersom man på ett helt annat sätt kan förklara när man har dem framför 

sig. IP 7 menar att det också skapar ett intresse och nya frågor hos eleverna som de inte hade kunnat 

ställa om de inte sett dopfunten och ikonerna. 

IP5 som själv går ut till skolorna betonar vikten av att skolan kommer till samfundet: 

Det är mycket bättre att de kommer hit. I skolan presenterar man sig och säger några ord och 

sedan ställer de frågor. Men när de kommer hit ser det direkt hur en moské ser ut.  Man kan se 

lokalen, vad man gör och hur man utför sina böner. Man kan på ett bättre sätt se hur det 

fungerar i en muslimsk församling , imamen och andra personer som hjälper till.  Jag tycker det 

är bättre att skolorna kommer än att imamerna och prästerna går till skolan. 

Starkast betonas miljön och ”sakerna” av den buddhistiske företrädaren där man tagit ett 

gemensamt beslut att inte gå ut i skolorna utan att låta skolorna komma till sig p,g.a. miljöns och 

artefakternas betydelse. 

Skolböcker 

Skolböckerna tas upp av två av SF och då är det utifrån de felaktigheter som dessa har gett 

eleverna. Detta gör det viktigt för eleverna att komma till samfunden för att få en alternativ bild. 

Det är också viktigt att vidareutveckla skolböcker och lärarmaterial och göra det tillsammans med 

samfundsledarna. Skolböckerna betonas också vid något tillfälle som viktigt för att ge den 

föreberedelse som man sedan kan fördjupa vid besöket. 

Eleverna - attityder, fördomar och lärande 

Jag vill i studien undersöka samfundsföreträdares egen förståelse av sitt uppdrag när de tar emot 

klasser och elevgrupper. Vilken typ av kunskap, insikt och kvaliteter genererar skolbesöken hos 

elever enligt samfundsföreträdarna? Vad har eleverna fått med sig när de återvänder till skolan? 

Vilka lärdomar har de gjort? 

Religionens väsentliga innehåll 

Företrädaren för den tibetanska buddhismen beskriver att eleverna redan när de kommer har en 

positiv bild av religionen. De kan t.ex. ha hört något positivt om ”icke våld” eller Dalai Lama. 

Besöket blir viktigt dels för att korrigera felaktigheter men framför allt för att ge det boken inte kan 

ge – upplevelsen. Upplevelsen hör nära samman med det som hon kallar religionens essens, 

religionens väsentliga innehåll. Det beskrivs som en motsats till det yttre som ofta ges i böckerna. 

Detta det inre skulle kanske i viss mån kunna ges i skolan men detta kan ändå inte ersätta en 

levande person. Elevernas attityd förändras eller snarare förstärks i positiv inriktning mycket 

beroende på den upplevelse som platsen ger. Här finns en parallell med flera samfundsföreträdare 

som ser att det finns en innehållsaspekt som man inte tar upp i skolan eller som man inte har 

möjlighet att ta upp i skolan men som besöken kan beröra. Denna innehållsaspekt korresponderar 

med ett intresse som man ser hos ungdomar men som de inte har utrymme att diskutera i skolan 

eller med andra vuxna. Dessa samtal gör att eleven går hem med nya tankar, reflektioner och 

funderingar. 
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Felaktigheter och fördomar 

Hos IP3 beskrivs inte fördomar som ett problem utan snarare felaktig kunskap som getts från ett 

västerländskt religionsvetenskaplig perspektiv. Dessa förmedlas av läroböcker. Att rätta till 

felaktigheter, korrigera bilder eller ge alternativa bilder rör naturligtvis inte bara 

skolundervisningen utan också media och de bilder som de skapar, vilket de muslimska 

företrädarna tar upp.  

IP6 menar att det finns frågor som upprör eleverna och att det är viktigt att få förklara. Man har hört 

om enstaka händelser om hur någon har betett sig och det är viktigt att visa på skillnaden på vad en 

person gör och vad kyrkan står för. Kunskapen om katolska kyrkan är liten och ensidig, ibland 

felaktig och det är viktigt att fördjupa bilden. Man vet mindre om Katolska kyrkan än om Svenska 

kyrkan och om Islam. Kunskapsförmedlingen blir viktig i sig men också för att korrigera 

felaktigheter. 

IP1 nämner att det är viktigt att förändra fördomar men utan att nämna vilka fördomarna skulle 

kunna vara. IP 6 nämner också att det finns fördomar och att besöket för honom blir ett sätt att 

förändra den fördomsfulla bilden. 

Jag tror att de tar med sig en bättre bild av islam och av muslimerna… och det händer att de vill 

komma igen hit året efter. 

IP2 som företräder Pingstkyrkan visar på ett liknande sätt hur elever kan komma med negativa 

bilder och hur det kan vara en glädje för honom att se elever ändra attityd. 

Jag har fått alla möjliga roliga frågor alltså. förutfattade meningar som sticks in… ” Varför hatar 

ni homosexuella?” eller ”hur svårt är det att gå ur?”  ”Det är tyvärr omöjligt, vi jagar dem” och 

de skriver så pennorna glöder. Då förstår man också att vi kan vara vilken cirkus som helst när 

de kommer hit – för en del i alla fall. Det är som om man kommer in i något väldigt mysko.  

Eleverna beskrivs ofta som öppna utan fördomar som hos IP8 där det ändå framkommer att de har 

bilder som gör det svårt att närma sig religiösa företrädare och platser. När IP8 säger att hon är 

kristen eller att hon jobbar i kyrkan kan hon få möta reaktioner som: ”Men du ser ju helt normal ut” 

eller ”Jaha, men du är ju inte så gammal”.  Att det finns liknande bilder när man besöker andra 

samfund visas av att de flesta samfundsföreträdaren gärna vill nå en punkt där det blir uppenbart för 

eleverna att de bara är ”en vanlig människa”. Detta verkar inte ha så mycket att göra med den 

enskilda religionen utan snarare med en bild av religionen och religiösa människor överhuvudtaget 

som eleverna har med sig. 

IP4 framhåller att det kan vara nervöst att komma till moskén eftersom en kyrka och en moské är 

ett ”känsligt ställe” där man inte kan bete sig hur som helst. När man då upptäcker att det är som 

vilken organisation som helst och man får ett bra bemötande och man ser att det är vanliga 

människor så går eleverna därifrån glada. 

Förståelse 

Att förändra fördomar och negativa bilder handlar inte bara om att ge alternativa bilder. Det handlar 

också om att ge kunskaper om varandra och att ge möjlighet för öppna diskussioner där man 

försöker förstå varandra. IP7 påpekar detta: 
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Diskussionerna är också öppna tycker jag. Det är normalt att man ställer frågor. Vi är också på 

något sätt olika, olika människor och olika religioner. Man försöker förstå varandra och lära 

någonting om varandra. 

Detta perspektiv är väldigt tydligt hos flera av SF inte minst hos företrädaren för den bosniska 

församlingen där detta hos honom är ett tydligt huvudfokus.  
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5. Diskussion 

Att elever gör besök till kyrkor, moskéer och olika religiösa samfund och organisationer är ett 

faktum. Besökens syfte är varken tydliga eller entydiga. I kursplanerna för grundskola och 

gymnasieskolan nämns inte samfundsbesöken vilket inte heller är att förvänta då dessa är 

måldokument och skolbesöken snarare rör sig om didaktikens ”hur”-fråga. Skolbesöken skulle 

sålunda kunna ses som ett av pedagogen på goda grunder valt arbetssätt. SF har sällan kunskap om 

pedagogens syfte med den skoluppgift som samfundsbesöken är en del av. SF har å andra sidan sina 

syften för att ställa upp och sina tankar om de kunskaper och kvaliteter som skolbesöken kan 

generera.  

Syftet med studien har varit att undersöka samfundsföreträdares egen förståelse av sitt uppdrag när 

de tar emot klasser och elevgrupper från den svenska offentliga skolan. Jag vill i detta kapitel 

diskutera studiens resultat utifrån tre diskussionsfrågor: 

 Vad ser SF som besökens väsentliga innehåll och mål?  

 Vilka pedagogiska reflektioner och implikationer kan göras utifrån intervjumaterialet? 

 Vilka upplevelser, kunskaper och insikter främjas av elevbesöken 

Sammanfattande diskussion  

Studien visar på att de olika SF:na har olika betoningar när gäller vad de ser som besökens 

väsentliga innehåll. De fyra porträtten är valda utifrån en vilja att synliggöra detta. Dessa fyra 

intervjupersoner kan sägas betona fyra olika aspekter av vad SF ser som besökens väsentliga 

bidrag: ett som betonar det personliga mötet med den existentiella och etiska reflektionen som mål, 

ett upplevelsebaserat inifrånperspektiv med personlighetsutveckling som mål, ett pluralistiskt 

samhällsperspektiv med samexistens som mål och ett mot skolan givet serviceperspektiv med 

samarbete och flexibilitet som mål. Övriga intervjupersoner kan i någon mån inrymmas i dessa fyra 

betoningar. 

Den existentiellt samtalsorienterade SF 

IP1 talar med ett närmast buberskt språk om det personliga mötet. I dialogen kommer man till ett 

plan bortom skoluppgiften och når där de personliga frågorna, d.v.s. frågor som kommer nära den 

egna existentiella situationen och därför upplevs som relevanta. Det finns paralleller mellan det IP1 

har som en förhoppning med besöket och ett synsätt där den etiska och existentiella reflexionen är 

ett viktigt syfte med religionsundervisningen. Men det handlar för IP1 inte enbart om att reflektera 

över frågor som är viktiga för eleverna. Eleverna bör få del av ett inifrånperspektiv som leder till en 

djupare förståelse för vad det innebär att vara en troende. Detta blir inte alltid fallet när de frågor 

som eleverna producerat i skolan får styra samtalet. Det är viktigt att besöket blir engagerande så att 

eleverna får nya frågor som föds i den lärandeprocess som eleverna blir indragna i vid besöket. 

Denna önskan att ge eleverna en förståelse för trons betydelse kan vara ett uttryck för en vilja att ge 

det som IP1 själv uppfattar som religionens essens. Det skulle också på det personliga planet kunna 
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vara ett uttryck för en önskan att själv bli förstådd. En sådan tolkning stöds av att IP1 säger sig ha 

mött en syn på den troende som någon som bara har övertagit ett färdigt paket, något som man kan 

tänka sig är självupplevt och därför utgör en drivkraft till att bli förstådd i sin egen självförståelse. 

För IP 1 är det viktigt att besöket ger en förståelse för att tron är något väldigt personligt och något 

som skapar engagemang och glöd. Detta är den funktion av religionen som Almén (2000) menar 

också bör lyftas fram i religionsundervisningen med hjälp av bekännelsebegrepp.  

Artefakterna och miljön har inte någon större betydelse för IP1. Det kan vara ett uttryck för den 

egna traditionens verkningshistoria där den frikyrkliga traditionen skalat av miljön från de yttre 

bilderna och symbolerna för att betona personens inre bilder och landskap. Detta gör att samtalet 

blir det som är besökets kärnpunkt och ännu mer stryker under dialogen som den mest 

betydelsefulla faktorn i elevbesöken. 

Den upplevelseorienterade SF 

Ip3 tydliggör det som Jackson (1997) benämner som inifrån- respektive utifrånperspektiv. För 

henne är det viktigt för eleverna att få ett inifrånperspektiv som ges av en levande person. Att 

tillrättalägga fördomar är för henne inget viktigt syfte med besöket. Tvärtom så har eleverna ofta 

positiva bilder av buddhismen med sig. Problemet är enligt IP 3 snarare det utifrånperspektiv som 

västerländska religionsvetare har företrätt och som förmedlats via läroböckerna i skolan. Skolans 

undervisning står som en tydlig kontrast mot det inifrånperspektiv som elevbesöken kan ge. 

Skolans fokus på det yttre gör det svårare för eleverna att se religionens väsentliga innehåll – 

essensen. IP 3:s syn på religionskunskapsämnet liknar den syn som David Hargreaves ger uttryck 

för när han menar att religionsundervisningen i de statliga skolorna kan resultera i ett förytligande 

av religiös utövning. Hargreaves syfte är inte bara att bevara en sekulär syn i skolorna utan att 

också förhindra ett RE som reproducerar en religionsuppfattning som är väldigt statisk och 

förenklad. Religionsföreträdarna blir därför de som är bäst lämpade att ge den utbildningen 

(Jackson, Red., 2003).  

Viktiga faktorer i inifrånperspektivet är för IP3 att få möta en person som själv företräder detta. Här 

lyfts också artefakterna och miljön fram på ett helt annat sätt än hos de frikyrkliga företrädarna. 

Kanske kan man här också se en verkningshistoria där, även om buddhismen genomgått en 

utvandring till västerlandet där psykologiska och filosofiska aspekter av religionen har betonats, 

artefakterna fortfarande har en betydelsefull roll för utövarna och där de inte ses som enbart exotisk 

kuriosa. Det är miljön och artefakterna och den stämning och atmosfär som de ger som skapar 

upplevelsen i elevbesöken. Upplevelsen är inte vilken upplevelse som helst utan är i sig en 

bidragande orsak till att man förstår religionens väsentliga innehåll. Den bidrar också till att skapa 

ett inre lugn som också visar på en annan sida av religionen än den rent kognitiva. Upplevelsen är 

alltså ett betydelsefullt syfte med besöket men kompletteras av det personliga samtalet som IP3 

lyfter fram som mycket viktigt. Det ger den andra viktiga pusselbiten för att förstå religionens 

betydelse: att religionen är jordnära och något som har med det verkliga livet att göra. Här lyfter 

IP3 fram religionens personlighetsutvecklande dimension, att utveckla godhet och förståelse. Detta 

har paralleller till det syfte med religionskunskapsämnet som menar att ämnet ska bidra till 

personlighetsutveckling hos eleven (Skeie, 2002). Här lyfter IP3 också in ett kognitivt innehåll som 

visar på den sida av religionen som Almén (2000) beskriver som det för individen valbara och som 

han menar synliggörs med individbegrepp. För IP3 handlar det också om ett samtal som kan ha 
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existentiella beröringspunkter, t.ex. att eleven i en tung livssituation kan inse att det finns hopp, 

vilket skulle kunna bidra till en form av krisberedskap. 

Den förståelseorienterade SF 

När vi möter de västerländska samfunden så betonas det individuella inslaget. Individens 

existentiella villkor och det personliga samtalet lyfts fram. När vi möter de icke västerländska 

samfunden kommer vi direkt in på de frågor som har med det nya pluralistiska samhället att göra. 

Syftet med elevbesöken handlar på ett tydligare sätt om att undanröja fördomar och skapa förståelse 

mellan olika grupper. Att besöken i så hög grad handlar om detta har säkert med förväntningar från 

besökarna såväl som SF:nas egna erfarenheter och livssituation att göra. 

IP 5 har ett samhällsperspektiv och det som driver honom är en vision om ett bättre liv för oss alla 

här i Sverige. IP5 uttalar väldigt tydligt vad han ser som viktigt med besöket, att korrigera 

fördomsfulla bilder för att öka förståelsen för muslimer. Det finns en parallell med IP1 där det inte 

bara handlar om att förstå den enskildes tro och religion utan att det också handlar om att religionen 

i sig är något betydelsefullt i personens liv. Denna djupare förståelse av religionens betydelse är 

enligt IP5 en oundgänglig faktor för att kunna leva nära varandra utan problem – samexistens. 

Denna förståelse är svår att få genom ett objektivt utifrånperspektiv utan måste fås via ett 

inifrånperspektiv. Den fås inte genom mötet med den som kan islam utan med den som upplevt 

islam.  

IP5 syn på syftet med elevbesöken tangerar väldigt mycket Robert Jacksons instrumentella syn på 

RE där RE:s viktigaste syfte är att ge eleverna en förmåga att handskas med det pluralistiska 

samhället och att denna förmåga utvecklas i en möjlighet att förstå och sätta sig in i en annan 

riktnings grammatik, språk och symbolmönster (hermeneutisk förmåga) som kommer av dialog och 

samtal (kommunikativ förmåga) (Jackson, 1997).  

Det blir tydligt i IP5 som ser en nödvändighet att det i samhället finns en förståelse för den religiösa 

identiteten och religionens betydelse för utövaren för att skapa den tolerans och respekt som är 

nödvändigt i ett pluralistiskt samhälle. Detta synsätt stöds av REDCo-projektet där undersökningar 

har visat att de elever som själva har en religion oftast har lättare att visa tolerans och respekt inför 

andra trosriktningar än de som inte har det (REDCo, 2009). 

Den samarbetsorienterade SF 

För IP8 gälle ett omvänt förhållande mellan skola och samfund. Det är snarare samfundet som är 

initiativtagare till kontakten med skolan och inte tvärtom. Detta grundas i en slags servicesyn från 

samfundet eftersom man vill finnas där medlemmarna finns.  Här har Svenska kyrkan en 

särställning bland samfunden som fortfarande kan se en stor andel av eleverna som sina 

medlemmar. En liknande situation skulle dock kunna tänkas gälla för en multietnisk moské i vissa 

lokala områden.  

Kontakten med skolan bygger väldigt mycket på samfundsrepresentantens initiativ och möjlighet 

att finnas i skolan. Det framkommer i intervjun att intervjupersonens egen lärarerfarenhet är en av 

nycklarna till att det fungerar. Erfarenheten av skolan och den trygghet som det medför är viktig för 

att förstå vad skolan vill ha och därmed kunna vara flexibel i sin relation med skolan. Den är också 

viktig för att kunna navigera mellan alla de många roller som IP 8 hela tiden växlar mellan. 
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Fördjupad analys 

Jag vill fortsätta att fördjupa diskussionen i anslutning till mitt syfte och de diskussionsfrågor som 

jag i inledningen till detta kapitel formulerade. 

Samfundsaspekter 

Det finns många paralleller mellan de aspekter av elevbesöken som SF lyfter fram som viktiga och de 

syften som ofta ses som viktiga i religionskunskapsämnet . Även om man inte kan säga att SF:s syften 

med besöken i alla delar överensstämmer med rådande intention i styrdokumenten så pekar 

undersökningen på att det finns många delar som gör det och som tangerar viktiga aspekter i den 

religionsdidaktiska forskningen. 

Det finns en vilja hos SF att ge eleverna det de är ute efter i sin skoluppgift och en vilja att vara 

tillmötesgående och flexibel gentemot skolan, en slags välvillig servicekänsla. Ibland blir det en 

konflikt då det SF uppfattar som skoluppgiften av SF själv anses vara mindre betydelsefull och 

något som stjäl fokus från det som för dem är vikigare. Generellt kan sägas att det finns saker som 

SF själv tycker är viktigt och som man själv vill att besöken ska innehålla. Detta innehåll kan vara 

olika beroende på samfundens olika betoningar. Det kan också bero på intervjupersonens egen 

inställning. Det som SF ser som viktiga mål med besöken kan vara att man vill visa på det som gör 

tron eller religionen så betydelsefull i det egna livet, skapa mindre fördomsfulla bilder för det egna 

samfundet, ge förståelse för den troendes situation eller visa på den betydelse som religionen har 

för den troende och på så sätt själv bli förstådd. En notering som kan göras är att ingen av SF 

nämner något om vilken betydelse besöket kan ha för ungdomar från den egna traditionen förutom 

IP8 från Svenska kyrkan som ser sin uppgift att just nå de egna medlemmarna.  

Ett drag som jag tycker mig skönja är just att företrädarna ändå jobbar mot vad man skulle kunna 

kalla för acceptans eller en vilja att bli förstådd i sin självförståelse genom att bl.a. ge en mindre 

fördomsfull bild av det egna samfundet. De muslimska företrädarna lyfter fram vikten av att bli 

accepterad i det svenska samhället och de pekar på det samarbete som de har med kyrkorna. De vill 

arbeta mot de fördomar som man anser att framför allt media gör sig skyldig till.  Katolska kyrkan 

lyfter också fram fördomar där man ser katolicismen som en främmande religion och betonar 

likheten och det gemensamma med Svenska kyrkan och att olikheten inte är så stor. Även hos 

frikyrkorna finns en strävan efter acceptans då det framkommer att det finns fördomar och att det 

egna samfundet ibland ses som något mysko. Ett viktigt mål blir då att jobba för att förändra 

fördomar och att visa att man är vanliga människor. Det är bara buddisten som lyfter upp den 

positiva bild som elever oftast kommer med. Där handlar fördomarna snarare om den bild som 

läroböcker har gett om den egna riktningen. Där kan också skönjas en strävan efter acceptans men 

då i första hand inte från samhället i stort utan ifrån den religionsvetenskapliga sfären som inte gjort 

rättvisa åt den egna buddhistiska riktningen. Härenstam (2000) har visat på hur bilden av den 

tibetanska buddhismen har skiftat i läroböcker och hur den västerländska religionsvetenskapliga 

traditionen har förmedlat en bild som av många utövare kan uppfattas som osann.
13

 Härenstam 

menar tvärtom att en framställning… 

                                                      

13 Härenstam nämner t.ex. hur en utövare kan reagera på en läroboksbeskrivning av nirvana. Vidare 

visar han på hur det har skapats en västerländsk idealbuddhism som svarat upp mot västerlandets 

rationella behov och hur kognitiva sidor betonats på bekostnad av affektiva sidor. Tibetansk buddhism 
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…måste bygga på respekt, för de människor för vilka traditionen betyder något, respekt just för 

den beskrivning som de  ger. (Härenstam, 2000, s. 118) 

Man skulle kunna tänka sig att det hos företrädarna finns en marknadstänkande, d.v.s. att man ser 

besöken som en möjlighet att värva proselyter eller som en möjlighet att skaffa sig 

marknadsandelar på den av konkurrens utsatta religiösa marknaden. Några exempel ges där elever 

av intresse har kommit tillbaka till samfundet för att besöka någon samling eller för att få veta mer. 

I ett fall nämns också att en elev gått med i samfundet (IP3). Det finns naturligtvis en glädje hos SF 

över att elever visar intresse men det tycks inte vara något primärt syfte att vinna anhängare. Det 

finns visserligen en vilja att bemöta det som man upplever som negativa fördomar och sådant som 

hindrar eleven från att komma tillbaka. De skiljer dock väldigt tydligt på de olika roller de har när 

de arbetar inåt i det egna samfundet och när de vänder sig mot skolan. Denna medvetenhet visar sig 

också när någon (IP8) uttrycker en medvetenhet över vikten av att inte komma med en dold agenda 

och i en genuin strävan hos SF att uppnå en dialog. Studien ger inget belägg för att besöken i direkt 

mening skulle ses som marknadsföring. Snarare betonas det allmänneliga därför att man uppfattar 

det särskiljande som en kvasifråga som stjäl fokus från det som anses som viktigare. Samarbete och 

det gemensamma som lyfts fram på bekostnad av det för samfundet ”säljande” dragen.   

Pedagogiska aspekter 

Kontakten mellan skolan och SF är väldigt skiftande men undersökningen tyder ändå på att den är 

relativt låg. Flera av SF har ingen annan kontakt med skolan än genom eleverna de möter och de 

förstår skoluppgiften endast genom elevernas frågor och eventuella beskrivningar. Att då utifrån 

intervjuer med SF utvärdera den pedagogiska utformningen på uppgiften låter sig inte göras men 

det kan vara intressant att fundera över i vilken grad man skulle kunna involvera SF i den 

pedagogiska utformningen av skoluppgiften. Detta skulle kunna ge SF en bättre förståelse för vad 

skolan förväntar sig och på vilket sätt de själva kommer in som en del i en större helhet. Det skulle 

först och främst kunna undanröja eventuella missförstånd i SF:s förståelse av skolans förväntningar. 

Det skulle också kunna innebära att SF kan involveras i utformningen av den pedagogiska 

uppgiften precis som elevernas idag är viktig i planeringen av undervisningen. Två av 

intervjupersonerna visar att de har en upparbetad kontakt som ger dem en flexibilitet mot skolan. I 

ett av fallen är samarbete väl utarbetat och i intervjun framkommer det att detta också leder till IP 

bättre kan svara upp mot olika förväntningar från skolan och samtidigt ge skolan möjligheter att 

lägga olika didaktiska aspekter  på besökens innehåll och utformning. IP1 som haft väldigt lite 

kontakt med besökande lärare efterfrågar ett sådant samarbete där man skulle kunna jobba med 

studiebesöken från två håll och nämner hur ett arbete kring församlingen och samhällets lokala 

historia skulle kunna fördjupas om ett sådant samarbete fanns. 

Elevernas frågor är något som återkommer i varje intervju dock visar resultatet på en ambivalens i 

synen på frågornas roll för besöket. I många fall ses elevernas frågor som det som på gott och ont 

styr samtalet. Frågorna upplevs som en hjälp och viktiga därför att det leder in på det som 

                                                                                                                                                                 

har utifrån denna idealbild setts som degenererad. Det är intressant att det är just den tibetan- 

buddhistiske representanten som ger en sådan reaktion eftersom Härenstam undersöker den 

tibetanska buddhismen och så tydligt har visat på hur snett en lärobokspresentation kan slå när man 

på så kort utrymme ska göra ett urval som beskriver en hel riktning med en tusenårig tradition. 

(Härenstam, 2000) 
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intresserar eleverna. Men frågorna kan också stjäla fokus och uppmärksamhet från själva besöket 

och samtalet. Det finns en medvetenhet hos SF att en alltför stor fokusering hos eleverna på de egna 

frågorna kan vara det största hindret för dialog. En allför stark fokusering på skoluppgiften kan vara 

ett uttryck för det Gadamer menar med metodisk distansering och något som omintetgör 

möjligheten till dialogisk delaktighet och därmed till den horisontsammansmältning som dialogen 

kan ge. IP2 menar att strukturen i frågorna är viktiga eftersom de ofta blir strukturen också för 

besöket i sin helhet. Ostrukturerade frågor blir till ett osammanhängande besök som gör att ett ämne 

inte hinner beröras förrän man är inne på något annat. IP2 pekar också på betydelsen av lärarens 

coachande roll i just arbetet med frågorna för att besöket ska bli bra.  IP1 menar att frågorna blir 

som bäst när de föds spontant i samtalet eller kommer som en spontan följdfråga som en del i en 

process. Han ser lärarens roll just som att skapa intresse och nyfikenhet inför studiebesöket 

eftersom det är elevernas eget intresse och nyfikenhet som gör att de dras in i besöket så att besöket 

blir till en process där nya frågor föds. Detta liknar den roll som Härenstam vill ge läroboken. 

Nyfikenheten blir den faktor som skapar motivation och drivkraft som gör att eleven spränger 

gränser och utvidgar sina horisonter. IP8 är den enda som helt ifrågasätter förberedelser genom att 

göra frågor och menar att det är svårt att göra frågor om det man inte vet något om. Besöket kan 

snarare ge den förförståelse som behövs för att skapa relevanta frågor. Frågorna skulle sedan kunna 

tas upp i en uppföljning till besöket där samfundsföreträdaren eventuellt kommer till lektionen i 

skolan. I flera av de andra intervjuerna framkommer vikten av bra förberedelser för att skapa bra 

frågor. Här pekar resultatet på ett didaktiskt vägval. Antingen låter man förberedelser utgöra den 

utvidgning av förståelsen som krävs för att skapa relevanta frågor eller så får besöket ge den 

utvidgning av förståelsen som ökar relevansen i frågorna. 

Kunskapsaspekter 

Kommunikationens roll i allmänhet och dialogens roll i synnerhet lyfts fram som allt mer 

betydelsefull i didaktisk forskning (se forskningsöversikt). Ett resultat som studien har visat har 

varit att dialog också ses som något grundläggande i SF:s sätt att närma sig eleverna. Det finns en 

gemensam syn hos SF att dialogen är viktig, om än olika starkt betonad. Även om man ser syftet 

lite olika med besöken så ser alla dialogen som ett viktigt instrument att nå de syften som anses 

viktiga med besöken. Det finns en insikt att ”predikan”, information, envägskommunikation och 

auktoritativt språk inte är ett sätt att nå eleverna. Flera av intervjupersonerna ser det som en viktig 

del i sin roll att undanröja det som kan vara ett hinder för det öppna samtalet och att skapa de ramar 

som behövs för att det öppna samtalet ska komma till stånd. Denna insikt i dialogens förutsättningar 

och vilja till ett ömsesidigt samtal som studien har visat på skulle kunna innebära att det finns 

möjligheter att använda samfundsföreträdarna som dialogpartner. Detta kan innebära att 

samfundsföreträdarna skulle kunna vara delaktiga i det lärande som leder till att eleven utvecklar ett 

dialogiskt förhållningsätt. Det kan också innebära att SF skulle kunna bidra till att eleverna tillägnar 

sig en traditions språk genom oscillation mellan det egna och SF:s språk i enlighet med de tankar 

som Jackson fört fram (Jackson, 1997). Att säga att så är fallet eller att säga att detta i sin tur leder 

till tolerans ligger utanför denna studies resultat men kan bli föremål för vidare studier. Det kan 

dock vara värt att notera de exempel på attitydförändringar hos elever som kommer fram i 

intervjumaterialet. Naeslund har i sina undersökningar funnit att eleverna vittnar om att de blivit 

medvetna om fördomar, att skillnaden mellan dem själva och andra med en annan religion inte varit 

så stora som de trott och att attityder förändrats genom ett vänligt bemötande under besöken. Även 

om frågan om skolbesök leder till tolerans är komplex så är det ändå Naeslunds intryck att de leder 
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till en öppenhet och en möjlighet att möta den andres annanhet på ett sätt som inte vore möjligt på 

enbart intellektuell väg (Naeslund, 2009c). Min studie visar att SF berättar om liknande erfarenheter 

och att det bland dem finns uppfattning om att elevbesöken leder till öppenhet såväl mot det egna 

samfundet som mellan människor överlag.  

En annan viktig aspekt av religionsundervisningen som lyfts fram i styrdokumenten och som också 

ses som en viktig aspekt av SF är den etiska och existentiella reflektionen. Den öppenhet för dialog 

som finns skulle kunna innebära att det finns en förutsättning i mötet med SF för att denna 

reflektion ska komma till stånd. Denna reflektion är också en viktig pusselbit för att en 

personlighetsutvecklande process ska fortgår under religionsundervisningen. IP3 beskriver kärnan i 

religionen som att utveckla ”godhet och förståelse” och tänker sig att detta något som eleven själv 

kan upptäcka i samtalet. Något som skulle kunna uppfattas som personlighetsutveckling. Skeie 

(2002) beskriver tre viktiga mål med RE där ett av dem är att bidra till personlig, moralisk och 

andlig utveckling hos eleven. En fråga som man skulle kunna ställa är vad en sådan personlig 

utveckling består i. Honneths beskrivning av viktiga moraliska förmågor hos människan och hur de 

utvecklas genom övning och intersubjektivitet skulle kunna bli en språngbräda för att kunna svara 

på den frågan. Intersubjektivitet leder tankarna till dialog och kommunikation (Honneth, 2003). En 

viktig fråga att diskutera vidare är på vilket sätt skolan ska kunna erbjuda möjligheter till dialog och 

intersubjektivitet. 

I flera intervjuer så framkommer det direkt eller indirekt att besöken ger en dimension som 

läroböcker och skola inte på samma sätt har möjlighet att ge. I något fall rör det sig helt enkelt om 

att elevernas intresse blir större. Den nya miljö som elevbesöken ger skapar i sig ett intresse och en 

nyfikenhet. I andra fall så lyfts miljön fram som något som skapar nya frågor hos eleverna, eller ger 

SF en trygghet genom att vara på hemmaplan. Någon menar att det är lättare att beskriva och 

berätta när artefakterna finns där. I ett fall är upplevelsedimensionen väldigt betonad och där har 

artefakterna och miljön en viktig roll för att ge den upplevelse som är viktigt för att förstå sidor av 

religionen som inte bara kan tillägnas kognitivt.  

En annan sida som rör upplevelsedimensionen är kulten. Skolämnets nära relation till den 

akademiska religionsvetenskapen har medfört att skolämnet precis som religionsvetenskapen har 

betonat ett objektivt utifrånperspektiv på bekostnad av ett subjektivt inifrånperspektiv. Detta har 

inneburit en stark uppdelning mellan konfession och skola som gett ett synsätt där kulten på ett 

tydligt sätt har skilts från undervisningen i skolan (Gustavsson Lundberg, 2006). IP 8 pekar på att 

det är viktigt att skapa trygghet hos lärarna genom att förvissa dem om att bönen inte är något 

eleverna utsätts för utan att bönen bara kommer att beröras genom en information om. Samtidigt 

finns exempel från skolan som visar att när kulten kan skiljas från den religiösa föreställningen, och  

åtminstone i vardagligt tal kan sägas vila på vetenskaplig grund, så kan den bli en del av det skolan 

erbjuder inom ramen för sin verksamhet, som t.ex. har skett med yoga. Det exempel som IP6 ger, 

där bönen var något som klassen ville prova på och som lärarna gav sitt godkännande till trots IP 6 

tveksamhet, kan tyda på att synen på kulten som något som är skilt från det offentliga och därmed 

också från skolans undervisning, idag utmanas av nya synsätt. Empirin i denna studie är alltför 

ringa för att dra några slutsatser om detta men dessa exempel kan här finns en möjlig 

forskningsfråga för framtida forskning. 

Mötet med SF visar på att det för några av dem framstår som rimligt att inta en kritisk inställning 

till läroböcker. Denna kritiska inställning har ett visst stöd i den religionsdidaktiska forskningen och 
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i den granskning av läroböcker som gjorts bl.a. Härenstam och Osbeck (Härenstam, 2000; Osbeck, 

2006). Härenstams forskning om lärobokens har en direkt parallell i den kritik som IP 3 för fram 

som menar att läroboken för fram ensidiga bilder. Osbecks forskning som ställer frågan om 

läroboken bidrar till personlighetsutvecklande reflektion kan också ställas till studiebesöken. Både 

Härenstams och Osbecks forskning ställer frågor om lärobokens syfte och om läroboken kan bidra 

till att väcka elevernas intresse och att ge ett personlighetsutvecklande språk. Jag menar att det är 

samma frågor som måste ställas till studiebesökens innehåll och utformning. Även om 

läroboksförfattandet utvecklas och följer de nya intentioner som nya kursplaner ger så är frågan om 

lärobokens utformning viktig att fortsätta att ställa och att undersöka. Detta gäller också för 

skolbesöken. 

Reflektion över forskningsprocessen 

I möten mellan skola och SF finns det tre tydliga aktörer som representerar var sitt perspektiv: 

elever, lärare och samfundsföreträdare. Mitt syfte har varit att undersöka SF:es erfarenhetera av 

skolbesök och deras egen förståelse av sitt uppdrag när de tar emot klasser och elevgrupper från den 

svenska skolan. Jag valde att undersöka den senare med hjälp av en kvalitativ forskningsintervju. 

En enkätstudie hade kunnat ge en mer statistiskt säkerställd empiri. Med Geertz (1991) termenologi 

hade en enkätstudie gett en tunn (thin) beskrivning. Den hade gett ett mer översiktligt resultat med 

en större generaliserbarhet. En observationsstudie hade däremot gett en tätare (thick) beskrivning. 

En observationsstudie hade med andra ord gett en mer konkret men också mer innebördsrik och 

laddad empiri. Med ett sådant angreppssätt hade jag kunnat komma bakom SF tankar och på så sätt 

kommit åt deras blinda fläckar, det omedvetna. Tolkningsdjupet hade blivit större och empirin mer 

teoriberoende. Jag tror att båda dessa metoder skulle kunna ge viktiga bidrag till forskningsfrågan. 

Med tanke på det fenomenologiska perspektivet som uppsatsen har skulle det till och med vara 

önskvärt att komplettera intervjustudien med observationer. Jag valde dock en mellanväg mellan 

dessa när jag använde mig av intervjuer som metod. På så sätt kom jag åt en större erfarenhetsbank 

vilket jag tyckte var viktigt när inga tidigare studier fanns att luta sig emot. Metoden har fungerat 

väl för studiens syfte och frågeställningar. Den har givit erfarenhet och kunskap om intervju- och 

tolkningsarbete som är väldigt viktiga i en eventuell framtida forskning. 

Det fenomenologiska och hermeneutiska perspektivet har gett en ovärderlig hjälp i tolkningsarbetet. 

Det har varit viktigt för att förstå den roll som den egna förförståelsens spelar. Det har också gett en 

känslighet i tolkningsarbetet, verktyg för att göra relevanta tolkningar och viktiga aspekter i fråga 

om validering av dessa tolkningar. På så sätt har den teoretiska ramen spelat en viktig roll för att 

besvara syfte och frågeställningar. Den teoretiska ramen gör det möjligt att anta att resultatet är 

tillförlitligt och trovärdigt. 

Urvalsprincipen av informanter har gett studien en önskvärd variationsbredd. Det är möjligt att den 

större vidd av samfund som en storstadsregion erbjuder skulle kunna ge ytterligare dimensioner till 

studien men flera intervjupersoner i den undersökta regionen hade troligen inte gett något 

mervärde. 
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Vidare forskning 

Ett viktigt resultaten som framkommit i REDCo-projeketet är att elever har en öppen attityd och 

syn när det gäller olikheter i det pluralistiska samhället men att man helst socialiserar sig med dem 

från samma bakgrund som sig själv. Vidare uttrycker man tolerans i klassrummet men inte i det 

praktiska vardagslivet. I sin avhandling har von Brömsen visat hur religion framträder som en 

skillnadsskapande kategori mellan vi och de andra. Inte främst mellan olika religioner utan mellan 

dem som har en religiös identitet och de som inte har det. Hennes undersökning visar att skolan inte 

förmår hjälpa eleverna att överbrygga denna skillnad. Hur ska skolan bli en plats som överbryggar 

motsättningar och skillnadsskapande kategorier? Här finns ett stort men spännande 

forskningsområde med en didaktisk utmaning för skolan i stort och RK i synnerhet. Att den 

utmaningen tas på allvar är viktigt för att skapa ett ämne med hög relevans i den svenska skolan. 

Skolans samarbete med närsamhället kan vara en viktig faktor i en sådan utveckling. Denna studie 

har berört mötet mellan elever och samfund utifrån ett samfundsperspektiv. Här finns en vilja hos 

SF att hjälpa till. Denna undersökning har visat att det finns en öppenhet för dialog hos SF. En 

viktig fråga att gå vidare med är att undersöka om SF kan vara en resurs i skapandet av en dialogisk 

förmåga som hjälper eleven att gå från en passiv tolerans till en aktiv tolerans. Är det möjligt? Och 

om så är fallet hur ska detta gå till?  

Att SF anser att eleverna får med sig viktig kunskap har denna studie visat och är kanske heller inte 

förvånande. De har pekat på upplevelsedimensionen (autentiskt lärande) och på 

personlighetsutvecklande dimensioner av lärandet. De talar om nya bilder som bemöter fördomar 

och om förståelse för den troende och för religionens betydelse i den troendes liv. De pekar på 

faktorer och attitydförändringar som skulle kunna bidra till öppenhet och tolerans. Men frågan är 

komplex och väcker nya frågor om vilka kvaliteter eleverna egentligen får med sig och hur 

skoluppgiften och samarbetet ska utformas för att bidra till öppenhet, tolerans och dialog . Här kan 

det t.ex. vara intressant att gå vidare med en observationsstudie. 

Naeslund har undersökt möten med troende utifrån ett elevperspektiv. Denna undersökning har 

berört samfundsperspektivet. Samfundsperspektivet har inte uttömts i och med denna studie. 

Förhoppningsvis kan den få vara ett pilotprojekt för vidare forskning inom detta perspektiv. Ett 

tredje perspektiv som skulle vara viktigt att gå vidare med är att undersöka lärarnas syn på dessa 

frågor. De bär på en rik erfarenhet och har en helhet över det pedagogiska och didaktiska 

aspekterna som skulle tillföra mycket till dessa frågor.  

Några nya frågor att undersöka har också intervjumaterialet gett i sig själv. Ett exempel på en sådan 

fråga som skulle kunna undersökas är synen på förhållandet mellan den religiösa utövningen och 

undervisningen. En intervju har visat hur samarbetet och kontakten mellan skola och samfund skulle 

kunna se ut.  Utifrån den rekommendation som REDCo:s policydokument ger om samarbete med 

lokala organisationer (REDCo, 2009) och de tankar som Robert Jackson för fram om interaktion 

med SF så skulle man kunna tänka sig att detta skulle kunna vara en möjlig form för samarbete 

(Jackson, 1997). Hur ett eventuellt samarbete utifrån ett didaktiskt perspektiv skulle se ut för att 

främja ett lärande i enlighet med styrdokument och policydokument och där allsidighet och 

saklighet utgör en etisk grund bör bli föremål för vidare forskning. 
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Bilaga 1 

Samtalsguide 

 

Presentation: Tack för att du ställer upp på den här intervjun Som jag berättade i telefon så är jag 

lärare… Didaktik… Nu skriver jag en D-uppsats där jag vill undersöka hur samfund och andra 

religiösa rörelser ser på de elevbesök som kommer till dem från skolan; Mitt syfte är att hitta några 

faktorer som är grundläggande för ett meningsfullt besök. Det jag är intresserad av i den här 

intervjun är erfarenheter, innehåll och syften med besöken 

 

Hanteringen av materialet… 

Har du några frågor innan vi går vidare? 

 

Inledande frågor: 

Du är anställd i församlingen. Hur är din tjänst? Hur länge har du varit yrkesverksam? 

Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

Hur ofta har du elevbesök? Gruppstorlek och ålder? Högstadiet/Gymnasium? 

Skillnad mellan att du kommer till skolan och att eleverna kommer till dig? 

 

Hur upplever du Besöken? 

 

Hur upplever du eleverna när de kommer till dig? (spända, glada, förhållningssätt) 

  Är eleverna förberedda på något sätt? 

 Skulle du önska att de var mer eller mindre förberedda? Någon speciell förberedelse? 

 Vad vill eleverna ha ut av besöket? 

 

Brukar du ge dem något material? 

 Andra artefakter? 

Gör du några andra förberedelser inför träffen? 

 

Kan du berätta om något tillfälle då du tyckte att eleverna fick med sig eller lärde sig något 

avgörande? 

 Vad var det som gjorde det besöket så bra? 

 Har du fler exempel? 

 Någon gång då du inte kände dig nöjd? 

 

Vad vill du förmedla när du möter eleverna?  

allmänmänskligt, personlig tro, församling/samfund/religion? 

 Vilka kunskaper, upplevelser eller insikter vill du ge? 

 Vad tror du eleverna tar med sig? 
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Upplever du att läraren/skolan har några förväntningar på besöket? 

 Vilka? 

 Påverkar de dig?  

 Finns det andra saker som du hellre skulle beröra under besöket? 

 

Vad är det som gör att du ger av din tid och ställer upp på det här?  

 Eget intresse? 

 Församlingens eller samfundets intresse? 

 

Vilka reaktioner möter du hos eleverna? 

Attitydförändring? 

 

Vad skulle du säga kännetecknar ett bra elevbesök? 

 Ramar/villkor för att besöket ska bli meningsfullt? 

 

Är det någon skillnad på att eleverna kommer till dig på besök mot om du kommer till 

skolan? 


