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Bakgrund

Dagens samhälle uppfattas alltmer som sekulariserat. I allt större utsträckning spelar
religionen någon större roll endast vid högtidsdagar och vid giftermål och begravning. Det har
blivit ett större glapp mellan troende och de personer som inte är religiösa. Men har det blivit
så att toleransen mellan dessa grupper börjar smalna av och acceptansen grupperna emellan
försvinner?

Den fråga som intresserar mig är om de elever i skolan som är aktivt troende har problem med
klasskompisarnas acceptans.

Man måste ha i beaktande att dessa barn i mycket liten utsträckning själva har valt sin
religiösa ståndpunkt, utan nästan uteslutande har blivit uppfostrade med den sedan födseln.
Man kan förmoda att de här barnen kan bli mycket sårbara i skolan då de kanske inte har sina
klasskamraters förståelse. Det finns även tillfällen då läraren har ifrågasatt en del samfund
eller hela religioner och då hamnar eleven i en än värre situation. Även om barnet har ett
starkt självförtroende och självkänsla kan detta leda till att barnet får svårt att försvara sin
ståndpunkt, inte bara mot andra utan kanske även inför sig själv.

Mitt arbete inriktat på elever i År 5-6. Ofta är det extra känsligt vad kamrater tycker då man är
i början av puberteten och har fullt upp med att bli vuxen och att finna sin roll. Arbetet är inte
inriktat på någon speciell religion utan det är religion över huvud taget som jag vill titta på.
När jag skriver aktivt religiösa skulle det kunna innebära likaväl Livets ord inom kristendom
som Shia inom islam.

Syfte

Syftet med mitt arbete är att undersöka om elevers religiösa tro används mot dem vid en
konflikt.

Jag kommer att utgå från dessa frågeställningar:

Hur uppfattar elever i År 5-6 religionens betydelse vid konflikter mellan elever?

Har Anatol Pikas teori om mobbning relevans för konflikter där aktivt religiösa elever är
inblandade?

Om så är fallet, är det då svårare för läraren att arbeta med konflikter där det rör sig om
religion jämfört med exempelvis utseende?

Tycker eleverna att skolan och lärarna gör tillräckligt, eller vad saknar de?
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Anatol Pikas

Docenten i pedagogik och pedagogisk psykologi Anatol Pikas har forskat om mobbning. Han
har skrivit två böcker om sitt arbete: Så stoppar vi mobbning och Så bekämpar vi mobbning.
Då en del av mitt examensarbete rör sig kring Pikas teori om vad som orsakar mobbning
kommer jag att här att förklara den.

Vad säger elever om man frågar om mobbning?

Svaren blir i stort sett lika på alla undersökningar med fasta svarsalternativ: eleverna anger
alltid yttre avvikelser som orsak till att någon angrips eller utesluts. Samma frågor i mer
”otvungna samtal” ger en lite annorlunda svarsbild: Förutom yttre avvikelser skymtar ibland
små funderingar om psykiska orsakskedjor, som exempelvis: ”ingen vill mobba men om en
gör det följer andra efter”. Man anger de orsaker som man har språk till att uttrycka.

Inom forskningen avvisar man sambandet mellan elevernas svar och faktiskt förekommande
mobbning. Studier visar att i verkligheten är det signaler från ”mobboffret” som tyder på
svaghet, rädsla och beskäftighet, som utlöser mobbning.

Pikas har funnit att det finns tre faktorer som förklarar flertalet fall av mobbning: dissonans
(det blivande offret skickar motsägande signaler som framkallar frustration), fiendebild och
förstärkning (Pikas, Anatol Så bekämpar vi mobbning i skolan, AMA dataservice förlag 1987
s 47-59)

Dissonans är kanske den vanligaste orsaken till att mobbning startar men den behöver ofta
kopplas till en fiendebild och alltid få kamraternas förstärkning för att mobbning skall utlösas.

Fiendebild, d.v.s. att betrakta av vissa andra personer som hot mot gruppen eller som
mindervärdiga personer är den kraftigaste faktorn för att framkalla en grupps angrepp mot
någon, men angreppet utlöses först när den angripande gruppens medlemmar förstärker
varandras beteende.

Förstärkning från kamraternas sida är den mest dynamiska faktorn men om inte någon
fiendebild eller dissonans finns som lockar fram de första negativa reaktionerna finns ju inget
negativt att förstärka. Förstärkning riktas åt det positiva hållet. Av en avvikelse som inte är
dissonans kan det rent av bli ett vänligt omhändertagande av en kamrat som på något sätt
avviker.

Dissonans och förstärkning kan utlösa mobbning. Även när fiendebild och förstärkning kan
utlösa mobbning. När alla tre faktorerna föreligger kan man vara säker på att mobbning
utlöses.

Observera att det inte är tänkbart att mobbning kan utlösas av fiendskap och dissonans utan att
medlemmarna förstärker varandras beteende.
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Begreppsförklaring

Jag skall här kort definiera några av de begrepp ja använder i detta arbete.  Jag kommer att
använda mig av begreppet aktivt religiösa barn och därför vill jag förklara vad jag menar med
det. Aktivt religiösa barn är barn som har tagit ställning för en religion och aktivt tar del i dess
verksamhet.

Även om jag undersökt motsättningar mellan aktivt religiösa barn och sekulariserade under
namnet konflikter är det ofrånkomligt att jag ibland tar upp mobbning speciellt. Därför är det
på sin plats med ett klargörande vad gäller begreppsskillnad mellan mobbning och konflikt.

Med mobbning avses upprepade negativa aktiviteter (fysiska och psykiska angrepp och/eller
uteslutningar ur gemenskapen) som riktas mot en enskild individ av två eller flera individer
som står i interaktion (samspel) med varandra. Karakteristiskt för mobbning är att aktiviteten
kan sägas vara olaglig eller strida mot samhällets normer, att det negativa syftet tenderar att
bli ett syfte i sig och att mobbarna får en förstärkning av varandras beteende. (Pikas1972)

En konflikt kännetecknas av att det finns två eller flera parter och att det mellan dessa finns en
meningsmotsättning. Parterna visar negativt beteende mot varandra.. (Pikas 1972)

Med värdegrund kommer jag att mena grundläggande demokratiska värderingar, särskilt den
att var och en som verkar i skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde.
(Skollagen 1985:1100)
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Arbetsmetod

Valet av arbetsmetod föll sig snart ganska självklart. Eftersom jag ville nå de aktivt religiösa
eleverna kände jag att det bästa sättet att komma dem in på livet var att arbeta med en enkät.
Intervjuer med eleverna hade inte säkert gett den ärlighet som de gav i enkäten då de kunde
vara anonyma.

Jag har använt mig av en skola som är belägen inom ett förhållandevis invandrartätt område i
Linköpings kommun, detta för att få med så brett utbud av olika religioner som möjligt.
Anledningen till detta är helt enkelt att jag inte vill få en stor övervikt åt någon enskild
religion vilket skulle kunna ses som att resultatet av mitt arbete endast rör den.

På den aktuella skolan har jag låtit alla elever i År 5 t.o.m. 6 (undantaget två elever som var
sjuka), totalt 88 elever, svara på en enkät . Enkäten innehåller både slutna och öppna frågor.
De slutna frågorna dominerar av den enkla orsaken att jag vill att de svåra frågorna skall vara
så lätta som möjligt att svara på. De öppna frågorna har jag valt för att försöka få eleverna att
utveckla och ge mer nyanserade svar.

För att få perspektiv på enkäten har jag gjort två intervjuer, en med en lärare och en med en
tidigare elev. Intervjun med läraren syftade till att få en bild av vad lärarna ser kan vara
problemet i en konflikt mellan aktivt religiösa och sekulariserade.

Från början hade jag tänkt intervjua en elev som går i någon av de aktuella klasserna. Men
efter att ha funderat omkring ämnet kom jag fram till att om jag intervjuar en elev som är
utsatt för mobbning eller någon annan konflikt är det hänsynslöst av mig att dra upp
problemen för eleven. Av hänsyn till det har jag valt att intervjua en äldre elev om hans tid på
mellanstadiet.

Intervjun med läraren spelades in på band och återges i arbetet i en förkortad form. Jag har
dock varit noga med att återge svaret på mina frågor så korrekt som möjligt. Intervjun med
eleven däremot kom till med mycket kort varsel, därför blev denna intervju gjord med block
och penna. Eleven har godkänt anteckningarna och har tagit del av min skrivna intervju.

Jag kontaktade enhetschefen för att se om det förelåg några hinder att få eleverna att besvara
enkäten jag använt mig av. Skolledningen föreslog att vi skulle ta upp min önskan på en
lärarkonferens för att få respektive klasslärares godkännande. Jag fick omedelbart gehör och
intresset för arbetet var stort. Hos vissa lärare var det däremot svårare att finna gehör. Då jag
klargjort min ståndpunkt erhöll jag ett enhälligt godkännande för att dela ut enkäten i
respektive klasser. Jag har personligen varit ute i klasserna och delat ut enkäterna till eleverna.
Detta har gjort att jag har fått in alla utdelade enkäter.

Till slut vill jag nämna ett par metodproblem. Djupintervjun med den tidigare eleven handlar
om vad han minns från sin tid som mellanstadieelev. Minnen är kanske inte alltid objektiva
utan kan ändras eller färgas omedvetet. Men av tidigare givna skäl anser jag det ändå som det
bästa alternativet att ge en aktivt religiös elevs syn på sin skolgång mellan år 5-6 som mitt
arbete avser.
Ett annat problem som min metod ger är att en enkät ger korta svar på frågorna och ger inte
intervjuaren möjligheter att be eleverna utveckla sina svar, vilket medför att en
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enkätundersökning i sig kan bli en aning platt. Detta uppvägs dock delvis av det stora antalet
svar som en enkät ger.

Intervju med elev

Den person jag fått möjlighet att intervjua är en man i artonårsåldern. Han gick på den skola
där enkäten är gjord och där läraren jag har intervjuat arbetar. Han är aktivt troende och minns
denna period av sin skolgång mycket väl. Då han har bett om att få vara anonym kommer jag
att för enkelhetens skull i intervjun kalla honom för Olle, vilket inte är hans rätta namn.

På min fråga om han ser sig själv som en stark person, svarar han ja direkt utan att tveka. Efter
en stund ändrar han sig och säger att han egentligen menar självständig. För Olle är begreppet
självständig starkt förknippat med en grupp, att kunna hävda sig i den lilla kamratkretsen. Det
har han aldrig behövt då han ser sig själv som något av en ensamvarg. Olle kunde lika gärna
vara för sig själv som att vara med andra.

Olle har alltid varit duktig i idrott. I sin klass var han en av de drivande. Det är genom idrotten
som Olle tycker att han bevisade sin styrka för klassen. När jag frågar om han varit utsatt för
några konflikter för sin tros skull och i så fall om han kan ge något exempel på detta, tänker
han efter en stund och svarar att han aldrig har blivit mobbad. Däremot har han några gånger
blivit utsatt för glåpord vid bråk mellan honom och någon annan elev. Dessa glåpord var mera
utslungade i stridens hetta och inte "planerade" för att reta honom.

Även om Olle aldrig blev retad i skolan berättar han om rädslan att bli det. Han säger att han
upplevde sin gudstro som "sprickan i skölden". Han visste att de andra kamraterna i klassen
var medvetna om att han var aktivt troende. Olle funderade nästan varje dag på om någon
visste eller tänkte säga något. Detta stressade honom så mycket att han ibland var hemma från
skolan.

Hur uppfattade han då ämnet religion i skolan? De lektioner då klassen hade
religionsundervisning var ”pest och pina”. Eftersom Olle var orolig för att han skulle bli utsatt
för mobbning var dessa lektioner de värsta av allt. Han säger att han var mycket tyst på de här
lektionerna för att inte sticka ut hakan och lägga kommentarer i munnen på de andra eleverna.

Som tur var, säger Olle, följde läraren läromedlet till punkt och pricka. Det var aldrig några
diskussioner utan enbart information från läraren eller enskilt arbete i arbetsböckerna.

Var det inte jobbigt att höra protester från de andra eleverna när det var undervisning i
religion? frågade jag. Det var inte sa farligt menade Olle. Däremot berättar han att det vid ett
tillfälle delades ut biblar av något samfund som var på besök. En av eleverna rev ut sidorna
och slängde alltihop på marken. Detta var det värsta eftersom citat: "Han rev sönder allting
som jag trodde på och stod för."

Skolans År 5-6 kan vara en känslig period då eleverna i förpuberteten börjar söka efter sin
identitet och fråga sig vem de är. Har du tvivlat på dig själv eller din gudstro? frågade jag. Nej
svarar Olle utan att tveka. Jag tog ställning mycket tidigt, redan vid tio års ålder. Sedan har jag
genom idrotten och scoutrörelsen fått vänner som stärkt mitt ställningstagande.
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Att vara född in i en tro kan för många människor tyckas många gånger vara svårt. Har du
någon gång klandrat dina föräldrar eller revolterat mot dem för att du varit tvungen att följa
med på saker som inte varit s. a. s dina egna? " Nej, jag är mycket tacksam mot mina föräldrar
som gett mig den värdegrund som för mig är så viktig. De har alltid stöttat mig och därför
fanns det heller aldrig någon anledning att revoltera mot dem.
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Enkätundersökning

Eftersom jag personligen delade ut och samlade in enkäterna så fick jag tillbaka 88 st. av 88
st.

Genomgång och motivering av frågorna.

Frågorna 1 t o m 5 gäller om eleven känner någon elev på skolan som är aktivt religiös.
Anledningen till att jag valt att ställa dessa frågor är att se om det är lättare för eleven att
besvara frågorna utan att vara personligt inblandad. Frågorna syftar också till att ge en bild av
vilken typ av konflikt det gäller och dess omfattning.  Frågorna 6 t o m 9 är samvetsfrågor
d.v.s. kan eleverna se sig själva i rollen som den som retar. Är eleverna så klarsynta att de kan
se ett mönster i sitt eget handlande?

Frågorna 10 t o m 12 vänder sig enbart till de elever som är aktivt troende. Dessa frågor är
tänkta att ge mer exakta och mer uttömmande svar än de övriga

De två återstående frågorna syftar till att ge elevernas bild av vad de anser att skolan och
lärarna gör respektive kan göra för att konflikter av detta slag skulle kunna upphöra.

Frågorna 5, 9 och 12 är frågor jag ställt angående vad som sägs till den aktivt religiöse som
hamnat i en konflikt. Det har jag gjort för att få en uppfattning om graden av tillmälen.

Enkäten följer ett visst mönster där frågegrupperingarna har ett liknande utseende. Jag vill se
om de tre grupperingarna följs åt i svaren.

Denna enkät är frivillig och eleverna besvarar den anonymt. Om någon av frågorna skulle vara
för känslig att besvara lämnas den helt enkelt tom. Eftersom enkäten bygger på följdfrågor
kommer en del frågor att inte kunna besvaras . Dessa frågor lämnas med ett streck så att det
syns vilka frågor som inte vill besvaras och vilka som inte kan ges svar på.

Redovisning av svaren

1. Känner du någon på skolan som är aktivt religiös?

∙ 66 elever känner någon som är aktivt religiös på skolan.

∙ 16 elever känner ingen som är aktivt religiös.

∙ 6 elever svarade vet ej.
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2. Vet du om han eller hon blivit retad för det någon gång?

∙ 7 elever svarade ja.

∙ 41 elever svarade nej.

∙ 18 elever svarade vet ej.
___________________________________________________________________________

3. Var det en eller flera som retade den du känner? (T o m fråga 5 redovisas de svar som på
föregående fråga svarade ja.)

∙ 4 elever svarade att det har varit flera som retats.

∙ 2 elever svarade att det var en person som retats.

∙ 1 elev svarade inte.
___________________________________________________________________________

4. Vet du om det har hänt mer än en gång?

∙ 2 elever svarade att det har hänt mer än en gång.

∙ 1 elev svarade att det har hänt någon enstaka gång.

∙ 1 elev svarade inte.
___________________________________________________________________________

5. Vad sade de som retade den du känner?

∙ 2 elever svarade vet ej.

∙ 2 elever svarade inte.



11

6. Har du retat någon för att han/hon varit religiös någon gång?

∙ En person svarade att han retat någon för religionens skull. (Det är denna persons svar som
redovisas i fråga 7, 8 och 9.)

∙ Två elever svarade vet ej.
___________________________________________________________________________

7. Var du i sa fall ensam eller var ni flera som retades?

∙ Här svarar eleven att de var flera som retades.
___________________________________________________________________________

8. Har du gjort det mer än en gång?

∙ Eleven svarar att det har hänt fler än en gång.
___________________________________________________________________________

9. Vad sade du till honom/henne?

∙ Eleven svarade inte.
___________________________________________________________________________

10. Om du är religiös. Har du blivit retad för det någon gång?

∙ 10 elever svarar att de är religiösa. (det är dessa som ligger till grund för nästa fråga.)

∙ 4 elever svarar att de blivit retade för det någon gång.

∙ 6 elever svarar att de inte blivit det.
___________________________________________________________________________

11. Har det hänt mer än en gång?

∙ Av de som säger sig vara religiösa är det 7 elever som blivit retade för det.

∙ 2 elever har inte blivit det.

∙ 1 elev svarade inte.
___________________________________________________________________________

12. Vad sade de till dig?

∙ 3 elever svarade inte

∙ Av de som svarade följer några exempel:

*  Mussejävel
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*  Lilljesus
*  Du är dum i huvudet om du tror på Gud
___________________________________________________________________________

13. Tycker du att lärarna på din skola gör tillräckligt för att stoppa detta?

∙ 34 elever tycker att lärarna gör tillräckligt.

∙ 7 elever svarar nej på frågan.

∙ 25 elever vet inte.

14. Vad kan skolan göra bättre för att ingen på skolan skall bli retade för sin tro på Gud?

∙ 28 elever svarade inte.

∙ 27 elever svarade vet ej.

∙ 11 elever svarade.

Av de motiveringar som kom in var det två motiveringar som kom i flertal. Det första var att
inget kunde göras bättre och det andra var att man måste prata om det mer i skolan. Andra
enstaka motiveringar var:

*  Säga till rektorn.
*  Hålla dem ifrån varandra.
*  Ringa till föräldrarna.
*  Försöka få dem att skapa fred.
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Intervju med en lärare

Läraren jag intervjuade är en kvinna i fyrtioårsåldern. Hon arbetar på den skola där jag gjort
min undersökning och just nu är hon klassförestandare för en 4:a med 23 elever. Hon har
arbetat på flera skolor i olika kommuner men är sedan sex år tillbaka anställd på den aktuella
skolan. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med elever som kommer från olika kulturer och
som har olika religioner.

- Är det svårare att som lärare hantera en konflikt som är av religiös art än en vanlig konflikt?

- Det är det egentligen inte därför att en konflikt är alltid en konflikt, men där det är många
saker som spelar in. Om det är t. ex religion eller etnisk tillhörighet ingredienser i konflikten.
Om det exempelvis handlar om en flicka som bär slöja ligger svårigheten i så fall att avgöra
om det är en kulturell konflikt eller en religiös sådan. Konflikten i sig är inte svårare.

- Om du har en elev i din klass som är aktivt religiös, tycker du då att det är viktigt att
informera om elevens religion i klassen?

- Ja, det tycker jag är mycket viktigt. Det är viktigt överhuvudtaget när man tar en klass att
man diskuterar sådana här saker hela tiden som värdegrund och respekten för människan och
tar fram faktumet att vi alla är olika och vad kul det egentligen är.

Vi ser hela omvärlden med de "glasögon" vi fått via vår kultur och uppfostran. Det gör att
sättet att se på olika saker ofta blir mitt sätt och fel sätt istället för att se att vi är olika. Jag
försöker i min undervisning och i mitt sätt att vara att visa att vi är olika i vårt sätt att se på
saker och ting och att vara, men att det inte betyder att någon av oss behöver ha fel. Jag
försöker pränta in i mina elever att det tvärt om kan vara roligt att vara olika för att vi på det
sättet kan lära av varandra men vi måste hela tiden ha respekten för varandras olika sätt att se.
Du behöver inte tycka som jag och du är inte dum i huvudet för att du tycker som du gör. Det
måste jag som medmänniska lära mig att acceptera.

Vi diskuterar ofta i klassen olika saker såsom: mode, utseende, kroppsideal och olika åsikter
o.s.v. och lär oss att acceptera varandras olika åsikter.

Om man gör detta, då är redan diskussionen färdiglagd när det dyker upp religiösa problem
eller konflikter. Varför skulle vi inte respektera den olikheten på samma sätt som vi
respekterar andra olikheter?

Svårigheten med att prata med eleverna är att de vet precis vad de skall svara när en vuxen
ställer frågor. Då spelar utseende ingen som helst roll och alla får vara med och leka oavsett
vem man är eller hur man är. Detta är ju inte sant. Därför måste man, när konflikterna uppstår
ha en diskussion runt det. Värdegrunden måste läggas tidigt, samtidigt som den måste vara
praktisk. Värdegrunden måste praktiseras varenda lektion, schemat runt. Detta är ingenting
man kan ta upp på enstaka lektioner. Den måste praktiseras dagligen och stundligen. Som
exempel hur kommenterar man en kompis och hur bemöter man en annan människa. Att som
lärare slå ned direkt på nedsättande kommentarer eller försök att vara rolig på någon annans
bekostnad, bara för att själv få uppmärksamhet.

- Är det stor skillnad på de olika klasser du tar över i fråga om tolerans och acceptans?
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- Här på skolan arbetar vi alla efter de regler som vi kommit överens om tillsammans, även
om det sker i olika hög grad beroende på vad de haft för typ av konflikter i sina tidigare
grupper är det olika genomarbetat. Det finns grupper som är sönderpratade. Det går inte att nå
dem längre. De vet precis vad de skall svara, men vad de egentligen tycker längst inne
kommer du aldrig åt. Dessa grupper är av naturliga skäl svårare att arbeta med. Det är ju så att
i och med att vi "rör om i grytan" efter treorna och gör nya klasser i fyran så uppstår nya
konstellationer och man har möjlighet att komma ifrån sina gamla roller, förhoppningsvis in i
positiva mönster eller om man har otur hitta på nya dumheter eller negativa mönster. Detta gör
att det uppstår nya situationer hela tiden.

När jag tar emot en 4:a måste jag alltid jobba ihop en grupp. Klassen måste arbeta för en
samhörighetskänsla och en vi-anda. Jag som lärare måste se alla elever och få dem att känna
att de hör till. Att de hör till och att de är pusselbiten som skulle fattas om de inte var i skolan
en dag, visa att vi saknar dem och bryr sig om vad de säger och känner.

Om man har det klimatet i klassen att eleverna vågar säga vad de känner och om de mår dåligt
eller känner sig pressade eller vad det nu kan vara. Det är då du har chansen att få höra vad de
verkligen känner. Bryr man sig däremot inte om vad de säger eller inte har det klimatet i
klassen att de vågar uttrycka det, kommer du aldrig att få reda på någonting.

- I en situation där klimatet är sådant att man kan säga vad man tycker och eleverna i klassen
värnar om varandra är det ju viktigt att alla är positiva och strävar åt samma hall. Vad gör man
åt de negativa eleverna?

- Jag har elever i min klass som är mycket negativa men jag har legat på dem sedan första
dagen. Det finns till exempel ingen mat som är äcklig. Du har rätt att säga att du inte tycker
om maten men du kan inte säga att den är äcklig. Du kan inte heller säga att svenska är tråkigt.
Du kan säga att du inte tycker om att skriva, men inte att det är tråkigt. På vad sätt blir det
roligare för att du säger att det är tråkigt. De här eleverna ändrar sig efter ett tag när
kamraterna börjar bli irriterade på allt gnäll.

- Är alla elever i din klass accepterade eller är det någon som är utanför?

- I den här klassen, som i alla klasser, finns det låg- och högstatusbarn. Men vi har en samling
varje dag där varje elev tar upp någonting positivt och någonting negativt. När det är ens tur
har man om man inte har något på hjärtat rätt att passa. Här kommer det upp om t.ex. en elev
har varit ensam på rasten och de andra eleverna ser då till att han eller hon får vara med nästa
rast. Här finns ingen skillnad mellan pojkar och flickor. Detta behöver inte jag ta itu med
längre utan det ordnar eleverna själva.

- Kan starka elever bli mobbade av de andra i klassen eller är det endast de svaga som rakar ut
för det?
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- Det kan de. Oh ja. Du kan inte vara för stark. Men man kan vara stark på olika sätt. Du kan
vara hur självsäker som helst, men om du upplevs som kaxig och du inte kan leva upp till din
kaxighet, då råkar du illa ut direkt. Det gör du absolut, då får man försöka få dem att dämpa
sig lite för att inte dra på sig de andras irritation och därmed bli ett tacksamt offer.

Jag skulle också vilja säga att det finns mobbning och mobbning. Min erfarenhet säger att det
inte behöver finnas något logiskt skäl för mobbning. Det kan helt enkelt vara så att det är ett
klimat i gruppen som kräver utlopp för någonting och detta kan gå ut över någon i gruppen
mer eller mindre slumpmässigt och det blir en dålig vana. Man blir så van att kasta dumma
kommentarer till den personen. Detta smittar av sig så att fler och fler vet att det går an säga så
till den personen. Det behöver inte vara sa att den personen på något som helst sätt bryter av
från det vanliga gänget. Det behöver som sagt inte finnas någon logisk förklaring utan vissa
grupper utarbetar själva ett system för mobbning.

För min del som lärare är det viktigt att hitta ledarna i de olika grupperna och få dem att förstå
att de är ledare. Vi behöver ju ledare, positiva ledare förstås och att uppmuntra en positiv
ledare är jätteviktigt tycker jag. En ledare är beredd att ta ansvar och styra andra o s v men det
måste ske på ett positivt sätt. De negativa ledarena måste antingen kväsas eller allra helst
omvändas så att de blir positiva ledare och få dem medvetna om sin egen styrka och deras
möjligheter och att det ligger en massa ansvar i att vara ledare. De flesta ledarna är redan
medvetna om att de är det och det blir de ganska tidigt. Vem bestämmer vem som skall vara
tjuv eller polis i leken på rasten exempelvis. Det sker ju inte alltid demokratiskt.

- Är det någonting du vill avrunda med eller lägga till det vi har talat om?

- Vi har ju ett sekulariserat samhälle idag så de här frågorna ligger inte på ytan. Man råkar ofta
på dem i klasser där man har barn som är väldigt aktiva i en församling. Frågor dyker ofta upp
i det praktiska som t. ex varför han får annan mat än vi. Eller en diskussion med en elev om
ramadan, där man inte äter från solens uppgång till dess att den går ned. Hur bra fungerar
eleven i skolan då? Det är viktigt att man diskuterar de här frågorna tycker jag. Jehovas vittne
t. ex är ju också svårt. De vill inte vara med att fira födelsedagar och de vill inte följa med till
kyrkan. Jag måste ha ett alternativ.

Det finns däremot vissa saker som jag tycker att man måste ställa upp på. Därför skiljer jag på
studiebesök i kyrkan och när vi går dit för att ha exempelvis adventsandakt. Studiebesöken
skall alla vara med på men de får välja om de vill vara med på andakten eller inte.

-- Du tar en diskussion med föräldrarna om detta?

- Ja. Det brukar aldrig vara något problem när de inser att vi har alternativ och att vi skiljer på
det. För då visar vi att vi är medvetna om vad det handlar om. Jag har aldrig mött något hinder
än i de här frågorna, det har alltid fungerat.

-- Ser du några svårigheter att skilja mellan religion och kultur?
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- Ja. Jag tycker det är viktigt att tydliggöra svensk kultur. Det står mycket tydligt i våra
styrdokument att vi skall titta på olika kulturer, men barnen kan inte svensk kultur. De vet inte
vad den bottnar i. Det är jätteviktigt att ta fram svensk kultur: traditioner, danser, sånger, lekar
mm. Vi är många gånger så rädda att påverka barnen negativt, att bli kallade rasister eller vad
det kan vara, att vi inte vågar tydliggöra vad som är svensk kultur. Det är samma sak med
religionsundervisningen. Man är så rädd för att inte vara objektiv att man inte vågar ha någon
undervisning alls.

Man måste få barnen att inse att det är ur ett perspektiv man ser på det här. På samma sätt som
Columbus upptäckte Amerika. Fanns inte det innan? Alltså förstå att det är ur ett västerländskt
perspektiv. Förstår de detta upptäcker de att de kan se saker ur ett annat perspektiv, ett annat
sätt att tänka. Detta gäller även religion. Om jag vet mycket om en religion kan jag också föra
en diskussion.

Det är kul i 6:an när man sätter tre religioner, de abrahamitiska, bredvid varandra och jämför.
Vi diskuterar likheter och skillnader och vad det har för konsekvenser i vardagen.

Jag brukar ställa följande fråga på religionsproven i 6:an:

Du skall ha en festmiddag. De skall bjuda en troende jude, en troende kristen och en troende
muslim. Vilken dag kan du ha festen och vad kan du inte bjuda på. Detta gör att eleverna
måste tänka ur ett annat perspektiv och se konsekvenserna.

Jag känner att alla är väldigt försiktiga med frågor av religiös art. Men jag tycker att man
måste vara lika rak i de frågorna som i alla andra frågor. Det tillhör vår värdegrund. Och att
vår kultur bygger på kristendomen går inte att komma ifrån.
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Resultat och diskussion

Det första som jag kände när arbetet började ta form och det började bli dags att få tag i elever
att intervjua var att detta kommer att bli en oerhört svår uppgift. De aktivt religiösa elever som
jag talade med och var villiga att ställa upp på en intervju hade aldrig varit i en konflikt för sin
tros skull. De elever som hade varit eller var inblandade i en konflikt under denna tid, hade
svårt att tala om det och ville helst inte intervjuas. Därför valde jag efterhand en äldre elev
som fått distans till sin egen situation under denna tid.

Det kan tyckas att en del av frågorna i enkäten inte har någon relevans till min undersökning.
Från början har varje fråga haft sitt bestämda syfte men har under arbetets gång tappat sin
relevans. Orsaken till att de är redovisade är att de fanns med på enkäten och därför skall
redovisas. Ett exempel är att eleverna berättar om de är pojkar eller flickor. Från början var
det tänkt att redovisa skillnader mellan könen i några av frågorna, men då utfallet blev mindre
än förväntat fann jag att det inte längre hade någon betydelse.

En annan svårighet som jag mött vid diskussioner med både lärare och elever är att det är en
mycket luddig gräns mellan religion och kultur. Detta kan ibland göra att man pratar "förbi"
varandra och menar helt olika saker. Jag har under arbetet även hamnat i diskussioner om
främlingsfientlighet och rasism. Även om detta i sig är oerhört viktigt och berör oss alla är det
ingenting som rör mitt arbete och därför ej heller tagits med.

Läraren i min intervju säger att eleverna vet precis vad de skall svara när en vuxen ställer
frågor. De vet vad som de förväntas svara. Detta gäller i viss mån även enkäten i denna
undersökning. Man kan inte bortse från att några elever har svarat efter vad de tror att jag vill
att de skall svara. Om vi t ex tittar på fråga 6 t.o.m. 9 ser vi att det är en (!) elev som säger sig
ha retat andra för att de tror på Gud. Denna pojke måste vara antingen mycket klarsynt vad
gäller det som han säger till andra eller faktiskt mycket ärlig. Han säger själv att det var flera
elever som var med och retades vid dessa tillfällen. Detta visar att även ett litet resultat kan ge
intressanta svar.

Det leder till frågan om de elever som var med vid dessa tillfällen svarar efter vad de tror att
jag som vuxen vill höra, eller är det möjligen så att de inte kommer ihåg eller överhuvudtaget
inte reflekterat över vad de sagt när de retat en skolkamrat? Under min praktik på den här
skolan som varade under sex veckor hade den klassen som jag var i två konflikter där
skällsorden var av religiös nedsättande art. Vid konfrontationen med eleverna var det ingen
som kom ihåg vad de sagt. Jag tror att en del i svaret på fråga 6 ligger i att de som retas inte
ser till vad som sägs utan försöker att hitta någonting som biter på motparten.

En konflikt där religionen är inblandad är inte i sig svårare än någon annan konflikt, då
konflikter är motsättningar som måste lösas. Svårigheterna ligger i oförmågan att se saken ur
den andres perspektiv.

När man tittar på mobbning så behöver den inte följa något logiskt mönster. Det kan vara så
att gruppen behöver få utlopp för någonting och kanaliserar detta genom att ge sig på en
person mer eller mindre slumpmässigt. Detta behöver inte innebära att personen bryter av från
resten av gruppen på något sätt. Om så vore fallet är det lika ofta en efterhandskonstruktion
som orsaken till mobbning. Jag läste docenten i psykologi och pedagogik Anatol Pikas böcker
för att se om det ger några tecken på att det skulle finnas någonting som styrker min hypotes
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om att exempelvis utseende är ett skäl till mobbning. Böckerna bekräftar varandra i denna
fråga så tillvida att utseendet inte enbart kan vara en orsak till mobbning. Även läraren i min
intervju stöder författarens teori med sin mångåriga erfarenhet från skolan. Anatol Pikas har
således troligen rätt i sitt påstående att orsaken till mobbning är signaler som tyder på svaghet,
rädsla och beskäftighet.

Det är viktigt att skolan så tidigt som möjligt börjar arbetet med värdegrunden. Värdegrunden
handlar, kan man säga, om goda relationer mellan människor och är för skolan det som
förenar lärande och fostran. I Lpo -94 står det bl.a. att all personal skall arbeta mot kränkande
behandling och motarbeta mobbning. Det gäller att göra det så konkret som möjligt för
eleverna, någonting som är gripbart exempelvis utseende. I den här diskussionen måste
acceptansen få stort utrymme. Att kunna acceptera olikheter i både smått och stort är
förutsättningen för att kunna minimera konflikter elever emellan.

Problemet med religionsundervisningen som ämne i skolan är rädslan för att inte vara
objektiv. Läraren vågar därför inte ta ut svängarna utan undervisningen blir slätstruken.
Möjligheterna att komma de olika religionerna nära har ju blivit mycket större, inte bara med
att vi har fatt fler olika religioner och inriktningar till Sverige utan också att närheten till dem
har ökat. Studiebesök, intervjuer och inbjudan till klassen eller skolan är ett mycket enkelt sätt
att ge olika religioner och inriktningar en ökad förståelse och kanske att få se dem från ett
annat perspektiv. Jag är övertygad om att det är just närheten (och därför också en mer
praktisk åskådning) som ger förståelse och acceptans till religion och de som är aktivt
religiösa.

Även om konflikter mellan aktivt religiösa och sekulariserade elever inte är så vanliga är det
ändå obehagligt att det förekommer och att de troende barnen får gliringar och påhopp för
någonting som står dem så nära.

Tycker eleverna att lärarna gör tillräckligt för att konflikter av den här typen? Faktiskt svarar
34 av de tillfrågade eleverna att lärarna gör tillräckligt för att konflikter inte skall uppstå. Det
tycker jag är en glädjande siffra. Endast 7 elever tycker att lärarna borde kunna göra mer.

Även om det för mig verkar vara bra siffror som visar att lärarna arbetar med dessa frågor
kontinuerligt kan skolan naturligtvis inte luta sig tillbaka och tycka att det var bra. Skolan och
lärarna måste hela tiden ligga på och diskutera. Ett av de vanligaste svaren på vad de kan göra
bättre är att prata om det mer. Detta tyder, tycker jag, på en mogen och ärlig vilja bland
eleverna att komma tillrätta med problem av detta slaget.
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ENKÄT TILL ELEVER I ÅR 5 - 6 OM KONFLIKTER MELLAN TROENDE ELEVER
OCH ICKE TROENDE

∙ ÄR DU POJKE ELLER FLICKA?

1. KÄNNER DU NÅGON SOM ÄR RELIGIÖS?

2. VET DU OM HAN/ HON HAR BLIVIT RETAD FÖR DET NÅGON GÅNG?

3. VAR DET EN ELLER FLERA SOM RETADE DIN KOMPIS?

4. VET DU OM DET HAR HÄNT MER ÄN EN GÅNG?

5. VAD SADE DE SOM RETADE DIN KAMRAT?

6. HAR DU RETAT NÅGON FÖR ATT HAN/HON ÄR RELIGIÖS NÅGON GÅNG?

7. VAR DU I SÅ FALL ENSAM ELLER VAR NI FLERA SOM RETADES?

8. HAR DU GJORT DET MER ÄN EN GÅNG?

9. VAD SADE DU TILL HONOM/HENNE?

10. OM DU ÄR RELIGIÖS, HAR DU BLIVIT RETAD FÖR DET NÅGON GÅNG?

11. HAR DET HÄNT MER ÄN EN GÅNG?

I2. VAD SADE DE TILL DIG DÅ?

13. TYCKER DU ATT LÄRARNA PÅ DIN SKOLA GÖR TILLRÄCKLIGT FÖR ATT
STOPPA DETTA?

14. VAD KAN SKOLAN GÖRA BÄTTRE FÖR ATT INGEN SKALL BLI RETAD FÖR
SIN TRO PÅ GUD?


