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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande undersökning är att ta reda på vilket utrymme det finns för 

undervisning om mandeism inom ramen för svensk religionskunskapsundervisning samt att ta 

reda på hur några mandeiska ungdomar upplever religionskunskapsämnet. Undersökningen 

har genomförts med hjälp av en kvalitativ ansats som består av 7 elevintervjuer och 2 

lärarintervjuer. Undersökningen visar att mandeism inte tas upp på 

religionskunskapsundervisningen och att vissa elever tycker att detta är jobbigt. Vidare har 

det visat sig att en del elever upplever ett utanförskap eftersom den mandeiska religionen 

aldrig tas upp i undervisningen. Resultatet har även visat att lärarna menar att de inte har 

möjlighet att undervisa om mandeism eftersom det inte finns med i det centrala innehållet för 

årskurs 7–9. Även om mandeismen inte nämns i det centrala innehållet i läroplanen menar jag 

dock att det finns möjligheter för undervisning om mandeism då syftet med 

religionskunskapsämnet är att elever ska få möjlighet att utveckla kunskaper om religioner 

och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. 
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1. Inledning 

Dagens Sverige är ett mångkulturellt samhälle där flera religiösa och kulturella traditioner 

möts. Många minoriteter har idag blivit synliga på vissa håll i Sverige. En central fråga inom 

alla religioner är hur den förs vidare till nästa generation. För minoriteter är denna fråga akut 

eftersom de till skillnad från majoritetsreligionen inte är synliga i den omgivande kulturen 

(Berglund 2017). En minoritetsreligion i Sverige är mandeism (Al-Haydar 2012:9). Denna 

religion är relativt ny här i Sverige vilket leder till att många blir fundersamma kring vad det 

är för religion. I vissa delar av Sverige har mandeismen således blivit en minoritetsreligion 

och därför blir det intressant att ta reda på mer om mandeismen. I Europakonventionen’s 

artikel 9 står det att varje enskild individ har rätt att få undervisning om den religion som 

föräldrarna har. Detta kommer till uttryck på följande vis:  

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan 

påtaga sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrarnas 

rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i 

överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. 

(Europakonventionen, artikel 2:1) 

I Sveriges grundlag, regeringsformen 2 kap. står det dessutom att en av de grundläggande fri- 

och rättigheterna är att 1§ varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad… … 

religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. 

Frågan är: ser det ut så i verkligheten? Under min tid som vikarie på en skola söder om 

Stockholm upptäckte jag att majoriteten av eleverna på skolan var mandéer vilket var 

intressant. Anledningen till varför det var intressant var för att jag såg det som något nytt och 

spännande. Till en början uppfattade jag personligen inte mandeismen som en religion. En 

fråga jag personligen ställde var om eleverna fick undervisning om sin religion. Detta var 

något jag ville ta reda på och kan ses som startskottet till den här uppsatsen. Som blivande 

religionskunskapslärare är jag medveten om att det i Lgr 11 står att syftet med 

religionskunskap bland annat är följande: 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 

om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i 

världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor 

inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika 

sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, 

både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som 

orsak till segregation. (Lgr 11:1). 
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Jag ställde då mig själv frågan: varför inkluderas inte alla religioner i 

religionsundervisningen? Finns det plats för mandeismen enligt läroplanen? Det här är en 

fråga jag har funderat på som inte enbart berör mandeismen utan även andra 

minoritetsreligioner. I den här uppsatsen väljer jag dock att använda mandeism som 

exempel på en minoritetsreligion i Sverige. 

Studien bör ses i ljuset av diskussioner kring minoriteters rätt att utveckla sitt eget 

samfundsliv (regeringsformen) samt föräldrars rätt att välja filosofisk och religiös fostran för 

sina barn (Europakonventionen).  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket utrymme det finns för undervisning om 

mandeism inom ramen för svensk religionskunskapsundervisning samt att ta reda på hur 

några mandeiska ungdomar upplever religionskunskapsämnet. Empirin till uppsatsen 

kommer från en skola söder om Stockholm.  Frågeställningarna i föreliggande uppsats är 

följande: 

 Hur upplever de mandeiska ungdomarna religionskunskapsundervisningen på sin 

skola? 

 Hur upplever mandeiska ungdomarna att det är att vara elev i en svensk skola?  

 Får de mandeiska ungdomarna lära sig något om mandeism i skolan? 

  Hur ser lärarna på möjligheten att undervisa om mandeism? 

  Hur förhåller sig styrdokumenten till möjligheten att undervisa om mandeism? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är indelad i sju delar och inleds med en inledning av ämnet samt dess syfte 

och frågeställningar.  I uppsatsens andra del presenteras den mandeiska historien samt några 

centrala religiösa riter. I tredje delen presenteras tidigare forskning om mandeism av Jorunn 

Buckley samt tidigare forskning kring minoritetsundervisning i Sverige av Ing-marie 

Parszyk. I den fjärde delen presenteras uppsatsens metod, urval, datasamling, databearbetning 

samt de etiska riktlinjerna. I uppsatsens femte del presenteras den teoretiska ansatsen som 

bygger på Björn Wiedels teori om personlig livstolkning.  I den sjätte delen presenteras 

undersökning, analys och tolkning av både elevintervjuer och lärarintervjuer samt den 

närläsning jag har gjort av läroplanen. Uppsatsen avslutas med en diskussion och slutsats. 
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2. Bakgrund 

I nedanstående avsnitt presenteras den mandeiska religionens ursprung och lära. Den 

information som presenteras nedan är till för att läsaren ska få lite bakgrundsfakta om vad 

mandeismen är samt för att läsaren enklare kunna förstå intervjusvaren. Bakgrunden 

presenteras i olika underrubriker.   

2.1 Vad är mandeism?  

Mandeism beskrivs som den sista nuvarande form av den antika gnosticismen (Al-Haydar 

2012:13). Namnet Mandai betyder gnostisk och härstammar från det arameiska ordet manda 

(Luke 2004:29). Al-Haydar beskriver begreppet manda på följande sätt: ordet manda som 

betyder insikt, kunskap (gnosis) och betyder ”de som äger insikt” (2012:13). Mandéernas 

främsta religiösa källa heter Ginza Raba som betyder ”Den stora skatten”. Ginza Raba består 

av två delar, den vänstra Ginza och den högra Ginza. Den vänstra Ginza består av tre böcker 

som handlar om människosjälen och ödet efter döden. Den högra Ginza består däremot av 18 

böcker som handlar om kosmologi, skapelseberättelser, Johannes Döparens budskap, böner 

samt etik och moral. (Al-Haydar 2012:14). 

Mandéer sägs ha en slags etnisk yrkesspecialisering som symboliserar dem, detta innebär att 

de flesta är guld samt silversmeder (Svanberg, &Westerlund 2013:295). Al-Haydar förklarar 

att minst en familjemedlem håller på med det yrket oavsett om de besitter en 

högskoleutbildning eller inte (2012:13). Mandéer har under en längre tid omgivits av 

muslimer och bland dessa kallas de för Subbi eller Sabi som står för det arabiska ordet döpare 

(Luke 2004:29–30). Detta på grund av deras flitiga användning av dopet (Al-Haydar 

2012:13). 

Mandéernas hemvist är främst i Irak och sydvästra Iran. Det finns cirka 100 000 mandéer runt 

om i världen. Mandéer har dessutom blivit utspridda i diaspora runt olika världsdelar och 

cirka 80 procent har flyttat från hemlandet. Länder som mandéerna främst bosätter sig i är 

Holland, Tyskland, USA, Kanada, Jordanien, Syrien, Danmark, England, Australien samt 

Sverige. Mandéernas semitiska språk är östarameiskt men även en del av västarameiskan (Al-

Haydar 2012:13–14). 
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2.2 Teologi  

Mandeismen är en monoteistisk religion med en gnostisk dualistisk prägel. Ett bärande motiv 

för gnostisk grundsyn och världsbild för mandeismen är att det goda står mot det onda, ljus 

mot mörker, gott mot ont samt själ mot materia. Al- Haydar menar på att dessa motsatta 

principer strider om herraväldet och är centrala i världsbilden hos den mandeiska teologin. 

(Al- Haydar 2012:16). Gud som även kallas ”det stora livet” sägs befinna sig i den 

himmelska ljusvärlden som är omringad av ljusvarelser (Svanberg, &Westerlund 2013:295). 

2.3 Profeter  

Mandeismen räknar med fyra profeter varav den första är Adam som betraktas som den första 

monoteisten och mottagaren av det mandeiska budskapet. Enligt den mandeiska religionen är 

det Adam som sedan fört vidare budskapet till hans medmänniskor. Den andra profeten heter 

Set och är Adams yngsta son. Set sågs som den syndfria människan eftersom han offrade sitt 

liv för hans pappa Adam. Den tredje profeten Sem tog sedan över och förde vidare den 

mandeiska religionen efter den stora översvämningen. Till sist kommer Johannes Döparen 

som räknas som den sista profeten och som har en central roll i religionen. Mandéerna menar 

på att Johannes Döparen var utövare av religionen och inte en grundare. Johannes Döparen 

döpte bland annat Jesus. Under 1600-talet betecknades mandéerna som Johanneskristna av 

kristna missionärer eftersom Johannes Döparen har en stor roll i deras lära. Detta var dock en 

olycklig betäckning då mandéerna själva inte ser sig som kristna samt att mycket inom 

mandeismen skiljer sig från kristendomen. Inom mandeismen väntar man inte på att Messias 

ska komma. (Al- Haydar 2012:18–19). 

2.4 Prästerskapet 

Prästerskapet inom religionen är centralt för det religiösa livet. Prästerna har i uppgift att vara 

ansvariga för ritualer samt religionen. Renhetskravet för präster är viktigt, speciellt till kropp 

och själ. Prästerskapet består av ett tredelat ämbete (en hierarki) som kan innehas av både 

män och kvinnor. Högst upp på den så kallade hierarkin står översteprästen (rish-ema), där 

under står biskopen (ganzibra) och tillslut tarmida (apostlarna). Dock kan ingen präst, oavsett 

sitt ämbete, utföra ritualer utan diakonen (sheganda). Varje präst måste såldes alltid ha en 

diakon bredvid sig. (Al-Haydar 2012:21).  



9 
 

2.5 Reningsriter  

För att återförena sig med ljusets värld är det viktigt för individen att rena sig. Detta måste 

ske genom ett levande eller rinnande vatten, yardna. Genom yardna är förhållandet med 

ljusets värld säkrad. I dagsläget kan kranvatten också användas som yardna. Som ovan 

nämnts är målet med reningsriterna är att hålla individen ren, de viktigaste reningsriterna är 

följande: mesbuta, temasha och reshama. Mesbuta betyder att dopet genomförs med hjälp av 

en präst, temasha är ett reningbad som renar individen och reshama handlar om tvagningsriter 

som utförs innan ceremonin (Al-Haydar 2012:26). 

2.5.1 Dopet 

Dopet är den ritual som kännetecknar den mandeiska religionen. Dopet är en reningsprocess 

som leder till fasthet, god hälsa och tillslut ett motstånds kraft mot ondskans inflytande. 

Dopet skiljer sig från det kristna dopet på det sätt att man döper sig fler än en gång i livet. 

(Al-Haydar 2012:26). Den repeterande nedstigningen i vattnet ses som en övning inför steget 

in mot ljusvärlden, men först när vår jordiska kropp dör kan vi ledas mot ljusvärlden 

(Buckley 2002:80). Under dopets gång skall samtliga medverkande personer i utförandet ha 

på sig en vit klädnad som kallas rastas (en vit högtidlig klädnad). Män och kvinnor döps 

separat och under ceremonin kan dopet utföras av flera präster samtidigt. Det är obligatoriskt 

att kvinnor döper sig en månad efter förlossning, eftersom att föda barn reducerar moderns 

kyskhet (Arabestani 2010:8). Men mesbutan måste ske när barnet blivit en månad gammalt, 

vilket beräknas som en initiation (Al-Haydar 2012:26). När det kommer till vigselcermonin 

är det viktigt att paret döper sig före samt en vecka efter vigseln. Enligt tradition ska dopet 

ske under högtider eller söndagar. Själva dopet delas in i fyra delar; dop, smörjelse, måltid 

samt ed och nåd (Al-Haydar 2012:26).   

2.6 Mandéer i Sverige 

En del av flyktingvandringen från Irak till Sverige består av mandéer. Immigrationen av 

mandéer till Sverige har pågått sedan 1980 talet (Al-Haydar 2012:44). År 2006 ansågs det 

finnas 4000 bekännare i landet. Där det fanns flest mandéer var i Södertälje och Sandviken. 

Genom ett avtal städerna emellan förbands Sandviken att ta sekundärflyktingar från 

Södertälje och majoriteten av dessa var mandéer. I Sandviken fick de en egen möteslokal så 

kallad Manda. År 2003 tog de över Jehovas vittnens gudstjänst lokal i Sandviken som blev en 

central plats för mandéer runt om i Europa samt Sverige (Svanberg & Westerlund 2013:296). 

Men i dagsläget sägs antalet mandéer ha dubblats till ungefär 8500 personer spridda runt om i 
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landet. De flesta finns i Stockholm och Skåne. På grund av mängden mandéer i dessa två 

områden har man funderat på att bygga upp två nya gudstjänstlokaler (mandi) (Al-Haydar 

2012:44). Som framgår ovan är dopet är en viktig ritual inom mandeismen, men klimatet i 

Sverige är inte den bästa för utomhus dop. Detta har gjort att det är svårt att kunna döpas året 

runt men under sommarhalvåret praktiseras utomhus dop flitigt. I Sandvikens Manda har man 

framställt dopplatsen så att vattnet blir rinnande (Svanberg & Westerlund 2013:296).   

Nyåret som firas under 2 dagar samt det gyllene dopets högtid till minne av Adams dop är de 

två viktigaste högtiderna inom Mandeismen (Svanberg & Westerlund 2013:296).  Efter denna 

genomgång av mandeism, samt mandernas historia och sitution i Sverige kommer jag nu att 

gå igenom tidigare forskning. 

3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som gjorts kring mandeism och 

minoritetsundervisning i Sverige.  

3.1 Tidigare forskning inom mandeismen 

Det har inte gjorts speciellt mycket forskning kring mandeismen, dock är Jorunn J. Buckley 

en av få som kommit långt i hennes forskning om mandeismen.  Hon har även skrivit en bok 

om mandeism som heter The Mandaeans. I denna bok kan man läsa om hur mandéer 

förhåller sig till olika samhällen som till exempel USA och Iran. Här gör hon jämförelser och 

berättar att Mandéerna anpassar sig bättre till det amerikanska samhället än vad de gör i Iran. 

I boken tar hon även upp riterna som de praktiserar samt hur det är att utföra dessa riter i 

olika samhällen. Buckley förklarar att forskning om mandeismen började under 1500-talet av 

portugisiska jesuiter i syfte att sprida ett religiöst budskap. Buckley har riktat in sig starkt på 

mandeismens skrifter och i en av hennes böcker kan man läsa hur hon gått igenom 

kolofonerna som alltid är bilagda i mandéernas heliga skrifter. Kolofonerna är kända inom 

mandeismen på grund av att man kan läsa all information som är viktig inom religionen samt 

det som givits av religionen och därtill vilka personer det är som har skrivit all information. 

En av de första forskarna inom mandeism i världen är en polsk judisk man vid namn M. 

Lidzbarski. Han flydde hemifrån eftersom han var trött på sin egen tradition och ville testa på 

något nytt. Hans översättningar om Ginzan och Johannes döparen har kommit till stor nytta i 

dagens läge då flera forskare använder sig av den. En annan person som själv har haft en stor 

påverkan för forskningen inom mandeism är Ladu Ethel S Drower. Under fyrtio år har hon 

utfört olika fältstudier i Irak och Iran genom att samla in olika mandeiska skrifter. Sedan har 
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vi Mattias Norberg som var den första svenska akademikern som översatte Ginza till latin 

under 1800-talet. Norberg var intresserad av den mandeiska religionen och för det mandeiska 

folket. (Buckley 2002:17).  

Mellan åren 1920–1940 var det framförallt tyska forskare som intresserade sig för mandeism. 

De mest betydelsefulla forskarna från denna period var Richard Reitzenstein, Wilhelm Brandt 

samt H. Petrmann (Buckley 2002:17).  Eric Segelberg är den mest framstående forskaren i 

Sverige vad gäller mandeism. Under år 1958 uträttade han ett arbete där paralleller drogs 

samman mellan kristendomen, judendomen samt mandeismen. Men sedan dess har det inte 

förekommit några större studier kring mandeism från ett svenskt forskningsperspektiv. I 

boken The knowledge of life skriven av Sinasi Gunduz 1993 kan man läsa om mandéernas 

förhållande till Sabeerna som det står skrivet om i Koranen. Under samma år skrevs en 

intressant bok som berättar om mandeismens historia. Boken är skriven av Italienaren 

Edmondo Lupieri och heter The mandaeans – the last gnostics (1993). Diar Al-Haydar som 

själv var mandéer har skrivit boken:  Mandeismen: de sista gnostikerna, Johannes döparens 

lärjungar. I denna bok återberättar Al-Haydar vad andra författare tidigare skrivit om 

mandeismen. Det är tydligt att Al-Haydars bok återberättar och sammanfattar vad andra 

författare redan skrivit då han refererar till flera olika författare. Utifrån detta räknas denna 

bok som ett utifrånperspektiv eftersom han själv inte förklarar om hur det är att vara mandéer 

utan återberättar istället vad andra skrivit ner.  

3.2 Minoritetsundervisning i skolan 

Utöver forskning om mandeismen tycker jag också att det är relevant att redovisa tidigare 

forskning om minoritetsundervisning i skolan. I Ing-Marie Parszyks avhandling En skola för 

andra Minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan (1999) skriver 

hon om minoritetselevers upplevelser av pedagogiska förhållningssätt. Syftet med Parszyks 

avhandling är således att belysa hur det är att leva med de olika förhållningssätt som elever 

från etiska minoritetsgrupper får möta i skolan. Vidare handlar Parszyks avhandling om att 

läsaren ska få kunskap om minoritetelevers villkor i skollivet. Författaren har delat upp sin 

avhandling i tre olika studier men i föreliggande uppsats är studie tre mest intressant att titta 

på.  

Innan studien presenteras är det viktigt att förklara hur Parszyks definierar minoritetselever. 

Minoritetselever i Parszyks avhandling står för elever som tillhör språkliga och kulturella 
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minoritetsgrupper i grundskolan. I studie tre definieras minoritetsgrupper som elever med 

föräldrar från samma kulturella och språkliga minoritetsgrupp. 

I Parszyks tredje studie: Minoritetelevers arbets- och livsvillkor på högstadiet intervjuades 14 

minoritetelever och 500 minoritetselever deltog i en enkätundersökning. (Parszyk 1999:164). 

Intervjuerna är mest intressanta för föreliggande uppsats då de handlar om minoritetelevers 

upplevelser av skolmiljön. Enkätundersökningen visar istället vilka språksvårigheter som 

minoritetselever kan ha i undervisningen mer allmänt.   

Resultatet av enkätundersökningen visar att minoritetselever överlag har sämre resultat på 

matematikprov till skillnad från infödda svenska elever som får bättre resultat. Parszyks 

kommer fram till att många av minoritetseleverna tycker att frågorna är för svåra. Vidare 

förklarar Parsxyks att elever som får hjälp på sitt modersmål och elever i tvåspråkiga klasser 

har bättre resultat på proven. Parszyks menar på att nordiska elevers prestationer är bättre än 

de övriga minoritetsgrupperna. Elever som har föräldrar eller som själva är födda utanför 

Europa visar ett sämre resultat på proven.  Parszynk förklarar att nästan hälften av eleverna 

som får sämre resultat i matematik även saknar betyg i svenska. De elever som ofta saknar 

betyg i svenska är från mellanöstern.  (Parszynk 1999:193–200). Även om Parszyks 

forskning inte handlar om religionskunskap utan andra ämnen så är den relevant eftersom den 

visar hur minoritetseleverna själva uppfattar sin situation.  

Utifrån elevintervjuerna har det visat sig att lärarna har svårt att uppmärksamma 

minoritetseleverna.  Eleverna upplever att lärarna besväras av deras frågor och menar på att 

det är därför de undviker dem. Minoritetseleverna upplever även att lärarna inte ger de 

tillräckligt med utrymme i undervisningen. Vidare känner minoritetseleverna att lärarna har 

en bättre dialog med de svenska eleverna då de kommunicerar mer med dem. Det 

framkommer att många minoritetselever även tycker att undervisningen är orättvis då de 

svenska eleverna får möjlighet att undervisas på sitt modersmål. Minoritetseleverna tycker att 

det förekommer mycket särbehandling och osynlig rasism i form av att läraren kan ge 

konstiga blickar eller ogilla den etiska gruppen eller religionen som minoritetseleverna 

kommer ifrån eller har. (Parszynk 1999:244-245).  

Parszynk förklarar att minoritetselever ofta kommer från de lägre socioekonomiska grupperna 

i Sverige. Elever som kommer från samma socialgrupp som läraren har lättare att förstå 

undervisningen och ta till sig kunskaper.  
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4. Metod 

Undersökningen i föreliggande uppsats bygger på sju kvalitativa intervjuer med elever som 

tillhör religionen mandeism samt två kvalitativa intervjuer med två religionskunskapslärare. 

Utöver detta har jag gjort en närläsning av läroplanen för att undersöka vilket utrymme för 

undervisning av mandeism som finns inom ramen för skolans styrdokument. Avsikten med 

den kvalitativa ansatsen är att få fördjupad kunskap och information kring vilket utrymme 

mandeismen verkligen ges i en skola där mandeismen har ett stort inflytande på elever. För 

att genomföra intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjumetod. Kvale och Brinkman 

förklarar att den halvstrukturerade intervjumetoden hjälper till att förstå teman i den levda 

vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv Vidare förklarar de att en sådan 

metod kan innebära att den som intervjuar kan ställa följdfrågor till intervjupersonen. (Kvale 

& Brinkman 2014:45). 

4.1 Urval   

Undersökningens avgränsning av mängden intervjupersoner bygger på ett strategiskturval i 

en grundskola söder om Stockholm. Jag kontaktade rektorn på skolan via telefon och frågade 

om jag fick utföra min undersökning hos dem. Anledningen till att jag valde just den skolan 

är för att jag var medveten om att det fanns flera elever med mandeisk bakgrund. Urvalet av 

eleverna avgjordes efter att jag skickat ut ett informationsbrev till deras vårdnadshavare. De 

elever som fick sina vårdnadshavares tillåtelse och själva ville delta fick bli en del av min 

undersökning. De elever som fick sina vårdnadshavares tillåtelse gick i årskurs 9. Vid val av 

lärare frågade jag de två religionskunskapslärarna som fanns på skolan om jag fick tillåtelse 

att intervjua de. Urvalet landade sedan i sju elevintervjuer och två lärarintervjuer. 

4.2 Datainsamling 

I början av varje elevintervju förklarades syftet med undersökningen för varje deltagare då 

jag ville att de skulle känna sig trygga och medvetna om varför de deltar i denna studie. 

Eleverna fick även läsa genom frågorna innan intervjun påbörjades för att de skulle få en mer 

tydlig bild i hur frågorna var formulerade. En del av intervjufrågorna kan upplevas som 

ledande men det har varit nödvändigt att ställa dessa för att få eleverna att tala om just 

upplevelsen av att vara mandé på skolan och under religionskunskapen. Jag valde att 

formulera intervjufrågorna med ett vardagligt språk för att eleverna lättare skulle förstå vad 

som efterfrågades. Några gånger under intervjuerna behövde jag dock förklara frågorna på 

olika sätt, på svenska, för att eleverna skulle förstå.  Eleverna fick besvara intervjufrågorna 
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enskilt tillsammans med mig i ett grupprum som ligger längst ut i skolkorridoren. Placeringen 

av grupprummet medförde en lugn och harmonisk miljö som inte stressade upp deltagarna 

vilket medförde till utförliga svar. Jag valde att utföra intervjuerna enskilt trots att eleverna 

helst ville göra det i grupp. Anledningen till varför jag valde att göra det enskilt var för att 

undvika grupptryck. Samtliga elevintervjuer tog ungefär 20–30 minuter var och samlades in 

genom att jag spelade in varje intervju.  

Lärarintervjuerna samlades också in genom inspelning och tog ungefär 30 minuter. Varje 

lärare intervjuades enskilt i ett tomt klassrum där religionsundervisningen brukar bedrivas.  

4.3 Databearbetning 

Kvale och Brinkman förklarar att undersökningens varför och vad ska klargöras innan frågan 

om hur ställs (2014:144). Jag tematiserade därför intervjusvaren under databearbetningen för 

att undersöka vilken kunskap som efterfrågades. Vidare gjordes en innehållsanalys av de 

tematiserade intervjusvaren vilket ledde till tre kategorier för elevintervjuerna och tre 

kategorier för lärarintervjuerna. Elevintervjuerna resulterade i följande tre kategorier; 

Känslor kring religionsundervisning i skolan, Elevernas upplevelser av att vara mandéer på 

deras skola och Omgivningens upplevelser kring mandeism. Lärarintervjuerna resulterade i 

dessa kategorier; Religionsundervisningen i skolan, Möjligheter för undervisning om 

mandeism enligt LGR 11 och Att arbeta med olika religioner i skolan 

Kategoriseringen av intervjusvaren var nödvändig i detta fall då det ger en överblick över den 

stora mängden datainsamling och underlättar analys och tolkning (Kvale & Brinkman 

2014:244).  

4.4 Etiska riktlinjer 

Trost förklarar hur betydelsefullt det är att upplysa intervjupersonen om att det man talar om 

under intervjun är konfidentiellt. Med konfidentialitet menar man att det som sägs inte 

kommer att föras vidare till någon utomstående. (Trost 2010:61). Detta är även en av de fyra 

huvudprinciperna som Vetenskapsrådet (2002) hävdar att man ska ta hänsyn till vid en 

intervju. Vetenskapsrådet huvudprinciper är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa har jag tagit hänsyn till under alla mina 

intervjuer genom att informera deltagarna om syftet med min undersökning och förklara att 

ingen kommer kunna ta del av deras personuppgifter. Vidare förklarade jag att de själva kan 

styra över sitt deltagande och att deltagandet är frivilligt. Till sist berättade jag för dem att all 
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datainsamling endast kommer att användas för föreliggande undersökning och inte nyttjas på 

ett annat sätt.   

5. Teori 

För att analysera intervjusvaren har jag använt mig av Björn Wiedels (1999) teori om 

personlig livstolkning och om vilka möjligheter det finns när det gäller det 

religionspedagogiska arbetet. Teorin är vald för att försöka förstå problemet i föreliggande 

undersökning samt för att kunna besvara dess frågeställningar. Teorin är även till hjälp för att 

få syn på hur de mandeiska eleverna kan påverkas om de inte får undervisning i sin egen 

religion. Vidare är teorin viktig då lärare kan få inspiration i hur man kan arbeta med elevers 

personliga erfarenheter, i detta fall mandeism.  

5.1 Personlig livstolkning – Björn Wiedel 

I boken Personlig livs tolkning och religiös tradition (1999) förklarar Wiedel att begreppet 

personlig i vår tid lätt kan tolkas som något individualistiskt. Personlig behöver inte alltid 

vara en motsats till gemensam eller kollektiv utan det personliga kan delas med andra 

individer. Wiedel menar även på att det personliga till och med kan förstärkas av andra 

människor genom att det på något sätt blir bekräftat. Begreppet personlig livstolkning 

definierar Wiedel således som en tolkning av livet och som människans personliga 

möjligheter samt frågor. Livstolkning förklarar Wiedel som en personlig tolkning av livet 

som behöver ett kontinuerligt strävande och arbete. (Wiedel 1999:16–18). 

I föreliggande undersökning har begreppet personlig livstolkning betydelse för att det är en 

viktig del av livet. Dessa mandeiska elever kanske inte får möjlighet att arbeta på sin 

personliga livstolkning? Frågan blir då vad detta kan leda till vilket Wiedels teori kan hjälpa 

till med.  

Wiedel förklarar att tolkningsprocesser inte enbart sker intrapsykiskt utan i en gemensam 

process med andra människor. Tolkningsarbetet behöver dock ha egna inslag för att kunna 

fungera som ett bra personligt verktyg i livsorienteringen. Wiedel klargör att det personliga 

inslaget av en tolkning är betydelsefull för den dynamiska utvecklingen och den motiverande 

kraften för handlingsberedskap och engagemang. Det är givetvis möjligt att överta en 

livstolkning från omgivningen men då kommer tolkningen att sakna personlig relevans och 

därmed överstående förutsättningar.(Wiedel 1999:17). 
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Widel förklarar det allmändidaktiska arbetsfältet och redogör för två rum, det personliga inre 

rummet och det offentliga yttre rummet. Dessa två rum kopplas samman med ett rum som 

kallas för ett mellanrum. Mellanrummet beskrivs som den plats där det offentliga och 

personliga rummet möts samman i. Vidare förklarar Wiedel att detta mellanrum kan 

beskrivas som ett produktivt och kreativt rum eftersom ingen kan veta hur mötet kommer att 

utföras mellan det offentliga och personliga rummet. Widel menar på att läraren representerar 

tradition och därför står hen i förhållande till den enskilde individen i det yttre rummet. 

Samtidigt är det lärarens skyldighet att hjälpa den enskilde eleven att söka livstolkning med 

dennes personliga och privata rum som utgångsläge. Widel förklarar att läraren således 

befinner sig i mellanrummet mellan det inre och yttre rummet (Wiedel 1999:228). 

I den här uppsatsen blir rumsbegreppet viktigt för att förstå huruvida de mandeiska eleverna 

har möjlighet att komma in i det så kallade mellanrummet för att utbyta tankar och 

erfarenheter med andra. Det personliga rummet som Wiedel nämner är i föreliggande 

undersökning elevernas tankar och erfarenheter om sin religion. Det offentliga rummet är 

istället själva undervisningen och dess centrala innehåll. Mellanrummet i denna underökning 

är således när elevernas tankar om sin religion möter det centrala innehållet i undervisningen.  

Wiedel lyfter upp ett exempel för att förklara hur dessa rum fungerar. Exemplet som 

författaren lyfter fram handlar om synen på Gud. Författaren menar att bilden av Gud och 

livet inte endast kan förstås utifrån människans inre rum eftersom det skulle leda till en 

gränslös subjektivism. Wiedel menar därför att det handlar om de två rummen och hur detta 

kommer till uttryck i det pedagogiska arbetet. Wiedel förklarar att i det offentliga rummet blir 

bilden av Gud generell och objektiv i jämförelse med det personliga rummet där synen på 

Gud blir mer subjektiv och individuell. Men när dessa två rum sedan möts i mellanrummet 

och samtalar med varandra om synen på Gud möts de objektiva kunskaperna, från det 

offentliga rummet, och det personliga erfarenheterna, från det personliga rummet, varandra 

och då växer en dialogisk Gudsbild fram. Den dialogiska Gudsbilden växer således fram i 

mötet mellan personliga erfarenheter och information från andra människor (Wiedel 

1999:228–229). 

Författaren nämner att det är viktigt att arbeta utifrån didaktiska förutsättningar för att ge den 

enskilda eleven möjlighet att komma in i mellanrummet och utbyta tankar och erfarenheter 

med andra. Wiedel tar upp de didaktiska möjligheterna som kan ges för att eleverna ska få 

förutsättningar att komma in i det så kallade mellanrummet. Författaren nämner att det är 
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signifikant att eleven känner bekvämlighet och trygghet för att kunna dela med sig av 

personliga upplevelser och erfarenheter. Vidare förklarar Wiedel att elevens personliga 

integritet också är viktig då den behöver skyddas. Detta menar författaren är viktigt eftersom 

det kan uppstå obehagliga eller besvärliga situationer då det personliga är något privat som 

behöver bemötas med hänsyn, varsamhet och empati (Wiedel 1999:231). 

Reflektionen lyfter Widel upp som en betydelsebärande del för utveckling av didaktiken 

(1999:226). Wiedel menar på att läraren kan arbeta med olika livstolkningsdidaktiska teman 

för att skapa bättre förståelse för undervisningen och därmed utveckla didaktiken. Syftet med 

dessa teman är att skapa en balans mellan praktik och teori.  

5.2 Att arbeta utifrån teman 

Ett av de teman som Wiedel lyfter upp är bland annat: Situationsbunden undervisning. Inom 

detta tema berättar författaren att man arbetar med individuella och generella livsfrågor. 

Författaren förklarar även att man arbetar utifrån att befinna sig i olika konkreta situationer 

och söka efter bra lösningar som hjälper en att leva sitt liv. Vidare förklarar författaren att 

behovet av personlig livstolkning ofta underskattas eller förbigås. Författaren menar på att 

undervisningen måste skapa utrymme för deltagarna att utgå från sina personliga situationer 

som de befinner sig i och som de har erfarenhet av(Wiedel 1999:242–244). Ett annat tema 

som Wiedel lyfter upp är Personlig erfarenhet och tradition. Inom detta tema får eleverna 

möjlighet att arbeta med sin egen erfarenhet. Wiedel menar att det krävs ett stöd utifrån i 

form av att människor lyssnar till varandra. Vidare förklarar författaren att det handlar om att 

våga gå nära sitt eget liv och försöka förstå sig själv. En del människor har till och med ett 

behov av att få prata om sig själv för att förstå sig själva bättre. Wiedel menar på att när det 

personliga blir för snävt behövs röster utifrån för att människan ska växa. Det är dock viktig 

att förstå att människan aldrig ska förneka eller växa bort från sina erfarenheter utan istället få 

redskap för att kunna omtolka och förstå saker bättre. Wiedel lyfter fram den religiösa 

tolkningen här och menar på att människan endast kan motiveras till att lära sig om en 

religion om denne har en förbindelse till religionen eller känner igen sig i den. Författaren 

menar således att både traditionens berättelse och den personliga berättelsen måste få komma 

till talan om de ska kunna sammanflätas (Wiedel 1999:281–284). 

Anledningen till varför dessa teman blir viktiga i denna undersökning är för att de kan 

fungera som en argumentation för hur viktigt det är att ge elever möjlighet att arbeta utifrån 

sina egna kunskaper och erfarenheter.   
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6. Undersökning, analys och tolkning 

6.1 Elevintervjuer 

6.1.1 Känslor kring religionsundervisning i skolan 

Resultatet av intervjuerna visar att ingen av eleverna har fått religionsundervisning om 

mandeism i skolan. Eleverna tror att detta kan bero på många olika orsaker. På frågan: 

upplever du att alla religioner tas upp under religionsundervisningen svarade elev 3 på 

följande sätt: 

Alla religioner tas inte upp utan det är mer abrahamitiska religioner och mandeism tas 

inte upp eftersom lärarna inte kan mycket om min religion. Madeism är inget populärt 

och det är inte så stort runt i världen vilket jag tror kan bero på att mandéer endast gifter 

sig med varandra och därför är den inte utökad. (Elev 3).  

En annan elev menar att det kan bero på att religionen är ny i Sverige men med en mycket 

gammal historia. Elev 1 uttrycker sig på följande sätt: 

Min religionslärare talar aldrig om min religion vilket är tråkigt. Jag tror att det har att 

göra med att vår religion är jättegammal, den kom innan kristendomen till och med men 

i Sverige är det som en ny religion eftersom inte många inte kan något om den. (Elev 1).  

Den här frågan är det naturligtvis svårt att svara nekande på men jag tyckte ändå att den var 

nödvändig för att få eleverna att reflektera över fördelningen av undervisning om olika 

religioner. Intervjuerna har visat att samtliga elever är eniga om att det är fokus på de 

abrahamitiska religionen under religionsundervisningen. 4 av 7 intervjupersoner menar att 

mandeism borde tas upp i religionsundervisningen.  De 3 resterande eleverna förklarade att 

det inte är nödvändigt att ta upp mandeism under religionsundervisningen. På frågan upplever 

du att alla religioner tas upp under religionsundervisningen uttryckte Elev 5 sig på följande 

sätt:  

Nja, inte alla. De religioner som tas upp är kristendom, islam och judendom. De tar 

aldrig upp mandeism som religion. Jag tror att det är så för att det är mindre människor 

som är mandéer och jag har heller inget behov av att mandeism ska tas upp i 

undervisningen. (Elev 5). 

I jämförelse med Elev 5 tycker Elev 6 att mandeism definitivt borde tas upp i undervisningen. 

Elev 6 berättar:  
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Alla vet inte vad mandéer är och de känner heller inte igen oss. Jag skulle absolut vilja 

att lärarna tog upp mandeism eftersom de finns mycket gemensamt med islam och 

kristendomen vilket skulle vara skönt att veta för alla.(Elev 6). 

Resultatet av intervjuerna har visat att 3 av 7 elever tycker det är jobbigt att vara på 

religionsundervisningen eftersom mandeism inte tas upp. En av eleverna förklarar att hen 

upplever ett utanförskap. På frågan: Har du någon gång känt att det är jobbigt att vara 

med på religionsundervisningen? Om ja. På vilket sätt och varför har det varit jobbigt 

förklarar Elev 2 följande: 

Jag har många gånger upplevt att det är jobbigt att delta eftersom jag vet att jag aldrig 

kommer få höra min lärare prata om mandeism på lektionen. Ibland kan jag känna mig 

utanför och känna att jag är unik till skillnad från alla andra som antingen är kristna 

eller muslimer. Jag skulle mer än gärna vilja att alla mina klasskamrater och inklusive 

jag själv fick lära oss om mandeism. (Elev 2). 

De fyra resterande eleverna tycker inte att det är jobbigt att delta på 

religionsundervisningen. Dessa fyra elever förklarar att de förstår att mandeism är en liten 

religion i Sverige och respekterar att det inte tas upp i religionsundervisningen. Elev 3 

berättar:  

Det är inte jobbigt att lyssna på andra religioner utan tvärtom väldigt intressant och 

lärorikt. Anledningen till att de inte undervisar angående mandeism kan vara för att det 

inte står med i läroplanen och att lärarna inte har så mycket kunskap om det sen 

tidigare. Jag har full förståelse för detta.(Elev 3). 

I likhet med Elev 3 förklarar Elev 6 följande:  

Jag har inga problem med att lära mig om andras religioner då jag själv brukar gå till 

kyrkan och be för att jag tycker det är skönt. Vår religion är öppen för kristendomen. 

Jag har självklart velat att lärarna ska ta upp religionen för att alla mina klasskamrater 

enklare ska förstå mig och min religion. Men jag tror att vi är för få i Sverige. Det är en 

liten religion och därför tror jag inte att det tas upp i religionsundervisningen. (Elev 6).  

Elev 5 förklarar att det inte direkt är jobbigt att delta under religionsundervisningen men 

menar att det hade varit bra att ta upp mandeism i skolan för att omgivningen ska kunna 

förstå hen. Elev 5 förklarar följande: 

Det är inte jobbigt att delta på religionsundervisningen men det blir svårare eftersom jag 

t.ex. aldrig varit i kyrkan och inte vet vad man gör där. Jag har inte känt ett behov av att 

vi behöver ta upp min religion men jag hade absolut velat att det hade varit en del av 

religionsundervisningen för att mina medmänniskor enklare skulle kunna förstå 

mig.(Elev 5). 
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Resultatet av intervjuerna har sammanfattningsvis visat att elever upplever att mandeism inte 

tas upp under religionsundervisningen. Eleverna nämner att orsakerna kan vara flera, allt från 

att religionen är liten i Sverige till att det är en gammal religion som inte är igenkänd. Vidare 

har intervjuerna visat att 3 av 7 elever upplever att det är jobbigt att delta på 

religionsundervisningen då de kan uppleva ett utanförskap. De resterande eleverna tycker 

dock att det är lärorikt att lära sig om andras religioner och ser inte religionsundervisningen 

som något jobbigt.  

För att nu använda Wiedels teori om personlig livstolkning kan vi konstatera att 

livstolkningsmöjligheten för de mandeiska eleverna begränsas eftersom de inte får utrymme 

att diskutera, dela och tolka sina erfarenheter av mandeism inom ramen för skolans 

verksamhet. Detta innebär att de inte får tillgång till det offentliga rum som Wiedel menar är 

viktigt. Detta upplevs dock inte som problematiskt av vissa elever vilket skulle kunna bero på 

att de trots allt har ett personligt rum som upplevs som tillräckligt. 

6.1.2 Elevernas upplevelser av att vara en mandéer på deras skola. 

Intervjuerna visar att samtliga elever upplever att de ofta får frågor kring mandeism. Eleverna 

känner att de många gånger behöver förklara vad de tror på för att människor i deras 

omgivning ska förstå dem. En av sju elever tyckte dock att det var positivt att människor i 

omgivningen är nyfikna och ställer frågor om mandeism. På frågan: Behöver du alltid 

förklara vad mandéer är för något till din lärare eller till dina klasskamrater svarade Elev 7 

på följande sätt: 

Jag får ofta frågor om min religion av både mina lärare men också klasskamrater. De 

händer ofta att de brukar komma fram till mig och fråga vad mandeism är för något. Jag 

tycker inte att det är jobbigt att förklara eftersom jag själv är intresserad av deras 

religioner. Jag tycker att det är bra att vi förklarar för varandra eftersom vi kan förstå 

varandra bättre. Jag tycker också att det är viktigt att folk kommer och frågar mig då får 

jag förklara vad som är rätt och fel enligt min religion. På det sättet slipper jag få frågor 

sen som jag inte vill svara på. Ibland kan de hända att de säger fula ord om min religion 

utan att de vet något om den alls. (Elev 7).  

Visserligen kan ordet alltid uppfattas på olika sätt. Resterande intervjupersoner såg inte 

frågeställningar från omgivningen som positiva utan istället upplevde dem att det var jobbigt. 

De elever som upplevde att det var jobbigt svarade på ett likanande sätt som Elev 6. Elev 6 

berättar att hen istället önskade att hens klasskamrater fick svar på dessa frågor genom 

religionsundervisningen. Elev 6 berättar detta på följande vis: 
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Jag får ofta mycket frågor kring min religion och tycker att det är otroligt jobbigt 

ibland. Det skulle verkligen vara så skönt om mina klasskamrater förstod min religion 

och kunde i alla fall något litet om den. Nu har mina närmsta vänner lärt sig men ändå. 

(Elev 6). 

Resultatet av intervjuerna har visat att 6 av 7 elever upplever att deras klasskamrater har svårt att 

förstå deras tankar och värderingar. På frågan: Har du som mandéer någon gång upplevt att dina 

klasskompisar har svårt att förstå dina tankar och värderingar berättar Elev 7 följande:  

Ja, det händer att många reagerar negativt på varför vi döper oss flera gånger och varför 

vi går till en shejk innan vi ska gifta oss. Innan ett par ska gifta sig har vi först 

förlovning, henna, bröllop och sen mahar (dopet) vilket också är något som många 

regerar på. Jag tror att människor inte förstår mina tankar och värderingar eftersom de 

inte bryr sig om min religion då den inte tas upp under religionsundervisningen. Många 

har också regerat konstigt på det här med oskulda flickor. Det är en regel att man måste 

kolla upp sig hos shejkens fru om man är ”ren”. Shejkens fru kan titta om någon har 

tappat oskulden eftersom de lärt sig hur man kan titta på sådant.  Shejkens fru får inte 

ljuga och man måste alltid kolla upp sig innan man gifter sig. (Elev 7).  

Elev 5 är den enda intervjupersonen som inte känner att klasskompisarna har svårt att förstå 

hens tankar och värderingar. Eleven förklarar att hen aldrig blivit ifrågasatt på ett negativt 

sätt. Elev 5 uttrycker sig på följande sätt:  

Ibland har mina klasskamrater frågat varför jag handlar på ett visst sätt i vissa 

situationer men annars har jag inte upplevt att någon ifrågasätter mina tankar och 

värderingar. Jag har inte på något sätt fått negativa frågor eller kommentarer angående 

mina tankar och värderingar. Jag har heller aldrig upplevt att människor har haft svårt 

att förstå mig. (Elev 5).  

Intervjuerna har även visat att 6 av 7 elever upplever att lärarna inte bryr sig om deras högtider. De 

elever som inte upplever att lärarna bryr sig förklarar att de själva måste gå fram till läraren flera 

gånger för att få svar på vad de missat. Elev 1 förklarar följande: "Läraren anpassar sig inte efter 

våra högtider utan jag måste själv gå fram till läraren flera gånger och fråga vad jag 

missat". Elev 7 berättar liknande:  

Läraren kan hjälpa ibland men läraren bryr sig inte om mina högtider egentligen. Jag 

måste ta ledigt och missar en del. Jag måste själv gå till läraren och fråga vad jag missat 

eftersom ibland bryr inte läraren sig. Jag brukar inte ens förklara för läraren varför jag 

inte varit i skolan eftersom läraren ändå inte förstår min högtid.(Elev 7). 

Elev 5 upplever dock att lärarna är väldigt förståndiga och hjälpsamma vid högtider. Elev 5 

förklarar följande: ”Läraren brukar hjälpa mig att hänga med i undervisningen efter mina 

högtider. Just nu har vi två lärare så då kan en lärare fokusera på oss som missat under 

högtiden".  
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Sammanfattningsvis har resultatet av intervjuerna visat att elevernas upplevelser som 

mandéer på skolan är väldigt likartade. Samtliga elever upplever att de ofta får frågor om 

mandeism och 6 av 7 elever upplever att deras klasskamrater har svårt att förstå deras 

tankar och värderingar. Vidare har det även visat sig att 6 av 7 elever upplever att deras 

lärare inte bryr sig om deras högtider.  

Enligt Wiedels teori kan detta förstås som att de mandeiska eleverna inte får arbeta utifrån 

sina egna erfarenheter för tolkningsprocessen. Detta kan påverka deras egna tolkningsprocess 

och leda till att elevens dynamiska utveckling och engagemang hämmas. 

6.1.3 Omgivningens upplevelser kring mandeism   

Resultatet av intervjuerna visar att 4 av 7 elever menar på att deras klasskamrater ser 

mandeism som en religion. På frågan Ser dina klasskamrater mandéism som en religion 

svarade Elev 3 på följande vis:  "Ja de ser det som en religion men de ser mandeism som en 

ny religion trots att det är en religion som funnits innan människornas tid".   I likhet med Elev 

3 berättar Elev 5 följande:" Mina klasskamrater ser mandeism som en religion. De har inte 

förknippat mandeism som en grupp bara". 3 av 7 elever förklarar dock att deras klasskamrater 

inte ser mandeism som en religion.  Elev 4 förklarar detta på följande sätt:  

Mina klasskamrater ser inte mandeism som en religion vilket gör mig så ledsen faktiskt. 

De kanske förstår att det är en religion efter att jag sagt det men aldrig annars. Jag 

önskar verkligen att min lärare hade pratat om det och sagt det på lektionen då kanske 

flera skulle förstå. Många av mina klasskompisar tror inte att det är en religion för att de 

aldrig har hört talas om mandeism. (Elev 4).  

Elev 7 förklarar vissa klasskamrater ser mandeism som religion och en del ser det som en grupp. 

Vidare förklarar Elev 7 att hen tror att detta kan bero på att det endast är fokus på de tre stora 

världsreligionerna under religionsundervisningen. Elev 7 berättar detta på följande vis: 

Ibland ser mina klasskamrater mandeism som en religion men ibland bara som en 

grupp. Vissa säger att det inte är en religion eftersom skolan bara tar upp kristendom, 

judendom och islam.  Eftersom läraren bara tar upp dessa så tror en del elever att 

mandeism inte räknas som en religion. Jag tror att det därför hade varit bra att ha med 

mandeism i religionsundervisningen. Det skulle vara så skönt om alla i min omgivning 

visste att min religion faktiskt är en religion och inte bara en grupp.(Elev 7).  

Samtliga intervjupersoner har förklarat att människor i deras omgivning ofta frågar kring de 

mandeiska högtiderna. På frågan: Vad brukar människor i din omgivning säga när du 

förklarat att du är mandéer svarade Elev 7 på följande sätt:  
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Ibland frågar de varför vi döper oss flera gånger och varför vi inte gör som i 

kristendomen att man döper sig en gång när man föds.  Jag får också frågor kring varför 

vi måste gå till en shejk och fråga om vi får tillåtelse att gifta oss.(Elev 7).  

Samtliga elever förstår att människor i deras omgivning kan vara nyfikna på de mandeiska 

högtiderna då de menar att nästan ingen vet något om detta. Elev 2 berättar följande:  

Människor i min omgivning är nyfikna på hur vi gör under olika högtider och vilka 

traditioner vi har. Jag förstår att människor undrar och är nyfikna eftersom de inte får 

veta mycket om vår religion.(Elev 2). 

Intervjuerna har visat att människor kring intervjupersonernas omgivning förknippar 

mandeism med andra religioner. 4 av 7 intervjupersoner förklarade att människor i deras 

omgivning förknippar mandeism med Islam. På frågan: Händer det ofta att människor i din 

omgivning förknippar din religion med någon annan religion svarade Elev 5 på följande sätt: 

"Ja det händer ofta och de brukar förknippa oss mer med den islam eftersom vi pratar 

arabiska. Jag tror att arabiska är den främsta orsaken till att de förknippar vår religion med 

islam". Elev 1 förklarar också att människor i hens omgivning ofta förknippar mandeism med 

Islam eftersom de flesta mandéer talar arabiska. Detta berättar Elev 1 på följande sätt: "Det 

händer ofta att människor i min omgivning tror att jag tillhör islam eftersom jag talar arabiska 

och kommer från Irak" 

Resultatet av intervjuerna har även visat att 2 av 7 intervjupersoner menar på att människor i 

deras omgivning förknippar mandeism med kristendom. Elev 4 tror att detta är på grund av 

följande:  

Människor i min omgivning tror att vi är kristna som har försökt att ta en egen väg. De 

tror att mandeism är en inriktning inom kristendomen eftersom vi också tror på 

Johannes döparen.(Elev 4).  

Elev 6 förklarar följande: "Det händer ofta att människor förknippar oss med kristendomen 

eftersom vi firar påsk och jul". En elev upplever dock att människor ofta förknippar 

mandeism med både kristendom, judendom och islam. Elev 7 berättar:  

Det händer jätte ofta att människor tycker vi liknar kristendom, judendom och Islam. Vi 

har egentligen inte mycket likheter med dessa men eftersom läraren bara tar upp de 3 

världsreligionerna i skolan tror jag människor inte förstår att mandeism är en egen 

religion. Många i min omgivning förknippar min religion med alla 3 världsreligionerna. 

Vissa förknippar min religion med kristendom eftersom vi har likheter med dopet och 

johannesdöparen och ibland med Islam för att vissa mandéer inte äter griskött och för 

att majoriteten talar arabiska. (Elev 7). 
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Resultatet visar att samtliga intervjupersoner inte håller med om att deras religion är en 

inriktning inom någon av de tre världsreligionerna. På frågan: Var anser du själv att din 

religion står? Förknippar du själv din religion med en annan religion svarade Elev 4 på 

följande sätt:  

Alla religioner har självklart likheter och skillnader men jag tycker inte att man kan 

förknippa mandeism med någon annan religion. Jag anser att det är en religion som är 

självständig och som inte borde förknippas med någon annan religion eftersom alla 

religioner som sagt har likheter. Det är som att kristendomen ska förknippas med islam. 

Det är orättvist. (Elev 4).   

Sammanfattningsvis har resultatet av intervjuerna visat att människor runt 

intervjupersonernas omgivning ofta är nyfikna på de mandeiska högtiderna och traditionerna. 

Intervjuerna har också visat att många inte alltid ser mandeism som en religion då 3 av 7 

intervjupersoner menar att många ser mandeism som en grupp eftersom det inte tas upp under 

religionsundervisningen.  Vidare visar resultatet av intervjuerna att människor förknippar 

mandeism med andra religioner. Samtliga intervjupersoner tycker dock inte att mandeism kan 

förknippas med andra religioner. 

Utifrån Wiedel är det tydligt att mellanrummet under religionskunskapsundervisningen 

saknas då de elever som är nyfikna på mandeism heller inte får möjlighet att ta del av de 

mandeiska elevernas erfarenheter. Enligt Wiedel saknas mellanrummet i 

religionskunskapsundervisningen som skulle kunna öppna upp möjligheterna att utbyta 

tankar och erfarenheter om mandeism.  

6.2 Lärarintervjuer 

6.2.1 Religionskunskapsundervisning i skolan 

Resultatet av intervjuerna med Lärare 1 och Lärare 2 bekräftar det eleverna har berättat, det 

vill säga att religionsundervisningen på skolan fokuserar på de 3 stora världsreligionerna samt 

lite hinduism och buddhism. På frågan vilka religioner inkluderar du i din undervisning 

svarade Lärare 2 på följande vis: 

I min undervisning brukar jag först ta upp de tre stora världsreligionerna och förklara 

varför dessa tre på något sätt hör ihop. Sedan brukar jag givetvis ta upp hinduismen och 

buddhismen dock arbetar vi inte lika länge med de religionerna. (Lärare 2). 

Lärare 1 svarade på ett liknande sätt men tänkte lite annorlunda kring tidfördelningen för 

varje religion. Lärare 1 uttryckte sig på följande vis:  
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Ja, alltså jag brukar ta med kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. I 

mitt klassrum försöker jag se till att eleverna får lika mycket tid att jobba med islam 

som hinduismen. Jag tycker att det är viktigt att eleverna känner att varje religion är lika 

mycket värd och viktig som en annan. Sedan är jag självklart medveten om att vi lever i 

Sverige och att vårt samhälle vilar på kristna seder och bruk vilket jag även ser till att få 

med i min undervisning. (Lärare 1). 

Intervjuerna har också visat att Lärare 1 upplever att en del elever som är mandéer kan känna 

sig utanför under religionsundervisningen. Lärare 1 förklarar detta på följande sätt:  

Jag kan ibland känna att några elever som är mandéer kan sucka och tycka att det är 

jobbigt att vara på lektionen när de alltid måste lära sig om andras religion. Jag kan 

tycka synd om dem och känna att det är orättvist att de faktiskt inte får chans att få lära 

sig mer om sin egen religion i skolan. Religionen är ju på något sätt deras 

identitetsmarkör och om de fick lära sig mer om deras religion i skolan tror jag även att 

de skulle lära sig mer om sig själva. (Lärare 1). 

Lärare 2 upplever dock inte att elever som är mandéer känner sig utanför under 

religionsundervisningen men däremot tror Lärare 2 att dessa elever kan tycka att 

religionsundervisningen blir mindre spännande. Lärare 2 uttrycker sig på följande vis:  

Jag har inte upplevt att de elever som är mandéer känner sig utanför under 

religionsundervisningen men jag kan känna av att de tycker att det är långtråkigt och 

mindre spännande. De elever som inte är mandéer men som t.ex. är kristna längtar ju till 

kristendomsdelen med de elever som är mandéer har ju inget att längta efter riktigt 

vilket är tråkigt för dem.(Lärare 2). 

Sammanfattningsvis har intervjuerna visat att religionsundervisningen i skolan främst 

fokuserar på kristendom, judendom, islam men även hinduism och buddismen. Vidare har det 

visat sig att en av lärarna kan uppleva att de elever som är mandéer känner ett utanförskap 

under religionsundervisningen.   

Enligt Wiedel är det en lärares skyldighet att hjälpa eleven att söka livstolkning i elevens 

personliga inre rum. Detta är något de mandeiska eleverna inte får hjälp med vilket enligt 

Wiedel kan påverka elevens livstolkning.  

6.2.2 Möjligheter för undervisning om mandeism enligt LGR 11 

Intervjuerna visar att både Lärare 1 och Lärare 2 inte tycker att det finns möjlighet att 

undervisa om mandeism enligt Lgr11. På frågan: tycker du att det finns möjlighet att 

undervisa om mandeism enligt Lgr 11 svarade Lärare 2 på följande sätt:  

Nej det tycker jag faktiskt inte. Det står tydligt i det centrala innehållet för årskurs 7–9 

vilka religioner som läraren ska undervisa om. Jag kan inte se att det finns plats för 
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mandeismen som det ser ut just nu i läroplanen men det skulle absolut inte skada att få 

mer tid till att få undervisa i fler religioner. (Lärare 2). 

Lärare 1 håller med Lärare 2 till vis del på den frågan dock förklarar Lärare 1 att ämnets syfte 

egentligen kan öppna upp möjligheter för undervisning om mandeismen. Lärare 1 berättar följande: 

Nja, inte enligt det centrala innehållet men ser man till religionskunskapens syfte enligt 

Lgr 11 handlar det om att undervisningen ska syfta till att elever ska bli uppmärksamma 

på hur människor med olika religioner eller traditioner lever och uttrycker sin tro. Sedan 

står det att syftet med religionskunskap även är att allsidigt belysa vilken roll religion 

faktiskt kan spela i samhället. Så om man ser till ämnets syfte tycker jag att man kan 

lägga till mandeismen i undervisningen. Men självklart måste det stå med i det centrala 

innehållet först innan jag kan säga att det finns möjlighet att stå och undervisa om det. 

(Lärare 1). 

Sammanfattningsvis har intervjuerna visat att lärarna inte ser några möjligheter att jobba om 

mandeism enligt Lgr 11. En av lärarna förklarar dock att enligt ämnets syfte borde fler 

möjligheter öppnas upp för att undervisa om andra minoritets religioner. Detta är något jag 

kan hålla med om då ämnets syfte öppnar upp möjligheter för att undervisa om mandeism. I 

Lgr 11 står det även följande:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Lgr 11:2). 

Detta visar att varje elev som är mandéer också borde få möjlighet att arbeta utifrån sina 

erfarenheter och sin bakgrund.  

6.2.3 Att arbeta med olika religioner i skolan 

Både Lärare 1 och 2 upplever att det är viktigt att arbeta med religion i skolan för att elever ska lära 

sig att förstå sig själva samt deras medmänniskor. Lärarna var enliga om hur betydelsefullt det är att 

arbeta med olika teman under religionslektionen för att försöka inkludera eleverna i undervisningen. 

På frågan: Brukar du jobba utifrån olika teman under religionskunskapen svarade Lärare 1 på följande 

sätt: 

Ja, Gud vad roligt att du faktiskt ställer den frågan. Vi jobbar mycket utifrån teman för 

att försöka inkludera eleverna. Inte bara i religionsämnet utan nästan i alla ämnen. Vi 

har haft många olika teman, senast vi jobbade hade vi faktiskt temat: Himmel och Jord 

då vi arbetade mycket med religion och etik. Temats syfte var att visa hur en religion 

och livsåskådning faktiskt kan påverka hur människor lever. Dock var religionen 

kristendom i fokus här tillsammans med etik. (Lärare 1).  

I likhet med Lärare 1:s svar svarar Lärare 2 på följande sätt:  
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Ja, Absolut det gör vi alltid eftersom vi märkt att elever blir mer motiverade till att 

faktiskt komma till lektionen. Jag tror att temaarbetet gör det lättare för eleven att hänga 

med i undervisningen och kanske lära sig något om sig själv.  

Intervjuerna har även visat att både Lärare 1 och 2 anser att de har ansvar för om elever blir 

diskriminerade eller kränkta vid arbete kring olika religioner. På frågan: Anser du att det är 

ditt ansvar att se till att alla elever känner sig trygga vid religionsundervisningen svarade 

Lärare 2 på följande sätt:  

Givetvis ser jag det som mitt ansvar. I mitt klassrum arbetar vi ständigt med att höja 

trygghetsnivå eftersom om elever inte känner sig trygga har man tyvärr misslyckats 

med sitt läraruppdrag. Om det dessutom är så att majoriteten av klassen känner sig 

obekväma med att dela med sig av sina personliga situationer eller erfarenheter blir det 

svårt för eleverna att utvecklas gemensamt. (Lärare 2). 

Lärare 1 berättade också följande:  

Det är självklart mitt ansvar att se till att alla elever känner sig bekväma och trygga 

under religionsundervisningen. Religion är något som kan vara mycket känsligt och 

ligga en del religiösa elever varmt om hjärtat och därför är det viktigt att ta hänsyn till 

det. Jags om lärare tänker också ständigt på hur jag ska presentera olika saker som har 

med religion att göra för att inte trampa någon på tårna. (Lärare 1). 

Sammanfattningsvis har det visat sig att både Lärare 1 och 2 tycker att det är viktigt att arbeta 

med religion för att eleverna ska lära känna sig själva och sina medmänniskor. Lärare 1 och 

Lärare 2 jobbar utifrån teman för att försöka inkludera så många elever som möjligt i 

undervisningen.  

Enligt Wiedels teori är det positivt att lärarna arbetar utifrån teman i 

religionskunskapsundervisningen. Wiedel lyfter upp Situationsbunden undervisning och 

Personlig erfarenhet och tradition som teman som kan ge de mandeiska eleverna möjlighet 

att arbeta med individuella och generella livsfrågor samt personliga erfarenheter. 

 

6.3 Läroplanen och Europakonventionen 

Nästa steg i min undersökning är att närstudera läroplanen för att ta reda på vilket utrymme 

som ges för att undervisa om mandeism. Enligt kursplanen för religionskunskap för årskurs 

7–9, ska elever ges möjlighet att få undervisning i: "judendom, kristendom, islam, buddism 

och hinduism" (Lgr 11:5).I ämnets syfte står dock följande: "Undervisningen i ämnet 

religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra 

livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen" (Lgr 11:1).  
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I artikel 2 i europakonventionen framgår som tidigare nämnts också följande:  

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan 

påtaga sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrarnas 

rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i 

överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. 

(Europakonventionen, artikel 2:1).  

Med tanke på de skrivningar som finns i den svenska läroplanen samt europakonventionen är 

det inte orimligt att tänka sig att mandeiska elever samt deras klasskompisar skulle kunna få 

lära sig något om mandeism inom ramen för den svenska religionskunskapen. Läroplanens 

skrivningar är som framgår ovan förhållandevis öppna. Det står till exempel inte att läraren 

inte kan undervisa om andra religioner än de fem som räknas upp.   

Under rubriken En likvärdig utbildning i Lgr 11 står det även följande: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Lgr11:2). 

I Lgr 11 står det även att skolans värdegrund ska syfta till följande: 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.(Lgr 

11:2) 

Enligt Lgr 11 ska ovanstående aktivt motverkas men om elever inte får lära sig om varandras 

religioner kan det bli svårt att uppnå värdegrundens syfte. Utifrån värdegrunden kan ännu en 

möjlighet för undervisning om mandeism öppnas upp. Elever som får undervisning om 

mandeism har större möjlighet att förstå mandeiska elever och därmed respektera dem och 

deras religion. Detta kan resultera i att de mandeiska eleverna har mindre chans att bli 

diskriminerade på grund av deras religion.  

 

7. Diskussion 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vilket utrymme det finns för 

undervisning om mandeism inom ramen för svensk religionskunskapsundervisning samt att ta 

reda på hur några mandeiska ungdomar upplever religionskunskapsämnet.  
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Resultatet av undersökningen har visat att det inte undervisas kring mandeism inom 

religionskunskap. Enligt kursplanen för religionskunskap för årskurs 7–9 ska elever ges 

möjlighet att få undervisning i: judendom, kristendom, islam, buddism och hinduism (Lgr 

11:5). Enligt alla lärare i undersökningen finns det dock inget utrymme att arbeta med 

mandeism utifrån styrdokumenten.  

Utifrån europakonventionen bör varje elev få undervisning kring den religion som deras 

vårdnadshavare har. Överstående utdrag från europakonventionen kan användas vid 

argumentation för att fler religioner borde inkluderas i religionsundervisningen. Dessutom 

är det viktig för elever att få möjlighet att arbeta utifrån de själva. Detta är något som 

Wiedel lyfter fram. Författaren förklarar hur viktigt det är att arbeta utifrån elevens 

personliga erfarenheter för tolkningsprocessen. Författaren menar att tolkningsprocesser 

inte endast sker inom eleven utan gemensamt med andra människor. I föreliggande 

undersökning ges en bild av att de elever som är mandéer inte får möjlighet att jobba 

utifrån sina erfarenheter. Enligt Wiedel kan detta hämma den dynamiska utvecklingen och 

elevens engagemang. I undersökningen har detta visat sig genom att en del elever uppgett 

att det är jobbigt att delta på religionslektionen då de upplever ett utanförskap. Wiedel 

förklarar anledningen till varför dessa elever kan tycka att det är jobbigt och menar att en 

individ endast kan motiveras till att lära sig om en religion om denne har en förbindelse till 

religionen eller känner igen sig i den (1999:281–284). Vidare har undersökningen visat att 

vissa elever känner ett behov av att lära sig mer om sin egen religion. Wiedel förklarar 

också att en del individer har ett behov att prata om sig själva för att kunna förstå sig själva 

bättre (1999:281–284).  

Religionsundervisningen utifrån följande studie visar att mellanrummet saknas. Det 

personliga inre rummet hos de mandeiska eleverna får inte möjlighet att möta det offentliga 

yttre rummet. Detta leder till att eleverna inte får möjlighet att dela med sig av sin egen 

religion och utbyta tankar och idéer om mandeism med andra elever genom undervisningen. 

(Wiedel 1999:228). Enligt regeringsformen 2 kap. (1§) är det tydligt att varje medborgare har 

rätt till friheten att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Utifrån denna 

undersökning blir det dock svårt att uttrycka att de mandeiska eleverna ges möjlighet att 

utöva sin religion på det sättet de själva skulle önska. I föreliggande undersökning framkom 

det att mer än hälften av de mandeiska eleverna upplever att deras klasskamrater har svårt att 

förstå deras tankar och värderingar. Mellanrummet skulle kunna leda till att deras 
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klasskamrater skulle få mer kunskap kring de mandeiska tankarna och värderingarna. Detta 

skulle i sin tur kunna ledda till en bättre förståelse för de mandeiska elevernas religion, 

tradition, livssyn och tankar.   

Wiedel menar att det är lärarens skyldighet att hjälpa den enskilda individen att söka 

livstolkning i elevens privata rum. I följande undersökning klarlägger resultatet att de elever 

som är mandéer inte får möjlighet eller hjälp av läraren att söka svar på olika frågor kring 

deras religion utifrån det inre personliga rummet. (Wiedel 1999:228–231). Det framkommer 

dock att lärarna arbetar utifrån teman i religionsundervisningen vilket Widel lyfter som något 

positivt. Författaren lyfter bland annat upp temat: Situationsbunden undervisning vilket 

öppnar upp möjligheter för att arbeta med individuella och generella livsfrågor. Detta tema 

hade således kunnat öppna upp möjligheter för elever att få kunskap om mandeism samt att 

lära sig hantera olika situationer i livet. Wiedel menar på att det är viktigt att skapa utrymme 

för eleverna att utgå från sina personliga situationer som de befinner sig i och som de har 

erfarenhet av. En mandeisk elev kanske har problem med att tolka olika meningar ur Ginza 

och då blir detta utrymme betydelsefullt för tolkningsprocessen. (Wiedel 1999:242–244). Ett 

annat tema som lärare skulle kunna arbeta med för att inkludera de mandeiska elevernas 

religion i undervisningen är Personlig erfarenhet och tradition. Wiedel förklarar att detta 

tema öppnar upp möjligheten att arbeta utifrån elevernas personliga erfarenhet. Eleverna får 

chansen att gå nära sitt eget liv och förstå sig själva och därmed sin religion bättre. Eleverna i 

föreliggande undersökning har inte den chansen vilket kan påverka deras kunskaps 

utveckling kring deras religion enligt Wiedel. En individs religion är något personligt och 

Wiedel menar att det personliga behöver andra människors röster för att bli mer omfattande. 

(Wiedel 1999:281–284).  

Dagens Sverige består som sagt av ett mångkulturellt samhälle där många religioner och 

traditioner möts. Al-Haydar (2012:9) förklarar att många minoriteter blivit synliga på vissa 

håll i Sverige och mandeismen är ett av dessa. Utifrån Lgr 11 ska undervisningen anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov vilket skulle kunna öppna upp en möjlighet för att 

undervisa om mandeism i en skola där många elever är i behov av att lära sig om sin egen 

religion.  Religionskunskapsämnet har ett begränsat utrymme i skolan och det är naturligtvis 

svårt att få med fler religioner än de som nämns i Lgr 11. Med tanke på hur läroplanen är 

skriven tycker jag ändå att mandeism kan räknas in i religionsundervisningen. Det kan vara 
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svårt för lärare att ha kunskap om fler religioner än de som nämns i läroplanen. Idag är det 

dock lätt att hitta information via exempelvis Nationalencyklopedin (2017). 

7.1 Slutsats 

Föreliggande undersökning visar att de mandeiska eleverna inte får lära sig något om 

mandeismen under religionsundervisningen i skolan. Lärarna i undersökningen menar att det 

inte finns möjlighet att undervisa kring mandeism utifrån styrdokumenten. En del av de 

mandeiska eleverna upplever religionsundervisningen som jobbig eftersom de aldrig får 

undervisning om sin religion. Majoriteten av eleverna upplever också att det är jobbigt att 

många av deras klasskamrater ofta ställer frågor om mandeismen och skulle helst önska att 

klasskamraterna fick lära sig om mandeismen under religionskunskapen.Vissa elever känner 

ett utanförskap under religionskunskapen då undervisningsinnehållet endast inkluderar de 

fem stora världsreligionerna: kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Även om 

mandeismen inte nämns i det centrala innehållet för ämnet religionskunskap, finns andra 

skrivningar i läroplanen som ger utrymme för möjlighet att undervisa om mandeism. Det 

finns också anledning att betänka vad Europakonventionen och regeringsformens skrivningar 

om religionsfrihet och undervisning. Ett mer teoretiskt sätt att se på resultatet är att 

mellanrummet saknas för de mandeiska eleverna då de inte får möjlighet att möta deras inre 

personliga rum med det yttre offentliga rummet. Enligt Wiedel kan detta resultat innebära att 

de mandeiska elevernas dynamiska utveckling och engagemang hämmas då de inte får 

möjlighet att utbyta tankar och idéer med andra människor utifrån deras egna personliga 

religion. Det innebär också att de mandeiska elevers närkrets inte får lära sig om mandeism, 

trots att de onekligen tycks vara nyfikna kring ämnet.  

Resultatet i föreliggande uppsats har inte bara betydelse för mandeiska elever utan ska 

snarare ses som ett exempel på hur religiösa minoriteter som inte tillhör de fem 

världsreligioner som nämns i läroplanen kan uppleva sin situation i skolan. Vidare visar 

uppsatsen att det faktiskt finns utrymme att undervisa om mandeism, liksom andra religioner 

som inte nämns. Detta är viktig kunskap för mig som blivande religionskunskapslärare 

eftersom det till slut är mitt didaktiska val som avgör vad som kommer finnas med i 

undervisningen i klassrummet.  
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