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Dagens religionskunskapsklassrum består ofta av en heterogen grupp elever. Vi har valt att benämna ett 

sådant klassrum som mångreligiöst, vilket betyder att många olika religioner och livsåskådningar finns 

representerade i klassrummet. Avsikten med denna litteraturstudie är att göra en sammanställning av vad 

religionsdidaktisk forskning presenterar om vilka utmaningar och möjligheter som 

religionskunskapslärare står inför med tanke på det mångreligiösa klassrummet. Dessutom presenteras 

religiösa elevers upplevelser av religionskunskapsundervisning.  

 

Studien baseras på nationella och internationella vetenskapliga publikationer. Vetenskaplig litteratur har 

analyserats och sorterats in under tre olika teman: erfarenhetsbaserad undervisning, hur religioner 

representeras i undervisningen och klassrummet som trygg plats. Resultatet visar att lärare utmanas av 

att de behöver känna sina elever väl och vara medvetna om deras bakgrund och erfarenheter. De behöver 

skapa en trygg plats där elever vågar tala öppet och diskutera sina religiösa erfarenheter, utan att riskera 

att bli kränkta eller hånade, vilket många elever istället upplevde att religionskunskapen bidrog till. Ett 

flertal lärare ser det som en möjlighet att använda elevers erfarenheter i undervisningen, men de oroas 

också över riskerna med att elever blir utsatta på grund av sin tro. Många elever anser att 

religionskunskapsundervisningen framställer religion som något gammalmodigt och att den misslyckas 

med att visa på variationer. Lärare utmanas av att det ibland finns gamla läromedel som kan sprida 

stereotypa bilder av religion och samtidigt finns det en möjlighet att gå utanför de traditionella 

läroböckerna och att arbeta tematiskt kring religiösa fenomen. Sammanfattningsvis kan delar av studiens 

resultat appliceras på andra ämnen och skolans alla årskurser, då religion och diskussioner om känsliga 

och personliga ämnen även existerar utanför religionskunskapsklassrummet. 

___________________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 

Den svenska skolans undervisning får inte vara konfessionell (Skolverket, 2017b, s.7). Det 

innebär att lärare inte får propagera för en viss religion eller medvetet påverka elevers 

uppfattning om olika religioner och livsåskådningar. Parallellt med det är Sverige ett av 

världens mest sekulariserade länder (Zuckerman, 2009, s.55) men samtidigt går det inte att 

förbise att vi lever i ett land där många religioner finns representerade (Andersson & 

Sander, 2015a, s.15). År 1951 lagstiftades det om religionsfrihet i Sverige (Religionsfrihet, 

u.å). Det innebär att varje människa har rätt att utöva sin religion (SFS 1974:152, kap.2) 

och att det inte heller finns någon skyldighet att utöva den eller att tillhöra ett trossamfund 

(SFS 1998:1593, 3 §). Utbildning präglas generellt av sekulära perspektiv, vilket även gör 

avtryck på religionskunskapsundervisningen. Dagens klassrum innefattar elever med både 

religiös och sekulär tillhörighet, medan undervisningen tenderar att rikta sig till de elever 

som har en sekulär världsbild (Erricker & Erricker, 2000, s.192 – 193). Därför kan det vara 

angeläget att beskriva hur religiösa elever upplever religionskunskapsundervisningen. 

 

Under de senaste decennierna har samhället förändrats som en följd av den ständigt 

pågående globaliseringen och internationaliseringen vilket även har medfört att Sveriges 

religiösa landskap har utvidgats (Andersson & Sander, 2015b, s.29). I takt med samhällets 

förändring påverkas även skolan och därmed också religionskunskapsämnets utformning 

(Hartman, 2011, s.19). Skolan beskrivs som en plats där olika människor med olika 

bakgrund möts och det fordrar också ett ansvar från skolan att eleverna utvecklar empati 

för andra människor (Skolverket, 2017b, s.7). Religionskunskapsämnet kan bidra till detta 

(Skolverket, 2017a, s.5), varpå det blir intressant att beskriva vad forskningen hittills 

presenterat angående religionsundervisning i ett mångreligiöst klassrum.  
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2. Syfte 

Den rörlighet över landsgränser som präglar världen påverkar vilka elever som deltar i 

klassrumsundervisningen. Lärare i grundskola och gymnasium idag rör sig i ett religiöst 

och sekulärt heterogent klassrum och behöver ges nya perspektiv att förhålla sig till i 

religionskunskapsundervisningen, inklusive religiösa elevers upplevelser av 

undervisningen.  Syftet med denna litteraturstudie är därför att sammanställa hur 

undervisning i det mångreligiösa klassrummet beskrivs i religionsdidaktisk forskning.     

                        

Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor:  

• Vilka utmaningar och möjligheter beskrivs gällande undervisning i ett 

mångreligiöst klassrum sett ur ett lärarperspektiv, samt  

• Vilka upplevelser av religionskunskapsundervisningen beskrivs av elever med en 

religiös tro? 
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3. Bakgrund 

Följande kapitel innehåller en beskrivning av religionskunskapsämnets utveckling i 

Sverige (3.1), följt av en del där skolans värdegrund ställs i relation till 

religionskunskapsämnets styrdokument (3.2). Vidare ges en redovisning av hur 

religionskunskapsämnet i Europa är organiserat (3.3) och avslutningsvis förklaras några 

för litteraturstudien centrala begrepp (3.4). 

 

3.1 Religionskunskapsämnets utveckling i Sverige 

Den allmänna folkskolan i Sverige infördes år 1842 och kyrkan var från början ansvarig 

för den undervisning som bedrevs. Den främsta uppgiften skolan hade var att förbereda 

sina elever för konfirmationsläsning och därför var religionskunskapsämnet det ämne som 

upptog allra mest undervisningstid i skolan. Förändringar i samhället påverkade till slut 

också skolan och kyrkans inflytande blev alltmer kritiserat. Till följd av kritiken minskade 

kyrkans inflytande och skolan blev allt mer separerad från kyrkan. I takt med det 

genomgick även religionskunskapsundervisningen förändringar i form av 

undervisningsinnehåll och minskat timantal. Vidare fortsatte religionskunskapsämnets 

förändring och med undervisningsplanen för folkskolan år 1919 gick undervisningen från 

att vara konfessionell till att vara icke-konfessionell kristendomsundervisning. Ytterligare 

betydande förändringar kom under 1960-talet då kristendomsundervisningen utvecklades 

till en mer allmän religionskunskapsundervisning där målet var att uppnå en större 

objektivitet och saklighet i undervisningen. Religionskunskapsämnet handlade alltså inte 

längre endast om kristendom, utan det blev möjligt att också undervisa om andra religioner 

och livsåskådningar (Hartman, 2000, s.214 – 21). Under 60- och 70-talet blev etik och 

livsfrågor en central del av religionskunskapsundervisningen som nu skulle vara mer 

elevcentrerad snarare än centrerad till innehåll. Vidare innebar ökad immigration under 

80- och 90-talet att allt fler elever med annan kulturell och religiös bakgrund började delta 

i undervisningen. Till följd av detta blev skolans värdegrund mer central i 

religionskunskapsundervisningen som ett sätt att arbeta för integration och tolerans. 

Värdegrunden har fortsatt varit aktuell in på 2000-talet då det mångreligiösa och 

mångkulturella samhället var ett omdiskuterat ämne (Björlin, 2011, s.10).  
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3.2 Religionskunskapsämnets styrdokument och skolans värdegrund 

Syftet med religionskunskapsämnet i grundskolan är att eleverna ska få med sig kunskaper 

om olika livsåskådningar och religioner som präglar vårt samhälle, både nationellt och 

internationellt sett. Eleverna ska få insikt i hur dessa religioner och livsåskådningar kan 

påverka eller påverkar de värderingar som människor har och förbereda eleverna inför 

framtiden så att deras handlingar blir ansvarsfulla gentemot deras medmänniskor 

(Skolverket, 2017b, s.206). Det stämmer överens med läroplanens inledande delar om 

skolans uppdrag och övergripande mål och riktlinjer, där det står angivet att skolan ska 

utveckla ansvarsfulla individer som också ska lära sig att respektera andra människor 

(Skolverket, 2017a, s.9).  

 

Läroplanen inleds med ett kapitel om skolans värdegrund och uppdrag. Kapitlet innehåller 

bland annat grundläggande värden för demokrati, elevers utveckling, mänskliga 

rättigheter, ömsesidig respekt och tolerans (Skolverket, 2017b, s.7). Vidare bygger skolans 

värdegrund på skollagen (SFS 2010:800). I skollagen 6 kap. 2 § (SFS 2010:800) hänvisas 

diskriminering vidare till diskrimineringslagen (SFS 2008:567) där det anges att ingen får 

utsättas för diskriminering på grund av bland annat religion eller annan trosuppfattning 

men även sexuell läggning, könsöverskridande identitet och etnisk tillhörighet. Intolerans 

ska motverkas med hjälp av kunskap och då blir religionskunskapsämnet en viktig faktor 

i arbetet mot ökad tolerans i samhället (Skolverket, 2017a, s.5; Skolverket, 2017b, s.7). 

  

Grundskolans nuvarande kursplan i religionskunskap ser annorlunda ut jämfört med hur 

den har sett ut historiskt sett. Undervisning i religionskunskapsämnet idag ska leda till att 

elever utvecklar vissa förmågor. Elever ska bland annat kunna ”analysera kristendomen, 

andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa” 

(Skolverket, 2017b, s.209) och ”analysera hur religioner påverkar och påverkas av 

förhållanden och skeenden i samhället” (Skolverket, 2017b, s.209). Förmågorna ska 

uppnås genom att undervisningen behandlar det som står skrivet i det centrala innehållet 

som består av fyra olika rubriker med flertalet underrubriker. Det handlar övergripande om 

“religioner och andra livsåskådningar”, “religion och samhälle”, “identitet och livsfrågor” 

och “etik” (Skolverket, 2017b, s.211 – 212). Förmågorna ligger sedan till grund för 

kunskapskraven (Skolverket, 2017a, s.28).   
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3.3 Religionskunskapsundervisning i Europa 

Religionskunskapsundervisningen i Europa är organiserad på fyra olika sätt. Den första 

modellen, kallad separativ/konfessionell undervisning om religioner, innebär att eleverna 

delas in i grupper beroende av deras religiösa bakgrund och tradition. De får lära sig om 

sin religion från en person som själv positionerar sig inom den religionen. Elever vars 

religion inte finns representerad i undervisning får delta i en annan grupp eller ibland välja 

ett alternativ eller ett ämne som ersätter religionskunskapsundervisningen. Ibland får 

eleverna fri tid på schemat istället. Denna modell är vanlig i västra, centrala och södra 

Europa. Den andra modellen kallas för utbildning om religion/religioner som en lärande 

dimension. Där får eleverna undervisning om olika religioner inom andra skolämnen. De 

undervisas då av lärare som utbildats för att lära ut andra ämnen. Modellen finns i bland 

annat Nederländerna (Alberts, 2007, s.15 – 16). En tredje modell som skiljer sig lite från 

de andra är att det inte finns någon religionskunskapsundervisning alls inom det offentliga 

skolsystemet, vilket är fallet i Frankrike och USA. I Frankrike går det att få frivillig 

undervisning i religion som anordnas av religiösa samfund (Kittelmann Flensner, 2015, 

s.277 – 278). Den fjärde och sista modellen kallas för integrerad religionskunskap, där 

ämnet är obligatoriskt för alla elever och ska innehålla undervisning om olika religioner. 

Eleverna undervisas tillsammans i grupp oavsett religiös eller sekulär tillhörighet. Den 

integrerade religionskunskapen finns i bland annat Sverige, Norge och England (Alberts, 

2007, s.15 – 16).   

 

3.4 Centrala begrepp 

Under denna rubrik förklaras begreppet religionsdidaktik (3.4.1), följt av begreppet 

mångreligiöst klassrum (3.4.2). 

3.4.1 Religionsdidaktik 

Ordet didaktik kan definieras som “läran om undervisning” (Kroksmark & Selander, u.å). 

Det brukar talas om de didaktiska frågorna vad, hur, varför och för vem och lärares 

didaktiska val. Lärare behöver tolka kursplanen för att omsätta det centrala innehållet i 

undervisning, veta målet med undervisningen, vilka eller vem som är mottagare för 

undervisningen och dessutom krävs det en tanke bakom hur kunskapen och innehållet ska 

överföras till eleverna. De didaktiska frågorna är aktuella för skolans olika ämnen och 

således även för religionskunskap (Löfstedt, 2011, s.12). I det religionsdidaktiska fältet 
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studeras både praktisk undervisning i klassrummet och teorier om religionsundervisning 

(Löfstedt, 2011, s.12; Berglund, 2010, s.52). Detta innebär att religionsdidaktik är läran 

om de didaktiska frågorna kopplat till religionskunskapsämnet.  

3.4.2 Mångreligiöst klassrum 

Begreppet mångreligiöst klassrum finns inte tydligt definierad i uppslagsverk men det går 

att dra paralleller till mångkulturalism. Mångkulturalism betyder att många olika kulturer 

samverkar och integreras, då i positiv bemärkelse (Mångkulturalism, u.å). I denna 

litteraturstudie används ordet mångreligiös med betydelsen att många religioner finns 

representerade i klassrummet, då det är en plats där elever med olika religiös bakgrund 

samverkar och integreras. Mångreligiöst klassrum åsyftar också elever med andra 

livsåskådningar, exempelvis en sekulär sådan. I denna studie används ordet sekulär med 

innebörden att personen inte har någon tro på övermänskliga fenomen eller en högre 

gudomlig makt, till skillnad från personer med religiös tillhörighet (Skolverket, 2017a, 

s.5). 
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4. Metod 

Intentionen med studien är att sammanställa hur undervisning i det mångreligiösa 

klassrummet beskrivs i religionsdidaktisk forskning. Utifrån syftet och studiens 

frågeställningar har informationssökning (4.1) gjorts för att finna vetenskapliga 

publikationer som med hjälp av urvalskriterier (4.2) valts ut för fortsatt materialanalys 

(4.3).  

 

4.1 Informationssökning 

Söktjänsterna som användes innehåller både nationell och internationell pedagogisk 

forskning. ERIC, SwePub och PsycInfo, samt Högskolebiblioteket i Jönköpings söktjänst 

Primo utforskades och flertalet sökningar gjordes. I ProQuest central gjordes liknande 

sökningar som i databaserna nämnda ovan, men det gav ett brett resultat som var svårt att 

göra urval från. Olika databaser användes eftersom en enda databas sällan är heltäckande 

(Backman, 2014, s.76).  

 

För att finna lämpliga sökord togs olika nyckelord fram, för att sedan kombinera dem på 

olika sätt i söktjänsterna. Sökorden som användes och kombinerades för att söka fram 

material var: religion, teaching, diversity, student, religious education, multicultural 

education, pupil, elev, teacher, religionsundervisning, inclusive education, religiös. Den 

faktiska informationssökningen inleddes med en sökning i SwePub på religion* OCH 

elev* som gav 380 träffar. Det var en relativt bred sökning, varför ord lades till och 

kombinerades på andra sätt för att ge ett färre antal träffar. Sökning på exempelvis 

religion* OCH elev* OCH position* gav sedan 20 träffar. I ERIC gjordes många sökningar 

men vid det tillfället hade bättre avgränsningar gjorts, vilket resulterade i under 100 träffar. 

Genom att läsa publikationers titlar och sammanfattningar kunde en första inkludering eller 

exkludering göras. 

 

Under läsning av funna publikationer presenterades nya sökord som kunde vara lämpliga 

för fortsatt informationssökning. Exempelvis framkom religious education, istället för 
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kombinationen religion AND teaching. Det användes också trunkeringar1 och många 

frassökningar. Vidare gjordes även kedjesökningar2 och författarsökningar3 baserade på 

referenslistor i publikationer som verkade användbara.  

 

4.2 Urvalskriterier 

Det primära urvalskriteriet var att publikationerna skulle vara vetenskapliga, varför 

vetenskapliga artiklar som granskats genom peer review4 eftersöktes. Vid 

informationssökningen framstod dessutom vissa forskare som centrala, varpå fler 

sökningar sedan gjordes på publikationer skrivna av dem. Ett annat urvalskriterium 

kännetecknades av att publikationen skulle innehålla information som kan kopplas till 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar och ha sitt ursprung från länder med en 

liknande organisation kring religionskunskapsundervisning. Eftersom forskningen var 

begränsad vad gäller årskurserna 4 – 6, som är de årskurser som vår utbildning inriktar sig 

mot, vidgades urvalet till att även omfatta forskning som berör övriga grundskolan och 

gymnasiet. Detta för att litteraturstudiens ämnesområde även kan sägas vara relevant för 

lärare på alla stadier. Det visade sig att den nationella forskningen inte heller var särskilt 

omfattande, vilket gjorde att även internationell forskning accepterades. Rörligheten över 

landsgränser pågår över hela världen och således finns det mångreligiösa klassrum på 

många håll i världen, varför även internationell forskning har ansetts som värdefull för 

studien.  

 

4.3 Materialanalys 

Efter att den huvudsakliga informationssökningen gjorts studerades de funna 

publikationerna med hjälp av ett protokoll (se bilaga 2) innehållande basala 

kvalitetskriterier, som tillhandahållits av Högskolan för Lärande och Kommunikation. 

Protokollet bidrog till att ett par publikationer ströks från fortsatt analys då vissa saknade 

tydlig problemformulering, materialbeskrivning och koppling till litteraturstudiens syfte 

                                                 
1 Trunkeringar användes för att söka bredare, ex. pupil* vilket genererar träffar med pupil, pupils, 

pupil’s etc. (Backman, 2014, s.174 – 175).  
2 Med kedjesökning menas att en referenslista på en funnen artikel används för vidare sökning av 

litteratur (Harboe, 2013, s.85). 
3 Författarsökning innebär att sökningar gjordes på författares namn.  
4 Peer review är en granskningsprocess och ett sätt att granska utkast genom att låta andra forskare 

göra en bedömning av innehållet innan publicering blir aktuell (Peer review, u.å).  
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och frågeställning.   

 

Fortsättningsvis lästes publikationerna mer noggrant och en översikt (se bilaga 1) började 

fyllas i för att ytterligare en gång sålla bland träffarna och se vilka publikationer som skulle 

kunna bidra till ett resultat. I översikten fylldes det i författare, år, publikationstyp, i korta 

drag vilket resultat och vilken teoretisk bakgrund som gäller för studien. Det hjälpte till att 

synliggöra vilka publikationer som handlade om utmaningar och möjligheter och vilka som 

mer behandlade elevers upplevelser av religionskunskapsundervisningen. I vissa fall var 

det svårt att avgöra om publikationer var användbara då vissa studier behandlade 

lärarutbildningens utformning eller rasism och attityder till en specifik grupp. Därefter 

delades texterna upp sinsemellan och lästes mer på djupet. Sammanfattningar skrevs och 

oklarheter i texterna diskuterades för att nå en högre grad av förståelse. Den djupare 

läsningen bidrog dessutom till att fler texter hittades och att några texter avfärdades, då de 

innehållsmässigt inte passade för att ge svar på litteraturstudiens frågeställning. 

Diskussionen kring de olika texterna hjälpte även till att arbeta fram kategorier och en 

struktur för studiens resultat framkom. Det resulterade i tre kategorier: erfarenhetsbaserad 

undervisning, hur religioner representeras i undervisningen och klassrummet som trygg 

plats. Texterna som inkluderades i studiens resultat presenteras nedan (se tabell 1).  

Tabell 1 Analyserat material 

Författare År Titel Publikationstyp 

Carina Holmqvist 

Lidh 

2016 Representera och bli representerad Licentiatuppsats 

Christina Osbeck, 

Karin Sporre & Geir 

Skeie  

2017 The RE classroom as a safe public 

space: critical perspectives on dialogue, 

demands for respect, and nuanced 

religious education 

Kapitel i antologi 

Dan Moulin 2011 Giving voice to 'the silent minority': the 

experience of religious students in 

secondary school religious education 

lessons 

Vetenskaplig artikel 

Daniel Moulin 2015 Religious identity choices in English 

secondary schools 
Vetenskaplig artikel  

Geir Skeie 2017 Impartial teachers in religious education 

– a perspective from a Norwegian 

context. 

Vetenskaplig artikel 

Judith Everington, 

Ina ter Avest, Cok 

Bakker & Anna van 

der Want 

2011 European religious education teachers' 

perceptions of and responses to 

classroom diversity and their 

relationship to personal and 

professional biographies 

Vetenskaplig artikel 
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5. Resultat 

Lärare i religionskunskap står inför både utmaningar och möjligheter i det mångreligiösa 

klassrummet. Undervisningen har ofta en sekulär inriktning, varför det också är viktigt att 

belysa hur elever med religiös tillhörighet upplever religionskunskapsundervisningen. 

Nedan har ett antal teman identifierats utifrån den forskning som analyserats i denna 

litteraturstudie. Varje del utgår från möjligheter, utmaningar och religiösa elevers 

upplevelser. Det första temat handlar om erfarenhetsbaserad undervisning (5.1), följt av 

hur religioner representeras i undervisningen (5.2). Det tredje och avslutande temat handlar 

om klassrummet som trygg plats (5.3). I resultatet kommer begreppet lärare att användas 

synonymt med religionskunskapslärare.   

 

5.1 Erfarenhetsbaserad undervisning 

Elever behöver träna på att ställa frågor till sina kamrater, som också skapar en vilja att 

svara och berätta om sina upplevelser och erfarenheter av religioner och livsåskådningar. 

En möjlighet i religionskunskapsundervisningen i det mångreligiösa klassrummet är att 

låta elever delge sina religiösa erfarenheter till sina klasskamrater. Det kan leda till att 

elever bland annat får ökad förståelse för varandra (Lund Johannessen, 2010, s.119). 

Vidare måste lärare finna sätt att dra nytta av den potential elevers kunskap och erfarenhet 

erbjuder och de behöver också kunna ställa frågor som kan bidra till att elevers förståelse 

utvecklas. En utmaning lärare står inför är att det kan vara svårt att skapa en gemenskap 

där elever känner samvaro med varandra, när det är stora skillnader på deras religiösa 

bakgrund och erfarenheter (Lund Johannessen, 2010, s.119 – 120).   

 

Hur lärare ser på möjligheten att använda sig av elevers erfarenheter i undervisningen tycks 

variera. Samtidigt som många lärare ser det som positivt att använda elevers erfarenheter 

av religion sätter sig många emot att använda elever som källa till information. Det finns 

en oro bland lärare att elever ska känna sig generade och utpekade och att det kan skapas 

klyftor i klassen genom att uppmärksamma elevers olika religiösa tillhörigheter 

(Everington, ter Avest, Bakker & van der Want, 2011, s.245 – 246). Det är lämpligt att 

använda sig av elevers erfarenheter och uppfattningar i undervisningen, så länge det är ett 

antal elever som positionerar sig inom den religionen som undervisningen behandlar. 

Lärare får inte glömma bort de elever som inte har en religiös position. Det är inte 
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meningen att de ska känna sig mindre värda eller exluderade för att de inte har några 

erfarenheter av religionen som studeras, vilket ibland kan vara en utmaning för lärare att 

komma ihåg (Ipgrave, 2004, s.116).  

 

Fortsättningsvis är det av stor vikt att lärare är försiktiga så att elever inte tillskrivs någon 

expertfunktion, vilket kan vara en utmaning för lärare (Ipgrave, 2004, s.116). I likhet med 

detta har Holmqvist Lidh (2016, s.212) beskrivit att många elever upplever det som jobbigt 

att det finns förväntningar på att de ska vara experter på sin religiösa tro. Ibland upplever 

elever dessutom att de måste försvara sin religiösa tro när vissa delar ifrågasätts av 

kamrater och lärare, vilket elever beskriver som något negativt. Tal om religion och 

troende leder ofta till skämt och kritik (Holmqvist Lidh, 2016, s.212; Ipgrave, 2012, s.264) 

och elever känner sig ibland obekväma när deras egen religion studeras, eftersom kamrater 

kunde skämta om exempelvis islam. Eleverna i Ipgraves (2012, s.264) studie beskrev det 

som att religionskunskapsundervisning bistod med fakta för att kamrater sedan skulle 

kunna göra skämt utav det.   

 

Vidare finns det en utmaning i hur lärare frågar elever om deras religiösa erfarenheter. 

Elever upplever det som problematiskt med frågor som uppkommer i klassrummet utan 

förvarning. Om lärare i förväg och enskilt har frågat om lov att använda en elevs erfarenhet 

blir upplevelsen mer positiv och det går att se det som en möjlighet att komma förbi den 

negativa upplevelsen (Holmqvist Lidh, 2016, s.213). Det kan vara känsligt att använda 

elevers egna erfarenheter kopplade till religion och lärare utmanas av att göra det på ett 

lämpligt sätt. En möjlighet för att få elever att känna sig tryggare med att delge sina 

religiösa erfarenheter är att lärare själva är öppna med sina egna erfarenheter och 

uppfattningar (Jackson & Everington, 2016, s.15). Ipgrave (2004, s.116) talar om att 

läraren bör beakta vissa aspekter för att skapa förståelse för sina elever: a) hur mycket jag 

vet om mina elevers religiösa bakgrund, b) hur min uppfattning av religion utmanas av 

mina elevers religiösa uppfattning, c) hur elevers religiösa erfarenheter erkänns i 

religionskunskapskontexten, d) om eleverna ges möjlighet att uttrycka och utveckla sin 

egen religiösa förståelse, e) huruvida kursplanen i religionskunskap tar hänsyn till teman 

som är framstående i elevers religiösa tänkande, samt f) hur eleverna kan lära sig av 

varandras religiösa erfarenheter och insikter (Ipgrave, 2004, s.116, vår översättning). 

Dessa frågor kan vara en möjlighet för lärare att bli medvetna om sina elevers erfarenheter.  
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Kittelmann Flensner (2015, s.297) föreslår ett tematiskt arbetssätt som en möjlighet för att 

undvika att elever känner sig utpekade och som representanter för sin religion i 

religionskunskapsundervisningen. Genom att undervisa kring religioner utifrån olika 

teman kan samma fenomen inom olika religioner behandlas samtidigt. På detta sätt går det 

att konkret synliggöra likheter och skillnader mellan och inom religioner vilket kan bidra 

till att elever inte hamnar i en situation där de känner att de behöver försvara sin religion 

(Kittelmann Flensner, 2015, s.297).   

 

Moulins (2015, s.501) studie pekar på att ungdomar ibland vill vara representanter för sin 

tro men då religiös identitet alltmer blir ifrågasatt på grund av att religion är ett omtvistat 

ämne inom politiken, motiveras även det motsatta - att man vill vara privat och dölja sin 

religiösa tillhörighet (Moulin, 2015, s.501). Förutom att få sin religiösa identitet ifrågasatt 

finns också risken att bli utesluten från sociala sammanhang på grund av religiöst utövande, 

exempelvis regelbundna besök i kyrkan (Ipgrave, 2012, s.266). Ibland vill elever visa upp 

sin religiösa identitet och ibland vill de inte, vilket blir en utmaning för lärare att hantera 

och förhålla sig till. Lärare påtalar dessutom vikten av att eleverna inte ska bli tilldelade en 

identitet utifrån sin religion, genom att påpeka deras religiösa tillhörighet i klassrummet. 

Däremot finns det en vilja att uppmuntra eleverna att tala om sin religiositet när de väl vill 

uttrycka personliga erfarenheter och åsikter (Everington et al., 2011, s.246).  

 

5.2 Hur religioner representeras i undervisningen 

Elever upplever ofta att religion och religionsutövning framställs som något förlegat och 

gammaldags i religionskunskapsundervisningen. Ett exempel på det uttrycks av en elev i 

Moulins (2011, s.316) studie. Hen uttrycker en oro över att elever som inte har en religiös 

positionering tappar respekt för religion, som konsekvens av den bild 

religionskunskapsundervisningen ger av religioner (Moulin, 2011, s.316). En möjlighet för 

att undvika att människor med religiös tillhörighet uppfattas som annorlunda och 

främmande är att lärare undervisar på ett sätt som lyfter fram att alla har en livsåskådning, 

som antingen kan vara religiös eller sekulär (Holmqvist Lidh, s.213 – 214).   

 

Vidare uttrycker elever en uppfattning om att undervisningen ger en stereotyp bild av 

religioner och fokuserar på historik, fakta och regler. Dessutom upplever elever att 

undervisningen misslyckas med att visa på variationer inom religionerna (Holmqvist Lidh, 
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2016, s.204; Moulin, 2011, s.316-317), vilket kan ses som en möjlig anledning till att 

elever inte känner igen bilden av sin religion i undervisningen (Moulin, 2011, s.316). 

 

I ett mångreligiöst klassrum utmanas lärare av att visa på variationer inom religioner och 

att samtidigt uppmuntra respekt mellan alla elever och för allas lika värde, oavsett religiös 

eller sekulär tillhörighet (Ipgrave, 2004, s.116). Det tematiska arbetssättet som Kittelmann 

Flensner (2015, s.297) föreslår (se avsnitt 5.1) kan vara en tänkbar strategi för att visa på 

variationer inom olika religioner, till skillnad från ett arbetssätt där religioner behandlas 

isolerat från varandra. En möjlig utmaning med det isolerade arbetssättet är just att 

variationerna inte tas i beaktning i undervisningen.   

 

I klassrummet utmanas lärare av att upprätthålla en undervisning i religionskunskap som 

är fri från diskriminering, oavsett etnicitet, religion, klass eller politiska åsikter, och lärare 

bör ha ett opartiskt förhållningssätt i klassrummet (Everington & Jackson, 2016, s.10). 

Vidare använder Everington och Jackson (2016, s.10) begreppet opartisk med betydelsen 

att lärare inte tar ställning eller försöker övertyga elever till en viss åsikt. Det kan dock 

finnas en vinst med att lärare i vissa fall delar med sig av sina egna erfarenheter av religion 

och religiositet, eftersom det kan motivera elever att också dela med sig. Samtidigt bör 

lärare vara medvetna om att det finns en risk att påverka objektiviteten i undervisningen 

genom att uttrycka sina egna åsikter. Genom att ha en förståelse och kunskap för sina 

elevers bakgrund kan lärare undvika förutfattade meningar och en undervisning som 

utformas utifrån lärarens erfarenheter snarare än elevernas (Everington & Jackson, 2016, 

s.14). Till skillnad från opartisk undervisning, innebär neutral undervisning att lärare helt 

döljer sina personliga uppfattningar och åsikter (Everington & Jackson, 2016, s.10). 

Fortsättningsvis pekar Skeie (2017, s.35) på att lärare utmanas i att hantera mångfald som 

en resurs utan att vara partisk. Dessutom finns det en problematik med begrepp som 

neutralitet och opartiskhet då de kan vara tvetydiga beroende på vilket sammanhang de 

förekommer i.   

 

Lärares strävan efter att vara neutral i religionskunskapsundervisningen är en utmaning 

och gör att de förlitar sig på läromedel. Det är vanligt att läromedel används utan reflektion 

i de flesta skolämnen. Det antas ofta att läromedel är neutralt och att det i fallet 

religionskunskap presenterar religioner på ett mångfasetterat sätt (Skeie, 2017, s.34 – 35). 

Eleverna i Moulins (2011, s.317) studie uttrycker dessutom en uppfattning om att gamla 
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läromedel är ett problem och att religioner framställs på ett föråldrat sätt, med få variationer 

inom dem. Det bidrar till att det sprids felaktiga uppfattningar om religioner, vilket är en 

utmaning för lärare att hantera (Moulin, 2011, s.317).   

 

Fortsättningsvis behövs det mer forskning kring opartisk och neutral undervisning och ett 

samarbete mellan forskare och praktiserande lärare föreslås för att arbeta fram användbara 

metoder för undervisning i mångreligiösa klassrum (Everington & Jackson, 2016, s.19; 

Skeie, 2017, s.26). 

 

5.3 Klassrummet som trygg plats 

Lärare utmanas av att göra klassrummet till en trygg plats där elevers likheter och olikheter 

accepteras. Elever ska inte behöva vara rädda för att uttrycka sin religiösa tillhörighet, eller 

för att tala om att de inte tror på något särskilt (Holmqvist Lidh, 2016, s.213). Det finns 

exempel på att elever känner oro inför att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter 

kring religion för att de är rädda för att bli en måltavla för hat och fördomar (Holmqvist 

Lidh, 2016, s.202; Moulin, 2011, s.321). Vissa elever kan också välja att inte svara på 

frågor om sina religiösa handlingar, då de är osäkra på vad som är accepterat i 

klassrummet.  

 

För att undvika att elever retas med varandra, kan det vara en möjlighet att tillsammans i 

klassen bestämma ett antal regler som gäller vid diskussion och allmänt i klassrummet 

(Everington & Jackson, 2016, s.10; Ipgrave, 2004, s.115 – 117). Det kan handla om att 

man ska respektera varandras religion, lyssna på varandra och vara redo för att lära sig nya 

saker även om sin egen religion (Ipgrave, 2004, s.115 – 117). Det finns en problematik 

med att det råder yttrandefrihet om den används för att kränka och förlöjliga andra. Det är 

då viktigt att det finns regler för diskussion i klassrummet men även att det förs samtal om 

vad yttrandefrihet och ansvarstagande innebär (Osbeck, Sporre & Skeie, 2017, s.62 – 63). 

Vidare beskriver Kittelmann Flensner (2015, s.298) att det är viktigt att klassrummet är en 

trygg plats, men det måste finnas plats för diskussion (se även Jackson & Everington, 2015, 

s.10). Konflikter kan uppstå, men det får inte vara ett hinder för att elever samtalar i 

klassrummet. Det är en utmaning för lärare då deras uppgift är att hålla diskussionerna på 

en nivå där ingen elev känner sig kränkt, samtidigt som de inte ska styras på ett sätt som 

gör att klassrummet blir en fullständigt trygg plats. Om klassrummet är för tryggt kan det 
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påverka elevers utveckling av kommunikativ förmåga och socialt ansvar (Kittelmann 

Flensner, 2015, s.298; Osbeck et al., 2017, s.62). Att föra dialoger och diskussioner på ett 

respektfullt sätt, även när det kommer till svåra frågor, är alltså viktigt för elevers 

utveckling till goda samhällsmedborgare. En möjlighet för att uppnå det är att 

undervisningen uppmuntrar elever att interagera med människor med annan religiös 

tillhörighet (Osbeck et al., 2017, s.61). Det arbetet lärare lägger ner med att skapa en trygg 

klassrumsmiljö kan ge resultat och elever blir med tiden tryggare i gruppen och börjar tala 

mer öppet om sina egna erfarenheter och uppfattningar (Lund Johannessen, 2010, s.115). 
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6. Diskussion 

Nedan diskuteras litteraturstudiens metod (6.1) följt av en diskussion av resultatet (6.2). 

Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning (6.3).  

6.1 Metoddiskussion 

Informationssökningen gjordes via olika databaser. Sökorden som användes hade arbetats 

fram utifrån syftet med arbetet och sågs som nyckelord. En potentiell svaghet med 

sökorden kan vara sättet de kombinerades på och vilka sökord som användes. Många 

kombinationer, trunkeringar och frassökningar gjordes men trots det resulterade 

sökningarna i ganska få träffar och ofta samma träffar utifrån olika sökningar. 

Kedjesökning i redan funna publikationer visade sig vara hjälpsamt för att få fram fler 

relevanta publikationer. Det är ändå en möjlig svaghet och de publikationerna borde ha 

kunnat hittas genom endast databassökning, vilket hänger ihop med vilka sökord som 

användes och hur de kombinerades. Vidare är problematiken med kedjesökningar att 

resultatet blir något begränsat eftersom det inte går att hitta publikationer nyare än 

publikationen som använts för kedjesökning (Harboe, 2013, s.85). Även om flertalet 

publikationer har hittats genom kedjesökning innehåller studien också publikationer som 

hämtats med hjälp av sökord och databaser.  

 

Litteraturstudien omfattar både nationell och internationell forskning. 

Religionskunskapsundervisningen är organiserad på olika sätt i olika länder vilket kan 

innebära att elever i andra länder besvarar intervjufrågor på ett sätt som elever i Sverige 

inte hade gjort. Det är inte självklart att det är helt applicerbart på svenska förhållanden. 

Om det hade funnits fler svenska studier representerat i resultatet är det möjligt att 

resultatet hade skilt sig från hur det i slutändan blev med både nationell och internationell 

forskning presenterad.  

 

En svaghet med resultatet är att flertalet publikationer är skrivna av samma forskare, vilket 

skulle kunna ge ett snävt resultat. Samtidigt kan det vara positivt att samma forskare har 

figurerat på många olika ställen då de är väl inlästa på ämnesområdet och således kan sägas 

vara trovärdiga källor. Antalet publikationer som har hittats har varit begränsat, vilket 

betyder att urvalet av publikationer till resultatet gjorts från ett relativt litet datamaterial, 
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vilket i sig kan ha påverkat omfattningen på studiens resultat. Det går även att se ur ett 

annat perspektiv.  Eftersom få publikationer har hittats hoppas vi att våra analyser av dem 

och vårt urval kan ses som välrepresenterat och vår tidigare uppfattning om att det finns 

ett begränsat datamaterial som är relevant för litteraturstudier med liknande syfte och 

frågeställningar som denna verkar stämma. 

 

Den äldsta publikationen som använts i resultatet är från år 2004. Det innebär att 

forskningen som varit aktuell för litteraturstudien är 14 år gammal eller nyare. Det kan 

finnas både för- och nackdelar med ett sådant urval. Ny och aktuell forskning har använts, 

vilket kan uppfattas som positivt. I motsats till det skulle det kunna finnas äldre forskning 

som fortfarande kan vara relevant och användbar idag. Äldre forskning har sällan påträffats 

i sökningarna och de få som hittats har sållats bort för att de inte gick att koppla till 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Dock är det viktigt att framhålla att ingen 

forskning har uteslutits på grund av publikationsår. Det är intressant att vi inte fått så många 

äldre träffar. Det skulle kunna tyda på att det tidigare inte har funnits en diskussion om 

mångreligiösa klassrum och didaktiska utmaningar i religionskunskapsklassrummet. 

Kanske beror det på att religionskunskapsundervisningen tidigare var konfessionell och att 

de flesta i den svenska skolan tillhörde kristendomen och då fanns det inte lika många 

religioner att förhålla sig till i klassrummet.  

 

Vår uppfattning av vad religion och religiositet innebär kan ha påverkat resultatet 

omedvetet. Resultatet kan ha skrivits fram på ett sätt som någon med en annan uppfattning 

än vår skulle formulerat på ett annat sätt. I resultatet har vi försökt stänga av våra personliga 

erfarenheter och värderingar men det finns ingen garanti att det inte påverkat vårt sätt att 

tolka datamaterialet. Publikationerna har analyserats utifrån syfte och frågeställningar och 

tolkningar har gjorts då det inte alltid tydligt har uttryckts att det handlar om utmaningar 

och möjligheter för lärare i det mångreligiösa klassrummet, som är den första 

frågeställningen för litteraturstudien. Andra skribenter kan kanske tolka möjligheter som 

utmaningar eller tvärtom. Därav är det ofrånkomligt att vår tolkning inte har påverkat 

litteraturstudiens resultat. Vad gäller den andra frågeställningen var det ofta tydligt 

framskrivet i texterna hur elever uppfattade religionskunskapsundervisningen, vilket 

innebär att färre tolkningar har behövts göra i de fallen. 
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Sammanfattningsvis hade ett alternativt tillvägagångssätt för studien kunnat bestå av andra 

sökord, färre kedjesökningar och möjligen större variation vad gäller publikationsår. Om 

andra databaser och andra sökord används kanske andra träffar genereras. Alla texter hade 

kunnat sammanfattas av båda skribenter, istället för att delas upp sinsemellan, för att sedan 

analysera och jämföra materialet. Vårt tillvägagångssätt för materialanalys kan ändå sägas 

vara effektivt då vi delade upp texterna, gjorde sammanfattningar på varsitt håll och 

hjälptes åt att reda ut oklarheter. Trots lite arbete var för sig har båda skribenter läst alla 

texter, om än på olika djup.   

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturstudien visar att synen på erfarenhetsbaserad undervisning (se 5.1) är 

delad. Vissa lärare oroas av att elever ska känna sig utpekade, medan andra lärare bara ser 

det som en tillgång och möjlighet utan att tänka så mycket på eventuella konsekvenser. 

Det gör det intressant att fundera över när, om och på vilket sätt det är lämpligt att använda 

sig av elevers erfarenheter. Vi ser i resultatet att det är viktigt att lärare känner sina elever 

och det finns ett antal sätt att som lärare förbereda användandet av elevers erfarenheter för 

att upplevelsen ska bli så bra som möjligt. Dels föreslår Ipgrave (2004, s.116) ett antal 

frågor som kan vara användbara för att ta reda på vad som är känt om elevers bakgrund 

och erfarenhet och dels beskriver Holmqvist Lidh (2016, s.213) att det är viktigt hur elever 

tillfrågas om att dela med sig av religiösa erfarenheter. Vi menar att det krävs en stor 

medvetenhet och känsla för hur stämningen i klassen är och att man gör noggranna 

överväganden innan man som lärare involverar elevernas personliga erfarenheter i 

undervisningen.  

 

Ett ytterligare resultat som studien visar är att det finns en viss otydlighet kring begreppen 

opartisk och neutral (se t.ex. Everington & Jackson, 2016, s.10). Dels angående innebörden 

av begreppen och dels vilket förhållningssätt som är lämpligt för lärare att anta. Det är en 

stor utmaning för lärare att vara helt neutrala, vilket innebär att stänga av alla sina tankar 

om tro och livsåskådningar. Till skillnad från ett neutralt förhållningssätt kan ett opartiskt 

förhållningssätt innebära att lärare i vissa fall kan uttrycka åsikter och erfarenheter av 

religion (Everington & Jackson, 2016, s.10). Samtidigt utmanas lärare av att dela med sig 

av sådant som inte inkräktar på undervisningens objektivitet. Vi menar att det ibland kan 

vara försvarbart för lärare att dela med sig av sina egna erfarenheter, då det kan bidra till 
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en ökad acceptans och möjligtvis en större öppenhet i klassrummet. Vi ställer oss dock 

emot att lärare medvetet påverkar elever till en viss åsikt, då 

religionskunskapsundervisningen i Sverige ska vara just icke-konfessionell (Skolverket, 

2017b, s.7). Tidigare studier (se t.ex. Veugelers, 2000, s.44) visar att det finns en stor 

svårighet i att som lärare vara helt blank och stänga av sina åsikter och erfarenheter. Det 

går att ställa frågan om det ens är möjligt. 

 

Resultatet pekar på att det är viktigt att i klassrummet skapa en trygg plats (se 5.3). Att 

klassrummet är en trygg plats är en förutsättning för att lärare över huvud taget ska kunna 

överväga att bjuda in elever att dela med sig av sina erfarenheter. Lärare har ett stort ansvar 

att leda diskussioner i klassrummet och de måste aktivt arbeta för att ingen elev ska bli 

kränkt vid sådana tillfällen (se t.ex. Osbeck et al., 2017, s.62). Det framgår av resultatet att 

det kan vara lämpligt att i klassen komma överens om ett antal regler som gäller i 

religionskunskapsklassrummet, eller i klassrummet överlag (Everington & Jackson, 2016, 

s.10; Ipgrave, 2004, s.115 – 117). Det finns dock en motsättning i att klassrummet inte får 

bli för styrt från lärare eller för tryggt, då det måste finnas utrymme för naturliga 

diskussioner för att elever ska utvecklas (Kittelmann Flensner, 2015, s.298; Osbeck et al., 

2017, s.62). Vi menar att för elever i årskurs 4 – 6 är tydliga regler viktiga, och även lärares 

ansvarstagande vid diskussioner. Det kanske till och med kan vara bra att diskussioner leds 

av lärare. Vad gäller årskurs 7 – 9 och gymnasiet bör eleverna ha utvecklats längre och 

blivit mer medvetna om konsekvenser av sina handlingar och uttryckta åsikter, varpå lärare 

har större möjlighet att ta ett steg tillbaka vid diskussioner. Samtidigt krävs en medvetenhet 

och en riskbedömning från lärare även i högre årskurser då det säkert kan förekomma 

väldigt starka åsikter som kan leda till konflikter. Återigen landar vi i vikten av att lärare 

känner sina elever, vilket Hattie (2012, s.62) också betonar genom att lyfta fram att lärare 

behöver ta hänsyn till vad elever redan vet. Det är inte bara relevant för 

religionskunskapsämnet utan för alla skolans ämnen. Klassrummet bör alltid vara en plats 

där elever känner sig trygga och respekterade, för att de ska våga delta i 

klassrumsdiskussioner eller samtal. Vi står bakom Lund Johannessen (2010, s.115) om att 

skapandet av ett tryggt klassrum är en process som kräver arbete från lärares sida och att 

elever med tiden faktiskt lär känna varandra bättre och aktivt börjar delta i undervisningen. 

I resultatet ser vi att ett tryggt klassrum ger lärare en möjlighet att bygga vidare mot bredare 

kunskap om människors likheter och olikheter och möjlighet att föra respektfulla 

diskussioner. 



  

21 

 

 

En av frågeställningarna i studien handlar om utmaningar lärare står inför. I en del av 

resultatet visar det sig att lärare ofta förlitar sig på läromedel, vilket kan ses som en 

utmaning då det är lätt att fastna med färdiga läromedel i tron att de är det bästa (se 5.2). 

Vi instämmer med Moulin (2011, s.317) och Skeie (2017, s.34 – 35) om att det finns en 

risk att religioner framställs på ett föråldrat sätt, då böcker kan vara av äldre upplaga och 

det är inte heller säkert att läromedelsförfattarnas presentation av religioner är bättre och 

mer opartisk än vad lärares egna beskrivningar är. Ibland kanske det till och med kan vara 

bättre att arbeta utan läromedel och bjuda in exempelvis präster, imamer, biskopar, munkar 

och andra utövare för att berätta om sin tro. Det ena får dock inte utesluta det andra - det 

går inte bara bjuda in en präst från Svenska kyrkan, utan andra samfund måste ges rättvisa 

och representation på något vis. Vi anser dock att det fortfarande behövs litteratur och 

annat undervisningsmaterial för att presentera variationer och olika perspektiv. 

 

Religionskunskapsundervisning har som intention att bidra med kunskap för att motverka 

fördomar och intolerans mot andra människor (Skolverket, 2017a, s.9; Skolverket, 2017b, 

s.206). Dock visar resultatet för litteraturstudien att elever ibland ändå upplever att 

religionskunskapsundervisningen blir en arena för hat, skämt och utsatthet (se t.ex. 

Holmqvist Lidh, 2016, s.212; Ipgrave, 2012, s.264), vilket strider mot tanken bakom 

ämnet. Både studier gjorda i Sverige och Storbritannien visar liknande resultat, vilket vi 

tolkar som att elevers uppfattningar kring det och lärares utmaning att hantera det inte är 

nationellt begränsat. Enligt skolans värdegrund är det inte acceptabelt att utsätta någon 

annan för kränkningar, vilket gör att alla som arbetar i skolan har ett ansvar att aktivt 

motverka sådan diskriminering (Skolverket, 2017b, s.12).  

 

Resultatet visar att religionskunskapsundervisning ibland brister i att visa variationer inom 

religioner, vilket hänger ihop med att den bild som lärare ger av religioner har betydelse 

för hur religiösa människor uppfattas (Moulin, 2011, s.316 – 317). Vi anser därför att 

religionskunskapslärare har ett viktigt uppdrag och en utmaning i att presentera religioner 

på ett rättvist och varierat sätt, för att försöka motverka fördomar och kränkningar och att 

elever ofrivilligt blir representanter för sin religion. Dessutom beskrivs det i de långsiktiga 

målen att elever ska utveckla sin förmåga att utforska olika tolkningar inom religioner och 

livsåskådningar (Skolverket, 2017b, s.209 – 210) vilket då ställer didaktiska krav på att 

lärare ska undervisa utifrån att det finns olika perspektiv (vad-frågan). Vi menar att ett sätt 
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att uppfylla ett sådant krav kan vara Kittelmann Flensners (2015, s.297) tematiska 

arbetssätt (se 5.1). 

 

I länder där religionskunskapsundervisningen är separativ/konfessionell fungerar inte 

tanken med att använda elevernas erfarenheter i undervisningen rakt av i den mening som 

beskrivs i resultatet för denna litteraturstudie, eftersom litteraturstudien utgår från en icke-

konfessionell religionskunskapsundervisning. Ett exempel på separativ/konfessionell 

undervisning (se t.ex. Alberts, 2007) finns i Finland. Elever erbjuds undervisning i sin egen 

religion, i likhet med den kristendomsundervisning som bedrevs i Sverige under 1800-talet 

och tidigt 1900-tal (se Hartman, 2000), eller en sekulär etisk5 undervisning, som riktar sig 

till alla elever oavsett religiös tillhörighet. Majoriteten av eleverna (år 2010) i Finland läser 

Luthersk-evangelisk inriktning (93%) medan elever som läser sekulär etisk undervisning 

är tre procent (Zilliacus, 2013, s.508 – 509). I exempelvis Luthersk-evangelisk 

religionskunskapsundervisning finns det enligt oss goda möjligheter att använda elevers 

erfarenheter, då alla elever tillhör den religionen. I resultatet för litteraturstudien (se 5.1) 

framgick det att elever ibland känner sig utpekade när lärare frågar efter deras erfarenheter. 

Den risken torde vara mindre i ett klassrum där alla elever har samma religiösa tillhörighet. 

I ett klassrum där elever positionerar sig inom samma religion kan det fortfarande finnas 

skilda uppfattningar om tro och olika aspekter inom religionen. Detta gör att lärare måste 

ha en didaktisk medvetenhet (för vem-frågan) i sin undervisning även om klassrummet 

inte är mångreligiöst i den betydelse begreppet använts i litteraturstudien. I exemplet 

Finland kan elever som deltar i exempelvis muslimsk religionskunskapsundervisning 

knappast dölja sin religiösa tillhörighet av rädsla för att bli utsatta (se t.ex. Holmqvist Lidh, 

2016, s.213). Utifrån bakgrund och resultat tänker vi att utsatthet i själva 

religionskunskapsklassrummet borde minska vid en separativ/konfessionellt organiserad 

religionskunskapsundervisning, jämfört med en integrerad 

religionskunskapsundervisning. Dock finns det fortfarande olikheter i ett konfessionellt 

klassrum och därför försvinner inte risken för att bli utsatt helt. Således kan liknande 

utmaningar och möjligheter som finns i svenska förhållanden även finnas i länder där 

religionskunskapsundervisningen är organiserad på ett annat sätt.   

                                                 
5 Sekulär etisk undervisning vänder sig till elever som inte tillhör en religiös församling men den 

är även öppen för andra elever (Zilliacus, 2013, s.509). 
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Slutligen kan litteraturstudiens resultat vara användbart för praktiserande 

religionskunskapslärare för att skapa förståelse för vilka utmaningar och möjligheter det 

kan finnas i det mångreligiösa religionskunskapsklassrummet. Eftersom klassrummet är 

mångreligiöst även utanför religionskunskapsämnet kan delar av resultatet vara relevant 

för andra lärare inom skolan. Lärare kan också ha nytta av att få syn på religiösa elevers 

upplevelser av religionskunskapsundervisningen, då det kan bidra till en bättre 

religionskunskapsundervisning och möjlighet att förstå vad elever kan uppleva. Vi finner 

att litteraturstudiens resultat kan bidra till att lärare får verktyg eller nya synvinklar för att 

ge elever bättre förutsättningar för att utveckla sin förståelse för sina medmänniskor och 

sig själva, vilket är en del av religionskunskapsämnets syfte (Skolverket, 2017b, s.209). 

 

6.3 Framtida forskning 

Vidare forskning inom religionsdidaktik inriktat på årskurs 4 – 6 i Sverige behövs då det 

varit svårt att finna studier gjorda just i Sverige och på mellanstadiet. Dessutom menar 

forskare som Skeie (2017) och Everington & Jackson (2016) att forskning där lärare och 

forskare samarbetar behövs. Moulin (2011) beskriver troende elever som den tysta 

minoriteten, vilket motiverar ett av perspektiven för litteraturstudien - religiösa elevers 

upplevelser av religionskunskapsundervisningen. Det hade varit intressant att göra en 

liknande studie där sekulära elevers upplevelser av religionskunskapsundervisningen 

beskrivs. Svårigheten med det kan vara att det är känsligt och kanske inte ens etiskt att 

tillfråga elever i en årskurs 4 – 6 om deras tro, icke-tro eller livsåskådning. En anonym 

enkätstudie skulle kunna göras i en klass, där elever får besvara frågor om hur de upplever 

religionskunskapsundervisningen. En risk med att ha öppna frågor i en enkätstudie kan 

vara att frågorna inte besvaras med särskilt stor ansträngning. Det medför att studiens 

resultat inte blir helt tillförlitligt, varpå flervalsfrågor skulle kunna vara ett alternativt 

tillvägagångssätt då de frågorna är mer slutna. Det går även att utföra intervjuer, antingen 

enskilt eller i grupp, där elever tillfrågas om sina upplevelser av 

religionskunskapsundervisningen, utan att de behöver avslöja sin religiösa tillhörighet. Ett 

annat alternativ för fortsatt forskning är att intervjua lärare om deras 

religionskunskapsundervisning, exempelvis om hur de använder elevers erfarenheter, vilka 

svårigheter de har stött på i undervisningen och hur de arbetar för att klassrummet ska vara 

en trygg plats.  



  

24 

 

Litteraturlista 

Alberts, W. (2007). Teaching about Religious Diversity in Schools: An Evaluation of 

Different European Approaches from a Study-of-Religions Perspective. I L. Roos & J. 

Berglund (Red.), Your Heritage and Mine: Teaching in a Multi-Religious Classroom (s.15-

24). Uppsala: Universitetstryckeriet. 

 

Andersson, D., & Sander, Å. (Red.) (2015a). Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i 

förändring. Lund: Studentlitteratur. 

 

Andersson, D., & Sander, Å. (2015b). Svensk bakgrund. I D. Andersson & Å. Sander 

(Red.), Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring (s. 25 – 33).  Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Backman, J. (2014). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.  

 

Bakker, C., Everington, J., Ter Avest, I., & Van der Want, A. (2011). European religious 

education teachers' perceptions of and responses to classroom diversity and their 

relationship to personal and professional biographies. British Journal of Religious 

Education, 33(2), 241 – 256. doi:10.1080/01416200.2011.54666 

 

Berglund, J. (2010). Religionsdidaktik. I J. Svensson & S. Arvidsson (Red.), Människor 

och Makter, 2.0 : en introduktion till religionsvetenskap (s. 50 – 55). Halmstad: Högskolan 

i Halmstad. Hämtad 7 februari, 2018 från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-

1399 

 

Björlin, O. (2011). Tro och kunskap om tro: en personlig kommentar apropå de nya 

styrdokumenten i religionskunskap. Religion och Livsfrågor, 2, 10 – 13. Hämtad 2 

februari, 2018 från http://www.flr.se/tidningar/rol-1102.pdf 

 

Erricker, C., & Erricker, J. (2000). The children and the worldviews project: a narrative 

pedagogy of religious education. I M. Grimmitt (Red.), Pedagogies of Religious 

Education: case studies in the research and development of good pedagogic practice in 



  

25 

 

RE (s.188 – 206). Essex: Great Walkering.  

 

Everington, J., & Jackson, R. (2016). Teaching inclusive religious education impartially: 

an English perspective. British Journal of Religious Education, 39(1), 7 – 24.  doi: 

10.1080/01416200.2016.1165184 

 

Harboe, T. (2013). Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen. Malmö: 

Gleerup. 

 

Hartman, S. G. (2000). Hur religionsämnet formades. I Almén, E. (Red.), Livstolkning och 

värdegrund: Att undervisa om religion, livsfrågor och etik (s.212 – 251). Linköping: 

Linköpings universitet.  

 

Hartman, S. (2011). Perspektiv på skolans religionsundervisning. I M. Löfstedt (Red.), 

Religionsdidaktik: Mångfald, Livsfrågor och etik i skolan (s. 19 – 34). Lund: 

Studentlitteratur. 

Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Holmqvist Lidh, C. (2016). Representera och bli representerad: Elever med religiös 

positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning (Licentiatuppsats, Karlstad 

universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap).   

 

Ipgrave, J. (2004). Including pupils’ faith background in primary religious education. 

Support for Learning, 19(3), 114 – 118. doi:10.1111/j.0268-2141.2004.00332.x 

 

Ipgrave, J. (2012). Relationships between local patterns of religious practice and young 

peoples' attitudes to religiosity of their peers. Journal of Beliefs and Values, 33(3), 261 – 

274. doi:10.1080/13617672.2012.732805  

 

Kittelmann Flensner, K. (2015). Religious education in contemporary pluralistic Sweden 

(Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och 

religion).  

 



  

26 

 

Kroksmark, T., & Selander, S. (u.å.). Didaktik. I Nationalencyklopedin. Hämtad 31 

januari, 2018 från http://www.ne.se  

 

Lund Johannessen, Ø. (2010). Mellom barken og veden: om lærerrollen i religionsfaget i 

spenningen mellom samfundskrav og elevens interesse. I G. Skeie. (Red.), 

Religionsundervisning og mangfold: Rom for læring i religion, livssyn og etikk. (s. 105 – 

123). Oslo: Universitetsforlaget AS.  

 

Löfstedt, M. (2011). Religionsdidaktik: Mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Moulin, D. (2011). Giving voice to 'the silent minority': the experience of religious students 

in secondary school religious education lessons. British Journal of Religious Education, 

33(3), 313 – 326. doi:10.1080/01416200.2011.595916  

 

Moulin, D. (2015). Religious identity choices in English secondary schools. British 

Educational Research Journal, 41(3), 489 – 50. doi:10.1002/berj.3151  

 

Mångkulturalism. (u.å). I Nationalencyklopedin. Hämtad 1 februari, 2018 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mångkulturalism 

 

Osbeck, C., Sporre, K., & Skeie, G. (2017). The RE classroom as a safe public space: 

Critical perspectives on dialogue, demands for respect, and nuanced religious education. I 

M. Rothangel, K. von Brömssen, H-G. Heimbrock & G. Skeie (Red.), Location, Space and 

Place in Religious Education (s.49 – 66). Münster: Waxmann Verlag.  

 

Peer review. (u.å). I Nationalencyklopedin. Hämtad 23 februari, 2018 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/peer-review 

 

Religionsfrihet. (u.å). I Nationalencyklopedin. Hämtad 7 februari, 2018 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/religionsfrihetI  

 

Skeie, G. (2017). Impartial teachers in religious education – a perspective from a 

Norwegian context. British Journal of Religious Education, 39(1), 25 – 39. 



  

27 

 

doi:10.1080/01416200.2016.1149047 

 

SFS 1974:152. Regeringsformen. Hämtad 7 februari, 2018 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152 

 

SFS 1998:1593. Lag om trossamfund. Hämtad 7 februari, 2018 från 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

19981593-om-trossamfund_sfs-1998-1593 

 

SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Hämtad 1 februari, 2018 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567 

 

SFS 2010:800. Skollag. Hämtad 1 februari, 2018 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

 

Skolverket. (2017a). Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Stockholm: 

Skolverket. Hämtad 7 februari, 2018 från https://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbo

k%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3829  

 

Skolverket. (2017b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

LGR11. Stockholm: Skolverket. Hämtad 7 februari, 2018 från 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbo

k%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3813 

 

Veugelers, W. (2000). Different Ways of Teaching Values. Educational Review, 52(1), 37 

– 46. doi:10.1080/00131910097397  

 

Zilliacus, H. (2013). Addressing religious plurality – a teacher perspective on minority 



  

28 

 

religion and secular ethics education. Intercultural Education, 24(6), 507 – 520. 

doi:10.1080/14675986.2013.867761 

 

Zuckerman, P. (2009). Why are Danes and Swedes so irreligious? Nordic Journal of 

Religion and Society, 22(1), 55 – 69. Hämtad 2 februari, 2018 från 

https://www.idunn.no/file/ci/66930069/Why_Are_Danes_And_Swedes_So_Irreligious.p

df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 

 

Högskolan för lärande kommunikation 

Självständigt arbete för grundlärare F-3 och 4-6 

Bilaga 1 

Översikt över analyserad litteratur 

 

Författare 

Titel 

Ev. tidskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Teoretisk bakgrund Resultat Publikationstyp 

Bakker, C., Everington, 

J., Ter Avest, I., & Van 

der Want, A. (2011). 

European religious 

education teachers' 

perceptions of and 

responses to classroom 

diversity and their 

relationship to personal 

and professional 

biographies. British 

Journal of Religious 

Education, 33, 241-256.  

 

ENGLAND, ESTLAND, 

FRANKRIKE, 

TYSKLAND, 

Utröna hur 

religionskunskapslärares 

professionella och privata 

självbetraktelse relaterar 

till deras uppfattning av 

mångfald i klassrummet 

samt utveckling av 

strategier för att möta 

denna mångfald. 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

Intervjuer av 36 lärare från 

England, Estland, 

Frankrike, Tyskland, 

Nederländerna och Norge.  

 Visar på flera strategier 

som lärare använder i det 

mångreligiösa 

klassrummet. Bland annat 

vikten av samtal och 

diskussion, att skapa ett 

tryggt klassrum som 

tillåter elever att tala om 

sina egna religiösa 

uppfattningar samtidigt 

som de talade om vikten 

att respektera elevernas 

privatliv. 

Vetenskaplig artikel 



  

30 

 

NEDERLÄNDERNA, 

NORGE 

ERIC 

Everington, J., & Jackson, 

R. (2016). Teaching 

inclusive religious 

education impartially: an 

English perspective. 

British Journal of 

Religious Education, 39, 

7-24.   

ENGLAND 
ERIC 

 

Presentera svårigheter 

och utmaningar med att 

vara/bli en opartisk lärare 

i religion och vad 

opartiskhet innebär och 

kräver. 

Litteraturstudie, kvalitativ 

forskning 

Hermeneutik, interpretive 

approach 

Lärare som har en bred 

syn på religion är kapabla 

att ha en öppen och 

opartisk undervisning (i 

princip).  

Många utmaningar i att 

vara en opartisk lärare. 

Relevant kunskap om 

elevernas bakgrund. 

Vetenskaplig artikel  

Holmqvist Lidh, C. 

(2016). Representera och 

bli representerad: Elever 

med religiös positionering 

talar om skolans 

religionskunskapsundervi

sning (Licentiatuppsats, 

Karlstad universitet, 

Fakulteten för humaniora 

och samhällsvetenskap). 

 

SVERIGE 

SWEPUB  

Att visa hur elever med 

religiös positionering 

talar om 

religionkunskapsundervis

ningen 

Intervjustudie, målinriktat 

urval, elever 16-19 år.  

Diskursteori Olika diskurser, ytlig och 

faktainriktad undervisning 

Licentiatuppsats 



  

31 

 

Ipgrave, J. (2004). 

Including pupils’ faith 

background in primary 

religious education. 

Support for Learning, 19, 

114-118.  

 

STORBRITANNIEN 

PSYCINFO 

Att beskriva hur lärare 

kan skapa ett klassrum 

där eleverna känner sig 

trygga och respekterade.  

Primary school.   6 frågor som kan hjälpa 

lärare att få förståelse för 

sina elever 

Vetenskaplig artikel 

Ipgrave, J. (2012). 

Relationships between 

local patterns of religious 

practice and young 

peoples' attitudes to 

religiosity of their peers. 

Journal of beliefs and 

values, 33(3), 261-274. 
 

STORBRITANNIEN 
Kedjesökning via 

Holmqvist Lidh 

Beskriva ungdomars 

attityder till religion och 

religiös mångfald i 

"secondary school" 

Kvalitativ metod 

 

Fokusgrupper 

 Religionskunskapsklassru

mmet blir en arena för hat 

Vetenskaplig artikel 

Kittelmann Flensner, K. 

(2015). Religious 

education in 

contemporary pluralistic 

Sweden 

(Doktorsavhandling, 

Att analysera hur 

religionsundervisningen 

kan konstrueras i 

praktiken i 

gymnasieskolan i 

Sverige. 

Deltagande observation, 

etnografi, tre kommunala 

gymnasieskolor, 24 olika 

klasser. 

Diskursteori Olika diskurser som 

präglade 

klassrumssamtalen. Sättet 

att organisera 

undervisningen triggade 

olika diskurser. 

”Resultatet i studien pekar 

på betydelsen av att lärare 

är medvetna om vilka 

Doktorsavhandling 
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Göteborgs universitet, 

Institutionen för litteratur, 

idéhistoria och religion).  

 

SVERIGE 

SWEPUB 

diskurser som dominerar i 

klassrummet och explicit-

gör olika perspektiv. För 

att kunna göra detta 

behöver lärare besitta 

religionsdidaktiska 

kunskaper (..)” 

Lund Johannessen, Ø. 

(2010). Mellom barken og 

veden: om lærerrollen i 

religionsfaget i 

spenningen mellom 

samfundskrav og elevens 

interesse. I G. Skeie. 

(Red.), 

Religionsundervisning og 

mangfold: Rom for læring 

i religion, livssyn og etikk. 

(s. 105-123). Oslo: 

Universitetsforlaget AS. 

 

NORGE 

Kedjesökning på Skeie. 

 

Hur ser 

religionslärarrollen i 

Norge ut i ett förändrat 

samhälle. Vilken roll/( 

vikten av?) har 

religionskunskapsläraren 

i ett mångkulturellt 

Norge. 

Intervjuer och samarbete 

med en grupp lärare under 

tre år. 

 Religionsklassrummet kan 

bli en arena för diskussion 

om eleverna kan känns sig 

trygga i sig själva. Genom 

att arbeta med 

identitetsbyggande tätt 

knytet till 

religionsdidaktik kan 

rollen lärare inom 

religionsämnet bli stärkt. 

Kapitel i antologi 

Moulin, D. (2011). Giving 

voice to 'the silent 

minoriy': the experience 

of religious students in 

secondary school 

religious education 

lessons. British Journal of 

Religious Education, 33, 

313-326.  
 

Presentera uppfattningen 

av religionsundervisning i 

"secondary school" 

utifrån elever med religös 

bakgrund. 

Par- grupp och 

individuella intervjuer 

med 34 elever i olika 

åldrar och med judisk och 

kristen bakgrund 

 Deltagarna uppfattade 

ofta att 

religionsundervisningen 

gav en stereotyp och 

förenklad bild av 

religionerna . De 

upplevde också att de ofta 

förväntades att vara 

representanter av sina 

Vetenskaplig artikel 
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STORBRITANNIEN 
SKOLVERKET 

religioner. Samtidigt var 

det vanligt att dessa elever 

upplevde intolerans och 

fördomar vilket ledde till 

att de var motvilliga att 

tala om sin religiösa 

identitet i 

undervisningssammanhan

g. 

Moulin, D.  (2015) 
Religious identity choices 

in English secondary 

schools. British 

Educational Research 

Journal, 41(3), 489-504. 

 

SCHWEIZ 

Kedjesökning via 

Kittelman Flensner 

 

Utforska hur unga vuxna 

förhandlar sin identitet i 

förhållande till 

utmaningar som möter 

dem i skolan. 

Fältarbete i 11 religiösa 

samhällen. Deltagarna var 

mellan 11 och 19 år och 

tillhörde olika religiösa 

samfund. Intervjuer 

genomfördes. 

Religious identity 

construction theory 

 Vetenskaplig artikel 

Osbeck, C., Sporre, K., & 

Skeie, G. (2017). The RE 

classroom as a safe public 

space: critical 

perspectives on dialogue, 

demands for respect, and 

nuanced religious 

education. I M. 

Rothangel, K. von 

Brömssen, H-G. 

Heimbrock & G. Skeie 

(Red.), Location, Space 

and Place in Religious 

Education (s.49-66). 

Diskutera vad som händer 

när klassrum förändras 

från säker till osäker plats 

och när diskussioner blir 

respektlösa. 

Bl.a gruppintervju med 

svenska 15-åriga elever.  

Diskursteori 

Teoretiska perspektiv från 

Jacksons Interpretive 

approach, Benhabibs 

Interactive Universalism 

Hur särskilda mekanismer 

kan vända klassrummet 

till en otrygg plats.  

Argument för 

metareflektion i 

undervisningen för att 

upptäcka hur man skapar 

trygga/otrygga klassrum.  

Kapitel i antologi 
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Münster: Waxmann 

Verlag. 

SVERIGE 

SWEPUB 

Skeie, G. (2017). 

Impartial teachers in 

religious education – a 

perspective from a 

Norwegian context. 

British Journal of 

Religious Education, 

39:1, 25-39.  

NORGE 
PRIMO 

Analysera och diskutera 

den allmänna debatten i 

Norge och forskning 

inom religionskunskap 

för att presentera 

generella svårigheter med 

opartiskhet och neutralitet 

i icke-konfessionell 

religionsutbildning.  

Litteraturstudie  Opartisk vs neutral 

undervisning 

Vetenskaplig artikel 
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