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I den här allmänna litteraturstudien har det undersökts om hur lärare kan undervisa på ett 

inkluderande arbetssätt inom religionskunskapen och vilken syn elever har på 

religionsundervisningen i en mångkulturell skola. Problemet angrips utifrån olika synvinklar, 

både vilka fördelar en mångkulturell skola har men även vad som är utmaningarna för lärare 

och elever. Religionskunskapen är ett ämne som tar upp mycket om både individen, gruppen 

och samhället. Med religionskunskapen kan vi lärare och elever skapa en förståelse för vår 

omvärld och våra medmänniskor. Något som kan vara avgörande för hur eleverna ser på sig 

själva och hela vårt samhälle i framtiden. Skolan är en social mötesplats för olika kulturer och 

religioner, det förstår eleverna och det är viktigt att vi som lärare tar vara på det. Hur vi lärare 

kan ta vara på det undersöks i denna studie och målet är att försöka komma fram till en eller 

flera didaktiska metoder eller faktorer som lärare på lågstadiet kan tillämpa i ett 

mångkulturellt klassrum.  

 

Nyckelord: Religionsundervisning, religionskunskap, mångkulturell skola, inkludering 

och religionsdidaktik.  
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Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag observerat hur olika elever med en annan 

religiös bakgrund behandlas på ett exkluderande sätt i skolan. Det har skett i undervisningen, 

kring olika ceremonier och då har det framförallt handlat om julavslutningar eller firande av 

födelsedagar. I skolan ska inte någon diskrimineras på grund av sin religion eller 

trosuppfattning och inte heller sin etniska tillhörighet (Skolverket 2011, s.7).  

De senaste åren har det skett en förändring och skolan är idag en mångkulturell plats där 

människor med olika kulturella bakgrunder möts. I denna litteraturstudie vill jag ta reda på 

hur jag som lärare kan bemöta och undervisa för att inkludera alla elever. Den didaktiska 

inriktningen har sin utgångspunkt i religionskunskapen. Jag ville veta hur lärare ser på 

religionskunskap och jag vill även skaffa mig upplysning om hur och vad elever tänker kring 

religionskunskap som ämne. Dessa punkter är beforskade men då har det fokuserats på skola 

och framförallt på högstadiet och gymnasiet. Jag ska försöka angripa denna forskning på ett 

sätt för att se hur lågstadielärare kan applicera det på sin undervisning. Målet är även att 

resultatet ska ge mig som blivande lärare verktyg att använda mig av i min 

religionsundervisning i framtiden. 

Om vi har en kunskap om olika religioner och kulturer blir lärare och elever mer medvetna 

och kan arbeta på ett sätt som är inkluderande istället för exkluderande. I skolans vardag 

möter vi olika traditioner och ceremonier, dessa vilar ofta på en kristen tradition eftersom den 

svenska skolan har sin grund i kristendomen. Religionskunskapen kan bidra med mycket 

kunskap inte bara inom religionskunskapen som ämne utan också i skolans vardag. Dagens 

samhälle är präglat av mångfald och då är kunskaper om andra livsåskådningar och religioner 

viktiga för att skapa en förståelse för andra människor (Skolverket 2011, s.186).  
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I bakgrunden redogörs historien bakom religionskunskapen som ämne i skolan och den 

förändring som har skett. Bakgrunden förklarar även vad livsförståelse och inkludering 

innebär och hur lärare kan arbeta på ett inkluderande arbetssätt. Även vad som menas med att 

en skola är mångkulturell, hur skolan har blivit det och vilka resurser som den medför. Skolan 

ska bidra med att elever förstå hur svaga och utsatta har det, att det ska vara jämställt, ingen 

får kränkas och alla individer har en integritet och frihet. Eleverna ska lära sig detta med den 

etik som förvaltas av västerländsk humanism och kristen tradition (Skolverket 2011, s.7). 

Värdegrunden i vår skola förvaltas en kristen tradition men det har skett en förändring och nu 

är skolan en mångkulturell plats för alla.  

Religionskunskap som ämne i skolan  
Till en början fick barn lära sig om religion i hemmen och inte i skolan. Men när 

folkskolestadgan gick igenom under mitten av 1800-talet utvecklades skolan till förmån för 

lärare och skolan. Religionsundervisningen kom på så sätt in i skolan, från att ha varit något 

som låg barnen nära genom familjen blev nu en sekularisering av samhället (Falkevall 2010, 

s. 14). Kristendomen som var dominerande under denna tid var inte längre svenska kyrkans 

konfessionella undervisning utan nu var det mer en allmän undervisning i kristendomen 

(Falkevall 2010, s. 14). I läroplanen som kom år 1962 skedde det även en förändring. Förut 

hade religionsundervisning handlat om undervisning i religion och då kristendomen, men från 

och med nu skulle det undervisas mer allmänt om religioner (Falkevall 2010, s. 14). 

Förändringen sker fortfarande och en bidragande faktor är den invandring som sker i Sverige 

(Falkevall 2010, s. 14). Kristendomen är inte längre normen för ämnet utan vi använder oss av 

kunskapen om kristendomen för att förstå den västerländska kulturen och samhället (Falkevall 

2010, s. 22). Ämnet religionskunskap innefattar idag ett antal religioner och livsåskådningar 

(Falkevall 2010, s. 24). Religionsämnet är betydande för att förstå samhälleliga processer 

idag. Religionsämnet är likt många andra ämnen i skolan men det finns en betydande skillnad 

(Kittelmann Flensner 2015, s. 298).  

 

Religionskunskapsämnet är speciellt då det finns många elever som har en personlig relation 

till ämnesinnehållet (Kittelmann Flensner 2015, s. 295). Det är lärarens uppgift att se till att 

ingen elev kränks och att det ska finnas en tolerans för olika uppfattningar i skolan och 

klassrummet (Kittelmann Flensner 2015, s. 298). I både internationella studier och i svenska 

studier har forskare kommit fram till att det är lärarens arbetssätt och förväntningar på 

eleverna som är centrala för att eleverna ska utveckla kunskaper (Schwartz 2013, s. 41). För 

att eleverna ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt bör det finnas ett stöd, ett samarbete 

med hemmet, även skolans förväntningar på eleverna spelar stor roll, lärarna ska erbjudas 

fortbildning och skolan måste ta tillvara på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter 

enligt (Schwartz 2013, s. 43).  

 

Livsförståelse eller religionskunskap 
Inom forskningen för religionskunskap benämner forskarna ofta begreppet livsförståelse. En 

förklaring för livsförståelse är att det är en del av religionskunskapsämnet. Livsförståelse och 

livstolkningsarbetet är ett verktyg som tillhör religionskunskapens kärna (Osbeck 2006, 

s.9).  Lärandet av livsförståelse äger alltid rum i ett sammanhang tillsammans med andra. De 

relationer som man ingår i har en stor betydelse och är avgörande för hur livsförståelsen tar 

sin form, elever utvecklas tillsammans med andra (Osbeck 2006, s. 11). Undervisningen i 

religionskunskap ska låta eleverna reflektera över sin identitet, etiska förhållningssätt, 

framförallt frågor som berör livsförståelse och livsfrågor (Skolverket 2011, s. 186). 

Religionskunskapsämnet är ett ämne som har hög relevans för arbetet i skolan och om skolans 

värdegrundsarbete och fostringsuppdrag. Religionskunskapen bidrar med att fördjupa 
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kunskaperna om till exempel demokratiska värden som människors lika värde. När eleverna 

får arbeta med dessa frågor utvecklar de en handlingsberedskap när det gäller 

jämställdhetsfrågor och demokrati. En till positiv sak är att elevernas etiska medvetenhet 

utvecklas (Osbeck 2006, s. 21). När eleverna utvecklar kunskap om demokrati och allas lika 

värde ses detta som en grundsten för att se uppskattningen i ett mångkulturellt och 

demokratiskt samhälle där alla människor är lika mycket värda trots sina olikheter. 

Olikheterna ska även ses som en tillgång (Osbeck 2006, s. 21).  
 

Mångkulturella skolan 
Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet mångkulturalism “förekomst av många olika 

kulturer och kulturyttringar i (positiv) samverkan” (Nationalencyklopedin 2017). Ordet har 

använts i Sverige sedan början av 1990 - talet (Ljungberg 2005, s. 105). I skolan har 

begreppet mångkulturalism associeras med negativa ord. Det har handlat om ord som 

kriminalitet, förortsproblematik och utanförskap. Även inom politiken har detta ord använts i 

meningar och då setts som en belastning och man letar efter strategier för att komma vidare 

från denna situation i många olika sammanhang (Ljungberg 2005, s. 118). Det finns också en 

positiv synvinkel av begreppet mångkultur då det framställs som något eftersträvansvärt. 

Begreppet interkulturell antyder på att det finns en kontakt och interaktion mellan kulturer 

(Granstedt 2010, s. 26). Det finns alltså delade meningar kring begreppet och vilka 

förväntningar det finns kring mångkulturella skolor, är det något problematiskt eller något 

som är eftersträvansvärt?  

Det går att fastställa att svenska skolan har genomgått förändringar. Det har skett en 

invandring under efterkrigstiden både från Europa och övriga världen och det har gjort det 

svenska klassrummet mångkulturellt. Det har gjort att det har kommit upp frågor kring kultur, 

etnicitet och att skolan är ett rum där frågor om integration och antirasism måste få ta plats 

och diskuteras (Granstedt 2010, s. 26). Någonting som går att fastställa är att en mångkulturell 

skola har möjligheter och resurser som andra homogena skolor inte har (Osbeck 2006, s. 147).  

 

Inkludering 
Forskare menar att om elever ska utvecklas och lära så mycket som möjligt måste alla elever 

inkluderas. Eleverna måste vara delaktiga i undervisningen (Schwartz 2013, s. 42). 

Inkluderings begreppet har sin utgångspunkt i specialpedagogiken. Begreppet är komplext 

men kan förklaras med betoning på olikhet, att olikhet ska ses som en tillgång i klassrummet 

och inte ett problem. Olikheter kan handla om hur olika elever lär, språkliga grunder eller 

etniska. Undervisningen ska anpassas till alla elevers olika behov och förutsättningar 

(Nilholm & Göransson 2014, s. 30–31). I läroplanen framgår det även tydligt att hänsyn ska 

tas till alla elevers behov och förutsättningar och att undervisningen ska främja varje elevs 

utveckling (Skolverket, s. 8). Det finns kända pedagoger som till exempel Dewey och 

Noddings som har lyft fram betydelsen av att utbildningen erbjuder en gemenskap. Om ett 

klassrum har en gemenskap kan det handla om att klassen arbetar mot samma mål, eleverna 

och lärarna har tillit till varandra och klassen har gemensamma regler som alla följer (Nilholm 

& Göransson 2014, s. 31). Författarna anser att en gemenskap förutsätter att läraren planerar 

undervisningen på ett sätt där inkluderande arbetssätt får ta plats och vara en del av den 

vardagliga undervisningen. I inkluderingsperspektivet är demokratiska processer 

betydelsefulla (Nilholm & Göransson 2014, s. 32). I en inkluderad undervisning får eleverna 

möjlighet att inhämta kunskaper och värden för att verka i det demokratiska samhälle som vi 

människor lever i samtidigt som de får åtråvärda egenskaper för att inse rätten till den unika 

egenarten (Nilholm & Göransson 2014, s. 38).  

För att definiera vad inkluderings begreppet innebär i denna studie kan det sammanfattas med 

att arbeta på ett sätt där alla elever är delaktiga och där alla resurser ses som betydelsefulla. 



 7 

Att arbeta på ett inkluderande arbetssätt kan vara att elever arbetar på ett sätt där elever 

involveras med varandra i helklass eller mindre grupper. Det som är specifikt för ett 

inkluderande arbetssätt är att resultatet av en uppgift är beroende av alla gruppmedlemmars 

bidrag (Nilholm & Göransson 2014, s. 31 - 32). 

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna allmänna litteraturstudie är att ta reda på hur lärare kan undervisa och verka 

för att alla elever ska inkluderas i religionsundervisningen.  

Vad säger forskningen om elevers syn på religioner och religionsundervisningen i en 

mångkulturell skola?   

Vad säger forskningen om lärares syn på religionsundervisningen och hur bör didaktiken 

praktiseras utifrån ett inkluderingsperspektiv i en mångkulturell skola? 

Metod  

I metod delen förklaras tillvägagångsättet, en argumentation om varför jag har gjort som jag 

har gjort och hur resultatet ska angripas med hjälp av en teori. Teorin för studien framförs här.  

Jag har genomfört en allmän litteraturstudie. I en litteraturstudie är undersökningsfältet redan 

dokumenterad kunskap. Istället för att till exempel genomföra intervjuer för att få svar på sina 

frågeställningar använder sig forskaren av vetenskaplig litteratur för att få svar på sina 

frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.70).  

 

Teori  
Den teori som är utgångspunkten för det här arbetet har sin utgångspunkt i John Deweys 

filosofier om didaktik. Många av Deweys texter i början av hans karriär berörde 

religionsfilosofiska frågor. Han var kritisk till religioner men han ville utveckla en tro utan 

”förnuftsvidriga” inslag. Dewey ville skapa något som har lika mycket levande engagemang, 

trosvisshet, handlingsberedskap och en demokratisk gemenskap som bara finns inom 

religioner (Hartman & Lundgren 2008, s. 18).  

 

Dewey främsta didaktiska tanke handlade om att den enskilde individen utvecklar en kunskap 

genom ett samspel med sin omvärld. Människan ska lära sig sociala regler, förstå 

sammanhang och att benämna omvärlden framhåller. Detta kan man tolka som att Dewey 

anser att skolan har ett fostringsuppdrag (Hartman & Lundgren 2008, s. 17). Han menade 

även att lärare borde överge olika läromedel för att ge mer plats åt arbete med praktiska 

problem som eleverna kommer möta i livet och ute i samhället. Skolan och samhället måste 

ligga nära varandra och skolan måste bemöta samhället så att eleverna är förberedda på att 

verka i samhället. Genom att använda orden ligga nära varandra handlar det om att linjen eller 

uppdelningen mellan praktik, alltså samhället och teorin som är skolan måste suddas ut. 

Dewey menade att skolan är samhällets styrinstrument, det är i skolan som eleverna utvecklas 

och utvecklar samhällets framtid (Hartman & Lundgren 2008, s.19). Dewey menade även att 

skolan ska spegla samhället (Hartman & Lundgren 2008, s. 18). Dewey menar att det inte ska 

vara någon uppdelning mellan praktik och teori, utan att teori och praktik är varandras 

förutsättningar (Hartman & Lundgren 2008, s.17).  

 

Dewey använder begreppet intelligent action som speglar att människan är aktiv med sin 

omvärld. Tanken med begreppet och projektet intelligent action är att tanke och handling ska 
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ses som ett. Människan har därför alltid ett etiskt krav på sig då hen ska leva som hen lär och 

samtidigt reflektera över sina handlingar (Hartman & Lundgren 2008, s. 17). All 

kunskapsutveckling sker i ett individuellt och socialt sammanhang (Hartman & Lundgren 

2008, s. 18). John Deweys pedagogik har sin grund i att varje individ ska kunna utvecklas och 

växa på ett fritt sätt och måste ges utrymme för att det ska ske.  

 

Pedagogikens uppgift är att reproducera ett system där man ger elever tillgång till samhället. 

Att ge eleverna tillgång till samhället handlar om att ge de samhällets grundläggande 

värderingar, kunskapen och språket som finns (Hartman & Lundgren (2008 s.23). I läroplanen 

är det tydligt att skolan ska förbereda eleverna på att verka och leva i samhället (Skolverket, 

2011 s. 9).  Deweys pedagogik handlar om att det sker en kunskapsutveckling om individen 

får vara aktiv, engagerad och där människan får experimentera med sin omgivning. Samspelet 

gör så att erfarenheter från omgivningen och andra individer skapar tillsammans en kunskap 

som varje individ sedan kan använda för att påverka det samhällssystem som hen lever i 

(Hartman & Lundgren 2008, s. 23). Pedagogens roll är att organisera, styra och vägleda ett 

samspel mellan olika växande individer där omgivningen är föränderlig och utgångspunkten 

(Hartman & Lundgren 2008, s. 23). Deweys pedagogik tillkom när samhällssituationen hade 

ekonomiska, sociala motsättningar, samhällssituationen vad komplicerad då grupper av 

människor inte kunde hitta en kulturell identitet. Hans pedagogik är inte beroende av hur 

samhället ser ut och vilka problem som finns. Utan utgångspunkten är normativ men 

pedagogiken används som ett instrument (Hartman & Lundgren 2008 s. 24). Teorin kommer 

att användas för att diskutera resultatet i resultatdiskussionen.  

 

Etiska överväganden  
När en forskare genomför en allmän litteraturstudie bör man ta hänsyn till etiska 

överväganden. De etiska överväganden som bör tas är att man väljer att studera studier där 

etiska överväganden har gjorts, även att de källor som man har använt sig av redovisas och att 

dessa arkiveras på ett säkert sätt och att forskaren presentera alla resultat även de som inte 

stödjer hypotesen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.70). Jag har tagit hänsyn 

till dessa etiska överväganden under min litteraturstudie, därför bör denna studie vara etiskt 

korrekt.  

 

Sökstrategi 
För att få fram relevant litteratur till studien har utgångspunkten varit frågeställningarna och 

syfte för studien. Sökord har använts i olika databaser för att hitta och studera litteratur för att 

söka svar på frågeställningarna.  Olika sökord har testats för att se vilka resultat som 

framkom. Vissa ord gav nästan inga resultat medan andra gav mycket information. Sökorden 

har anpassats efter bästa möjliga specifika resultat för frågeställningarna. Sökorden som har 

använts i studien är: religionskunskap, religion i skolan, mångkulturell skola, den 

mångkulturella skolan, multicultural school, religionsundervisning, religionsdidaktik och 

religionspedagogik. Det engelska språket har använts när resultatet har varit knappt på 

svenska och det fanns ett behov av att få ett bredare sökresultat. Databaserna som har använts 

är Libris, en bibliotekskatalog som innehåller litteratur som finns på svenska 

högskolebibliotek. När litteratursökningar har genomförts i Libirs har det enbart sökts efter 

avhandlingar och artiklar. Den andra databasen som har använts är Summon som är 

högskolan dalarnas databas, där finns alla samlade resurser i egenskap av avhandlingar och 

böcker. Resultatet av dessa sökord i de två databaser har blivit grunden till den här allmänna 

litteraturstudien.    
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Resultatet av sökningarna i databaserna blev en bra grund att arbeta vidare på. Det är inte bara 

användningen av litteraturen som har framkommit genom databassökningarna utan annan 

litteratur har också använts. Sökningsresultaten i databaserna gav grunden och från dessa 

avhandlingar och artiklar har sökningen fortsatt via avhandlingarna och artiklarnas 

litteraturlistor och referenser, detta har bidragit med mer litteratur för att ha med i 

litteraturstudien. När något relevant har upptäckts för litteraturstudien har det använts genom 

att undersöka källan som författaren i till exempel avhandlingen har refererat till för att se om 

det finns något mer relevant för den här litteraturstudien. När ny relevant litteratur har hittats 

genom avhandlingarna eller artiklarna som hittades genom databassökningarna är angivna 

under rubriken “manuell sökning” i litteratursökandet.  Resultatet för mina sökningar hittas 

under rubrikerna “resultat av databassökning” och resultat av “manuell sökning”.  

 

Avgränsning och urval  
Vid val av texter studerades först titeln och nyckelorden, därefter sammanfattningen/abstract 

för att avgöra om materialet var relevant för litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

Inklusionskriterna för studien är att avhandlingarna och artiklarna ska vara peer review, 

resultat från grundskola och gymnasium, studierna fokuserar på lärares och elevers tankar och 

åsikter kring religionskunskap och det bara använts forskning som har redovisats under 2000-

talet, anledningen är för att studien ska vara aktuell och då bör det bara användas aktuell 

forskning. Forskning är en färskvara och forskning är något som snabbt blir historia (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 115). Exkluderingskriterier för arbetet är studier 

som har handlat allmänt om mångkulturalism i skolan, läromedel i religionskunskap och 

studier som har gjorts innan 2000-talet.  

 

Resultat av databassökning  
 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar/avhandlingar 

Använda 

artiklar/avhandlingar 

Libris  Religionskunskap 24 1 1 Falkevall, B. (2010)  

 
Religion i skolan 13 1 1 Osbeck, C. (2006)  

 
Mångkulturell skola 22 3 1 Schwartz, A. (2013)  

 
Den mångkulturella 

skolan 

6 2 2 Ljungberg, C. (2005)  

Granstedt, L. (2010)  

 
Multicultural school 20 0 0 

 

 
Religionsundervisning 47 1 1 Aspengren, E (2002)  

 

 
Religionsdidaktik 5 1 0 

 

 Religionspedagogik 5 1 1 Carlsson, D. (2016).  
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Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar/avhandlingar 

Använda 

artiklar/avhandlingar 

Summon 

- Peer 

Review  

Religionskunskap 16 3 3 Franck, O. (2014)  

 

Wanda, A. (2008)  

 

 
Religion i skolan 219 0 0 

 

 
Mångkulturell skola 21 0 0 

 

 
Den mångkulturella 

skolan 

30 1 0 
 

 
Multicultural school 361*  7 0 

 

 
Religionsundervisning 23 1 1 Hartman, S. (2000)  

 

 
Religionsdidaktik 42 1 0 

 

*Fick väldigt många träffar, fokuserade bara på böcker, kapitel i böcker, elektroniska resurser, 

populärvetenskapliga artiklar som hade publicerats under 2000-talet.  

 

Resultat av manuell sökning  
 

Hur källan hittades Författare och benämning i arbetet 

Via skolverkets hemsida - 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/

artikelarkiv/inkluderande-skola-1.173803  

Nilholm, C & Göransson, K. (2014)  

Via skolverkets hemsida - 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/

amnen-omraden/so-

amnen/religionskunskap/undervisning  

Kittelmann Flensner, K. (2015)  

Via -  Carlsson, D. (2016). Vad är 

religionslärarkunskap? en diskursanalys av 

trepartssamtal i lärarutbildningen. Diss. Göteborg: 

Göteborgs universitet. 

Von Brömssen, K. (2003)  

Via - Carlsson, D. (2016). Vad är 

religionslärarkunskap? en diskursanalys av 

trepartssamtal i lärarutbildningen. Diss. Göteborg: 

Göteborgs universitet. 

Von Brömssen, K. (2012) 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/artikelarkiv/inkluderande-skola-1.173803
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/artikelarkiv/inkluderande-skola-1.173803
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning


 11 

Resultatet av sökningarna och litteraturen redogörs i resultatdelen. I resultatdelen framförs det 

som har ansetts varit relevant för att få svar på frågeställningarna. Sedan diskuteras resultatet i 

resultatdiskussionen. Via sökningarna i databaserna och i litteraturen har det framkommit 

mycket resultat, resultat tar upp många olika perspektiv och synvinklar. Svaren från de olika 

perspektiven och synvinklarna bidrog till en systematisering av resultaten och 

systematiseringen gjordes med hjälp av olika underrubriker i resultatdelen. Litteraturen gav 

ett resultat som ger svar på hur undervisningen bör vara och hur den är, det är de två största 

perspektiven i resultatdelen.  

Resultat  

I resultatdelen redogörs resultatet av litteraturstudien. Resultatet ger syn på 

religionsundervisningen i skolan från olika perspektiv och synvinklar. De två största 

perspektiven eller delarna är svaret på frågan hur religionsundervisningen bör vara enligt 

forskning och läroplanen. Resultatet av forskningen visar även en annan sida och det är hur 

religionsundervisningen verkligen ser ut ute i skolorna utifrån lärare och elevers perspektiv.  

 

Religionsundervisningen   
Religionsundervisningen i skolan är viktig och betydelsefull för elever eftersom 

religionskunskapen kan främja förmågan till inlevelse i och förståelse för andra människors 

livsvillkor, sätt att tänka, förstå samhällsförändringar i ett religions perspektiv (Von Brömssen 

2012, s. 155). Inom ämnet religionskunskap ingår även undervisning om etik. 

Religionsundervisningen har en betydande roll för att forma och motivera skolans uppgift när 

det gäller skolans fostringsuppdrag (Franck 2014, s. 189). Eleverna lär sig om religioner och 

den religiösa mångfalden tillsammans och att det är hemmet som kan göra så att elever 

separeras på grund av den religiösa orienteringen som de har (Wanda 2008, s. 303). Tanken 

med religionsundervisningen att den ska bidra till öppenhet, respekt och tolerans (Kittelmann 

Flensner 2015, s. 267). Men resultatet av hennes studie visar något annat, 

religionsundervisningen bidrog till kategoriseringar av människor som är troende och att 

troende är mindre upplysta. För att motverka detta så bör undervisningen ha en öppen 

diskussion, både för att utveckla en förståelse och kunskap. Om läraren och eleverna hade en 

öppen diskussion i klassrummet bidrog det till en utvecklad begreppsförståelse och en djupare 

förståelse än i de klassrum där eleverna fick arbeta självständigt (Kittelmann Flensner 2015, s. 

292).  

 

 

Det har skett en förändring i samhället under 1900-talet och det har bidragit till att 

religionsundervisningen har förändrats. Religionskunskap är idag ett ämne i skolan som har 

en inriktning mot kunskaper om tro och religion, etik, existentiella frågor, livsåskådningar och 

kan ses som ett lärande för elevernas identitetsutveckling och meningssökande (Von 

Brömssen 2012, s. 133). Forskning har bedrivits när det gäller barn på lågstadiet om hur de 

tänker om livet. Resultat av forskningen visar att barn i den åldern reflekterar över 

grundvillkoren för sina liv. Tankarna handlar både om triviala och stora frågor, det ena 

utesluter inte det andra (Hartman 2000, s. 55–56). Religionsundervisningen idag handlar som 

sagt om mycket, inte bara läran om religioner och inte heller i religioner som det var förr.  

 

I religionskunskapen idag finns det även ett mångfaldsperspektiv som handlar om att 

individen tillsammans med andra utvecklar en förståelse för de livsåskådningar som finns i 

samhället. Det kan ses som en medborgarsskapsrelaterad kompetens (Franck 2014, s. 198). I 
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religionsundervisningen ska det ingå väldigt mycket och det är ett ämne som berörs mycket i 

det offentliga samtalet. Det kan vara frågor om mänskliga rättigheter, genus, identitet och 

framförallt religiösa diskurser. Detta är frågor som ska diskuteras och tas upp i 

religionskunskapen enligt kursplanen och Franck (2014, s. 207).  

Lärare som bedriver undervisning i religionskunskap 
Det finns inte någon fast metod eller faktor som är avgörande för att elevernas 

skolprestationer. Det som har en stor betydelse för att eleverna ska utvecklas till sin fulla 

potential är faktiskt läraren och vikten av att läraren kan möta individernas särskilda behov 

(Schwartz 2013, s. 39). Undervisningen ska pendla mellan ett inifrån och utifrån perspektiv. 

Det handlar om att göra det som ligger nära ska bli främmande och det som är främmande ska 

bli något som man känner till väl (Kittelmann Flensner 2015, s. 297). Det är även av största 

vikt att läraren utgår från elevernas kunskaper och erfarenheter framhåller (Schwartz 2013, s. 

41). Det är något som läraren ska göra eftersom i läroplanen står det att undervisningen ska ha 

sin utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter, kunskap och språk (Skolverket 2011, s. 8). 

Den största vikten bör läggas vid att läraren reflekterar, kan sitt ämne och att hen möter sina 

elever (Carlsson 2016, s. 137). För att en lärare ska kunna bedriva en god undervisning inom 

religionskunskapen bör läraren ha en god ämneskunskap och självklart en god pedagogisk 

förmåga (Franck 2014, s. 199). En lärare måste ha en god ämneskunskap och ha kompetens 

inom ämnesdidaktiken, detta är avgörande för att eleverna ska utveckla en god kunskap detta 

(Wanda 2008, s. 329). Läraren ska utveckla och utvärdera sin kunskap och didaktik (Wanda 

2008, s. 329). Alla didaktiska val innebär både för- och nackdelar och det är något som lärare 

måste reflektera över (Kittelmann Flensner 2015, s. 297).   

 

Studier kring lärarens syn och tankar kring religionskunskapen har gjorts. Resultaten visar att 

det är ett svagt intresse hos lärarna för ämnet religionskunskap. Anledningarna anses vara att 

ämnet kräver en objektivitet från lärarna som är krävande, kravet på objektivitet kommer från 

samhället (Osbeck 2006, s.118). Andra anledningar kan vara att det finns en stor osäkerhet 

hos lärarna, de tycker att religionskunskapsämnet är det svåraste ämnet att undervisa i inom 

de samhällsvetenskapliga ämnena och att eleverna inte är intresserade (Osbeck 2006, s.118). 

Skolöverstyrelsen har även genomfört undersökningar kring det här och studierna har visat att 

många mellanstadielärare låter någon annan undervisa i religionskunskapen enligt (Osbeck 

2006, s.118).  

 

 
” Att vara lärare i religionskunskap må vara svårt, då uppdraget är komplext och 

mångfacetterat och innebär ett stort mått av överväganden och kompromisser. Det är 

icke desto mindre ett extremt viktigt arbete och ytterst menar jag att alla lärare, inte 

minst lärare i religionskunskap är nyckelfigurer i arbetet för ett demokratiskt samhälle.” 

(Kittelmann Flensner 2015, s. 299) 

 

 

 

Den mångkulturella skolan 
Ett samhälle har många olika människor, det kan handla om familjer som har olika 

uppfattningar och värden, det ger upphov till olika tolkningar och ställningstaganden. I en 

undersökning som har genomförts har det studerats om hur elever positionerar sig till religion 

och vilken syn de har på den mångkulturella skolan (Von Brömssen 2003, s. 1). Eleverna i 

intervjuerna kategoriserade ofta sina studiekamrater. Eleverna använde uttryck som 

invandrare, somalierna, den albanska gruppen och svenskar. Eleverna använde dessa uttryck 
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och kategoriseringar på ett naturligt och självklart sätt (Von Brömssen 2003, s. 298). Eleverna 

kategoriserar sina klasskompisar. I studien framkom det att till exempel muslimer var något 

osvenskt och när eleverna pratade om muslimer använde eleverna ofta termen dom 

(Kittelmann Flensner 2015, s. 295). Eleverna uppfattar det som att det är skolan som lär dem 

att de är invandrare. Eleverna upplever även att lärarna inte känner till deras identiteter och att 

lärarnas omedvetenhet gör så att eleverna känner sig diskriminerade på grund av lärarnas 

attityder till dem (Von Brömssen 2003, s. 299). Elever med en annan bakgrund än etnisk 

svensk talar om sig själva som att de är otillräckliga och att bristerna finns hos dem själva. 

Bristerna handlar om att eleverna inte har tillräckligt med språkkunskaper, förkunskaper och 

inte heller ett förhållande till religionskunskapsämnets innehåll (Von Brömssen 2003, s. 300). 

 

Elever uppskattar i huvudsak att skolan är mångkulturell. Eleverna berättade att de har en 

förståelse för att vi människor är olika och vad olika kulturer innebär. Den kulturella 

komplexiteten beskrivs oftast som en tillgång och något naturligt (Von Brömssen 2003, s. 

302). Olika bakgrunder och erfarenheter kan ge upphov till konflikter och bråk (Von 

Brömssen 2003, s. 303). På vissa gymnasieskolor pratar inte eleverna högt om religion 

eftersom det anses vara ointressant och att det inte är ”coolt” att prata om religioner. En orsak 

kan vara att det är känsligt att prata om religioner eftersom det kan leda till konflikter och 

osämja. Problem som dessa hamnar ofta i bakgrunden för det positiva som den 

mångkulturella skolan bidrar till. Ett exempel är att eleverna tycker att skolan är en social 

mötesplats där man kan möta olika kulturer och erfarenheter från hela världen (Von Brömssen 

2012, s. 154). Kulturella, språkliga och religiösa erfarenheter är mycket avgörande för hur 

människor ser på världen och oss själva (Von Brömssen 2003, s. 313).  

 

Elevers syn på religion och religionskunskap  
När elever mellan åldrarna 8–13 år skriver om religion finner de att religionens värld är 

någonting som är obegripligt och konstigt.  Saker som eleverna tycker är konstiga kan vara 

religiösa attribut, att människor ber mycket, religiöst betingad mathållning och polyteism 

(Aspengren 2002, s.126). Det är det ovanliga och okända som ofta ses som någonting konstigt 

hos barn (Aspengren 2002, s.126). Vissa elever visar även ett avståndstagande då de tycker att 

det är konstigt eller ”fjantigt” att man till exempel gifter sig med en gammal människa, tycker 

synd om barn som får lov att be och därför inte hinner leka (Aspengren 2002, s.83). När 

elever skriver om andra religioner beskriver de det som någonting exotiskt, konstigt och 

någonting som andra människor utövar (Aspengren 2002, s.83). Att inta en ickereligiös 

position framställs som något positivt och ”att vara normal” (Kittelmann Flensner 2015, s. 

285). Eleverna beskriver ofta att religion är någonting som man söker sig till för att se en 

förklaring i nöd och lidande. Ett lidande kan vara att människor är fattiga och blir då beroende 

för att finna något att tro på (Aspengren 2002, s.127). När eleverna förklarar hur troende 

människor har det saknas en empati, de tolkar ofta hur andra har det och det medför att det 

blir ett vi och dem perspektiv (Aspengren 2002, s.127). I många uppsatser som har undersökts 

framställer inte eleverna religion som en drivkraft som leder till någonting bra utan att 

religion leder till krig, då framförallt religionen islam.  Men eleverna är väl medvetna om att 

de inte får förtrycka någon annan och det visar sig även att eleverna har en stark empati för 

andra människor (Aspengren 2002, s.83). Något som poängteras är att efter dessa uppsatser 

skrevs har det skett en förändring och livsåskådningsfrågor har fått mer utrymme i massmedia 

i Sverige (Aspengren 2002, s.82). Att poängtera är att media fortfarande bidrar med negativa 

bilder om vad en religion kan bidra till. Media bidra med en negativbild av religionen islam 

och att det är något som både elever med muslimsk bakgrund och elever med icke-muslimsk 

bakgrund förhåller sig till (Kittelmann Flensner 2015, s. 295).   
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Det har genomförts intervjuer med några utvalda elever på en mångkulturell skola om hur de 

positionerar sig till religion. Svaren och resultatet var varierande (Von Brömssen 2003, s. 

298). En elev som beskriver sig själv som troende och är väldigt intresserad av religion, men 

att hon inte har lärt sig så mycket om sin religion islam utan att i skolan har det fokuserats på 

kristendomen (Von Brömssen 2003, s. 162). Eleverna berättar gärna om sina religioner, 

diskuterar religioners olikheter tillsammans med sina klasskompisar men detta sker utanför 

undervisningens ramar (Von Brömssen (2003, s. 163). I avhandlingen framgår det att många 

av de intervjuade eleverna som är troende har en stark tro, att det är något som kommer 

hemifrån och som de är stolta över. För en elev är hans religion något som är självklart för 

honom och att det är något som omfamnar hela familjens och släktens tradition (Von 

Brömssen 2003, s. 251). Individualism har ett värde i klassrum idag, med individualism 

menas det att ensam är stark, individen har en egen vilja och man ska gå sin egen väg. Medan 

elever som är religiösa anses följa kollektivet och inte ha en egen vilja.  Andra elever menar 

att religion är något gammaldags, skapar ett vi och dem, är någonting uppblåst och töntigt 

(Kittelmann Flensner 2015, s. 286). En elev har en materialistisk livsinställning då eleven 

menar att det är onödigt att ödsla kraft och tid på existentiella frågor eftersom det inte leder 

till någon säker och ny kunskap (Von Brömssen 2003, s. 280). Att tillägga är att samma elev 

som har en materialistisk livsinställning ändå anser att en mångkulturell skola är mycket 

positivt och berikande då man får kamrater med många olika erfarenheter (Von Brömssen 

2003, s. 281).  

 

Det har genomförts enkätundersökningar på olika gymnasieskolor som handlar om hur elever 

kommer i kontakt med olika religioner och hur de ser på religionsundervisningen. Resultatet 

av enkätundersökningarna visade på att samtliga elever menar att det är viktigt att ha kunskap 

om religioner eftersom de är nödvändiga för att förstå dagens samhälle och värld (Von 

Brömssen 2012, s. 154). Gymnasieeleverna menade att det är i skolan som man möter 

religioner i vardagen. Det kan vara genom moral, etik och språkliga uttryck. Men att det är 

något som eleverna sällan diskuterar i skolan (Von Brömssen 2012, s. 152–153). Intresset för 

religion varierade mellan eleverna och det största intresset för religion låg hos eleverna som 

själv var troende (Von Brömssen 2012, s. 152–153). Ett problem som eleverna uttryckte var 

att undervisningsnivån och förväntningarna på eleverna var låg när det kom till 

religionskunskap. Detta problem framfördes av elever som hade ett intresse för religioner och 

då framförallt för religionen som man själv utövar.  

 

Det har funnits en trend under flera år kring elevers intresse för ämnet religionskunskap. 

Elever har under flera år uttryckt att de är ointresserade av religionskunskap. En undersökning 

i årskurs fyra visade sig att av 196 elever var det bara fyra elever som tyckte bäst om 

religionskunskap av de fyra samhällsvetenskapliga ämnena (Osbeck 2006, s.109). Några 

anledningar till varför elever har ett svagt intresse för religionskunskap kan vara att elever har 

svårt eller inte vill prata om livsfrågor i skolan, oklara formulering i läroplanen eller bristande 

förutsättningar hos lärare (Osbeck 2006, s.109).  

Resultatdiskussion  



 15 

I resultatdiskussion redogörs resultatet i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Diskussionen handlar om vad forskningen säger om frågeställningarna som finns i studien och 

hur detta kan praktiseras.  

I resultatet framgår det av den religionsdidaktiska forskningen hur religionsundervisningen är 

och hur en lärares didaktik bör vara för att få en lyckad religionsundervisning. Men resultatet 

av denna allmänna litteraturstudie visade även på att lärare och elever hade en annan syn på 

religionsundervisningen och hur det ser ut/ är i verkligheten. Teorin som presenterades i 

metoden kommer att användas för att besvara frågeställningarna och diskutera resultatet.  

Frågeställningarna som är utgångspunkten för min studie:  

Vad säger forskningen om elevers syn på religioner och religionsundervisningen i en 

mångkulturell skola?   

Vad säger forskningen om lärares syn på religionsundervisningen och hur bör didaktiken 

praktiseras i en mångkulturell skola? 

 

Religionsundervisningen i skolan är mer än att lära om olika religioner  
Dewey främsta didaktiska tanke handlade om att den enskilde individen utvecklar en kunskap 

genom ett samspel med sin omvärld. Människan lär sig sociala regler, förstå sammanhang och 

att benämna omvärlden. Detta kan man tolka som att Dewey anser att skolan har ett 

fostringsuppdrag (Hartman & Lundgren 2008, s. 17). Både i bakgrunden och sedan i resultatet 

blev det tydligt att religionskunskap inte bara handlar om att lära om religioner utan det 

handlar om mycket mer. Religionskunskap är ett ämne som berörs mycket i det offentliga 

samtalet men även för individen själv. Det kan vara frågor om mänskliga rättigheter, genus, 

identitet och framförallt religiösa diskurser. Detta är frågor som ska diskuteras och tas upp i 

religionskunskapen (Franck 2014, s. 207).Undervisningen i religionskunskap ska låta eleverna 

reflektera över sin identitet, etiska förhållningssätt, framförallt frågor som berör livsförståelse 

och livsfrågor (Skolverket 2011, s. 186). Med hjälp av religionskunskapen kan lärare fostra 

elever på ett sätt där de lär sig sociala regler, sammanhang och kunna benämna och förstå 

omvärlden. Dewey menade även att det måste ske i ett samspel med sin omvärld för att 

eleverna ska utveckla en kunskap. Frågan blir då om hur man ska tolka omvärlden, är det 

samhället utanför skolan eller omvärlden som finns inom skolan. Han menar även att skolan 

måste ligga nära samhället eftersom det är där eleverna kommer att hamna i slutändan och de 

måste lära sig saker för att kunna verka i samhället. Därmed bör skolan ha en nära relation 

med samhället och vara verklig, skolan ska ha sina rötter i samhället och att lärare inte ska 

göra något påhittat i skolan utan det ska ha en förankring i verkligheten. Dewey menade även 

att skolan ska spegla samhället (Hartman & Lundgren 2008, s. 18). Om skolan är en spegel av 

samhället kan skolan arbeta på ett sätt för att fostra eleverna så att det kan verka i samhället 

utan att det blir en allt för stor övergång när eleverna tillslut ska ut i samhället. De sociala 

regler som eleverna till exempel lär sig i klassrummet är de sociala regler som finns och 

fungerar i samhället.  I läroplanen är det tydligt att skolan ska förbereda eleverna på att verka 

och leva i samhället (Skolverket, 2011, s. 9).  

Något som kan bli problematiskt är när elever ska samspela med sin omvärld och lära sig att 

benämna omvärlden. Hur ska elever kunna benämna omvärlden om de ser på omvärlden på 

olika sätt? Skolan idag är mångkulturell och om alla som verkar i skolan ska samspela med 

varandra för att lära oss verka måste lärare arbeta på ett sätt där alla blir inkluderade, där alla 

får ta del av hur andra ser på omvärlden och vilka olika sätt man kan se på omvärlden.  
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Mångkulturalism  
Den svenska skolan har genomgått förändringar på senare år. Det har skett en invandring 

under efterkrigstiden både från Europa och övriga världen och det har gjort det svenska 

klassrummet mångkulturellt (Granstedt 2010, s. 26). Dewey menar att det är pedagogikens 

uppgift är att reproducera ett system där man ger elever tillgång till samhället. Att ge eleverna 

tillgång till samhället handlar om att ge de samhällets grundläggande värderingar, kunskapen 

och språket som finns (Hartman & Lundgren 2008, s.23). Mycket av resultat som framkom i 

studien så kategoriserar eleverna sina kamrater, de blir uppdelningen ”vi och dem” och att 

andra religioner och kulturer är något främmande. Det finns en positivt och negativ synvinkel 

på mångkulturalism. Vissa menar att det handlar om ord som kriminalitet, förortsproblematik 

och utanförskap. Eleverna använde uttryck som invandrare, somalierna, den albanska gruppen 

och svenskar om andra elever (Brömssen 2003 s.298). Men frågan är om de menar någonting 

negativt när de använder dessa uttryck och kategoriseringar eftersom de gjorde det på ett 

naturligt och självklart sätt. I resultatet framkom det ett exempel till från en forskare som 

berättade att eleverna kategoriserar sina klasskompisar. Hon berättar att i hennes studie 

framkom det att till exempel muslimer var något osvenskt och när eleverna pratade om 

muslimer använde eleverna ofta termen dom (Kittelmann Flensner 2015, s. 295). Det blir 

problematiskt när eleverna ser på andra elever som några andra och använder ordet dom. Ett 

annat problem är när elever anser att religioner är något som är ointressant och att det inte är 

”coolt” att prata om religioner (Von Brömssen 2012, s. 154). När elever kategoriserar sina 

kamrater och pratar om någons annan tro som något löjligt och ointressant sker det en 

distansering. Att detta sker är egentligen en motsatts till inkludering som är så viktigt för att 

skolan ska bli så bra som möjligt.  

 

När skolan är inkluderande så ser man på olikhet som en tillgång i klassrummet, det blir ett 

samspel och inte en distansering (Nilholm & Göransson 2014, s. 30–31). Dewey menar att 

samspelet gör så att erfarenheter från omgivningen och andra individer gör så att det skapas 

en kunskap som varje individ sedan kan använda för att påverka det samhällssystem som hen 

lever i (Hartman & Lundgren 2008, s. 23). Att arbeta inkluderande är ett sätt för att detta 

samspel ska ske. Det är viktigt att det sker ett samspel och att alla elever känner sig 

inkluderade, att det inte blir ett vi och dem. Det blir nog lätt ett vi och dem när det är något 

som är främmande och något man har en distans till eftersom det inte är något som ligger en 

nära. En forskare menar att undervisningen ska pendla mellan ett inifrån och utifrån 

perspektiv. Det handlar om att göra det som ligger nära eleverna ska bli främmande för dem 

och det som är främmande ska bli något som man känner till väl (Kittelmann Flensner 2015, 

s. 297). Detta kan nog ske med hjälp av Deweys pedagogik då den handlar om att det sker en 

kunskapsutveckling om individen får vara aktiv, engagerad och där människan får 

experimentera med sin omgivning (Hartman & Lundgren 2008, s. 23). Det är viktigt att 

undervisningen är inkluderande, där alla elever får vara aktiva och experimentera tillsammans 

för att de ska utveckla en kunskap. Det är nog svårt att utveckla en kunskap om något som 

man är distanserad till och anser är ointressant och fjantigt.  

 

I ett mångkulturellt klassrum finns mycket resurser, olika erfarenheter och en kunskap om 

olika kulturer och religioner. Om lärare och elever tar vara på dessa resurser kan de 

tillsammans utveckla en kunskap. En mångkulturell skola har möjligheter och resurser som 

andra homogena skolor inte har framför Granstedt (2010, s. 26). Det är därför extra viktigt att 

ta vara på de resurser som finns i ett klassrum, låta de inkluderas i ett samspel eftersom skolan 
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är en socialmötes plats. Begreppet mångkultur borde vara ett begrepp som ger synvinkeln av 

något som är eftersträvansvärt och positivt.  

 
 
Religioner och religionsundervisningen utifrån elevers perspektiv  
I ett klassrum finns det elever som både är troende och icke troende. I min resultatdel framgår 

det tydligt att eleverna ser på religioner och religionsundervisning på olika sätt. Det finns 

elever som är troende och elever som inte alls tror på religioner. Tyvärr är intresset för 

religionskunskap som ämne lågt och det har varit så under en längre tid. För att en 

kunskapsutveckling ska ske kan det fastställas att all kunskapsutveckling sker i ett individuellt 

och socialt sammanhang (Hartman & Lundgren 2008, s. 18). 

 

Det har visat sig att elever diskuterar religioner i skolan men att det sker utanför 

undervisningens ramar. Det är bra att eleverna diskuterar detta eftersom Dewey menar att 

kunskapsutveckling sker i ett socialt sammanhang där det sker ett samspel mellan olika 

individer. Det som är problematiskt är att det sker utanför klassrummet och inte i klassrummet 

där undervisningen sker. Samtidigt säger forskningen att det inte finns ett svagt intresse för 

religionskunskap i skolan (Osbeck 2006, s.109). Det är intressant eftersom eleverna ändå 

diskuterar religioner och frågar varandra om religioner. Det kan tolkas som att det finns ett 

intresse men att dessa diskussioner inte sker i klassrummet. En anledning till att eleverna inte 

har något intresse för religionskunskap kan handla om att det är något främmande för eleverna 

och att de tycker att det är svårt att prata om livsfrågor med varandra (Osbeck 2006, s.109). 

Eftersom det ändå framgår att eleverna diskuterar liknande frågor utanför klassrummet så bör 

det finnas en nyfikenhet och ett intresse, men att det måste undervisas på ett sätt som passar 

eleverna i klassrummet.   

 

Det finns även elever som har ett intresse för religionskunskap. Intresset för religion varierar 

mellan eleverna och det största intresset för religion låg hos eleverna som själv var troende 

enligt Von Brömssen (2012, s. 152–153). För att framföra ett exempel så fanns det en elev i 

studien som är intresserad men känner att hon berättar om en elev som beskriver sig själv som 

troende och är väldigt intresserad av religion, men att hon inte har lärt sig så mycket om sin 

religion Islam utan att i skolan har det fokuserats på kristendomen (Von Brömssen 2003, s. 

162). John Deweys pedagogik har sin grund i att varje individ ska kunna utvecklas och växa 

på ett fritt sätt och måste ges utrymme för att det ska ske (Hartman & Lundgren 2008, s. 17). 

Detta är även något som framgår i läroplanen och bör vara en självklarhet i skolan. 

Svårigheterna kan väl vara att alla elever inte har det här intresset för religionskunskap men 

att alla elever ska utveckla en kunskap är skolans en av skolans grundidéer.  

 

Lärare kommer möta olika elever som har olika syn på religioner och även deras intresse 

kommer att vara varierande. Eleverna förstår till en del varför det är viktigt att ha kunskap i 

religionskunskap eftersom det bidrar till en förståelse för andra människor i/och samhället. 

Samtliga elever som hade svarat på en enkätundersökning ansåg att det är viktigt att ha 

kunskap om religioner eftersom de är nödvändiga för att förstå dagens värld och samhälle 

(Von Brömssen 2012, s. 154). Skolan är en social mötesplats för olika kulturer och religioner, 

det förstår eleverna och det är viktigt att vi lärare tar vara på det. Dewey använder begreppet 

intelligent action som speglar att människan är aktiv med sin omvärld. Tanken med begreppet 

och projektet intelligent action är att tanke och handling ska ses som ett (Hartman & 

Lundgren 2008, s. 17). Om vi lärare ska arbeta efter intelligent action måste vi låta eleverna 

vara aktiva och diskutera med varandra, detta kan även ses som ett svar på den didaktiska 

frågan hur.  
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Det har funnits ett ointresse för religionskunskap och anledningarna handlar mycket om att 

det är något främmande för många och känsligt att prata om. Men samtidigt finns det elever 

som är välbekanta med religioner och har en utvecklad kunskap och de vill samtidigt lära sig 

mer. Alla elever ska utvecklas på bästa möjliga sätt. När eleverna utvecklar kunskap om 

demokrati och allas lika värde ses detta som en grundsten för att se uppskattningen i ett 

mångkulturellt och demokratiskt samhälle där alla människor är lika mycket värda trots sina 

olikheter (Osbeck 2006, s. 21). Det känns som eleverna är medvetna om detta men måste få 

en djupare kunskap i detta. Men det är svårt att utveckla en kunskap om man inte pratar och 

diskuterar ämnet. Dewey menar att människan har ett etiskt krav på sig och att hen ska leva 

som hen lär och samtidigt reflektera och diskutera sina handlingar (Hartman & Lundgren 

2008, s. 17). Om människan ska göra detta måste man våga diskutera frågor som till exempel 

berör religioner. Detta gör redan eleverna, men att det måste ske inne i klassrummet. Utifrån 

forskningsresultaten behövs en förändring ske kring hur elever tycker och tänker kring 

religioner och att det inte ska vara något som är främmande, det är lärarnas ansvar att detta 

sker.  

 

Lärare kan göra skillnad men det kräver en god didaktik   
Enligt Dewey är pedagogens roll att organisera, styra och vägleda ett samspel mellan olika 

växande individer där omgivningen är föränderlig och utgångspunkten (Hartman & Lundgren 

2008, s. 23). Deweys syn på pedagogens roll sammanfattar resultatet bra enligt det som har 

framkommit i den här studien.  

 

Det är läraren som ska vägleda samspelet. En viktig faktor för att elever ska utveckla en god 

kunskap och att undervisningen ska bli så bra som möjligt krävs det att den är inkluderande 

och att det sker ett samspel (Schwartz 2013, s. 42). Deweys främsta didaktiska tanke var 

precis det att den enskilde individen utvecklar en kunskap genom ett samspel med sin 

omvärld (Hartman & Lundgren 2008, s. 17). I en inkluderad undervisning får eleverna 

möjlighet att inhämta kunskaper och värden för att verka i det demokratiska samhälle som vi 

lever i samtidigt som de får åtråvärda egenskaper för att inse rätten till den unika egenarten 

(Nilholm & Göransson 2014, s. 38). Vi lärare ska alltså se till varje enskild individ samtidigt 

som vi ser till helheten i gruppen. Det är individerna som gör grunden för vår undervisning 

men det är helheten som utvecklar kunskapen tillsammans. Om lärare arbetar på detta sätt blir 

det nog lättare att prata om till exempel religioner i skolan om alla känner att de är 

inkluderade och ingår i en gemenskap, men då gäller det att läraren arbetar på ett 

inkluderande arbetssätt. Det blir svårt att prata om religioner om inte alla känner sig 

inkluderade eftersom religioner är något som kan vara personligt och därför kan ses som 

något känsligt. Religionsämnet är speciellt då det finns många elever som har en personlig 

relation till ämnesinnehållet (Kittelmann Flensner 2015, s. 295). Samspelet gör så att 

erfarenheter från omgivningen och andra individer gör så att det skapas en kunskap som varje 

individ sedan kan använda för att påverka det samhällssystem som hen lever i (Hartman & 

Lundgren 2008, s. 23).  

 

Enligt Dewey ska läraren styra undervisningen. I både internationella studier och i svenska 

studier har forskare kommit fram till att det är lärarens arbetssätt och förväntningar på 

eleverna som är centrala för att eleverna ska utveckla en kunskap (Schwartz 2013, s. 41). Det 

är lärarens professionalism och ämneskunskap som styr undervisningen. Läraren har ett stort 

ansvar då hen ska styra en undervisning som gör att alla elever kan utveckla en kunskap. Det 

är svårt att säga en faktor som gör att undervisningen blir lyckad. Det är som sagt många 

saker som spelar in. Ingen klass eller elev är den andra lik och läraren måste vara 
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professionell och objektiv i religionsundervisningen. Som lärare i religionsundervisning har 

du även ett krav på dig från samhället att vara objektiv och professionell när det handlar om 

att undervisa i religionskunskap. Det finns inte någon fast metod eller faktor som är 

avgörande för att elevernas skolprestationer (Schwartz 2013, s. 39). Det som har en stor 

betydelse för att eleverna ska utvecklas till sin fulla potential är faktiskt läraren och vikten av 

att läraren kan möta individernas särskilda behov. Det finns alltså inte ett bra sätt att styra 

religionsundervisningen men alla didaktiska val innebär både för- och nackdelar och det är 

något som lärare måste reflektera över (Kittelmann Flensner 2015, s. 297). Något som också 

är viktigt är att man vågar förändra hur man styr sin undervisning. Läraren måste utveckla och 

utvärdera sin kunskap och didaktik (Wanda 2008, s. 329).  

 

Läraren ska även organisera undervisningen enligt Dewey. Dewey fastställer med en 

beslutsamhet att lärare borde överge olika läromedel för att ge mer plats åt arbete med 

praktiska problem som eleverna kommer möta i livet och ute i samhället. I och med att skolan 

är mångkulturell och en spegel av samhället så kan vi lärare använda våra resurser som finns i 

klassrummet för att arbeta och möta livet som det ser ut ute i samhället. Skolan och samhället 

ska ligga nära varandra eftersom skolan ska förbereda elever på att verka i samhället. Dewey 

menar att det inte ska vara någon uppdelning mellan praktik och teori, utan att teori och 

praktik är varandras förutsättningar (Hartman & Lundgren 2008, s.17). 

 

På vilket sätt är denna forskning tillämpbar i årskurs F-3? 
Hartman (2000, s. 55–56) poängterar att han bedrivit forskning när det gäller barn på 

lågstadiet om hur de tänker om livet. Resultat av forskningen visar att barn i den åldern 

reflekterar över grundvillkoren för sina liv. Religionsundervisningen idag handlar som sagt 

om mycket, inte bara läran om religioner och inte heller i religioner som det var förr. Mycket 

av forskningen som har studerats i denna studie har handlat om hur det ser ut på högstadie- 

och gymnasieskolor. Resultatet av denna studie bör kunna appliceras på undervisningen i 

lågstadiet. Den problematik som finns bland lärare och elever när det handlar om 

religionskunskap handlar inte om en specifik kunskap som är central i skolans senare år. Den 

handlar mer om hur elever pratar om varandra, att religion är något främmande, att det blir lätt 

ett vi och dem, elever kategoriserar sina kamrater, att lärarna har svårt att veta hur de ska 

undervisa på grund av att de måste vara objektiva. Dessa problem är något som existerar i de 

senare åren i skolan. Lågstadielärare kan försöka att motverka att detta sker genom att 

undervisa på ett sätt som är inkluderande så eleverna känner en gemenskap, att religioner inte 

är främmande och något som man kan prata om. Med hjälp av Deweys pedagogik kan vi 

tillsammans nå dit. Deweys pedagogik tillkom när samhällssituationen hade ekonomiska, 

sociala motsättningar, samhällssituationen vad komplicerad då grupper av människor inte 

kunde hitta en kulturell identitet. Hans pedagogik är inte beroende av hur samhället ser ut och 

vilka problem som finns utan utgångspunkten är normativ men pedagogiken används som ett 

instrument (Hartman & Lundgren 2008, s. 24). 

 

Reflektion 
I min blivande yrkesroll som lärare vill jag ha ett klassrumsklimat som bidrar till att alla 

elever känner en tillhörighet och att alla elever känner sig inkluderade. Jag anser att i mitt 

resultat fick jag svaret på den didaktiska frågan om hur undervisningen ska bedrivas. John 

Dewey menade att om man ska arbeta efter intelligent action måste eleverna vara aktiva och 

diskutera med varandra. Jag som lärare vill arbete på ett sätt som tillåter att eleverna är aktiva 

och diskuterar med varandra. Men för att detta ska ske så bör jag ha ett tillåtande 

klassrumsklimat. Resultat av denna studie påpekar att det är svårt att skapa det här tillåtande 

klimatet och att elever distanserar sig till andra troende elever, jag tolkar det som att det sker 
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en distansering när elever pratar med ett vi och dem perspektiv. Frågan blir då hur man skapar 

ett bra klassrumsklimat som är tillåtande, där många elever har olika syn på saker och där det 

finns många resurser som berör mångkulturalism. Jag anser att denna studie har gett mig en 

del verktyg som jag kan använda i min inkluderandeundervisning i ett mångkulturellt 

klassrum i min framtid.  

Metoddiskussion  

I metoddiskussionen redovisas en återkoppling om hur arbetet har gått och om hur metoden 

har fungerat. Det framkommer om vad som har fungerat bra och vad som skulle kunna ha 

gjorts för att reliabiliteten skulle bli högre för studien.  

Under arbetets gång har det hela tiden funnits en tydlig plan på vad som eftersöks då 

utgångspunkten har varit frågeställningarna och syftet. Frågeställningarna och syftet har varit 

tydligt och det har bidragit till att det har funnits en säkerhet om vad som ska eftersökas och 

vad som är relevant för studien. Det har skett små ändringar och förändringar av detaljer men 

det har alltid funnits en tydlig ram. Denna tydliga ram kan även ha bidragit med att en del 

intressant litteratur har gått till miste. Slutsatsen blir ändå att litteraturen som har hittats via 

sökningarna har varit relevant och intressant litteratur för studien. Trots den tydliga ramen har 

det funnits en flexibilitet och det har skett förändringar kring frågeställningar och syfte under 

litteraturstudiens gång.  

Databassökningarna gav ett ganska smalt resultat till en början och vissa delar fattades för att 

få svar på frågeställningarna. Under arbetets gång tillfördes därför sökorden 

religionsundervisning, religionsdidaktik och religionspedagogik. Dessa tre ord gav mera 

litteratur som skulle kunna komma till användning för att få svar på frågeställningarna, de 

bidrog även till ett bredare resultat och utifrån flera perspektiv. Eftersom det här är en 

allmänlitteraturstudie har det skett en avgränsning kring sökandet och anledningen är den 

tidsaspekt som finns att beakta. En allmän litteraturstudie handlar mer om en litteraturöversikt 

än en studie som beskrivs på ett systematiskt sätt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

2013, s. 25). Sökresultaten av sökningarna på sökorden är enbart resultat av vetenskapliga 

avhandlingar och artiklar. Utifrån databassökningarna har avhandlingar och artiklar granskats 

för att se om de är relevanta för denna studie. I några avhandlingar fanns det även 

betydelsefulla referenser för studien och då har det skett en enklare undersökning av 

referenslistan i den aktuella avhandlingen för att hitta mer intressanta artiklar och 

avhandlingar för denna studie, och då framförallt för resultatdelen. Eftersom det har 

genomförts databassökningar, undersökningar av specifika referenser som har varit 

intressanta i olika avhandlingars referenslistor. Detta bidrar till en mer bredd i den här 

allmänna litteraturstudien.  

Genom att använda de tre olika tabellerna som har gjorts för att redovisa resultat i metod 

delen bidrog det till att det blir väldigt tydligt för hur och var litteraturen har hittats och vad 

som har varit relevant för den här allmänna litteraturstudien. Om någon skulle vilja göra 

samma studie som denna skulle det vara enkelt att hitta den litteratur som har använts här. Det 

gör att det underlättar att upprepa eller göra en liknande studie som denna allmänna 

litteraturstudie. Inklusionskriterierna och exklusionskriterierna redogör även för vilka studier 

som har varit relevanta för studien. Dessa kriterier underlättar och om det är lätt att 

återupprepa studien och resultatet blir detsamma kan man hävda att reliabiliteten är hög. 

Reliabilitet betyder att om resultatet av en studie görs om och resultatet eller mätvärdet blir 
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detsamma har studien hög reliabilitet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 

103).  

I resultatet för databassökningarna och sökningarna i referenslistor har majoriteten varit 

svensk forskning, det gör att det är den svenska forskningen som är dominerande i den här 

studien. Det har gjorts en granskning av ett fåtal avhandlingar och artiklar på till exempel 

engelska. Anledningen till att det inte har använts flera avhandlingar och artiklar på andra 

språk är nog för att litteraturen som har hittats på svenska har varit tillräcklig för att svara på 

frågeställningar. Det hade varit intressant att granska avhandlingar och artiklar på andra språk 

för att se hur religionsundervisningen ser ut i andra delar av världen och vad forskare i andra 

länder hade fått för resultat av olika studier. Om detta hade gjorts och det hade skett en 

granskning av vetenskapliga avhandlingar och artiklar från andra länder och på andra språk 

hade studien nog fått ett mer djup och en bredd. Detta skulle även ha bidragit till att studien 

hade blivit mer trovärdig, validiteten hade därmed blivit högre. Anledningen till att det inte 

skedde en granskning av artiklar och avhandlingar från andra länder är för att det är väldigt 

tidskrävande och det finns en tidsbegränsning att förhålla sig till i det här fallet. Två av mina 

exkluderingskriterier för arbetet var att inte använda studier som har handlade allmänt om 

mångkulturalism i skolan eller läromedel i religionskunskap. Denna begränsning fick göras 

eftersom det finns en tidsaspekt för arbetet. Om det skulle finnas mer tid skulle en granskning 

ha gjorts av studier som handlar allmänt om mångkulturalism eller läromedel i 

religionskunskap. Anledningen är för att skapa mer förståelse, fakta och kanske även få in 

mer perspektiv till studien.  

 

Litteraturen som ingår i denna studie är enbart från 2000-talet och det bidrar till att resultatet 

blir mer trovärdigt. Forskning är en färskvara och bör därför vara aktuell eftersom det hela 

tiden kommer ny forskning och då blir även den tidigare forskningen snabbt historia 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 115).  

Resultatet i studien gav väldigt många olika synvinklar och perspektiv på 

religionsundervisningen. Resultatet visar på hur religionsdidaktiken bör vara och vad som bör 

göras, hur den mångkulturella skolan ser ut och vad den bidrar med, hur lärare ser på 

religionsundervisningen men även vad lärare och elever tycker och tänker om religion som 

ämne i det mångkulturella klassrum som finns idag. Detta bidrog till att resultatet fick 

organiseras på ett sätt där en del i taget fick redovisas för att sedan sammanställa de olika 

synvinklarna i resultatdiskussionen. Att organisera resultatet bidrog till att det blev en tydlig 

struktur och det kan bidra till att det blir lättare för läsaren att hänga med på de olika 

synvinklarna och perspektiven. Strukturen finns redan i bakgrunden och det har bidragit till 

att jag har stannat inom ramen för mitt arbete, det har varit lätt för mig att veta vad jag ska 

fokusera på för att inte sväva iväg.  

Slutsats  

I resultatet blev det tydligt att religionsundervisningen i skolan är mer än att lära om olika 

religioner och att religionskunskapsämnet är ett speciellt och känsligt ämne. 

Religionskunskap är väldigt personligt, det ingår väldigt mycket i ämnet. Eleverna ska lära 

om religioner, existentiella frågor, livsåskådningar, det kan även handla om meningssökande, 

etik, fostran, människor lika värde, mänskliga rättigheter, elevers identitet, genus, 

demokratiska värden, förståelse för andra människor, samhällsförändringar, det är även ett 

ämne som är aktuellt i samhället och utvecklas inom skolans värld.  
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Mångkulturalism kan både ses som något positivt och negativt. Förr handlade mycket om den 

negativa synvinkeln men idag ses mångkulturalism som något mer positivt. Eleverna tycker 

att det är positivt med mångkulturalism då det är ett viktigt begrepp som visar att vi 

människor är olika och olika kulturer innebär olika saker som alla bör ha kunskap om. Den 

kulturella komplexiteten beskrivs som en tillgång och något naturligt. Skolan idag är en social 

mötesplats där man kan möta olika kulturer och erfarenheter från hela världen. Forskarna 

menar att en mångkulturell skola har möjligheter och resurser som andra homogena skolor 

inte har. För att svara på min första frågeställning om hur lärare kan undervisa på ett 

inkluderande sätt så är nog svaret att ta vara på alla olika resurser som finns på skolan och i 

klassen. Att läraren styr undervisningen på ett sätt som gör att det blir ett samspel som Dewey 

menar ingår i pedagogens roll.  

 

Skolan är en social mötesplats för olika kulturer och religioner, det förstår eleverna och 

Dewey menar att skolan är en spegel av samhället. Det har funnits ett svagt intresse för 

religionskunskap bland eleverna. Anledningarna handlar mycket om att det är något 

främmande för många och känsligt att prata om, det är egentligen svaret på min andra 

frågeställning. Eleverna saknar mycket när det gäller religionsundervisningen men är tydliga 

med att berätta vad som fattas. Lärarna berättar också vad som är svårt när det kommer till att 

undervisa i ämnet religionskunskap. Vi lärare bör bedriva en undervisning som utgår från 

elevernas intressen, erfarenheter och som ligger nära samhället. Att undervisa i 

religionskunskap är ett extremt viktigt arbete och kanske är en lärare avgörande för hur elever 

ser på sig själva, sin omgivning och på samhälle. I mitt klassrum i framtiden som blivande 

lärare vill jag att eleverna känner en tillhörighet, att de är inkluderande i undervisningen. Att 

vi tillsammans kan utveckla en kunskap genom att ta vara på alla resurser som finn i 

klassrummet, att vi samspelar, samtalar och diskuterar tillsammans för att utveckla en 

kunskap. Utan kunskap om religioner och om oss själva lever vi människor nog i en farlig 

värld, då det lätt blir ett vi och dem och en distans. Religionsundervisningen ska bidra till 

öppenhet, respekt och tolerans (Kittelmann Flensner 2015, s. 267). För med kunskapen som 

eleverna utvecklar i skolan kan eleverna sedan använda för att påverka det samhällssystem 

som vi lever i tillsammans (Hartman & Lundgren 2008, s. 23).  

Förslag på fortsatt forskning 

Religionskunskapen som ämne speglar ur samhället ser ut. Skolan är en mångkulturell plats 

precis som vårat samhälle är idag och det skulle vara intressant att se hur skolan som helhet 

kan arbeta för att bemöta detta. Idag känns det som att det är känsligt att samtala om 

religioner, samtidigt som det är svårt att prata om och för många är det något som är 

främmande. Det hade varit intressant att forska mer om hur olika skolor arbetar för att ta vara 

på de mångkulturella resurser som finns, men även på vilket sätt vuxna i skolan kan arbeta i 

skolans vardag för att våga prata och bemöta alla mångkulturella resurser som finns i det 

mångkulturella klassrummet.  
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