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Abstract  
Religion är, i dagens mediala samhälle, ett mångdebatterat ämne som frekvent behandlas i 

media och populärkultur. Globala händelser under 2000-talet har vittnat om ett stort behov av 

verktyg för att lära elever i skolan, men även samhällets vuxna, förmågan att kunna analysera 

och förstå olika religiösa och kulturella fenomen. Således tjänar 

religionskunskapsundervisningen ett, för samhället, viktigt syfte. Att som lärare bedriva 

religionskunskapsundervisning i den svenska skolan som sägs vara präglad av sekularisering 

såväl som kulturell och religiös mångfald kan emellertid vara en utmaning. Denna studie syftar 

till att, med hjälp av tidigare forskning, redogöra för olika typer av utmaningar som kan 

identifieras i samband med religionskunskapsundervisning samt att redogöra för olika metoder 

som anses bemöta dessa utmaningar. Studien genomförs med hjälp av följande frågeställningar: 

1) Vad finns det för utmaningar, enligt tidigare forskning, inom 

religionskunskapsundervisning? 2) Hur kan dessa utmaningar bemötas?  

 

Denna systematiska litteraturstudie grundar sig på 21 vetenskapligt granskade studier och 

bygger på en kvalitativ forskningsansats där syftet är att skapa en förståelse för olika 

utmaningar inom religionskunskapsämnet och hur dessa kan bemötas.? 

 

De huvudsakliga slutsatser som studien genererar, utifrån den inhämtade och analyserade 

forskningen, visar att religionskunskapsundervisningen kan ställas inför flertalet olika 

utmaningar. Bland dessa utmärker sig negativa och kritiska attityder gentemot ämnet och 

fördomar. En annan utmaning tycks vara att skapa en gynnsam religionskunskapsundervisning 

som utvecklar eleverna. Forskning pekar emellertid på olika metoder som lärare kan tillämpa 

för att få bukt med dessa utmaningar. Interkulturell pedagogik, en tolkande religionsdidaktik, 

diskussioner och studiebesök framhålls som betydelsefulla aspekter för att skapa en bra 

religionsundervisning. Dialoger mellan lärare där olika erfarenheter och 

undervisningsstrategier utbyts är ytterligare ett sätt att arbeta med de utmaningar som kan prägla 

undervisningen.  
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1 Inledning 
Det svenska skolväsendet vilar på en demokratisk värdegrund där alla individer i 

skolverksamheten skall bemötas med respekt. Skollagen stadgar att den svenska skolan skall se 

till att alla elever, oavsett etnisk härkomst, kön eller trosuppfattning skall behandlas och 

bemötas lika samt ges samma förutsättningar (SFS 2010:800). Ämnet religionskunskap syftar 

till att ge möjligheter för eleverna att utveckla kunskaper om olika religioner och 

trosuppfattningar. Undervisning inom religionskunskapsämnet skall även belysa vilken roll 

olika religioner och trosuppfattningar spelar i samhället, både vad avser fred och konflikter, 

men även som orsak till segregation och för främjandet av social sammanhållning (Skolverket, 

2011). Grunden för religionsundervisning i skolan är således att öppna upp för frågor som rör 

olika livsåskådningar och hur människor tänker och agerar annorlunda. 

Religionsundervisningen skall sträva efter att skapa förståelse för den mångfald som utgör ett 

pluralistiskt samhälle. Undervisningen skall även präglas av öppenhet och objektivitet. Ett 

viktigt åtagande för skolan är att kunna vidarebefordra kunskap som bidrar till att motverka 

fördomar i form av exempelvis andra trosuppfattningar, religioner och kulturer. Negativa eller 

kritiska inställningar till individer eller grupper som kan komma att uppstå strider inte bara mot 

den svenska skolans värdegrund, utan utgör ett hinder för läroplanens syfte med 

religionsundervisningen.  

 

Robert Jackson (2016) pekar på globala incidenter som inträffat under de senare decennierna 

där bland annat religiösa terrordåd, nazism och rasism utmärkt sig. Enligt Jackson (2016) vittnar 

dessa händelser om ett stort behov av att framtidens medborgare utvecklar en förståelse för 

”det/de andra”. Eftersom skolan är en plats som förenar elever med religiöst, kulturellt, 

socioekonomiskt och etniskt olika bakgrunder spelar den en viktig roll i utvecklandet av en 

förståelse för andra individer och deras perspektiv. En religionslärares uppdrag blir således att 

omsätta den svenska läroplanens mål och riktlinjer i praktiken. Detta uppdrag kan emellertid 

ställas inför många och stora utmaningar. Dessa utmaningar behöver skolverksamheter och 

lärare bemöta för att kunna införliva läroplanens mål att skapa en religionsundervisning som 

gynnar elevernas kunskapsinhämtande och utveckling för, och i, ett mångkulturellt och 

mångreligiöst samhälle.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att redogöra för vilka typer av utmaningar som kan 

identifieras i samband med religionsundervisning samt sammanställa och förklara vilka 

metoder tidigare forskning anser kan bemöta dessa utmaningar. Detta har undersökts med hjälp 

av tidigare forskning i en systematisk litteraturstudie. Detta har undersökts med hjälp av 

följande frågeställningar:  

 

• Vad finns det för utmaningar, enligt tidigare forskning, inom 

religionskunskapsundervisning?  

• Hur kan dessa utmaningar bemötas? 

 

1.2 Disposition  
 
Denna litteraturstudie inleds med ett metodkapitel där tillvägagångssätt vid insamling och urval 

av data beskrivs och förklaras. Under det nästkommande kapitlet presenteras studiens resultat 

där forskningsöversikten presenteras och bearbetas. Därefter följer ett analyskapitel där 

studiens frågeställningar behandlas och besvaras utifrån forskningen som presenterats i 

resultatkapitlet. Studien avslutas med en diskussion där de frågeställningar som presenterats i 

syftet besvaras. Diskussionen inkluderar även en redogörelse över studiens huvudsakliga 

slutsatser, huruvida studien är tillförlitlig med hänsyn till de metodval som gjorts samt förslag 

på hur studien kan utgöra en grund för vidare forskning inom området.  
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2 Metod och material  
 
Denna uppsats är vad Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström 

(2013) definierar som en systematisk litteraturstudie. Valet av en systematisk litteraturstudie 

ansågs vara den lämpligaste metoden att tillämpa för att besvara de frågeställningar som 

presenterades i studiens inledande kapitel. De etiska aspekter som studien tagit fasta på rör den 

forskning som inhämtats och bearbetats. All den forskning som ligger till grund för denna studie 

har redovisats i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) angivelser. Denna studie bygger endast 

på godkänd forskning där etiska övervägande har gjorts, vilket Eriksson Barajas et al. (2013) 

framhåller som en viktig etisk aspekt för litteraturstudier. Studien genomfördes med hjälp av 

de steg som Eriksson Barajas et al. (2013) framhäver. Studien inleddes med problem- och 

frågeformulering varpå insamlingsmetod bestämdes. Efter metodvalen hade gjorts påbörjades 

värderingen, bedömningen och till sist analysen av den data som insamlats. Litteraturstudien är 

baserad på tidigare, relevant forskning kring vilka utmaningar som finns inom 

religionskunskapsundervisningen. Denna litteraturstudie bygger på en kvalitativ 

forskningsansats där syftet är att tolka och skapa en förståelse för de utmaningar som kan prägla 

undervisningen inom religionskunskapsämnet samt hur dessa kan bemötas. Den metodansats 

som ligger till grund för denna studie bottnar i ett induktivt förhållningssätt till den data som 

insamlats. Den induktiva metodansatsen liknar Grundad teori där den data som studien baseras 

på utgör en grund för tillväxten av nya teorier, snarare än att tillämpa en redan existerande teori 

som utgångspunkt för studien (Andreas Fejes och Robert Thornberg, 2015). Valet av ett 

induktivt förhållningssätt som metodansats upplevdes som lämpligt eftersom syftet med studien 

var att identifiera utmaningar i religionskunskapsundervisningen och hur dessa kan bemötas.  

 

2.1 Tillvägagångssätt vid inhämtande av data  
 
Den ena urvalsmetoden som använts vid insamlandet av materiel är vad Eriksson Barajas et al. 

(2013) benämner som snöbollsurval. Alan Bryman (2018) menar att snöbollsurval är ett så 

kallat icke-sannolikhetsurval där en informant leder vidare till en annan informant som är 

relevant för studien. Jämte snöbollsurval har material även inhämtats via databassökningar. De 

databaser som användes var SwePub, ERIC (EBSCO) och Libris. Den första databassökningen 

som genomfördes gjordes i Libris med sökordet ”mångkulturell” som gav 40 träffar varpå 

sökningen utökades till ”mångkulturell AND skola” som gav 19 träffar. Av dessa 19 träffar 

valdes två avhandlingar ut. Detta tillvägagångssätt upprepades vid alla databassökningar där 
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sökord så som ”intercultural”, ”utmaningar” och ”religious education” användes. Vid sökningar 

av vetenskapliga artiklar i databasen ERIC (EBSCO) gjordes avgränsningen peer reviewed, 

vilket Eriksson Barajas et al. (2013) framhåller som ett krav vid systematiska litteraturstudier.  

 Sökresultaten granskades först genom dess titlar och därefter genom dess abstract. Vid 

granskning av sökresultatens abstract gjordes övervägningar av huruvida materialet ansågs 

relevant för denna studie. Utifrån dessa granskningar skedde således ett urval, det material som 

ej ansågs relevant för studien utrangerades medan det som ansågs relevant studerades närmare 

och ledde studien vidare till annan forskning. På så vis kompletterade databassökningarna och 

snöbollsurvalet varandra. I denna litteraturstudie har informanterna i snöbollsurvalet således  

bestått av forskning, där en studie lett vidare till en annan studie som ansetts tillföra denna 

studie relevant och viktig data. Genom tillämpandet av snöbollsurval och databassökningar som 

urvalsmetod effektiviserades inhämtandet av forskningsmaterialet. Data har även inhämtats 

med hjälp av Skolverkets hemsida, där sökord så som ”utmaningar i religionsundervisning” 

användes för att finna vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar söktes efter i databaserna för att 

verifiera att de var peer reviewed. Urvalsprocessen pågick till dess att litteraturstudien berikats 

med, vad som inom grundad teori benämns som, teoretisk mättnad (Eriksson Barajas et al., 

2013). När det tema som denna studie är baserad på upplevdes vara tillräckligt varierat i form 

av material och data och när ingen ny, för studien, relevant data framkommit avslutades 

urvalsprocessen och analysen tog vid, det vill säga, studien hade uppnått teoretiskt mättnad 

(Bryman, 2011). För en mer detaljerad översikt över de databassökningar som genomförts 

under datainsamlingen se bifogad sökmatris, sida 24.   

 

2.2 Tillvägagångssätt vid analys av data 
 
Analysprocessen inleddes med så kallad selektiv kodning vilket innebär att vanligt 

förekommande begrepp eller företeelser i materialet identifieras (Fejes och Thornberg, 2015). 

Under kodningsprocessen bearbetades det inhämtade materialet noggrant och de mest 

relevanta, betydelsefulla och mest frekventa koderna identifierades och bildade kategorier. För 

denna litteraturstudie bestod kategorierna av olika typer av utmaningar inom 

religionskunskapsundervisningen som den inhämtade forskningen pekade på. Under analysen 

såväl som datainsamlingen framträdde en så kallad kärnkategori, vilken utgjordes av 

variationsrika och viktiga delar från datamaterialet. Kärnkategorin styrde både den fortsatta 

insamlingen av ny data och analysarbetet och de koder i datamaterialet som ej upplevdes 

relevanta utrangerades. Kritiska och ledande frågor ställdes till materialet så som: Finns det 
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några återkommande mönster i materialet? Vad utgörs kärnkategorin av? Vilka frågor väcker 

kärnkategorin?  

 

3 Religionskunskapsämnets plats i den svenska skolan 
Ämnet religionskunskap har genom åren genomgått en del förändringar. Den främsta och 

största reformationen som ägt rum i det svenska skolväsendet, vad avser ämnet 

religionskunskap, rör skiftet från en konfessionell kristendomsundervisning som gjorde entré 

vid folkskolans inrättande år 1842, och som fungerade som en slags förberedelse inför elevernas 

kommande konfirmationsläsning, till en icke konfessionell religionskunskapsundervisning som 

gav plats åt andra trosuppfattningar (Linda Jonsson, 2016). Elisabeth Porath Sjöö (2008) menar 

att ett steg i detta skifte togs när Martin Luthers lilla katekes slopades som lärobok. Luthers lilla 

katekes ersattes emellertid av Bibeln som kom att bli kristendomsundervisningens nya 

läromedel. Dock var folkskolan inte längre bunden till den Svenska kyrkan i konfessionell 

mening vilket innebar att kristendomsämnet i sig inte heller fortsatte att vara av konfessionell 

art. Med tiden gavs kristendomsämnet mindre och mindre undervisningstimmar till förmån för 

andra, samhälleligt bildande, ämnen (Jonsson, 2016). Enligt Jonsson (2016) upphörde 

kristendomsämnet att ses som ett högstatusämne till förmån för de samhällsorienterade ämnen, 

vars fokus låg i medborgerlig bildning, som kom att prioriteras högre. År 1946 antogs den så 

kallade toleransprincipen vilken innebar att andra religioner, utöver den kristna tron, kom att 

accepteras (Jonsson, 2016). År 1962 gjorde ämnet religion entré i den svenska skolan. 

Undervisningen i ämnet religion skulle ge eleverna en saklig och allsidig kunskap om olika 

religioner (Porath Sjöö, 2008). Enligt Evald Aspengren (2002) innebar övergången från den 

konfessionella kristendomsundervisningen till en mer objektiv religionsundervisning, att ämnet 

bytte skepnad från att undervisa i en religion till att undervisa om flera olika religioner. År 1969 

skedde förändringar inom religionskunskapsämnet, benämningen ”kristendomskunskap” 

ersattes av beteckningen ”religionskunskap” (Aspengren, 2002). Namnbytet i sig kom att 

fungera som en manifestation eller markör om att ämnet bytt skepnad. Jämte namnbytet kom 

det fostransansvar som kristendomsundervisningen tidigare förfogat över att överlåtas till andra 

samhällsämnen och dessas stoff, men också till skolans generella arbetssätt (Jonsson, 2016). 

Samtidigt blev religionsundervisningen även mer elevcentrerad i jämförelse med en tidigare, 

mer innehållscentrerad, undervisningsmodell (Porath Sjöö, 2008). Denna förändring kan sägas 

vara en påföljd av de reformer som präglat det svenska skolsystemet efter andra världskrigets 

slut och som kännetecknas av en strävan efter en mer demokratisk skola (Jonsson, 2016). Dessa 
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reformer bär på influenser av amerikansk reformpedagogik där den amerikanske 

pedagogikteoretikern John Dewey fungerade som en slags utgångspunkt och frontfigur 

(Jonsson, 2016). Dewey menade att undervisningen borde utgå från eleverna och deras 

ambitioner och tidigare erfarenheter. Idén om så kallad utantillinlärning fick, således, ge vika 

för en mer elevfokuserad undervisning.  

 

År 1951 antas och instiftas lagen om religionsfrihet vilket medförde att Sveriges religionslärare 

befriades från kravet att tillhöra Svenska kyrkan. Detta ledde därmed till att kristendomens 

solida och inflytelserika position i skolan, och i förlängningen även i samhället, kom att 

försvagas. Efter år 1951 kom det svenska samhället att anta en ny grundideologi baserad på en 

demokratisk värdegrund där religionsfrihet var en dominerande princip. Till följd av detta tog 

Sverige och den svenska skolan de första stegen mot en multikulturell orientering som 

kännetecknar Sveriges samtid (Jonsson, 2016).  

 

3.1 Religionskunskapsämnets syfte och uppdrag  
 
Ämnet religionskunskap tjänar, precis som andra skolämnen, ett mångbottnat syfte. Olika 

religioner och trosuppfattningar är centrala aspekter i det mänskliga livet. 

Religionskunskapsämnets spelar en viktig roll i det svenska samhället som idag utgörs av 

religiös och kulturell mångfald. För att skapa och bevara en bilateral förståelse och respekt inför 

andra individer och deras trosuppfattningar och synsätt är religionskunskapsämnet således en 

viktig faktor (Skolverket, 2011). Porath Sjöö (2008) menar att religionskunskap är ett ämne av 

betydande vikt eftersom det innehåller utrymme för utvecklande förmågor så som reflektion 

kring samhälle, etnicitet och kultur. Dessutom innefattar det också en förståelse för social 

mångfald (Porath Sjöö, 2008).  

 

I kursplanen för ämnet religionskunskap stadgas det att religionsundervisningen, på ett 

mångsidigt sätt, syftar till att belysa religioners roll i samhället, både vad avser fred och 

konflikter, som skäl till segregation och för att bidra till solidaritet och social sammanhållning 

(Skolverket, 2017). Eleverna skall också, genom undervisning i ämnet, ges möjligheter att lära 

sig att kritiskt granska media som behandlar religion. Undervisningen syftar också till att främja 

elevernas utvecklande av kunskaper kring hur olika religioner ser på etiska och moraliska 

frågor, så som kön och jämställdhet. Genom undervisning inom religionskunskap skall eleverna 
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också utveckla förståelse för sambandet mellan värderingar och religioner och beredas inför ett 

ansvarsfullt handlande gentemot sig själva och andra individer (Skolverket, 2011).  

 

David Lifmark (2010) diskuterar skolans värdegrundsuppdrag och belyser vikten att skilja 

mellan värdegrundsuppdraget som rör medel och värdegrundsuppdraget som rör mål. Den 

svenska skolans värdegrund skall även genomsyra undervisningen, bland annat inom 

religionskunskapsämnet. Religionskunskapsundervisningen skall stimulera elevernas 

reflektiva förmåga, vad avser olika livsfrågor och förhållningssätt. Genom detta skall 

undervisningen ge eleverna förutsättningar för utvecklandet av ett personlig förhållningssätt 

och en förståelse för sitt eget och andras liv. I kursplanen för religionskunskapsämnet kan 

således ett etiskt tema identifieras. Detta tydliggörs vidare under det centrala innehållet, för 

årskurs 4-6, vilket begreppet etik är en del av. Undervisningen skall omfatta etiska begrepp och 

teman, bland annat solidaritet och jämlikhet, moraliska frågor om roller, identiteter och 

utanförskap samt frågor om rätt och fel och vad ett gott liv och handlande kan vara och innebära 

(Skolverket, 2011). Helena Anderström (2017) behandlar etikundervisningens plats relaterat 

till religionskunskapsämnet och menar att kunskaper om olika religioner skapar ett etiskt 

förhållningssätt kring hur individer bör handla och bemöta andra. Vidare menar Anderström 

(2017) att undervisningen i skolan skall ge eleverna möjligheter att utveckla sitt sätt att vara 

och handla. Enligt Lifmark (2010) kan handlingar, så som att diskutera, förmedla eller gestalta 

olika värden, ses som medel vilka lärare kan tillämpa för att uppnå olika mål, exempelvis målet 

att undervisa eleverna i frågor som rör etik. Det etiska förhållningssättet är dock ingenting 

exklusivt för ämnet religionskunskap, det är snarare direkt kopplat till skolans 

värdegrundsuppdrag som skall genomsyra alla ämnen och i förlängning, skolans som 

samhällelig institution. Jonsson (2016) diskuterar religionskunskap och dess utmärkande drag 

som kunskapsämne och menar att religionskunskap saknar en tydlig inramning och avgränsning 

i relation till andra skolämnen. Detta, menar Jonsson (2016), medför att varje enskild lärare ges 

ett större tolkningsutrymme vad avser att välja ut innehåll och strukturera lektionsupplägg. 

Vidare menar Jonsson (2016) att undervisningsämnen som saknar en tydlig avgränsning och 

inramning också saknar en obestridlig legitimitet vilket också medför att varje enskild lärare 

själv ställs inför utmaningen att legitimera sitt ämne för eleverna. För en 

religionskunskapslärare innebär detta att hen behöver erövra elevernas förtroende och 

motivation till ämnet.  
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Jackson (2016) diskuterar religion i förhållande till dagens globala samhällsproblem där 

fenomen som bland annat religiösa extremistdåd och rasism utmärker sig. Jackson (2016) pekar 

på vikten av att religiösa och icke-religiösa individer utvecklar en förståelse för varandras 

faktiska tro, värden och livsval istället för att anta stereotypa representationer och fördomar 

kring dessa. Jackson (2016) framhåller tillämpandet av en så kallad tolkande religionsdidaktik 

vars syfte är att höja såväl elevernas som lärarnas kompetens vad avser att undervisa och lära 

religionskunskap. Enligt Jackson (2016) har globala händelser under 2000-talet vittnat om ett 

stort behov av verktyg för att lära elever i skolan, men även samhällets vuxna, förmågan att 

kunna analysera och förstå olika religiösa och kulturella fenomen. Media och populärkultur 

spelar, enligt Jackson (2016), en stor roll i utmålandet och upprätthållandet av stereotypa och 

konstlade bilder av olika religioner och trosuppfattningar. Därför är det viktigt att utveckla 

elevernas kunskap och förmåga till att självständigt navigera sig i, och bedöma, frågor som 

behandlar religion och religiösa fenomen (Jackson, 2016). Den tolkande religionsdidaktiken 

bygger på att förse undervisningen med verktyg för att utveckla förståelse för religion, det 

”religiösa språket” och framförallt för individer med olika religiösa bakgrunder. Dessa verktyg 

kräver finkänslighet och en vilja att förstå andras perspektiv och levnadssätt och bemöta dessa 

på ett seriöst och respektfullt sätt. Jackson (2016) menar att utvecklandet av kunskap och 

förståelse för andras perspektiv också kan gynna den egna sociala och moraliska utvecklingen. 

Den tolkande religionsdidaktiken kan användas på olika sätt och i olika kontexter eftersom den 

inte är direkt kopplad till ett specifikt syfte inom religionskunskapsundervisningen. 

Representation, tolkning och reflexivitet är tre grundprinciper vilka den tolkande 

religionsdidaktiken kretsar kring. 

 

Representationsprincipen är sprungen ur den kritik som riktats mot en stereotyp 

religionsundervisning som nästan enbart behandlar så kallade världsreligioner vilka också 

framställs som fasta och homogena trossystem. Undervisning som struktureras med hjälp av 

representationsprincipen fokuserar istället på pluralitet inom olika religioner. Fokus läggs på 

individen inom en religion, snarare än religionen i sig. Enligt Jackson (2016) är detta ett sätt att 

göra eleverna uppmärksamma på att mångfald även existerar inom en och samma religion. Ett 

annat sätt för läraren att tillämpa representationsprincipen i undervisningen är att informera 

eleverna om hur religioner tidigare har representerats som stereotypa och fasta. Den tolkande 

grundprincipen bygger på en växelverkan mellan den part som är bärare av kunskap och den 

part som skall tillgodogöra sig den kunskapen, det vill säga mellan lärare och elev eller elever 

emellan. Den tolkande principen utgörs av en strävan efter att jämföra och sammankoppla ny 
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kunskap och nya synsätt med kunskap som eleven redan besitter. Enligt Jackson (2016) innebär 

detta att eleven använder sin tillägnade kunskap för att inhämta ny, istället för att förlägga den.  

Reflexivitetsprincipen bygger på att eleverna reflekterar över och jämför den nyförvärvade 

kunskapen med den tidigare förståelsen och betydelsen och sambandet mellan dessa två 

aspekter. Enligt Jackson (2016) är detta en förutsättning för att öka förståelsen. 

Reflexivitetsprincipen bottnar i tre centrala komponenter. Den första komponenten innefattar 

att eleven omvärderar sin världssyn. Den andra komponenten kretsar kring att eleven intar ett 

kritiskt förhållningssätt till det materiel som studeras. Den tredje och sista komponenten 

fokuseras vid elevens utvecklande av ett löpande, kritiskt förhållningssätt till 

tolkningsprocessen vilket i sin tur utgör en grund för klassrumsdiskussioner kring 

undervisningsstoffet.  

 

Den tolkande religionsdidaktiken består således av olika koncept som bygger på att ta tillvara 

på mångfald inom religioner. Dessa koncept är relaterade till olika didaktiska principer och 

strategier. Med mångfalden som grund kan undervisningen sedan byggas på interaktion om 

religion och kultur. Denna undervisningsinteraktion kan inledas på många olika sätt, 

exempelvis genom att en viss religion lyfts fram som diskussionsföremål eller att eleverna 

framför egna frågor och funderingar. Jackson (2016) menar att det viktiga som läraren bör 

fokusera på är att vara konsekvent vad gäller tillämpandet av de tre grundprinciperna. 

 

3.2 Utmaningar i det mångkulturella och mångreligiösa klassrummet 
 

Lifmark (2010) lyfter fram flertalet utmaningar som kan uppstå i ett mångkulturellt och 

mångreligiöst klassrum. En av dessa utmaningar handlar om elevernas olika bakgrund. En 

lärare i ett mångkulturellt och mångreligiöst klassrum behöver ha faktumet att vissa elever, på 

grund av sina inbördes bakgrunder, kan ha svårigheter att relatera eller förstå ett visst innehåll, 

i åtanke. Lifmark (2010) tar upp fördomar som en stor utmaning i klassrummet och för 

undervisningen. Enligt Lifmark (2010) kan fördomar leda till olika former av kränkande 

behandling bland eleverna. Detta är ett hinder för religionsundervisningen och en stor utmaning 

som lärare behöver bemöta. Även Dhaya Ramarajan och Marcella Runell (2007) framhäver 

fördomar som en stor utmaning som kan uppstå när elever från olika etniska, kulturella och 

religiösa bakgrunder möts i en undervisningssituation. Ramarajan och Runell (2007) menar att 

elevernas fördomar kan skapa olika typer av konflikter vilket utgör ett hinder för 

undervisningen och, på sikt, även elevernas kunskapsutveckling. Eftersom olika former av 
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kränkningar, som Lifmark (2010) tar upp som konsekvens av fördomar, även strider mot den 

svenska skolans värdegrundsuppdrag behöver en religionslärare finna olika verktyg för att 

motverka förekomsten av sådana situationer. Thérèse Halvarson Britton (2014) presenterar i 

sin studie ett undervisningsmoment som kan bidra till att elevernas fördomar och uppfattningar 

om olika religioner antingen bekräftas eller dementeras. Enligt Halvarson Britton (2014) är en 

religionsdidaktisk utmaning att skapa verktyg som hjälper eleverna att få en förståelse för 

religioner, trosuppfattningar och religiösa fenomen. Halvarson Britton (2014) menar att 

studiebesök har potential att fungera som en ögonöppnare för eleverna men också som ett sätt 

att utveckla elevernas förmåga att reflektera över och analysera olika religioner och 

trosuppfattningar. Halvarson Britton (2014) framhäver också att studiebesök är en lämplig 

metod eftersom den skapar ett möte mellan eleverna och religion som är en del av det 

mångreligiösa svenska samhället. Däremot kan det finnas en risk för att vissa elevers fördomar 

kring en viss religion eller trosuppfattning förstärks efter ett studiebesök. Därför är det, enligt 

Halvarsson Britton (2014) viktigt med både för- och efterarbete. För- och efterarbete kan 

exempelvis bestå av att som lärare hjälpa eleverna tolka de intryck och uppfattningar som 

eleverna bär på kring en viss religion, innan eller efter ett studiebesök. Däremot, menar 

Halvarson Britton (2014), att en utmaning för läraren ligger i att avvägningen mellan att å ena 

sidan ge eleverna exempel på variation inom olika religioner och samtidigt låta eleverna själva 

förhålla sig till religioner på ett individuellt sätt.  

 

Ett annat sätt att få bukt med detta problem är att lyfta upp dessa fördomar som underlag för 

diskussion som istället kan verka utvecklande och utmanande för elevernas sätt att tänka och 

resonera om ”det/de andra”. Detta, menar Lynn Revell (2010), bidrar till att elevernas förmåga 

att tänka kritiskt utvecklas, vilket i sin tur kan leda till att eleverna kan tillämpa denna förmåga 

för att ifrågasätta sina egna fördomar gentemot ”det/de andra”. På så vis bidrar detta arbetssätt 

även till en ökad förståelse för elever med andra kulturer och religioner. Nihad Bunar (2001) 

betonar att lärare behöver anpassa undervisningen efter förändringar i samhället, exempelvis 

den ökande mångfalden som idag utgör Sverige. Vidare menar Bunar (2001) att fördelen i ett 

mångkulturellt och mångreligiöst klassrum är tillgången av olikhet vad avser bakgrund, 

trosuppfattningar och perspektiv. Om undervisningen struktureras på ett gynnsamt sätt har 

eleverna möjligheten att dra nytta av varandras livsåskådningar och kulturer. Bunar (2001) 

pekar dock på vikten av acceptans gentemot elevernas individuella perspektiv och bakgrunder. 

Enligt Hans Lorentz (2009) bör en lärares högsta prioritet i det mångkulturella och 

mångreligiösa klassrummet vara att successivt arbeta med kommunikation.  Lorentz (2009) 
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menar att kommunikationen är nyckeln till förståelse och grunden till utvecklande samtal och 

diskussioner.  

 

3.3 Attityder kring religionskunskapsämnet 
 
Anders Sjöborg (2012) behandlar fenomenet interkulturell förståelse i relation till elevers 

upplevelser och attityder gentemot religionskunskapsämnet. Sjöborg (2012) hänvisar till 

forskning som pekar på att det finns markanta skillnader mellan elever som saknar en religiös 

koppling och elever som själva är religiösa eller har en koppling till en viss religion eller 

livsåskådning. Denna skillnad uppenbaras, i förlängningen, även i hur dessa elever ser på 

religionsundervisningen i skolan. Den grupp av elever som saknar en religiös bakgrund 

tenderar, enligt Sjöborg (2012), att se religionskunskapsämnet som en möjlighet att lära sig om 

olika religioner och om andra elevers religiösa uppfattningar. Elever som själva är religiösa 

eller som åtminstone har en religiös koppling eller bakgrund tenderar istället att se 

religionskunskapsundervisningen som ett forum i vilket de ges möjlighet att möta andra 

religioner eller trosuppfattningar. Sjöborg (2012) hänvisar till forskning kring elevers attityder 

till religion och religionskunskapsämnet som bedrivits i Sverige visar att elever med utländsk 

bakgrund, i detta fall elever födda i ett annat land och elever vars föräldrar är födda i ett annat 

land, tenderar att se religionskunskapsämnet och religion i sig som en slags resurs för den egna 

identiteten. Elever med svensk bakgrund, i detta fall elever födda i Sverige och med svenska 

föräldrar, tenderade att uppvisa en sekulariseringsställning emot religion, där de främsta 

argumenten bestod av en hänsyftning på den svenska bakgrunden som skäl till en ateistisk eller 

agnostisk inställning till religion. Sjöborg (2012) drar slutsatsen att religionsundervisningen i 

den svenska skolan är uppbyggd som att vara någonting klart kopplat till ”det/de andra”.  Porath 

Sjöö (2008) diskuterar också attityder kring religion och religionskunskapsämnet och pekar på 

att Sverige idag är ett sekulariserat samhälle som präglas av sökande och tvivel. Detta fenomen, 

menar Porath Sjöö (2008), återspeglas på barn och unga och påverkar deras utveckling inom 

religionsämnet. Även Thorleif Pettersson (2006) instämmer i att Sverige utmärker sig som ett 

av de mest sekulariserade nationerna i världen. Samtidigt menar Pettersson (2006) att Sverige 

på senare tid kommit att bli en allt mer mångkulturell och därav mångreligiös nation.  

 

Sjöborg menar att flertalet faktorer, så som kön, etnisk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå, 

påverkar elevernas attityder till religion och religionskunskap som kunskapsämne. Sjöborg 

(2012) presenterar, med stöd i forskning, två hypoteser gällande elevers attityder gentemot tre 
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områden av religionskunskapsämnet: engagemang för studier inom religionskunskap, 

preferenser kring vad som skall studeras inom ämnet och existentiella frågor. Sjöborgs (2012) 

första hypotes är att elever som själva är religiösa uppvisar en mer positiv attityd gentemot 

religionskunskapsämnet än vad elever som inte är religiösa gör. Den andra hypotesen är att 

elevernas religiositet påverkar deras inställning till religionskunskapsämnet även om hänsyn 

tas till olika samhällsekonomiska faktorer. Dessa hypoteser testades med hjälp av enkäter på 

elever från sammanlagt 20, slumpmässigt valda, kommuner. Resultaten från Sjöborgs (2012) 

studie visar att majoriteten av elever i Sverige intresserar sig mer för existentiella frågor som 

rör relationer och kärlek än existentiella frågor som behandlar religion på en institutionell nivå. 

Vidare visar studien att elever med en religiös bakgrund, det vill säga elever som själva är 

religiösa eller som har en koppling till religion, generellt uppvisar ett större intresse för 

existentiella frågor än vad de elever som är icke-religiösa, eller saknar en koppling till religion, 

gör. Studien visar också att religion är en avgörande aspekt för vilken typ av existentiella frågor 

som eleverna finner viktiga och intressanta. Denna faktor synliggörs när de elever som deltog 

i studien fick i uppgift att rangordna olika typer av existentiella frågor efter hur intressanta de 

fann de olika typerna. De existentiella frågorna i studien delades in i fyra olika dimensioner: 

den existentiella och filosofiska dimensionen där ämnen så som Gud, meningen med livet och 

vad som händer efter döden omfattas, den politiska dimensionen som inrymmer ämnen så som 

jämställdhet, kön och rasism, ansvarsdimensionen som, bland annat, behandlar frågor om skuld, 

ansvar och ondska samt den relationella dimensionen som rör frågor om relationer, vänskap 

och kärlek. Sjöborgs (2012) studie visar att elever som själva är religiösa, generellt sett visar 

ett större intresse för existentiella frågor än vad icke-religiösa elever gör, förutom för de 

existentiella frågor som rör den relationella dimensionen. Vad gäller elevers preferenser kring 

vad som skall studeras inom ramen för religionskunskapsämnet visar Sjöborgs (2012) studie att 

religiösa och icke-religiösa elever generellt sätt har samma preferenser. Däremot visar resultatet 

av studien att den markanta skillnaden mellan religiösa och icke-religiösa elever återfinns i hur 

stort intresset är för ämnet. Områden av religionskunskapsämnet som behandlar nya religiösa 

rörelser eller fenomen och kritik av religioner är emellertid, enligt studiens resultat, de områden 

som väcker mest intresse för flest elever. Resultatet från det område av studien som rör elevers 

engagemang för ämnet religionskunskap visar också på skillnader mellan religiösa och icke-

religiösa elever. De religiösa eleverna svarar i högre utsträckning än de icke-religiösa eleverna 

att religionskunskapsämnet är betydande både för det egna livet och för samhällslivet i stort. 

De religiösa eleverna tenderar också att anse att ämnet bidrar till en ökad förståelse för andra 

individer.  
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Elisabeth Arweck and Eleanor Nesbitt (2011) behandlar religionsundervisning i relation till ett 

mångreligiöst samhälle. Deras studie inriktar sig på elever från mångreligiösa familjer och deras 

upplevelser av religionsundervisning. Av studiens resultat framgår det att skolan är det forum 

där respondenterna upplever att de lär sig mest om religion,  trots deras mångreligiösa bakgrund 

och trots att undervisningen upplevs som bristfällig i vissa avseenden. Dessa brister visade sig, 

enligt eleverna, förekomma i form av att lärare tenderade att presentera vissa religioner och 

trosuppfattningar på ett stereotypt och generaliserande sätt. Dan Moulin (2011) beskriver i sin 

studie av elever tillhörande olika religiösa samfund och deras upplevelse av 

religionsundervisning en liknande problematik med en stereotyp religionsundervisning. 

Eleverna i Moulins (2011) studie upplever att målet med religionskunskapsundervisningen är 

positiv men att själva undervisningen brister så till den grad att den stjälper syftet. Vidare anses 

framställningen av olika religioner vara variationsfattig och kontraproduktiv. De intervjuade 

respondenterna i Arweck och Nesbitts (2011) studie menar att denna typ av stereotypa 

undervisningsform medförde att vissa elever, som tillskrev sig en viss religion eller 

trosuppfattning, kände sig generade eller osäkra då de inte kände igen sig i lärarens beskrivning 

av religionen i fråga. Detta kan, enligt Arweck och Nesbitt (2011), bemötas genom att eleverna 

ges möjligheten att själva öppna upp om sina trosuppfattningar eller religioner inför varandra. 

På så vis erbjuds eleverna möjligheten att lära av varandra och samtidigt komma till tals i 

klassrummet. Resultatet från Moulins (2011) studie visar emellertid att vissa elever upplever 

ett obehag att öppna upp om sina respektive trosuppfattningar när de av lärare ombeds återge 

sina upplevelser av trosuppfattningar. En anledning till att religionsundervisning kan 

ifrågasättas är enligt författarna Ramarajan och Runell (2007) att olika religioner de flesta 

gångerna bearbetas var och en för sig. Eleverna stöter på ett flertal religioner i dagens 

mångkulturella och mångreligiösa samhälle, därför, menar Ramarajan och Runell (2007), bör 

religionsundervisningen struktureras på så vis att flera religioner och perspektiv bearbetas 

samtidigt och ej separat.  

 
3.4 Att skapa en bra religionsundervisning 
 
En viktig utmaning läraren ställs inför i sitt yrkesutövande inom religionsundervisningen är att 

skapa en gynnsam lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utveckla de förmågor som stadgas i 

kursplanen för ämnet. Målet med religionsundervisningen är att utveckla elevernas reflektiva 

och analytiska förmåga vad avser religion och religiösa fenomen, skapa möjligheter för 

eleverna att förvärva kunskap om hur individer, grupper och samhällen påverkar och påverkas 
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av religion, samt utveckla elevernas kritiska förmåga gentemot media och annat materiel som 

behandlar religion (Skolverket, 2011). Ett sätt att bemöta utmaningarna som kan uppstå i det 

mångreligiösa och mångkulturella klassrummet är, enligt Katarina Andersson och Monica 

Refinetti (2001) att lärarna utbyter erfarenheter, arbetsmetoder och tips med varandra. På så sätt 

kan undervisningen systematiskt utvecklas för att den skall bli så gynnsam som möjligt för så 

många elever som möjligt. Ett annat sätt att arbeta i en mångkulturell och mångreligiös kontext 

är att tillämpa så kallad interkulturell pedagogik. Den interkulturella pedagogiken bygger på att 

få en förståelse för mångfald. Respekt, tolerans, solidaritet och jämlikhet är, enligt Pirjo 

Lahdenperä (2008), viktiga komponenter i den interkulturella pedagogiken. Den interkulturella 

undervisningen bygger på interaktion, elever emellan, där olikheter lyfts fram (Hans Lorentz 

och Bosse Bergstedt, 2016). En interkulturell undervisning syftar till att eleverna respekterar 

och accepterar varandras olikheter (Gunilla Holm och Jan-Erik Mansikka, 2011). Åsa Pérez 

Karlsson (2014) behandlar, i sin avhandling, interkulturell pedagogik och menar att den bygger 

på förståelse, reflektion och lyhördhet inför ”det/de andra”. En interkulturell 

religionsundervisning kan, enligt Pérez-Karlsson (2014), medföra att eleverna formas till att bli 

så kallade kosmopolitiska medborgare som kännetecknas av öppenhet inför andra kulturer och 

religioner. Enligt Lorentz (2009) kan den interkulturella undervisningsformen även gynna 

elevernas identiteter genom att elevernas förmåga till empati stärks.  

 

Aspengren (2002) belyser vikten av tillämpandet av de didaktiska frågorna i 

religionskunskapsundervisningen. Vem är utbildningen avsedd för? Vad skall undervisningen 

innehålla? Varför skall vi undervisa just detta kunskapsstoff? Hur skall undervisningen 

genomföras? De didaktiska frågorna syftar till att gynna elevernas inlärningsprocess. Enligt 

Aspengren (2002) är en nyckel till en, för eleverna, gynnsam religionskunskapsundervisning 

att läraren är medveten om de val hen ställs inför vid utformandet av olika 

undervisningsmoment. Göran Linde (2006) ger förslag på olika strategier som lärare kan nyttja 

för att vinna elevernas motivation och förtroende för undervisningen och ämnet. Linde (2006) 

menar att lärare bör peka på vikten och nyttan med ämnet, göra undervisningen underhållande 

för eleverna eller samarbeta med andra ämnen för att påvisa hur religion och andra ämnen hör 

ihop och påverkar varandra. 
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4 Analys  
Som framgår av tidigare forskning kan en religionskunskapslärare ställas inför flera olika 

utmaningar i sin religionskunskapsundervisning. De olika utmaningarna kan kategoriseras efter 

olika teman. Vid studier av relevant forskning kan en distinktion göras kring olika typer av 

utmaningar i religionskunskapsundervisningen. De utmaningar som utmärkt sig som centrala, 

enligt tidigare forskning, rör upplevelser och attityder gentemot religionskunskapsämnet i sig 

men också olika didaktiska utmaningar som kan uppstå i undervisningen, exempelvis fördomar 

gentemot själva essensen av ämnet. Nedan följer två tabeller, tabell 1.0 och 2.0, som syftar till 

att ge en översikt över de olika utmaningar som har identifierats utifrån forskningen, de metoder 

som forskningen föreslår kan bemöta dessa samt var forskningen kompletterar varandra och 

var forskningen går isär. Tabell 1.0 består av olika variabler som identifierats i forskningen, det 

vill säga studiens kärnkategori, exempelvis interkulturell pedagogik, sekularisering och 

fördomar. I tabell 2.0 ges en översikt kring vilka forskare som behandlar vilka variabler.  
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Tabell 1.0 

 
Tabell 2.0 

 

Lifmark (2010) 1.1,  
Halvarson Britton (2014) 2.2 
Ramarajan & Runell (2007) 1.1,  
Jackson (2016) 2.1, 1.3,  
Revell (2010) 2.3 
Lorentz (2009) 2.4, 2.6 
Sjöborg (2012) 2.6, 1.4, 1.4.1, 1.4.2,  
Porath Sjöö (2008) 1.4.1,  
Pettersson (2006) 1.4.1,  
Arweck & Nesbitt (2011) 1.3, 1.2, 2.3 
Moulin (2011) 1.3 
Linde (2006) 2.5 
Andersson & Refinetti (2001) 2.7 
Holm & Mansikka (2011) 2.6 
Pérez Karlsson (2014) 2.6 
Lahdenperä (2008) 2.6 
Aspengren (2002) 2.1 
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4.1 Att skapa en bra religionsundervisning 
 
Religionskunskapsämnet har genom åren genomgått många och stora förändringar. Den 

främsta förändringen är skiftet från konfessionell till icke-konfessionell 

religionskunskapsundervisning. I samband med detta skifte togs det första steget mot en mer 

pluralistisk undervisning, både vad avser kunskapsstoff och undervisningens struktur.  

Ämnet religionskunskap spelar en nyckelroll i dagens mångkulturella och mångreligiösa 

samhälle. Sverige är ett land som anses vara ett av de mest sekulariserade nationerna i världen 

(Pettersson, 2006). Samtidigt har det svenska samhället på senare år kommit att utgöras av såväl 

kulturell som religiös mångfald (Pettersson, 2006). Globala problem så som terrordåd och 

rasism uppmärksammas allt mer frekvent i sociala medier och populärkultur som också bidrar 

till vidmakthållandet av stereotypa representationer av religion som fenomen och religiösa 

trosuppfattningar (Jackson, 2016). Med detta i beaktning menar Jackson (2016) att 

religionskunskapsundervisningen besitter en avgörande och viktig roll i utmaningen att 

utveckla en förståelse och analytisk förmåga kring religion. I den svenska kursplanen för 

religionskunskap uppges ämnets olika syften. Dessa många och olika syften som utgör 

religionskunskapsämnet kan emellertid sägas peka mot samma riktning eller kärna – eleverna 

skall, i och med undervisning i ämnet, utveckla en förståelse, tillika respekt, inför andra 

individer och grupper, trosuppfattningar och religioner. För en religionskunskapslärare ligger 

en utmaning i att omsätta dessa syften i praktiken och strukturera undervisningen så att den blir 

gynnsam för eleverna. Denna utmaning är inte helt enkel enligt Jonsson (2016) som menar att 

religionskunskapsämnet är diffust i fråga om avgränsning och inramning vilket också medför 

att den enskilde religionskunskapsläraren ställs inför utmaningen att tolka det som förmedlas i 

kursplanen för ämnet. Dessutom, menar Jonsson (2016), att detta även innebär att varje enskild 

religionskunskapslärare behöver legitimera och motivera ämnet för eleverna. Andersson och 

Refinetti (2001) menar att dialoger, lärare emellan, är ett sätt att systematiskt utveckla 

undervisningen på. Genom att lärare utbyter erfarenheter och arbetsmetoder med varandra kan 

den enskilde lärarens uppgift att tolka kursplanen och legitimera religionskunskapsämnet för 

eleverna, underlättas. Linde (2006) framhåller att läraren bör skapa en underhållande 

undervisning, påvisa värdet med ämnet religionskunskap eller peka på sambandet mellan 

religion och andra ämnen för att motivera och engagera eleverna. Att religionskunskapsämnet 

är mer diffust jämfört med andra ämnen kan emellertid ses som en stor tillgång och möjlighet 

för läraren som har ett större inflytande över innehåll och struktur. Läraren kan exempelvis 

välja att tillämpa Jacksons (2016) tolkande religionsdidaktik för att utveckla elevernas 
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förståelse för religion som ämne och för olika religiösa bakgrunder och trosuppfattningar. 

Enligt Jackson (2016) bör läraren lägga tonvikt på individen inom en viss religion för att 

medvetandegöra eleverna om att en och samma religion kan utgöras av pluralitet och mångfald. 

Ett annat sätt för läraren att få bukt med elevernas fördomar kring religion är att upplysa 

eleverna om hur religioner tidigare har representerats som stränga och stereotypa trossystem 

(Jackson, 2016). Jackson (2016) framhåller även att läraren bör skapa möjligheter till reflektion 

över den egna kunskapsutvecklingen för eleverna. Inom den tolkande religionsdidaktiken ses 

ett kritiskt förhållningssätt, bland annat till det materiel som studeras, som en förutsättning för 

att skapa ett dialogiskt klassrum som utvecklar elevernas förståelse och analytiska förmåga 

kring ämnet religion.  

 

4.2 Utmaningar i det mångreligiösa och mångkulturella klassrummet   
 
Religionskunskap skall även ge eleverna möjlighet att reflektera och analysera människors 

värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt 

att tänka och leva. I det mångkulturella och mångreligiösa klassrummet är dialoger en viktig 

aspekt för lärare att arbeta med. Dialoger mellan lärare och elev är även en viktig faktor för att 

kunna motivera eleverna till en ökad förståelse. Lorentz betonar att kommunikationen är 

nyckeln för en positiv undervisning, och för att ta hjälp av detta kan läraren använda sig utav 

elevernas erfarenheter, utifrån religionskunskapsämnet. Språk och kommunikation kan utgöra 

en utmaning i det mångkulturella och mångreligiösa klassrummet, därför, menar Lorentz 

(2009), att lärarens fokus bör ligga på att inkludera dialoger och diskussioner i klassrummet. 

Genom att integrera kommunikation kan både undervisningen och elevernas motivation och 

utveckling gynnas (Lorentz, 2009). 

 

Inom ämnen som rör religion, kultur och mångfald talas det ofta om en så kallad interkulturell 

pedagogik. Interkulturell pedagogik skall betraktas som en undervisningsprocess som bygger 

på interaktion, elever emellan, där olikheter lyfts fram som grund för att skapa respekt och 

acceptans för varandras olikheter. Interkulturell pedagogik bör ej betraktas som någonting 

exklusivt för religionskunskapsämnet. Enligt Lahdenperä (2008) bör den interkulturella 

pedagogiken genomsyra all pedagogisk verksamhet. Den interkulturella pedagogiken är 

emellertid särskilt ypperlig att tillämpa inom religionskunskapsämnet eftersom dess kärna 

bygger på förståelse och respekt inför andra perspektiv och synsätt. Interkulturell pedagogik 

inom religionskunskapsämnet kan underlätta och skapa en större inkludering, för alla elever, i 
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det mångreligiösa och mångkulturella klassrummet. Detta skapar dessutom, enligt Lahdenperä 

(2008) mer respekt, tolerans och jämlikhet mellan eleverna och för ämnet. Lorentz (2010) 

presenterar ännu en fördel med den interkulturella pedagogiken, vilket är att den kan bidra till 

att elevernas egna identiteter och empatiska förmåga stärks. Således bidrar en motiverad 

religionskunskapslärare till engagerade elever som presterar bättre i klassrummet och utvecklar 

de förmågor som stadgas i kursplanen. Lifmark (2010) menar att utmaningar så som fördomar, 

kränkningar och diskriminering kan uppstå och utgöra hinder i 

religionskunskapsundervisningen. Dessa utmaningar kan bemötas med hjälp av en 

interkulturell pedagogik där fördomar gentemot ”det/de andra” utgör en grund för diskussion 

som istället lyfter fram olikheter som en tillgång. Halvarson Britton (2014) ger ett annat förslag 

på hur lärare kan bemöta och bearbeta elevers fördomar. Halvarson Britton (2014) menar att 

studiebesök kan fungera som ett verktyg för att hjälpa eleverna att utveckla en förståelse för 

”det/de andra” och på så vis motverka fördomar. Studiebesök som undervisningsmoment är en 

möjlighet för eleverna att i praktiken bekanta sig med olika religioner och trosuppfattningar. 

Detta kan antingen leda till att elevernas fördomar bekräftas eller dementeras. 

 

4.3 Attityder kring religionskunskapsämnet 
 
Religion är ett ämne som, för många, väcker tankar och känslor. Jackson (2016) menar att 

sociala medier och populärkultur besitter en avgörande roll i hur religion framställs och 

uppfattas i samhället. Sjöborg (2012) diskuterar attityder gentemot religion och 

religionskunskapsämnet och menar att det existerar stora skillnader mellan religiösa elever och 

icke-religiösa elever. Sjöborgs (2012) studie visar att elever som själva är religiösa eller har en 

religiös koppling tenderar att betrakta religionsundervisningen som en möjlighet att bekanta sig 

med andra religioner och livsåskådningar. Icke-religiösa elever eller elever som saknar en 

religiös koppling istället tenderar att se religionsundervisningen som en möjlighet att lära sig 

om olika religioner och andra elevers religiösa bakgrunder. Forskning som bedrivits på svenska 

skolor visar att elever med utländsk bakgrund tenderar att betrakta religion och ämnet 

religionskunskap som ett medel att utveckla den egna identiteten. Samtidigt tenderar elever med 

svensk bakgrund i högre utsträckning att exponera en sekulariseringsställning emot religion där 

den svenska bakgrunden sågs som en förklaring till en mer oengagerad inställning gentemot 

religion (Sjöborg, 2012). Porath Sjöö (2008) framhäver att Sverige är ett sekulariserat samhälle, 

präglat av sökande och tvivel, vilket även kan identifieras bland elever med svensk bakgrund. 

Sjöborg (2012) pekar på flertalet faktorer som avgörande för de attityder som finns gentemot 
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religionskunskapsämnet. Bland dessa utmärker sig kön, etnicitet och föräldrars utbildningsnivå. 

Icke-religiösa elever tenderar även generellt att visa mindre intresse för existentiella frågor än 

vad elever med en religiös bakgrund gör. Sjöborgs (2012) studie visar att den största skillnaden 

mellan religiösa och icke-religiösa elever återfinns i hur stort engagemanget är för 

religionskunskap som ämne. Elever som själva är religiösa eller som har en religiös koppling 

eller bakgrund anser i högre utsträckning att religionskunskapsämnet har en avgörande och stor 

betydelse för samhället såväl som den egna identiteten. Vidare anser religiösa elever, i högre 

utsträckning än icke-religiösa elever, att religionskunskap medför en ökad förståelse för andra 

individer. Arweck och Nesbitts (2011) studie av elevers attityder och upplevelser av 

religionsundervisning visar att skolan anses vara det forum där eleverna inhämtar mest kunskap 

om ämnet religion. Detta trots att eleverna i denna studie kom från en mångreligiös bakgrund 

och trots att religionsundervisningen, på många avseenden, upplevdes som bristfällig. Dessa 

brister kan påverka hur eleverna ser på ämnet religionskunskap och på undervisningen. Både 

Arweck och Nesbitt (2011) samt Moulins (2011) forskning påvisar att 

religionskunskapsundervisningen kan upplevas som bristfällig vad avser framställningen av 

vissa religioner. Enligt Moulin (2011) kan en stereotyp framställning av religioner verka 

kontraproduktivt på elevernas kunskapsutveckling och intresse för ämnet. 

Religionskunskapsundervisningen kan även ifrågasättas vad avser en segregerad framställning 

av religioner (Ramarajan och Runell, 2007). Ramarajan och Runell framhåller istället en 

religionsundervisning där flertalet religioner bearbetas samtidigt.  

 

Arweck och Nesbitt (2011) lyfter fram att elever som själva är religiösa eller har en religiös 

bakgrund eller koppling kan också uppleva ett obehag inför religionsundervisningen om de, av 

läraren, ombeds att berätta om sin tro eller livsåskådning. Att läraren baserar 

religionsundervisningen på elevers perspektiv på religion och trosuppfattningar kan vara 

gynnsamt eftersom eleverna får lära av varandra men det kan också upplevas som utpekande 

och exponerande för vissa. Arweck och Nesbitt (2011) menar att läraren bör skapa möjligheter 

i undervisningen för eleverna att själva vilja öppna upp om sina respektive trosuppfattningar.  
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5 Slutsatser  
De frågeställningar som presenterades i litteraturstudiens inledande kapitel och som har väglett 

denna studie var: 1)  vilka utmaningar kan identifieras inom religionskunskapsundervisning, 

enligt tidigare forskning? Och, 2) vilka metoder kan tillämpas för att bemöta dessa utmaningar? 

De slutsatser som kan dras utifrån den forskning som inhämtats och analyserats som underlag 

för denna studie pekar på att religionskunskapsundervisning kan ställas inför flertalet olika 

utmaningar. Dessa utmaningar kan bestå av negativa attityder gentemot 

religionskunskapsämnet, fördomar eller kommunikation. Forskning pekar även på att en 

utmaning i sig är att skapa en, för eleverna, bra och gynnsam religionskunskapsundervisning. 

Det finns emellertid flertalet metoder som anses kunna bemöta dessa utmaningar, enligt tidigare 

forskning. Läraren kan exempelvis tillämpa en interkulturell pedagogik eller en tolkande 

religionsdidaktik i undervisningen. Dessa metoder kretsar kring att skapa ett dialogiskt 

klassrumsklimat där elevernas fördomar, perspektiv och upplevelser kan lyftas upp i 

diskussion. Ett annat sätt att bemöta elevernas fördomar är genom att inkludera studiebesök i 

undervisningen vilka även kan kompletteras med diskussioner. Forskning framhåller även att 

läraren bör peka på syftet och nyttan med religionskunskapsämnet för att stärka elevernas 

motivation. Även dialoger, lärare emellan, där lärares erfarenheter och strategier utbyts kan 

bidra till en mer gynnsam religionskunskapsundervisning.  

 

5.1 Avslutande diskussion  
 
Religionskunskap är ett ämne av betydande vikt för dagens mångkulturella och mångreligiösa 

samhälle. Religionskunskapsämnets roll i den svenska skolan är att förse eleverna med de 

nödvändiga förmågor och kunskaper som behövs för att skapa en ömsesidig förståelse och 

respekt inför andra individer och deras perspektiv. Att som lärare bedriva 

religionskunskapsundervisning kan emellertid innebära olika utmaningar. Dessa utmaningar 

kan bestå av bristande kommunikation, fördomar och kritiska eller ogynnsamma attityder 

gentemot religion som fenomen eller religion som ämne. De attityder eleverna uppvisar 

gentemot religionskunskapsämnet kan bero på ett flertal faktorer så som kön, etnicitet, 

föräldrars utbildningsnivå och sekularisering. Forskning visar att det råder skillnader mellan 

elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund samt mellan religiösa elever 

och icke-religiösa elever. Dessa skillnader uppenbaras främst vad avser attityder gentemot 

ämnet men även gällande preferenser för vad som skall studeras inom ramen för 

religionskunskapsämnet.  
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Ytterligare en utmaning tycks vara att skapa en, för eleverna, gynnsam, motiverande och 

stimulerande religionskunskapsundervisning där kursplanens angivelser  realiserats i praktiken. 

För att, som lärare, bemöta denna utmaning finns ett flertal metoder att tillgå. Forskning pekar 

på att religionskunskapsämnet kan upplevas som diffust vad avser avgränsning och inramning 

vilket i sin tur även kan leda till att varje enskild lärare ges ett större tolkningsutrymme och 

ställs inför utmaningen att legitimera ämnet för eleverna. Lärare bör framhäva syftet och värdet 

av religionskunskapsämnet, påvisa sambandet mellan religion och andra ämnen samt skapa en 

underhållande undervisning för att öka elevernas motivation till ämnet. Dialoger, lärare 

emellan, där erfarenheter och undervisningsstrategier utbyts kan underlätta tolkningen av 

kursplanen och på så vis bidra till en mer gynnsam undervisning för eleverna. Forskning 

framhåller ett dialogiskt och interkulturellt klassrumsklimat där erfarenheter, fördomar och 

olikheter lyfts fram som föremål för diskussion, som en viktig aspekt för en gynnsam 

religionskunskapsundervisning. En annan metod som läraren kan tillämpa för att bemöta den 

utmaning som kan uppstå om eleverna är färgade av fördomar är att inkludera studiebesök i 

undervisningen som antingen kan leda till att elevernas fördomar bekräftas eller dementeras. 

Integrerade studiebesök i undervisningen kan kompletteras med diskussioner där eleverna ges 

möjlighet att utbyta perspektiv, funderingar och upplevelser. Denna typ av undervisning kan 

gynna elevernas kunskapsutveckling såväl som personliga utveckling. Forskning pekar även på 

att religionskunskapsundervisningen kan upplevas bristfällig ur många aspekter. Däribland vad 

avser framställningen av religioner. Genom att tillämpa en tolkande religionsdidaktik i 

klassrummet kan undervisningen transformeras från en stereotyp religionsundervisning som 

kan verka kontraproduktivt på elevernas utveckling till en religionskunskapsundervisning som 

istället kretsar kring pluralitet och mångfald. Ett annat sätt att skapa ett dialogiskt 

klassrumsklimat och dessutom arbeta med förståelse och acceptans gentemot ”de/det andra” är 

genom tillämpandet av en interkulturell pedagogik. Den interkulturella pedagogiken syftar till 

att skapa tolerans och jämlikhet genom att lyfta fram olikheter som en tillgång. Forskning lyfter 

fram att den interkulturella pedagogiken även kan bidra till att elevernas egna identiteter och 

empatiska förmåga stärks och utvecklas. Den interkulturella pedagogiken är således en 

ytterligare metod som religionskunskapslärare kan tillgå för att nå de mål som stadgas i 

kursplanen för religionskunskapsämnet.  

 

Denna studie genererar en översiktlig sammanställning av olika utmaningar som, enligt 

forskning, kan prägla religionskunskapsundervisningen och hur dessa utmaningar kan bemötas. 

Eftersom denna studie enbart är baserad på tidigare forskning kan den exempelvis ej besvara 
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vilka metoder som lärare tillämpar i praktiken för att bemöta de utmaningar som finns inom 

ämnet religionskunskap. Om denna studie utgått från ett empiriskt underlag, så som intervjuer 

med lärare och elever, hade studien möjligen genererat slutsatser kring hur utmaningarna ser ut 

och upplevs i praktiken.  

 

5.2 Kritisk metoddiskussion  
 
En annan metodologisk aspekt och ett viktigt forskningskriterium att ta fasta på rör begreppet 

validitet. Bryman (2011, s. 354) diskuterar begreppet intern validitet vilket innebär huruvida 

studien är trovärdig eller ej. Två kriterier som faller under ramen för intern validitet är dels att 

studien skall bygga på forskning som är vetenskapligt förankrad och dels att alla resultat som 

genererats skall redovisas oavsett om de stärker studien eller ej. Denna studie grundar sig enbart 

i vetenskapligt granskad forskning som bygger på vetenskapliga metoder. Alla de resultat som 

genererats vid inhämtande och analys av data har redovisats. Således är den interna validiteten 

inom denna litteraturstudie hög. Detta kan även relateras till de etiska aspekter som denna studie 

grundar sig på, och som presenterades i studiens metodkapitel. Endast godkänd forskning där 

etiska överväganden gjorts har utgjort underlag för denna studie.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 
 
Denna litteraturstudie kan utgöra underlag för vidare forskning kring utmaningar inom 

religionskunskapsundervisningen och hur dessa utmaningar kan bemötas. Ett förslag på hur 

utmaningar inom religionskunskapsundervisningen kan undersökas är med hjälp av en empirisk 

studie. En empirisk studie kring detta tema skulle kunna rikta in sig på att undersöka lärare eller 

elevers upplevelser av utmaningar inom religionskunskapsundervisningen. En annan tänkbar 

inriktning är att, med hjälp av en empirisk studie, undersöka vilka metoder lärare arbetar med 

för att bemöta utmaningar inom religionsundervisningen i praktiken. Eftersom 

religionskunskapsämnet anses vara mer diffust gällande avgränsning och inramning skulle en 

empirisk studie baserad på intervjuer med Skolverket vara intressant att genomföra. En sådan 

studie skulle kunna utgå från hur Skolverket resonerat kring utformandet av kursplanen för 

religionskunskapsämnet och hur de anser att kursplanen skall tolkas.  
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