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1 Inledning 
Det är länge sedan Sverige präglades av en enhetskultur med kyrkan mitt i byn 

och skolan strax intill. I dagens samhälle är spridningen stor mellan olika 

traditioner, livsstilar och värderingar. Detta märker var och en som står i 

pedagogiskt arbete. Nya lösningar krävs på gamla undervisningsproblem.1 

Citatet är från millennieskiftet men kunde lika gärna vara skrivet idag. I det första 

avsnittet i den nuvarande läroplanen för den kommunala grundskolan, Lgr 112, klargörs 

att ”undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell”.3 Men i meningen innan 

framgår också att eleverna ska fostras ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats 

av kristen tradition”.4 Men vad innebär det i praktiken? 

Konfession betyder trosbekännelse, därmed torde icke-konfessionell betyda icke-

trosbekännelse, eller med andra ord att skolan inte ska utgå från en särskild religiös 

uppfattning. Då uppstår en konflikt när läroplanen å ena sidan säger att undervisningen 

ska vara icke-konfessionell och å andra sidan säger att eleverna ska fostras utifrån etik 

som förvaltats av en specifik religiös tradition. Eller? 

I nummer 4, 2008 av religionslärarnas tidskrift Religion & Livsfrågor finns en artikel 

skriven utifrån en intervju med chefen för Skolverkets utbildningsavdelning, Ragnar 

Eliasson. Artikeln försöker klargöra vad som gäller utifrån styrdokumenten, till exempel 

vid frågor rörande konfessionalitet, skolavslutningar och studiebesök hos religiösa 

samfund. Utöver Eliasson hörs åsikter från utbildningsminister Jan Björklund och flera 

forskare på området. Det är uppenbarligen en svår fråga att svara på eftersom alla som 

kommer till tals i artikeln tolkar det olika.5 

I en metodbok för religionslärare från 1986 finns följande citat: ”Trots att 

religionsundervisningen ska vara objektiv är det ju bara den kristna religionen eleverna 

                                                 
1 Edgar Almén m.fl., Livstolkning och värdegrund : att undervisa om religion, livsfrågor och etik (Linköping: 

Linköpings universitet, 2000), förordet. 
2 Lgr 11 står för Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, den läroplan som gäller i 

den svenska skolan från 1 juli 2011. 
3 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 - Lgr 11. (Stockholm: 

Skolverket : Fritze [distributör], 2011), 7. 
4 Ibid. 
5 Ulf Jämterud, ”Religiösa inslag i den icke-konfessionella skolan – var går gränsen”, Religion & Livsfrågor 4 

(2008): 6-10. 
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får studera”.6 Religionsdidaktiska problem fanns alltså både 1986 och idag. Både lärare 

och forskare har upplevt och upplever det fortfarande som svårt att kombinera icke-

konfessionalitet/objektivitet med läroplanens ord om kristendomen. Men hur ser dagens 

didaktik för religionsämnet faktiskt ut och hur tolkas egentligen begreppet icke-

konfessionalitet? Jag är som blivande religionslärare naturligtvis intresserad av att få 

mer kunskap om detta. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad icke-konfessionell religionsdidaktik 

innebär i dagens mångkulturella klassrum. För att ta reda på det kommer fyra underfrågor att 

behandlas. De första är mer teoretiskt beskrivande till sin art medan den sista siktar på att hitta 

exempel på metoder som skulle kunna fungera i praktiken. 

• Vad innebär begreppet religionsdidaktik? 

• Vad betyder icke-konfessionell i ett samhälle som bygger på kristen tradition? 

• Vad är ett mångkulturellt klassrum? 

• Finns det exempel på metoder som kan uppfylla kraven på icke-konfessionell 

religionsdidaktik i ett mångkulturellt klassrum? 

1.2 Avgränsningar 
För att ha möjlighet att producera en uppsats har jag varit tvungen att sålla hårt i all den 

litteratur som skulle kunna tänkas komma i fråga för en studie av den här karaktären. Därför 

gör jag inga anspråk på att presentera en heltäckande bild av forskningsläget eller de 

respektive begrepp som presenteras. Inte heller tror jag att de resultat jag eventuellt kommer 

fram till skulle vara de enda svaren som finns att finna. 

Omfånget av uppsatsen begränsas till att gälla svenska kommunala grundskolors senare år 

(högstadiet). Eleverna i dessa årskurser är mitt i sin tonårsperiod med allt vad det betyder av 

sökande efter ”sig själv”. Eftersom varje elev är unik, och varje klass därför består av en 

heterogen mängd individer, gör jag inget försök att beräkna hur många elever som har eller 

inte har en religiös tro av något slag. Jag konstaterar att varje individ är unik i sitt sätt att 

tänka men att livsåskådningsfrågor berör var och en på dennes egen nivå. Jag utgår därför från 

att det i varje given elevgrupp finns både de som bekänner sig till någon religion och de som 

anser sig vara konfessionslösa. 

                                                 
6 Birgit Lendahls, Religion i skolan - men hur?: Metod- och debattbok för lärare och blivande lärare i 

grundskolan (Stockholm: EFS-förlaget, 1986), 65. 
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Man skulle kunna hävda att friskolor borde ingå i studien, kanske friskolor till och med borde 

vara i fokus, eftersom det idag finns uttalat religiösa friskolor. Detta är intressant, vilket bland 

annat märks från tid till annan när debatter uppstår i media. Jag har ändå valt att fokusera på 

den kommunala grundskolan eftersom den har flest elever, den ska vara likvärdig i hela landet 

och den per definition är öppen för alla invånare i kommunerna. På så vis kan skolans värld 

verkligen bli en spegling av samhället, och varje lokal skola en spegling av närsamhället. Vad 

gäller styrdokument tar uppsatsen sin utgångspunkt i den läroplan för grundskolan som gäller 

från juli 2011, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). 

När jag hädanefter skriver ”skolan” ska det alltså tolkas som svenska kommunala 

grundskolors högstadium. 

För litteraturen om religionsdidaktik har jag använt en begränsning som utgår från NU 03, 

Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003, som den presenteras av Vilgot Oscarsson. 

I undersökningen fick ett antal högstadieelever svara på hur de lärde sig bäst inom SO-

ämnena. De svarsalternativ som fick klart flest markeringar var ”när jag är intresserad av det 

vi jobbar med” och ”när jag får välja vad jag vill jobba med”.7 I min studie har de 

religionsdidaktiska metoder som undersökts begränsats till de som (teoretiskt) möjliggör ett 

uppfyllande av elevernas önskemål. 

Till sist har jag valt en avgränsning som kan ses som självklar i sig, eller som synnerligen 

olämplig. Det gäller litteraturen kring området sekularisering (som redogörs för under 

frågeställningen om icke-konfessionalitet och kristen tradition). Den litteratur som valts ut är 

inriktad på sekularisering ur ett västerländskt och kristet perspektiv i allmänhet och svenskt 

kristet perspektiv i synnerhet och det torde kunna påverka studiens resultat avsevärt. Det kan 

ses som självklart att avgränsa uppsatsen till Sverige eftersom det är svensk skola det handlar 

om, men eftersom syftet är att undersöka det mångkulturella klassrummet (med elevers olika 

religiösa bakgrund i åtanke) kan det ändå vara olämpligt. Jag återkommer till detta i 

uppsatsens avslutande metoddiskussion. 

1.3 Forskningsläget 
I fältet religionsdidaktik ryms en stor mängd forskning, och än mer blir det inklusive de olika 

ämnesfältens litteratur; religionsvetenskap och didaktik (som i sin tur kan delas upp i 

pedagogik och metodik). Men på 1970-talet bröts religionsdidaktiken på universitetsnivå loss 

                                                 
7 Vilgot Oscarsson, Elevers demokratiska kompetens: rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan 

2003 (NU03) - samhällsorienterande ämnen, IPD-rapport 2005: 04 (Göteborg: Institutionen för pedagogik 
och didaktik , Göteborgs universitet, 2005), 73–82. 
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ur det som då kallades praktisk teologi. Religionsdidaktiken har sedan dess fått ansvar för 

utbildning inte bara om religion utan även om andra områden såsom tros- och livsåskådning. 

Synen på religionsdidaktik ändrades parallellt med denna utveckling. Idag kan 

religionsdidaktik (i skolan) formuleras som att ”Barn med livsfrågor skall genom 

undervisning och samtal få erfarenheter som ger dem stoff att på sikt utveckla en personlig 

livsåskådning”.8 Vad som ska utgöra just det stoffet är vad forskare främst debatterar. Ett stort 

antal studentuppsatser har undersökt de begrepp som den här studien inriktar sig mot. 

Framförallt har religionsdidaktik som begrepp undersökts mycket de senaste åren. Men 

begreppen religionsdidaktik och icke-konfessionalitet i kombination med det mångkulturella 

klassrummet lyser med sin frånvaro. Den här studien kan bidra till ämnesfältet med en 

jämförelse mellan begreppen. 

Utöver de forskare som presenteras i den här uppsatsen under rubriken Källmaterial får 

religionsvetaren Kjell Härenstams bok Kan du höra vindhästen? från år 2000 fortfarande 

uppmärksamhet. I boken diskuterar han hur man kan gå tillväga för att ge en rättvis bild av 

kulturer och religioner.9 En grundbok i (det övergripande) ämnet didaktik är annars 

pedagogikprofessorn Michael Uljens bok som heter just Didaktik: teori, reflektion och praktik 

i vilken ett antal pedagoger och andra forskare lägger fram tankesätt för hur lärare kan jobba. 

De presenterar ämnet didaktik och betonar betydelsen av didaktisk teori för lärares arbete.10 

Fältet som innefattar begreppet icke-konfessionalitet kan uppvisa välkända tänkare som 

Augustinus, Nietzsche och P.C. Jersild. Statsvetaren Magnus Hagevi har i ett antal böcker och 

artiklar undersökt hur religiositet påverkar medborgare och samhället i stort. Bland annat har 

han genomfört undersökningar om hur religiositet förändras över tid och i artikeln 

Sakralisering efter sekularisering? kommer han fram till att sekulariseringen har avstannat 

och att det religiösa ”ointresset” har minskat till förmån för religiositet.11 Bland utländska 

religionsprofessorer kan nämnas de brittiska kollegorna John Milbank som driver teser inom 

metafysisk teologi och Graham Ward som undersöker genusfrågor i förhållande till 

postmodern teologi samt amerikanen Peter L. Berger som hävdar att religion är en social 

konstruktion. Den sistnämnde har även fått utrymme i den här uppsatsen. 

                                                 
8 Christina Osbeck, ”Kränkningens livsförståelse: en religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan” 

(Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet, 2006), 114. 
9 Härenstam, Kan du höra vindhästen? (Lund: Studentlitteratur, 2000). 
10 Michael Uljens, red., Didaktik - teori, reflektion och praktik (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
11 Magnus Hagevi, ”Sakralisering efter sekularisering?”, i Land, Du välsignade?, red. Sören Holmberg och 

Lennart Weibull, SOM-rapport 26 (Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet, 2001), 63-71. 
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Mångkulturalitet är ett vitt begrepp som, möjligtvis i större utsträckning än de två tidigare 

begreppen, är kontextbundet. En nestor på området är den polsk-judiske sociologen Zygmunt 

Bauman som argumenterar för att samhället är på väg att omvandlas, det moderna samhället 

är på väg att ge vika för något nytt och okänt. Han drar i en intervju med DN:s Maciej 

Zaremba liknelsen med kapitalismens frigörelse i Storbritannien på 1700-talet, det ledde 

också till osäkerhet och en lång period av överraskningar innan samhället på nytt 

stabiliserades. Så menar han att världen ser ut även idag.12 På det internationella planet är 

Samuel Huntingtons The Clash of Civilizations en viktig, och omdebatterad, bok där han 

lägger fram tesen att nationalstaterna har spelat ut sin roll och att 6 eller 7 ”världskulturer” 

kämpar om herravälde över de varandra.13 

På nivån faktiska metoder för hur undervisning kan gå till utgår fortfarande mycket forskning 

från stilbildande forskare som Dewey, Piaget och Vygotskij. En svensk som forskat mycket 

kring detta område är didaktikern Roger Säljö som inriktat sig på det sociokulturella 

perspektivet. I Lärande i praktiken går han igenom grunderna i det sociokulturella 

perspektivet och presenterar ett antal områden där lärande och utveckling sker. Säljös syfte är 

att få oss att förstå hur vi ständigt bevarar vissa kunskaper och utvecklar insikter i oss själva 

och i artefakter utanför oss.14 

1.4 Metod och material 
I den här uppsatsen ämnar jag jämföra och koppla samman olika begrepp som har att göra 

med grundskolans religionsdidaktik. Detta kommer jag att göra genom en textanalys av en del 

av den litteratur som finns att tillgå. Enligt Jarl Backman, professor emeritus vid Umeå 

universitet, krävs i alla vetenskapliga texter en presentation av det forskningsområde eller 

problemfält som är i fokus. Han gör dock stor skillnad på hur detta presenteras. I en 

litteraturgranskning ska befintlig kunskap presenteras och Backman varnar för att det lätt blir 

en upprabblad lista över författare och verk. Han förordar därför en forskningsöversikt vars 

syfte är detsamma, att presentera forskningsfältet. Då handlar det om att göra generaliseringar 

och att söka praktiska tillämpningar och forskningsöversikten gör inte anspråk på att 

presentera all litteratur på området.15  Eftersom själva syftet med den här uppsatsen är att 

                                                 
12 Maciej Zaremba, ”Maciej Zaremba möter Zygmunt Bauman”, DN Debatt, Augusti 23, 2011, 

http://www.dn.se/kultur-noje/maciej-zaremba-moter-zygmunt-bauman. 
13 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Touchstone, 

1997). 
14 Roger Säljö, Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 

2005). 
15 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998), 65–69. 
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presentera viss forskning och söka praktisk tillämpning av den är forskningsöversikten 

synnerligen översiktlig. 

Statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver metoden textanalys sett ur olika 

perspektiv i sin bok Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. För den här uppsatsens del ämnar jag använda mig av det textanalytiska 

perspektivet tolkning, eller mer bestämt hermeneutiken. Bergström och Boréus förklarar att en 

viktig del av hermeneutiken är att ”innebörden av en speciell term i en text kanske måste 

tolkas utifrån det större sammanhanget”16, alltså kontextualiseras. Jag kommer utifrån detta att 

försöka läsa litteraturen sett utifrån den kontext som rör den svenska skolans värld. 

Det här är en konsumtionsinriktad uppsats. Det innebär, till skillnad från en 

produktionsinriktad uppsats, att egen empiri inte är aktuell. Däremot skall jag systematisera 

och analysera och granska tidigare forskning på området.17 Det ämnar jag göra, men, jag gör 

inga anspråk på att presentera all litteratur på området. Därför kommer jag att presentera en 

utvald del av den litteratur som är tillgänglig. Fokus är, naturligtvis, på litteratur som 

presenterar de begrepp som ska undersökas och i forskningsöversikten kommer jag därför att 

presentera generella bilder samt sätta in de eftersökta begreppen i kontexten skolan. 

För stöd i själva skrivandet av uppsatsen har jag använt mig av Backmans Rapporter och 

uppsatser
18 och för kompletterande information Sven Hartmans Skrivhandledning för 

examensarbeten och rapporter
19

. Båda verken beskriver hur en god vetenskaplig text ska 

byggas upp och ger råd kring bland annat följande av svenska skrivregler.  

1.4.1 Litteratursökning 
För att finna relevant litteratur för uppsatsen har jag använt mig av de tillvägagångssätt som 

Backman benämner konsultation, manuell sökning och datorbaserad sökning.20 Det 

förstnämnda innebär att jag fått tips på litteratur från ”proffs”, i mitt fall från min handledare 

och yrkesverksamma lärare. Det sistnämnda innebär att jag sökt litteratur i referensdatabaser. 

Utöver universitetsbibliotekets katalog har jag främst använt ERIC (Education Resources 

Information Center) och EBSCO (ATLA Religion Database respektive Academic Search 

Premier) i vilka det ingår både svenska och internationella artiklar. Det som Backman kallar 
                                                 
16 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys (Lund: Studentlitteratur, 2005), 25. 
17 ”Kurshandledning för Examensarbete på avancerad nivå inom Allmänt UtbildningsOmråde (AUO)” 

(Linköpings universitet, 2010), 4–5. 
18 Backman, Rapporter och uppsatser. 
19 Sven Hartman, Skrivhandledning: för examensarbeten och rapporter (Stockholm: Natur och kultur, 2003). 
20 Backman, Rapporter och uppsatser, 149–152. 
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manuell sökning har jag gjort i form av att jag i flera fall vid genomläsning av den redan 

funna litteraturens källförteckningar funnit ytterligare annan relevant litteratur. Jag har även 

utfört det Backman kallar för ”browsing”, det vill säga gått till bibliotekets ämneshyllor och 

helt enkelt bläddrat i böcker på jakt efter relevant litteratur. 

Merparten av all refererad litteratur finns att tillgå genom HumSam-biblioteket vid 

Linköpings universitet eller Linköpings Stadsbibliotek, antingen på plats eller genom fjärrlån. 

I fråga om artiklar, både periodica och facktidskrifter, finns de ofta även att tillgå elektroniskt. 

Artiklarna från tidsskrifter återfinns i respektive tidsskrift. HumSam-biblioteket har många 

årgångar som pliktexemplar, tyvärr med luckor här och där. Tidsskriften Religion & 

Livsfrågor, årgång 2000-2010, finns digitalt att hämta gratis från Föreningen Lärare i 

Religionskunskaps hemsida www.flr.se.21 

Rapporter från myndigheter och universitet finns också i många fall fritt tillgängliga 

elektroniskt. Artiklar från nyhetsmedia återfinns i förekommande fall elektroniskt. 

1.4.2 Källmaterial 
Jag vill här ge en översiktlig bild över den huvudsakliga litteratur som jag använt mig av i 

undersökningen. Viss litteratur används i flera delar av undersökningen men här presenteras 

författarna och verken under den fråga där de främst hör hemma. 

1.4.2.1 Om religionsdidaktik 

Författare till antologin Livstolkning och värdegrund – Att undervisa om religion, livsfrågor 

och etik är universitetslektorn Edgar Almén, metodikutbildaren Ragnar Furenhed, 

pedagogikprofessorn Sven G. Hartman och docenten Björn Skogar. Jag använder mig av 

valda delar av boken som syftar till att ”bidra till utvecklingen av ett professionellt 

lärarkunnande i frågor som gäller uppgiften att undervisa om religion, livsfrågor och etik”.22 

För frågan om vad religionsdidaktik är har även religionsvetenskapsforskaren Christina 

Osbecks doktorsavhandling spelat stor roll. I Kränkningens livsförståelse: En 

religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan beskriver hon didaktik i form av en 

lärprocess och försöker koppla samman lärprocessen med religionsundervisningen. Hennes 

fokus ligger på livsförståelselära, varför jag använt hennes mer allmänt beskrivande delar.23 

                                                 
21 Föreningen Lärare i Religionskunskap, ”Hemsida”, Januari 19, 2012, http://www.flr.se/. 
22 Almén m.fl., Livstolkning och värdegrund, förordet. 
23 Osbeck, ”Kränkningens livsförståelse”. 
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Lärarutbildarna Sten Arevik och Ove Hartzell har skrivit Att göra tänkande synligt: En bok 

om begreppsbaserad undervisning. Författarna blandar exempel från sin egen verklighet som 

lärare med teorier om begreppsbaserad undervisning med utgångspunkt i Vygotskijs 

forskning. Deras tes är att begreppsbaserad kunskap kan, och bör, hanteras på ett medvetet 

sätt av lärare i skolan.24 

1.4.2.2 Om icke-konfessionalitet 

Icke-konfessionalitet som eget begrepp lyser med sin frånvaro i litteraturen. Däremot finns det 

en uppsjö av forskare som skriver om tolkningar av vad icke-konfessionalitet innebär. I den 

här uppsatsen presenteras begreppet postkristen som det beskrivs av Mattias Martinson i 

boken Postkristen teologi: Experiment och tydningsförsök.25 Han är professor i systematisk 

teologi vid Uppsala universitet och hans tros- och livsåskådningskollega i Göteborg, Ola 

Sigurdson, står för en alternativ tolkning i form av begreppet postmodern i boken Postmodern 

teologi: en introduktion (tillsammans med Jayne Svenungson).26 Sigurdson har även fått 

mycket utrymme för sin framläggning om det postsekulära tillståndet som beskrivs i boken 

Det postsekulära tillståndet: religion, modernitet, politik där han sätter in religion i ett 

modernt sammanhang.27  

Det postsekulära tillståndet kan sägas vara en reaktion på teorierna om sekularisering som är 

ett begrepp som ofta ses som liktydigt med icke-konfessionalitet. Från Magnus Hagevi, 

samhällsvetenskapslektor vid Linnéuniversitetet, använder jag läroboken Religion och politik 

i vilken han och författarna presenteras religionens roll i politiken ur olika perspektiv.28 I en 

text om sekularisering vore det märkligt att frångå nestorn inom socialkonstruktivism, Peter 

L. Berger. Han får här ingen framträdande roll men dock en central roll i det att jag lånar en 

definition av själva begreppet sekularisering från hans kapitel i antologin Religions in the 

Modern World.29 

1.4.2.3 Om det mångkulturella klassrummet 

Religionsvetarna Daniel Andersson och Åke Sanders bok Det mångreligiösa Sverige – Ett 

landskap i förändring har fått teckna en bakgrund till hur Sverige ser ut idag (boken utgiven 
                                                 
24 Sten Arevik och Ove Hartzell, Att göra tänkande synligt : en bok om begreppsbaserad undervisning 

(Stockholm: HLS förlag : Förlagssystem [distributör], 2007). 
25 Mattias Martinson, Postkristen teologi : experiment och tydningsförsök (Göteborg: Glänta, 2007). 
26 Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson, reds., Postmodern teologi: en introduktion (Stockholm: Verbum, 

2006). 
27 Ola Sigurdson, Det postsekulära tillståndet: religion, modernitet, politik (Göteborg: Glänta produktion, 2009). 
28 Magnus Hagevi, Religion och politik (Malmö: Liber, 2005). 
29 Peter L. Berger, ”Secularization and de-secularization”, i Religions in the modern world : traditions and 

transformations, red. Linda Woodhead (London; New York: Routledge, 2002), 291-298. 
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år 2005). I sina inledande kapitel beskriver de, med fokus på religion och kultur, hur Sverige 

gått från protestantisk kyrkstat till sekulärt samhälle med åtskillnad mellan kyrka och stat. Det 

är en ambitiös bok som med hjälp av ett antal författare beskriver hur världsreligionernas 

utveckling i Sverige sett ut sedan etablerandet till idag.30 

Christina Spännars sociologiavhandling Med främmande bagage: Tankar och erfarenheter 

hos unga människor med ursprung i en annan kultur eller Det postmoderna främlingskapet 

behandlar det ”bagage” som människor från andra kulturer tar med när de kommer till 

Sverige. Spännar undersöker hur vår identitet skapas beroende på ett antal faktorer där vår 

kulturella bakgrund och omgivning är en viktig del.31 

Till denna del av undersökningen har även material och statistik från Migrationsverket, 

Skolkommittén, Skolverket och Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund använts.  

1.4.2.4 Om modeller och metoder 

Carl E. Olivestam är teolog och didaktiker och från hans bok Religionsdidaktik – om teori, 

perspektiv och praktik i religionsundervisningen har en presentation av religionsdidaktiska 

modeller hämtats. Han redogör för modellerna, förklarar var de kommer ifrån och vad de kan 

leda till. Meningen är att beskriva hur religionskunskapsämnet formats av samhällets 

förändringar under senare delen av 1900-talet.32 

1.4.2.5 Om artiklar och källkritik 

För att fördjupa, bredda och belysa det som uttrycks i den litteratur som presenterats ovan 

ingår i den här studien också ett antal artiklar. Flest artiklar ingår under avsnittet om modeller 

och metoder och majoriteten av artiklarna kommer från Föreningen Lärare i 

Religionskunskaps tidskrift Religion & Livsfrågor. 

Vad gäller källkritik så anser Backman att varje källa ska bedömas kvalitetsmässigt. Man kan 

utgå från ett antal kriterier: gäller de slutsatser författaren gör, redovisar författaren 

inkonsekvenser, är författarens argument konsistenta och motiverar författaren varför en 

utsaga är betydelsefull eller betydelselös?33 Den litteratur jag valt ut för den här uppsatsen 

uppfyller i allmänhet dessa kriterier och är dessutom till sin natur skriven i en kritiskt 

                                                 
30 Daniel Andersson och Åke Sander, Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring (Lund: 

Studentlitteratur, 2005). 
31 Christina Spännar, ”Med främmande bagage : tankar och erfarenheter hos unga människor med ursprung i en 

annan kultur eller det postmoderna främlingskapet.” (Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2001). 
32 Carl Eber Olivestam, Religionsdidaktik: om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen (Solna: 

Liber, 2006). 
33 Backman, Rapporter och uppsatser, 72–73. 
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granskande miljö (exempelvis doktorsavhandlingar). Mer problematiskt är då att bedöma de 

artiklar som hämtats från Religion & Livsfrågor och andra tidsskrifter som kan vara skrivna 

utan krav på samma vetenskapliga granskning som facklitteraturen. För att avgöra 

kvalitetsnivån på dessa artiklar har jag i huvudsak kontrollerat om de källor som anges i 

artikeln är kända och uppfyller de källkritiska kraven ovan och om texten i sig går i linje med 

annan, redan granskad, litteratur.  

I Religion & Livsfrågor har skribenterna anknytning till religionskunskapsämnet som lärare, 

forskare eller teologer. Artiklarna i tidsskriften informerar, presenterar och debatterar kring 

ämnet religionskunskap. Tidskriften har även fungerat utmärkt för att ge mig en förståelse av 

vilka ämnen som är aktuella inom religionskunskapsundervisningen idag och under de senaste 

åren. Detsamma kan sägas om tidskriften Utbildning & Demokrati varifrån ett antal artiklar 

också hämtats. Flera av de som skrivit facklitteratur som jag i den här uppsatsen refererar till 

har även skrivit själva, och/eller i sin tur refererats till, i Religion & Livsfrågor eller 

Utbildning & Demokrati. 

1.4.3 Metoddiskussion 
Att använda textanalys som metod har fungerat bra för en studie av den här arten. Dock har 

mängden tillgänglig litteratur stundtals varit övermäktig för kursens omfattning (15 

högskolepoäng eller 10 veckor). De avgränsningar jag satte upp från början har under arbetets 

gång kompletterats och byggts ut för att ytterligare begränsa omfattningen av litteratur. 

Framförallt blev det här ett problem under arbetet med avsnittet om icke-konfessionalitet där 

det finns otaliga sätt att se på frågan. Jag valde ändå att behålla alla tre frågeställningar 

eftersom de är beroende av varandra. Jag hade kunnat fokusera på bara frågan om vad icke-

konfessionalitet innebär, men då hade uppsatsens syfte inte gått att nå. Jag hoppas kunna visa 

i mina slutsatser att det jag förlorat i djup istället vunnits i bredd. 

För undersökningens del om vad icke-konfessionalitet innebär antogs en särskild begränsning 

vad gäller litteraturen. Det gällde begreppet sekularisering och att den utvalda litteraturen 

tolkade sekularisering ur ett västerländskt perspektiv. Under arbetets gång blev det tydligt att 

det inte bara gällde för sekularisering utan även för övriga undersökta begrepp. Eftersom även 

övrig litteratur är skriven utifrån ett kristet västerländskt perspektiv är den avgränsningen 

breddad till att gälla hela undersökningen. Måhända är jag därmed fast i det som i 

undersökningen beskrivs som ett monokulturellt perspektiv. 
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Utöver de självklara problemen med att finna, eller snarare begränsa urvalet av, för studien 

relevant litteratur finns ett synkroniseringsproblem. De styrdokument som gäller för 

grundskolan idag, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet – Lgr 11, har endast varit i bruk i några månader. Det innebär att en 

försvinnande liten del av all tillgänglig forskning har gjorts på dagens styrdokument. 

Merparten av den litteratur som används i den här uppsatsen har skrivits mellan åren 1994 och 

2011 då den förra läroplanen, Lpo 94, varit i bruk. Som jag visar i avsnittet om modeller och 

metoder är skillnaderna mellan nuvarande och den förra läroplanen ibland obefintliga, varför 

resonemangen i litteraturen torde gå att överföra även till den nuvarande läroplanen. I andra 

fall är skillnaderna mellan läroplanerna större varför resonemangen inte vore giltiga, eller 

åtminstone kunde se annorlunda ut. Litteratur av det senare slaget har därför inte tagits med i 

den här undersökningen. Det här är en anledning till att ett antal artiklar från 

branschtidskrifter tagits med i undersökningen – de bygger sina resonemang på den 

nuvarande läroplanen. 

Slutsatsen jag drar av metoddiskussionen är tudelad. Undersökningen skulle kunna gå 

djupare, och därmed få högre vetenskaplig kvalitet, med mer avgränsade frågeställningar. 

Samtidigt skulle det troligen medföra ett ännu smalare monokulturellt perspektiv vilket gör att 

risken att missa viktiga aspekter ökar. Sammantaget är jag nöjd med frågeställningar och 

begränsningar som uppsatsen innehåller, de har gett mig en möjlighet att nå ett visst djup och 

en viss bredd på samma gång. Och som västerländskt kristen i allmänhet och svensk i 

synnerhet kan jag alltid luta mig mot klyschan att lagom är bäst. 
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2 Bakgrund 
Religionsdidaktik är inte ett nytt begrepp, och på intet sätt ett enkelt begrepp att förklara. 

Bland annat skiljer sig religionsdidaktiken från land till land beroende på olika (skol-) 

juridiska situationer och synen på ämnet färgas av varje forskares kontextuella bakgrund. Ett 

antal forskare, pedagoger likväl som teologer, från olika discipliner samsas inom 

religionsdidaktiken – ett ämne som tar utgångspunkt både i religionsvetenskap och i 

undervisningsvetenskap. 

Den svenska religionsdidaktiken kan sägas ha sin grund på 1600-talet när plikten för 

individen att lära sig läsa låg på familjens husbonde medan kyrkan ansvarade för att 

kontrollera kunskaperna. Det kan härledas till den lutherska synen på allmän läskunnighet. På 

1800-talet ändras ordningen så att kontrollen överfördes till skolan, dock var sockenprästen 

automatiskt skolrådets ordförande.34 Det var 1842 års skolreform som kan sägas inleda den 

moderna religionsdidaktikens historia i Sverige.35 Först 1919 avskaffades katekesen som 

läromedel vilket möjliggjorde undervisning om andra trosläror än den lutherska kristendomen. 

Därmed blev undervisningen i skolan formellt icke-konfessionell.36 

Om begreppet religionsdidaktik funnits sedan 1600-talet kan detsamma definitivt inte sägas 

för de andra begreppen i undersökningen, icke-konfessionalitet respektive mångkulturalism.  

Fram till mitten av 1900-talet var Sverige ett religiöst homogent land som tidigare mest varit 

ett emigrationsland.37 Efter andra världskriget ändrades detta och begreppet mångkulturalism 

användes första gången i Sverige på 1970-talet.38 Under decennierna efter andra världskriget 

infann sig en ny förståelse för hur världen hänger samman och hur Sverige påverkas av vad 

som sker internationellt. Religionskunskapen i skolan hade tidigare studerat religionerna för 

sig i sina respektive majoritetsmiljöer. Men med internationaliseringen och den ökade 

invandringen till Sverige uppstod behovet att även studera religioner i minoritetsmiljöer.39 

Idag består skolklasserna inte bara av etniskt och kulturellt svenska elever med traditionellt 

luthersk kristen bakgrund. Istället finns enligt statistik från Skolverket och Migrationsverket 

                                                 
34 Osbeck, ”Kränkningens livsförståelse”, 88–90. 
35 Olivestam, Religionsdidaktik, 138. 
36 Osbeck, ”Kränkningens livsförståelse”, 88–90. 
37 Andersson och Sander, Det mångreligiösa Sverige, 25–30. 
38 Elisabeth Gerle, ”Mångkulturalism - etniska grupper i skilda skolor eller överlappande identiteter inom den 

allmänna skolan?”, Utbildning & Demokrati, num. 3 (1999): 23-42. 
39 Edgar Almén och Hans Christian Øster, Religious education in Great Britain, Sweden and Russia : 

presentations, problem inventories and commentaries : texts from the PETER project (Linköping: Linköping 
University Electronic Press, 2000), 78–81. 
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omkring 14 % elever med utländsk bakgrund.40 För lärarna i religionskunskap innebär det här 

andra didaktiska utmaningar idag än det gjorde före andra världskriget. 

I början av 1900-talet hette skolämnet kristendomsundervisning och syftet var att skola 

eleverna in i kristendomen genom användande av den lutherska lilla katekesen. I och med 

1969 års läroplan blev religionskunskap ett orienteringsämne med krav på objektivitet i 

undervisningen. I 1994 års läroplan kom tillägget att undervisningen skulle vara 

konfessionslös. Olivestam presenterar hur lärare under Lpo 94 tyckte att det var svårt att 

förhålla sig till kravet på konfessionslös religionsdidaktik när den (på gymnasiet) mest 

använda läroboken i religionskunskap var från 1952. Nu, i 2011 års läroplan, ska 

undervisningen vara konfessionslös men fostra eleverna i överensstämmelse med kristen 

etik.41 Det är en av de didaktiska utmaningarna för religionskunskapslärare och bakgrunden, 

eller anledningen, till den här uppsatsens frågeställningar. 

  

                                                 
40 Skolverket, Med annat modersmål - elever i grundskolan och skolans verksamhet, 2008, 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2116. 
41 Olivestam, Religionsdidaktik, 9–17. 
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3 Undersökningsdel 
I följande kapitel återfinns den undersökande delen av uppsatsen. Själva 

undersökningen har fokus på underfrågorna om religionsdidaktik, icke-konfessionalitet, 

mångkulturella klassrum och möjliga metoder som presenteras och summeras separat. 

3.1 Vad innebär begreppet religionsdidaktik? 
Med utgångspunkt i begreppet didaktik (i stort) följer en presentation av en avsmalning mot 

det mer specifika begreppet religionsdidaktik.  

3.1.1 Om lärprocessen 
Den traditionella synen på didaktik definieras av pedagogikprofessorn Sven G. Hartman i 

antologin Livstolkning och värdegrund som ”konsten att lära ut”. Vid utövande av den 

konsten kan läraren ställa sig tre frågor: vad ska utgöra undervisningens innehåll, hur ska 

stoffet presenteras och bearbetas och varför ska ett visst kunskapsområde tas med. Hartman 

lägger till dessa klassiska frågor ännu en fråga: vem riktar sig undervisningen till?42 

Religionsvetenskapsforskaren Christina Osbeck vill lägga tyngdpunkten på frågan: För vem? 

Hon sätter eleven i centrum av lärprocessen som, förutom själva centrum även innefattar ett 

förarbete och ett efterarbete. Om eleven är i centrum så påverkas detta centrum av en mängd 

aktörer, inte bara lärare utan även rektorer, institutioner och det omgivande samhället i stort. 

Det som har störst påverkan på elevens lärprocess torde vara institutionerna i form av 

styrdokument från Skolverket (egentligen regeringen).43 Osbeck redogör för hur studier bland 

lärare sammantaget visar att religionsdidaktiken många gånger stannar vid att dela med sig av 

tankar om livsfrågor. Forskarna hävdar därför att ”diskussionerna måste lyftas så att också en 

samhällelig och politisk dimension innefattas”.44  

Samtidigt visar studier bland elever på olika spår: a) skolämnet religionskunskap tar upp 

livsfrågor av både besvarbar och obesvarbar art, b) religionskunskap som integrerar olika 

komponenter i livsåskådningsspektrat är att föredra och c) religionskunskap har möjlighet att 

ge eleverna verktyg för att ”utveckla ett språk att bygga upp en personlig livsåskådning med 

hjälp av”.45 Osbeck sammanfattar därför sin beskrivning med bland annat följande ord: 

Religionskunskapsämnet i svensk skola är inte bara ett faktaorienterat ämne utan 

också ett färdighetsinriktat. Ämnet syftar inte bara till att eleverna lär sig OM 

                                                 
42 Almén m.fl., Livstolkning och värdegrund, 241–242. 
43 Osbeck, ”Kränkningens livsförståelse”, 96–101. 
44 Ibid., 120. 
45 Ibid., 116. 
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religion utan också AV.46 När skolans lärande ses som ett diskursivt praktiserande 

blir en avgörande fråga hur undervisningen bidrar till att utveckla elevernas språk 

och praktik och därmed deras lärande. Med utgångspunkt i religionskunskap kan 

man fråga sig hur ämnet bidrar till att utveckla språket om livet och därmed deras 

livsförståelse.47 

Att eleverna ska lära sig både om och av religioner har betydelse framförallt för frågan 

om de metoder som presenteras senare i uppsatsen. Som en del i de modellerna är det 

diskursiva praktiserandet en byggsten. 

3.1.2 Om religionens roll 
Den brittiske antropologen och forskningsresanden Sir Edward Alan Evans-Pritchard 

konstaterade 1972, strax före sin död, att ”uttalanden om ett folks religiösa tro måste alltid 

behandlas med största försiktighet, för [det] kräver en ingående kunskap om ett folks språk 

och även en medvetenhet om hela systemet av idéer som en tro är del av.”48  

Rune Larsson, universitetslektor emeritus i praktisk teologi och religionspedagogik vid Lunds 

universitet, hävdar i samma anda att för att lära sig något på riktigt måste man se hur 

religionen ser ut i praktiken, genom att fråga en praktiserande troende hur han eller hon tolkar 

sin religion, med andra ord att se med andras ögon.49 Han vill få oss att se dagens religion 

istället för historiens religion. Studium av böcker i form av heliga böcker (till exempel Bibeln 

eller Koranen) har sin plats men bör ses som ett av flera sätt att studera kultur och religiösa 

dokument. 

I antologin Livstolkning och värdegrund skriver universitetslektorn Edgar Almén om olika 

”frestelser” en religionslärare kan falla för och som påverkar inte bara läraren själv utan 

naturligtvis även elevens lärprocess. Som exempel nämner han bland annat att begränsas av 

det egna engagemanget (att beskriva kristendomen med inifrånperspektiv och andra religioner 

med utifrånperspektiv) och att beskriva kristen tro som ett system av sanningar (att utgå från 

ett språk som härstammar från katekesen). Han funderar över dessa och andra frestelser och 

presenterar några ”vägmärken” för läraren att sikta mot. Alla handlar de om nyfikenhet – att 

vara nyfiken på sin egen tro, att genom att lyssna på andra individer (i exempelvis 

                                                 
46 Ibid., 153. 
47 Ibid., 154–155. 
48 Fiona Bowie, The anthropology of religion : an introduction (Malden, MA; Oxford: Blackwell Pub., 2006), 19 

(min översättning). 
49 Rune Larsson, ”’Praktiserad’ religion – något som lever i människor och formar människors liv”, Religion & 

Livsfrågor 2, num. 2 (2004): 6-8. 
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läromedlen) vara nyfiken på deras perspektiv, att vara nyfiken på mönstren som ligger bakom 

tron, att vara nyfiken på heliga texter och symboler.50 

Förutom nyfikenheten är det kunskapen som står i centrum i skolan. Lärarutbildarna Sten 

Arevik och Ove Hartzell beskriver i sin bok Att göra tänkande synligt hur kunskap kan delas 

upp i direkt kunskap och indirekt kunskap. Eftersom kunskap och erfarenhet hänger tätt 

samman använder författarna dessa begrepp i samma sammanhang. Direkt kunskap och 

erfarenhet är något som individen själv upplever, sådant som individen själv tar in med hjälp 

av sina sinnen. Indirekt kunskap och erfarenhet är sådant som vi fått in i symbolisk form, till 

exempel genom berättelser, texter eller bilder. Indirekt kunskap och erfarenhet kommer alltså 

från källor som måste tolkas innan kunskapen och erfarenheten är vunnen. Arevik & Hartzell 

frågar sig vilken kunskapsform som påverkar oss mest, den direkta eller den indirekta, och 

låter frågan stå delvis obesvarad. De hävdar att den direkta ger oss mer beständiga 

erfarenheter (exempelvis att uppleva en känsla) men att den indirekta är nödvändig för att 

tillgodogöra sig viss kunskap (exempelvis att jorden är rund). Båda typerna av kunskap och 

erfarenhet är därför nödvändiga för god undervisning.51 

3.1.3 Summering: Religionsdidaktik 
Om didaktik definieras som ”konsten att lära ut” torde religionsdidaktik kunna sammanfattas 

som ”konsten att lära ut om religion”.  

Utformningen av den lärprocess eleverna befinner sig i styrs enligt forskarna i hög grad av hur 

skolans styrdokument är utformade. Dessa lyfter idag fram att elever ska tillägna sig både 

kunskap om och lärande av, eller färdigheter i, olika religioner. Med hjälp av dessa kunskaper 

kan eleverna utveckla ett språk som hjälper dem till livsförståelse och i förlängningen ger dem 

en egen personlig livsåskådning. 

När man gör uttalanden om religion måste man vara försiktig så till vida att synen på varje 

given religion skiljer sig åt beroende på om man har ett inifrån- eller ett utifrånperspektiv. 

Den som har ett inifrånperspektiv berättar om religionen på ett annat sätt än den som har ett 

utifrånperspektiv. I dagens skola faller lärare ofta för frestelsen att beskriva kristendomen ur 

ett inifrånperspektiv. Det behöver inte i sig vara ett problem, så länge både lärare och elever 

är medvetna om problematiken. 

                                                 
50 Almén m.fl., Livstolkning och värdegrund, 176–191. 
51 Arevik och Hartzell, Att göra tänkande synligt, 132–134. 
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Elevers nyfikenhet och lärande av kunskap kan vara grunden för religionsdidaktiken. Om 

eleverna genom undervisningens upplägg får en bra blandning mellan direkt kunskap och 

indirekt kunskap (erfarenheter) kan de tillgodogöra sig mesta möjliga inför sitt kommande 

vuxenliv. 

3.2 Vad betyder icke-konfessionell i ett samhälle byggt på kristen tradition? 
Begreppet icke-konfessionalitet är svårt att fånga kärnan av eftersom det går att tolka på så 

många olika sätt. I det här kapitlet presenteras några av tolkningssätten genom att 

exemplifiera med några forskares arbeten. Här beskrivs begreppet sekularisering och det ges 

en kort presentation av begreppet postkristen innan det redogörs för det postsekulära 

tillståndet.  

3.2.1 Begreppet sekularisering 
Ett sätt att beskriva icke-konfessionalitet är genom att se det som samma sak som 

sekularisering. Det finns förvisso ett antal sätt att se på sekularisering och här presenteras 

några av de perspektiven. 

Peter L. Berger är professor i luthersk teologi och skriver om sekularisering i antologin 

Religions in the Modern World. Han hävdar att sekularisering går att finna i alla delar av 

världen, om än i olika form och stadier. Han definierar sekularisering som ”den process 

genom vilken religion minskar i betydelse både i samhället och i individens medvetande”52 

Denna definition tydliggör skillnaden mellan å ena sidan sekularisering och å andra sidan 

begrepp som ateism eller agnosticism. Sekularisering är en politiskt grundad process snarare 

än en konfession eller religion i sig.53 Samtidigt medger han att religion inte lär försvinna utan 

tvärtom fortfarande är utbredd även bland sekulära intellektuella.54 

Samhällsvetenskapslektorn Magnus Hagevi presenterar i läroboken Religion och politik en 

närliggande definition. ”Sekularisering är att för allt fler människor och inom allt fler 

samhällsområden betyder religionen allt mindre.”55 Som exempel visar Hagevi på hur 

institutionerna fungerar i ett sekulariserat samhälle. Varje institution har ansvar för en 

begränsad sektor av samhället, till exempel skola eller sjukvård. I ett mindre sektoriserat 

samhälle, eller det svenska samhället på 1800-talet var sockenprästen ansvarig för både 

utbildning och folkets välbefinnande. Utöver sektoriseringen kan även individualiseringen 

                                                 
52 Berger, ”Religions in the modern world”, 296 (min översättning). 
53 Ibid., 291–298. 
54 Charles T. Mathewes, ”An Interview with Peter Berger”, Hedgehog Review 8, num. 1/2 (2006): 157. 
55 Hagevi, Religion och politik, 15. 
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och rationaliseringen anses ligga till grund för sekulariseringen. Individen blir i större 

utsträckning sin egen, utan traditionella roller och begränsningar i form av föräldrarnas 

samhällsposition eller ens könstillhörighet. Var och en kan själv välja sin yrkesbana och 

framtidsväg. Rationaliseringen bygger ytterligare på detta genom att individen och 

institutionerna väljer de medel som bäst uppfyller uppsatta mål. Totalt sett antas dessa tre 

skäl; sektorisering, individualisering och rationalisering, öka ett samhälles sekularisering.56 

På samhällsnivå har, enligt sekulariseringsförespråkarna, religiositet i det moderna svenska 

samhället en mindre påverkansroll än tidigare. Under i stort sett hela 1900-talet växte den 

politiska rörelsen kristdemokrati fram i Europa. I Hagevis antologi gör 

statsvetenskapsprofessorn Marie Demker en genomgång av hur det först rörde sig om 

katolska, sedan ekumeniska och till slut protestantiska kristdemokratiska partier. Oavsett hur 

partierna ser ut i de olika länderna har de gemensamt att de på samhällsnivå försöker föra 

fram en religiös minoritets åsikter i ett allt mer sekulariserat samhälle. I sin barndom sökte 

partierna återinföra religionens auktoritet i staten medan de idag snarare är uppbyggda av 

religiöst inspirerade partiideologer och väljare.57 

Religiositet är alltså en angelägenhet för den enskilda människan. Undersökningar som gjorts 

efter världshändelser visar att religiositeten (definierad som kyrkobesök eller hur viktigt de 

intervjuade anser att ”frälsning” är) tenderar att tillfälligt öka. Till exempel ökade efter 

terrorattentatet i New York den 11 september 2001 den internationella krigspolitiken i 

exempelvis Irak och Afghanistan varpå religiositeten ökade i Sverige, åtminstone bland 

personer under 40 år. Hagevi gör en poäng av att personer under 40 år (idag under 50 år) 

aldrig gått i skola då religionsundervisningen fortfarande hette kristendomskunskap (det 

försvann år 1969).58 

Det är viktigt att minnas att samtidigt som sekulariseringsprocessen pågår för fullt i Sverige så 

lever många människor nära sin religion – i sin konfession. Religionsvetarna Daniel 

Andersson och Åke Sander skriver om detta i antologin Det mångreligiösa Sverige – Ett 

landskap i förändring. Individens religion påverkar hela livssituationen – ens sätt att leva, 

tänka, känna och handla.59 De beskriver också möjliga konflikter mellan det så kallat sekulära 

Sverige och vissa religiösa grupper. Som exempel tar de slöjdebatten som pågått i media de 

                                                 
56 Ibid., 16–19. 
57 Marie Demker, ”Europas kristdemokrati - partier och ideologi”, i Religion och politik, red. Magnus Hagevi 

(Malmö: Liber, 2005), 116-133. 
58 Hagevi, Religion och politik, 206–221. 
59 Andersson och Sander, Det mångreligiösa Sverige, 9–15. 
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senaste åren. ”Om nu Sverige är så sekulariserat som många hävdar, är det då inte märkligt att 

”de andras” religiösa praxis väcker så starka känslor hos människor och blir en så stor 

angelägenhet i media?”60 Till skillnad från teorier i mitten av 1900-talet som siade om att 

religionen snart spelat ut sin roll pekar Andersson & Sander på en tudelad tendens. Samtidigt 

som människor söker sig bort från de traditionella religiösa samfunden så ökar intresset för 

livsåskådningsmässiga frågor.61 

Till sist några ord om huruvida icke-konfessionalitet och sekularisering ses som liktydiga 

begrepp i den offentliga opinionen. Humanisternas ordförande Christer Sturmark och prästen 

Annika Borg skriver i en debattartikel i september 2011 om sin syn på schismen mellan just 

humanisterna och kyrkan som delar många värderingar, om än inte trossatser.62 De anknyter 

till Bergers definition av sekularisering och säger att det är de värderingarna, inte någon 

särskild konfession, som ska bygga samhället. Borgs och Sturmarks grundteori är att 

samhället (och som del i det – skolan) kan byggas på sekulär grund utan att för den skull 

kräva vare sig konfession eller icke-konfession. ”Religion är en del av samhället, men får inte 

styra till exempel lagstiftning, rättsskipning eller utbildningsväsende”.63 

3.2.2 Begreppen postkristen och postmodern 
Religionsvetaren Mattias Martinson ger i sin bok Postkristen teologi: Experiment och 

tydningsförsök ett bidrag till tolkningen av vad som sker med religion i dagens samhälle. 

Boken syftar till att bidra till ett akademiskt fält där ”kristna intressen inte dominerar eller 

påverkar varje teologisk agenda.”64 Han menar att det kristna arvet styr vad vi gör, men bara 

för att religiositeten i form av kyrkligt engagemang minskar betyder inte det att tron dör ut. 

Istället har tron idag en chans att verkligen blomma ut och ge människor en ny förståelse för 

religion.65 Det här går således stick i stäv med vad sekulariseringsforskarna ovan hävdar. 

Angående övergången till sekularisering resonerar Ola Sigurdson, professor i tros- och 

livsåskådning, och Jayne Svenungsson, docent i systematisk teologi, i antologin Postmodern 

teologi: En introduktion. De presenterar hur religionen, ”vetenskapernas drottning”, under 

1500-talet och framåt fick konkurrens från naturvetenskaperna som införde nya sorters krav i 

                                                 
60 Ibid., 77. 
61 Ibid., 40–44. 
62 Förbundet Humanisterna beskriver sig själva på sin hemsida som värnare ”om det sekulära samhället och 

åtskillnaden mellan religion och politik”. Läs mer på www.humanisterna.se. 
63 Annika Borg och Christer Sturmark, ”Kyrkan måste sluta fred med religionskritikerna”, DN Debatt, 

September 10, 2011, http://www.dn.se/debatt/kyrkan-maste-sluta-fred-med-religionskritikerna. 
64 Martinson, Postkristen teologi, 12. 
65 Ibid., 47–48. 



20 
 

forskningen. För att mäta sig i konkurrensen utvecklades teologin åt flera håll, i den ena 

extremen avvisades kategoriskt allt som hade med naturvetenskap att göra, i den andra 

extremen sökte teologerna anpassa teologin till det nya synsättet på vetenskap.66 

Postmodern kristendom är, likt Martinsons postkristna teori ovan, ett forskningsområde 

centrerat till Europa och Nordamerika. Sigurdson och Svenungsson hänvisar till ett antal 

filosofer såsom Husserl och Heidegger, vilka alla lyft fram insikten om att den kontext 

människan lever i, till exempel språk och social miljö, till stor del avgör synen på kunskap. 

Utifrån den postmoderna kontext som växte fram under 1900-talets andra hälft har teologin 

därför formats för att kunna fungera i dagens samhälle.67 

3.2.3 Begreppet postsekulär 
Sigurdson undrar i sin egen bok Det postsekulära tillståndet hur religion och politik hänger 

samman idag. Han diskuterar de definitioner av sekularisering som gjorts av andra och honom 

själv och ifrågasätter tanken att vi blir mindre religiösa och istället mer sekulära. Istället 

beskriver han hur vi idag lever i något som han kallar för ett postsekulärt tillstånd, ”dvs ett 

tillstånd som varken går att identifiera med ett entydigt religiöst eller ett sekulärt samhälle”.68 

Han tar sin utgångspunkt i kristendomen och menar att religionen verkar frodas i det moderna 

samhället. Värden som frihet, tolerans, universalitet och mänskliga rättigheter har inte bara en 

historisk koppling till religion utan är även viktiga samband idag och i framtiden. Därför för 

han uttryckligen sina resonemang i medvetande om att dagens syn på religion är formad av 

historien och att det är ogörligt att skilja mellan lära och liv.69 

Sociologen José Casanova har en tes kring tre moment i den klassiska sekulariseringsteorin 

(som känns igen från presentationerna i föregående avsnitt). Sigurdson presenterar och 

argumenterar mot dessa: 

I en samhällelig differentieringsprocess skiljs den religiösa sfären från den politiska, 

ekonomiska och vetenskapliga och blir en egen autonom sfär vid sidan av de andra. Men 

Sigurdson påpekar återigen att religionen, liksom de övriga sfärerna, är kontextbunden och 

därför måste ses utifrån sitt historiska sammanhang. Att vi under vår livstid sökt ha vattentäta 

skott mellan exempelvis tro och vetenskap betyder inte att det alltid varit så, eller att det alltid 

                                                 
66 Sigurdson och Svenungsson, Postmodern teologi, 7–21. 
67 Ibid., 32–39. 
68 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, 11. 
69 Ibid., 7–14. 
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kommer att förbli så. Religion är således en kulturell produkt, skapad utifrån den kontext där 

den formats, och detsamma gäller för begrepp som modernitet och sekularisering.70 

I den andra delen av Casanovas tes ska religionerna vara på väg att försvinna, och under den 

senare hälften av 1900-talet var det många, både sekulariseringsanhängare och 

religionsanhängare, som såg religionens utdöende som något ofrånkomligt. De senaste 

decennierna har detta dock ändrats. Sigurdson exemplifierar detta genom att lyfta fram 

kristendomens roll i USA:s inrikes- såväl som utrikespolitik, kristendomens expansion i Asien 

och den islamiska väckelsen i stora delar av världen. Sekularisering har tidigare setts som 

symbiotiskt med modernitet, men som exemplen visar är det inte så enkelt. Sigurdson talar 

därför om ”multipla moderniteter”, att modernisering i resten av världen inte måste följa 

Västeuropa som mall. Sekularisering kan därför mycket väl ske samtidigt som religiositeten 

växer, beroende eller oberoende av varandra.71 

Den tredje och sista delen i Casanovas teori är samtidigt den som Sigurdson diskuterar genom 

hela Det postsekulära tillståndet. Tesen är att sekularisering och religiositet har 

”privatiserats”. Det verkar som att den enskilda individens religiositet har övergått från att 

tillhöra en religion till att tro på en religion.72 Individen väljer inte att tillhöra en religiös 

institution, exempelvis Svenska Kyrkan, för tillhörighetens skull, utan som ett sätt att utöva 

sin egen religiositet. Vad den religiösa institutionen anser spelar därför inte lika stor roll för 

individen som själv väljer ut de delar ur religionen som anses viktiga. Men Sigurdson hävdar 

att det bara är ett annorlunda sätt att ta till sig (eller förklara) religiositet, det betyder inte att 

religiositeten minskat. En förklaringsmodell till detta kan vara att statskyrkorna i Europa ofta 

betraktats som offentliga myndigheter medan religiösa sammanslutningar tillhör den privata 

sfären. Det har historiska rötter i det att staten (exempelvis efter franska revolutionen) sökte 

kräva lydnad från medborgarna oavsett vilken religiös övertygelse de har. I USA har de 

religiösa rörelserna snarare varit mer lika privata företag. Men under hela 1900-talet har 

européer, ofta genom folkrörelser såsom frikyrkor eller fackföreningsrörelser, gjort uppror 

mot statskyrkan och strävat efter att stå utanför kyrklig kontroll. Sverige kan ses som ett 

undantag där staten och kyrkan gick skilda vägar så sent som år 2000. Två andra exempel är 

att man i Frankrike skiljer strikt mellan privat och offentligt för att uppnå religionsneutralitet i 

det offentliga (vilket bland annat lett till kontroversiella lagar om exempelvis huvudduk på 

                                                 
70 Ibid., 28–31. 
71 Ibid., 31–35. 
72 Sigurdson använder de engelska orden ”belonging” respektive ”belief”. 
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offentlig plats) och i USA tillåts religionen i det offentliga livet så länge staten inte styrs av 

någon bestämd religiositet eller kyrka.73 

Poängen med Sigurdsons resonemang landar i att vi inte lever i en mer sekulariserad värld 

utan i ett postsekulärt tillstånd. Vi har tagit till oss religion på ett annat sätt än tidigare och 

den sekulära staten tar återigen större hänsyn till frågor av religiös betydelse. En recensent 

sammanfattar Sigurdsons tes som att vi i vår kulturkrets är ”arvtagare till en kristen tradition, 

vare sig vi vet om det eller inte.”74 Sigurdson drar en parallell till demokratiseringsprocesser 

som aldrig avstannar när han hävdar att detsamma gäller före religionen, det finns inget som 

säger att religionen måste ta slut. I det postsekulära tillståndet är relationen mellan religion 

och sekularisering aldrig färdig, stabil och harmonisk, det är en ständig utveckling.75 

3.2.4 Summering: Icke-konfessionalitet 
Icke-konfessionalitet går att tolka på många olika sätt. I dagens ”översekulariserade” 

västvärld har begreppet postkristen lyfts fram som beskrivning av den kris kristendomen 

befinner sig i. Forskare är oense om hur det ska tolkas och det finns minst tre synsätt på hur 

man ska förhålla sig till utvecklingen. Vissa vill helt ta avstånd från det postkristna, andra ser 

möjligheter för en nystart för kristendomen och åter andra vill utveckla teologin med grund i 

dagens postkristna villkor. Vissa, som Sigurdson, hävdar att kristendom inte längre är det 

främsta kittet som håller samman det sociala och kulturella livet. Martinson säger tvärtom att 

vi, oavsett om vi erkänner det eller ej, fortfarande är bundna av det religiösa arvet. 

Som del i allt det ovan beskrivna finns begreppet sekularisering. En allområdande definition 

saknas, men ett grundelement verkar de flesta forskare vara överens om: sekularisering 

innebär åtskiljande av stat och religion. Några hävdar att det enbart handlar om politikens och 

religionens skilsmässa, andra går djupare. Man kan beskriva det med exempel från 

institutionerna som, i ett sekulariserat samhälle, ansvarar för varsin del av ett sektoriserat 

samhälle till skillnad från det religiösa samhälle där kyrkan ansvarade för alla sektorer, såsom 

utbildning och sjukvård. Samtidigt lever många människor i det sekulariserade samhället nära 

sin religion, i en konfession. Religiositet verkar alltså i det sekulariserade samhället bli en 

personlig angelägenhet. 

                                                 
73 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, 31–47. 
74 Stefan Helgesson, ”Än hörs ekot av Gud”, DN Debatt, December 16, 2009, http://www.dn.se/kultur-

noje/essa/an-hors-ekot-av-gud. 
75 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, 332–334. 
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Begreppet postsekulär innefattar en tolkning av sekulariseringens utveckling. I en samhällelig 

differentieringsprocess ska de politiska och religiösa sfärerna skiljas från varandra. Båda 

sfärerna är formade med en historisk bakgrund och måste tolkas kontextuellt. Att religionerna 

skulle vara på väg att försvinna menar förespråkarna för postsekularism är felaktigt. Eftersom 

sfärerna är åtskilda kan de nu utvecklas, mer eller mindre oberoende av varandra. Samtidigt 

lever många människor nära sin religion, trots att de i övrigt är medlemmar i ett sekulariserat 

samhälle. Religionen har privatiserats och istället för att ”tillhöra en religion” kan man 

beskriva människor som att de ”tror på en religion”. 

Enligt läroplanen ska undervisningen vara icke-konfessionell men vila på kristen etisk 

tradition. Det visar att beslutsfattarna är medvetna om att vi är mer eller mindre bundna i vår 

religiösa bakgrund men samtidigt att det är viktigt att hålla isär den religiösa och den politiska 

sfären. I en offentlig miljö som skolan ska ingen påtvingas en viss religion utan det ska 

tvärtom vara en sekulariserad miljö. I och med åtskillnaden mellan sfärerna erbjuds, eller 

tillåts, människor vara religiösa i den privata sfären. Samtidigt är religionen fortfarande 

närvarande i den offentliga sfären, exempelvis i slöjdebatten, vilket gör att Sigurdsons 

postsekulära tillstånd som ”varken går att identifiera med ett entydigt religiöst eller ett 

sekulärt samhälle” är en träffande beskrivning.76 Således kan det konstateras att icke-

konfessionalitet, i läroplanens förståelse, innebär en medvetenhet om vårt kristna arv men att 

skolan ska sträva efter att låta eleverna hantera sin eventuella religiositet på sin privata tid. 

3.3 Vad är ett mångkulturellt klassrum? 
Begreppet ”mångkulturellt” användes första gången (i Sverige) på 1970-talet och har därefter 

spritt sig i debatten utan att för den skull bli särskilt väldefinierat av de debatterande.77 I det 

här avsnittet ges en möjlig definition av begreppet så som det kan användas i skolan. Vidare 

ges exempel på vad som kan vägas in i mångkulturella sammanhang. 

Det bör påpekas att oavsett hur mångkulturalitet definieras så har de siffror som presenteras 

nedan ingen direkt avspegling i hur varje enskild klass ser ut. I en klass kanske det bara går 

elever som kommer från traditionellt svenska kristna hem, i en annan klass bara elever från 

hem med annan religiositet och i en tredje klass en blandning av elever från olika kulturer och 

olika religioner. Även om det ofta talas om elever som en grupp odefinierade individer är det 

viktigt att minnas att varje klass, och varje elev, har sina unika drag. 
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77 Gerle, ”Mångkulturalism”, 23–42. 
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3.3.1 Om kulturell tillhörighet 
Begreppet mångkulturalitet kan helt enkelt betyda att flera kulturer blandas. Men vad är då en 

kultur? Sociologen Christina Spännar definierar kultur genom att utifrån Baumans teorier 

beskriva två extremer. I det ena fallet liknas kultur vid ett korallrev som är uppbyggt av lager 

på lager med koralldjur. Det är bara det översta lagret djur som lever. De ser ut att leva fritt 

men sitter bokstavligt talat fast i tidigare generationer. Varje ny generation bygger således på 

det som skapades av föregående generation. I den andra liknelsen beskrivs kultur som ett 

elektriskt fält, ett fält utan fasta gränser där kulturen kan spridas i vilken riktning som helst. 

Om man slår av strömmen försvinner spänningen och liknelsen betyder att utan människor 

finns ingen kultur. Människan måste agera och kommunicera, annars blir det ingen kultur.78  

Spännar beskriver hur unga människor som lever i en annan kultur än hemkulturen formas av 

mötena dem emellan. Några känner sig klämda mellan hemkulturen och majoritetskulturen 

samtidigt som andra känner sig som en del av båda, fast i olika situationer. Åter andra 

upplever att de båda kulturerna har smält samman till en hel identitet. ”Några kommer så 

småningom fram till att de först och främst är människor, varken det ena eller det andra men 

möjligen både och.”79 

Teologen och etikern Elisabeth Gerle definierar mångkulturalitet som något som ”utgår från 

att människor bär på många olika erfarenheter och kulturella särdrag”.80 Den definitionen 

möjliggör respekt för olika kulturer som samsas i den svenska skolan. En individ som känner 

sig hemma i en kultur (eller flera) och känner att skolan accepterar olika kulturer blir stärkt i 

sin identitet som människa. Respekten för olika kulturer innebär också att kunna diskutera 

”vad som är bra och dåligt, rätt och fel, ont och gott inte bara inom kulturer utan också mellan 

kulturer”.81 Genom respekt och diskussioner undviker skolan att ”stänga inne” individen i ett 

fack. Genom öppna möten mellan kulturer tillåts elever att utvecklas till egna individer som 

själva ser vad som är positivt med de olika kulturer man möter. Om vi ”reflekterar över och 

även ifrågasätter vår egen kultur, skulle detta inte bara medföra större förståelse för andra 

kulturer, utan även för strukturerna i vår egen.”82 Den inställningen förstärks av Spännar som 

förklarar hur en dubbelkulturell tillhörighet ofta medför en förmåga att förstå symboler, en 

öppenhet för att omvärdera sin förståelse och (i fråga om tvåspråkiga unga) ett ökat sinne för 

                                                 
78 Spännar, ”Med främmande bagage”, 90–92. 
79 Ibid., 203. 
80 Gerle, ”Mångkulturalism”, 37. 
81 Ibid., 38. 
82 Spännar, ”Med främmande bagage”, 218. 



25 
 

detaljer i en utsaga.83 Att ha respekt för kulturer kan alltså lära individen att förstå mer om sin 

egen kultur likväl som ge en ökad tolkningsförmåga. 

Ett sätt att ”beräkna” olika kulturer i skolan är genom att se på hur stor andel av eleverna som 

har sin bakgrund i ett annat land än Sverige. Enligt Skolverkets syn så har en elev utländsk 

bakgrund om eleven är född utomlands eller om båda föräldrarna är födda utomlands. Elever 

med utländsk bakgrund är namnet på en rapport från Skolverket år 2004. Som namnet antyder 

handlar det om just elever med utländsk bakgrund, en otroligt heterogen grupp. Enligt 

Skolverkets beräkningar uppgick andelen elever med utländsk bakgrund till 14,5 %. Av dessa 

hade en majoritet sin bakgrund i Östeuropa eller Mellanöstern men länder från alla delar av 

världen är representerade bland eleverna.84 I samma rapport anges att andelen elever med 

utländsk bakgrund var nästan densamma år 1998 och i rapporten Med annat modersmål från 

2008 anges den till 14 %.85 Det finns inga dagsaktuella siffror men sett till att andelen elever 

med utländsk bakgrund varit konstant över två decennier kan den antas ligga i samma område 

idag. 

3.3.2 Om religiös tillhörighet 
Fram till mitten av 1900-talet kan Sverige beskrivas som ett religiöst homogent land. Vårt 

land ligger långt bort från stormakter, har aldrig koloniserats och har fram till dess varit ett 

emigrationsland. Idag finns det däremot över 140 modersmål bland vår befolkning. Sedan 

1930 har inga officiella mätningar av religiös tillhörighet gjorts i Sverige (ofta förklarat med 

vad som hände i Nazityskland några år senare).86 Idag är det därför svårt att avgöra hur många 

som identifierar sig med olika religioner. Ett sätt att räkna är att utgå från antalet medlemmar i 

samfunden.87 Svenska Kyrkan anger sig ha 6,7 miljoner medlemmar (år 2009).88 Nämnden för 

Statligt Stöd till Trossamfund anger hur många medlemmar eller registrerade deltagare i en 

verksamhet som olika samfund har. De anger medlemsantalet (år 2008) i Ortodoxa kyrkor till 

ca 115 000 medlemmar, Romersk-katolska till ca 90 000 och övriga kristna samfund till ca 

430 000 medlemmar. Samtidigt har islamiska församlingar ca 110 000, judiska församlingar 

                                                 
83 Ibid., 208–210. 
84 Skolverket, Elever med utländsk bakgrund (Stockholm, 2004), 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1355. 
85 Skolverket, Med annat modersmål. 
86 Andersson och Sander, Det mångreligiösa Sverige, 25–30. 
87 Samtidigt är det vanskligt att utifrån det dra slutsatsen att varje medlem är en aktivt religiös utövare. Statistik 

som Magnus Hagevi presenterar i sin artikel Religiositet över tid och rum visar att år 2000 hade andelen 
svenskar som regelbundet besöker kyrkan sjunkit till 10 %. Även om inte den siffran heller säger något om 
hur många svenskar som anser sig ha en konfession är det ett tecken på problemet med att utgå enbart från 
medlemsantal. Läs mer i Hagevi, ”Sakralisering efter sekularisering?”. 

88 Svenska Kyrkan, Faktablad kring Svenska Kyrkans ekonomi, 2010, 
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=730144. 
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ca 10 000 och buddhistiska samarbetsrådet ca 6 000 medlemmar.89 Enligt statistik från 

Migrationsverket har, totalt under åren 1980-2010, knappt två miljoner människor beviljats 

uppehållstillstånd i Sverige (därmed inte sagt att de fått svenskt medborgarskap).90 Självklart 

mäter inte heller Migrationsverket vilken religiös tillhörighet människor har, men rimligtvis 

finns bland de två miljonerna ett antal olika konfessioner. Detta ger en fingervisning om hur 

mångreligiöst Sverige är idag. 

3.3.3 Summering: Mångkulturalitet 
Att något är mångkulturellt betyder helt enkelt att mer än en kultur möts. En kultur kan, likt 

ett korallrev, vila på tidigare generationers erfarenheter eller vara som ett elektriskt fält där det 

enda som binder samman är mänsklig kontakt, aktion och kommunikation. Enligt en annan 

definition, som kan sägas ligga mittemellan liknelserna ovan, bär människor på olika 

erfarenheter och kulturella särdrag. Det synsättet tillåter en individ att känna sig hemma i flera 

kulturer på samma gång. 

I en beräkning av kulturer i den svenska skolan kan man på siffror från Skolverket anta att ca 

14 % av eleverna har utländsk bakgrund. I ett annat sätt att resonera kan man utifrån siffror 

över medlemskap i religiösa organisationer beräkna hur många troende det finns inom de 

olika religionerna. Båda dessa sätten är högst osäkra beräkningsmetoder. Vad säger att 

utlandsföddas kulturer skulle skilja sig mer från ”den svenska” kulturen än vad lokala 

traditioner inom Sverige skiljer sig sinsemellan? Och vad säger medlemskap i en organisation 

annat än att en individ är just medlem? Att jämföra siffrorna för Svenska Kyrkan, där 

majoriteten av Sveriges befolkning föddes, och därmed automatiskt blev medlemmar, före 

statskyrkans skiljande från staten med siffror för andra religiösa organisationer där individer 

aktivt måste bli medlemmar blir naturligtvis missvisande. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en kultur kan definieras på olika sätt och att 

mångkultur uppstår där olika kulturer möts. I Sverige och i den svenska skolan möts elever 

med olika bakgrund och erfarenheter vad avser bland annat kultur och religion. Hur många 

kulturer och religioner som där förekommer går inte att avgöra med statistiskt godtagbara 

metoder. Resonemangen i kapitlet om icke-konfessionalitet får i det här sammanhanget två 

följder. Dels slås det fast att människors religion (och i den här kontexten även kultur) är en 

                                                 
89 Nämnden för statligt stöd till trossamfund, ”Statistik 2008”, 2008, 

http://www.sst.a.se/statistik.4.7501238311cc6f12fa580005236.html. 
90 Migrationsverket, Beviljade uppehållstillstånd 1980-20101 (Stockholm, 2010), 

http://www.migrationsverket.se/download/18.434af89012f6ed3a42980002826/Beviljade+uppeh%C3%A5llst
illst%C3%A5nd+1980-2010.pdf. 
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angelägenhet för den privata sfären och dels måste skolan vara medveten om mångkulturen. 

Det resulterar i en möjlig konfliksituation där skolan inte kan ”registrera” delkulturerna men 

samtidigt måste ta hänsyn till dem. Mer om detta i nästa kapitel. För den enskilde individen är 

det, enligt Spännar, positivt med flera kulturer. Att vara medveten om, och respektera, den 

mångkulturella situationen kan leda till bättre förståelse för både andras och sin egen kultur. 

3.4 Religionsdidaktiska metoder eller att möta ”det andra” 
Det finns en gammal historia om en bilist som på en smal väg just före krönet av 

en brant back möter en annan bilist och förväntar sig att denne ska backa en bit för 

att möjliggöra mötet. Men bilisten på krönet kliver ur sin bil och hävdar myndigt: 

’Det är väl den som får ett möte som ska väja!’91 

Problemet med att beskriva mångkulturalism kan belysas bildligt med citatet ovan, hämtat 

från en av Statens Offentliga Utredningar under 1990-talet (1996:143). Ett mer vetenskapligt 

sätt att beskriva det kommer från Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedagogik. Hon 

belyser i en IPD-rapport hur problemet att beskriva mångkulturalism egentligen grundar sig i 

en monokulturell syn, ett perspektiv med svenskheten som norm och mål för undervisningen. 

Mycket forskning har skett om etniska relationer eller ”invandrare” och minoriteter, men 

väldigt lite forskning finns om etniska relationer med fokus på majoritetssamhället. 

Lahdenperä förklarar det med att få forskare (i Sverige) har utländsk bakgrund varför det 

faller sig naturligt att forska utifrån det som ligger en nära. Med andra ord färgas forskningen 

av ens egen kulturella bakgrund.92 

Lahdenperä menar att lärare i det mångkulturella klassrummet måste lämna det 

monokulturella perspektivet. Det gör läraren genom att, mer än idag, förvärva praktiska 

kunskaper om till exempel traditionella inlärningssätt i olika kulturer, att se 

samarbetsmöjligheter mellan skolan och närmiljön och/eller genom att se företeelser ur olika 

kulturella utgångspunkter.93 

Det här kan knytas ihop med det långa citat som lånades från Osbeck i kapitlet om 

lärprocessen. Det monokulturella perspektivet må vara funktionellt när det handlar att lära sig 

fakta om religioner. Men eftersom religionskunskapsämnet även syftar till att eleverna ska ta 

                                                 
91 Skolkommittén och Utbildningsdepartementet, Krock eller möte: om den mångkulturella skolan : 

delbetänkande,  SOU 1996: 143 (Stockholm: Skolverket : Fritze [distributör], 1996), 17. 
92 Pirjo Lahdenperä, ”Interkulturell Forskning om lärande och lärarroll”, i Utbildning i det mångkulturella 

samhället, red. Gunlög Bredänge m.fl., vol. 2, IPD-rapport 2001: 11 (Göteborg: Institutionen för pedagogik 
och didaktik , Göteborgs universitet, 2001), 75-96. 

93 Ibid. 
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till sig färdigheter så måste de lära sig av religioner.94 Därför är det intressant att nu 

exemplifiera några metoder som skulle kunna tänkas vara användbara för att elever både ska 

få kunskap om och lära av religioner. 

3.4.1 Tre modeller för det religionsdidaktiska forskningsfältet 
Kapitelrubriken är lånad från teologen och didaktikern Carl E. Olivestams bok 

Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen och här följer 

en sammanfattning av hans kapitel med samma namn.95 

De tre modellerna som åsyftas är sinsemellan olika så till vida att de anger religionsdidaktiska 

riktningar som skiljer sig från varandra. Läroplanen försöker, enligt Olivestam, finna en 

balans mellan modellerna medan tidigare läroplaner betonat framför allt den andra modellen.96 

Genom en förmedlingsdidaktisk modell kan läraren överföra ett fast kunskapsstoff som bygger 

på tradition till eleverna. Olivestam hänvisar till forskning från den amerikanska forskaren 

Sara Little som till de traditionella ”know that” (memorerande kunskapsinhämtning) och 

”know how” (tillämpande teknik) lägger en tredje aspekt, ”knowing with”. Detta hävdar hon 

innebär att ”kunskapsinhämtningen utgår från individens sociala och kulturella miljö”.97 

Den progressionsdidaktiska modellen fokuserar bland annat på elevernas kognitiva och 

emotionella utveckling. Idén är att eleven börjar som ett barn med ofullständig kunskap men 

med skolans hjälp ska tillägna sig insikt om sig själv och omvärlden. Den här modellen 

fokuserar mycket på etik och utveckling av personen snarare än att eleven ska memorera 

kunskaper. 

Den tredje modellen kallar Olivestam för hermeneutikdidaktisk modell och fokuserar på 

förståelse, tolkning och tillämpning. Läraren ska enligt den här modellen presentera fakta om 

olika religioner. Utifrån dessa, och med hjälp av sina egna kunskaper och erfarenheter, ska 

eleverna tolka religionerna (eller livsåskådningarna) och finna mening i dem.98 

Alla håller dock inte med Olivestam om att dagens läroplan sprider sitt fokus på alla tre 

modeller. Sven Åke Selander, professor emeritus vid Centrum för Teologi och 

Religionsvetenskap, får exemplifiera kritikerna. Han hävdar att jämfört med läroplanerna från 
                                                 
94 Osbeck, ”Kränkningens livsförståelse”, 153–155. 
95 Olivestam, Religionsdidaktik. 
96 Olivestams resonemang bygger på de läroplaner som gällde åren 1994-2011. Eftersom ordalydelsen i fråga om 

icke-konfessionalitet och den etik som förvaltats av kristen tradition är identisk mellan den förra läroplanen 
för grundskolan, Lpo 94, och den nuvarande, Lgr 11, är resonemanget giltigt även för Lgr 11. 

97 Olivestam, Religionsdidaktik, 144. 
98 Ibid., 143–144. 
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1994 har dagens läroplan tydligt tonat ner livstolkning, etik och reflektion. Istället har 

traditionella kunskaper om religioner lyfts fram.99 

Alla tre modellerna kan, och ska naturligtvis, kritiseras i syfte att få fram bästa möjliga 

religionsdidaktik. Jag vill här lyfta fram kritik mot den första modellen, en kritik som istället 

förespråkar den tredje modellen (om någon). Så här skriver Joachim Rosenquist, doktorand i 

Örebro: ”Vikten av att elever får lära sig att sätta sig in i och översätta mellan olika 

trosuppfattningar torde vara ett av huvudargumenten bakom religionsämnets status i den 

svenska skolan”.100 Kritiken går ut på att den förmedlingsdidaktiska modellen riskerar att 

resultera i korvstoppning av kunskap utan att eleverna lär sig att tolka kunskapen de får. För 

att lära sig tolka måste alla tre modellerna kombineras, helst med fokus på hermeneutiken.101 

Rosenquists kritik ska här ses som ett sätt att lyfta fram vikten av att möjliggöra för eleverna 

att få förståelse för det mångkulturella i samhället. 

3.4.2 Tre metoder för icke-konfessionell religionsdidaktik 
Ovan presenterades tre religionsdidaktiska modeller som skiljer sig åt i fråga om didaktiska 

grundperspektiv. För att eleverna ska lära sig tolka kunskapen de tar till sig behövs en 

kombination av förmedlings-, progressions- och hermeneutikdidaktik. Därför är det positivt 

att dagens läroplan, som Olivestam hävdar, sökt balansera de tre modellerna. I en 

studentuppsats vid Malmö Högskola har Mattias Bergman och Christian Johansson intervjuat 

religionslärare och funnit att majoriteten faktiskt arbetar på sätt som inriktar sig på Olivestams 

modeller. Deras undersökning avslöjar inte vilka faktiska metoder som används, bara att 

modellerna följs.102 Därför följer här några exempel på möjliga religionsdidaktiska metoder 

för att uppnå icke-konfessionell undervisning i det mångkulturella klassrummet.  

3.4.2.1 Att lära känna eleverna 

Stefan Stukát, pedagogikforskare, betonar i sin grundläggande bok Når du dina elever? vikten 

av att läraren lär känna sina elever. Genom att inte bara veta namnen på eleverna utan även ha 

en viss koll på deras utbildningssituation och personliga bakgrund kan läraren anpassa sin 

didaktik för att passa gruppen. Som exempel på det förra kan nämnas förkunskaper och 

                                                 
99 Sven-Åke Selander, ”Från livsfrågor, etik och reflektion till samhälle, kunskap och analys”, Religion & 

Livsfrågor 2, num. 2 (2011): 18-21. 
100 Joachim Rosenquist, ”Politisk liberalism och skolans religionsundervisning : tema: om skolplikt, föräldrars 

rätt och segregation.”, Utbildning & Demokrati 16, num. 1 (2007): 86. 
101 Ibid., 73–94. 
102 Mattias Bergman och Christian Johansson, ”’Man får göra det lite showmässigt’ - en studie om didaktiska val 

i religionsundervisningen” (Examensarbete, Malmö Högskola, 2008), 52–55. 
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förväntningar på ämnet. Det senare gäller information på det personliga planet.103 För 

religionsämnets del innebär det att läraren bör känna till både vilken religiöst kulturell 

bakgrund eleven har och vad eleven har för förkunskaper om sin (om någon) och andra 

religioner. Med hjälp av denna information kan läraren göra sina didaktiska överväganden och 

på så vis få till en bättre undervisning, vilket ökar elevernas inlärning. 

Vikten av att känna eleverna betonas ytterligare av de kanadensiska forskarna Anne Jordan, 

Eileen Schwartz och Donna McGhie-Richmond i tidsskriften Teaching and Teacher 

Education. Relationen mellan lärarens syn på sin egen roll och lärarens insikt i elevens 

situation avgör till stor del framgången vad gäller inlärning. Om eleven i fråga dessutom 

uppmuntras att ta aktiv del i undervisningen ökas inlärningen enligt undersökningar som 

Jordan et al hänvisar till. Genom att möta varje elev i dennes utgångsposition 

(kunskapsmässigt och personligt) kan läraren bättre erbjuda undervisning på rätt nivå för den 

eleven.104 Förutom att känna eleven måste läraren alltså känna sig själv och veta hur den ska 

möta varje enskild elev på bästa sätt. 

3.4.2.2 Att utgå från eleverna 

En del i att känna eleverna är att veta vad de tänker och vill. I antologin Livstolkning och 

värdegrund presenterar Sven G. Hartman resultaten från studier om vad unga människor 

(främst åldrarna 9-14 år) tänker på och kring olika livsfrågor. Att det är viktiga tankar som 

finns hos alla barn är något som Hartman slår fast tidigt. Vi kan räkna med att ”alla barn 

reflekterar över grundvillkoren för sina liv”.105 Den vetskapen kan ge läraren en grund i sin 

bedömning av, och sitt möte vid, varje elevs utgångspunkt. När läraren antar att en elev på sitt 

sätt reflekterar över livsfrågor är det lättare att närma sig eleven på ett bra sätt. 

I en rapport med grund i NU 03, Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003, 

presenterar didaktikern Vilgot Oscarsson vad 2003 års årskurs 9 tycker om sitt eget lärande. 

Ett antal högstadieelever fick i undersökningen svara på hur de lärde sig bäst inom SO-

ämnena. De svarsalternativ som fick klart flest markeringar var ”när jag är intresserad av det 

vi jobbar med” och ”när jag får välja vad jag vill jobba med”.106 När skolan försöker 

kombinera de religionsdidaktiska modeller som presenterades ovan med elevernas idéer om 

                                                 
103 Staffan Stukát, Når du dina elever?: att planera, genomföra och utvärdera muntlig kommunikation (Lund: 

Studentlitteratur, 1995), 40–43. 
104 Anne Jordan, Eileen Schwartz, och Donna McGhie-Richmond, ”Preparing teachers for inclusive classrooms”, 

Teaching and Teacher Education 25, num. 4 (Maj 2009): 535-542. 
105 Almén m.fl., Livstolkning och värdegrund, 56. 
106 Oscarsson, Elevers demokratiska kompetens, 73–82. 
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intressant och valbart stoff menar religionsläraren och läromedelsförfattaren Ola Björlin att 

läraren måste hitta ”balansen i klassrummet mellan att stötta elevens existentiella utveckling 

och att arbeta med kunskaper och analyser av olika livsåskådningar och etik”.107 Nedan följer 

ett par exempel på metoder att använda i undervisningen som möjligen skulle kunna 

medverka till att uppfylla den av Björlin sökta balansen. 

3.4.2.3 Att använda världsbilder och interaktion 

I en publikation från Skolverket ger pedagogikprofessorn Tomas Englund en presentation av 

Deliberativa samtal som värdegrund. Det handlar främst om arbete med skolans 

demokratiska värdegrund men kan även användas i den här studien om skolämnet 

religionskunskap. Deliberativa samtal är ”samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika 

argument ges utrymme” samtidigt som de ”alltid innebär tolerans och respekt för den 

konkreta andra”.108 

Idén om deliberativa samtal kan leda in undervisningens fokus på interaktion. Utifrån Deweys 

erfarenhetsbegrepp härleder SO-didaktikern Elisabeth Hesslefors-Arktoft begreppen 

kontinuitet och interaktion. Hon hävdar att då båda dessa är uppfyllda i undervisningen blir 

inlärningen god. Elevernas erfarenheter kan tas till vara genom att uppmärksamma hur 

interaktionen mellan eleven och det omgivande samhället går till. Att utnyttja den 

interaktionen i undervisningen innebär att ”utgå från, att utmana och skapa nya 

erfarenheter”.109 

Göran Brante, lektor i pedagogik, bygger vidare på interaktionen och hur den kan förbättra 

den svenska skolan. Han argumenterar för att det finns olika typer av (eller roller för) elever: 

de skoltvungna, de utbildningsberoende, de kunskapsfrivilliga, och motsvarande olika roller 

för lärare: fångvaktaren, utbildaren, kunskaparen. Läraren måste lyckas möta varje individ på 

rätt sätt i förhållande till elevens roll. Endast då läraren gör rätt tolkning av rollerna kan en 

god interaktion ske. Eftersom en skolklass ofta består av elever med olika roller kan läraren 

                                                 
107 Ola Björlin, ”Tro och kunskap om tro : en personlig kommentar apropå de nya styrdokumenten i 

religionskunskap”, Religion & Livsfrågor 2 (2011): 13. 
108 Tomas Englund, Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättningar 

(Stockholm: Skolverket : Fritze [distributör], 2001), http://www.skolverket.se/publikationer?id=752. 
109 Tore Almius m.fl., Erfarande och synvändor. En artikelsamling om de samhällsorienterande ämnenas 

didaktik, IPD-rapport 2006: 03 (Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik , Göteborgs universitet, 
2006), 14. 



32 
 

omöjligen möta alla på rätt sätt samtidigt. Det kan läraren dock använda till sin fördel genom 

att våga möta det nya och ta det tillvara i undervisningen.110 

Ett språkligt alternativt sätt att tala om religioner presenteras av den kanadensiske docenten i 

världsbildforskning, John Valk. I antologin Values, Religions and Education in Changing 

Societies skriver han om problemet med att fokusera enbart på de stora världsreligionerna. 

Det är nog så viktigt att genomgående diskutera dessa, särskilt sett till hur omvärlden 

utvecklar sig idag. Men man riskerar att ”tappa” delar av andra religiösa, eller 

livsfrågemässiga, aspekter. Det här blir särskilt viktigt idag när klassrummen blir mer och mer 

multietniska, multikulturella och multireligiösa. Genom att istället välja att tala om 

världsbilder öppnar man undervisningen för elever med olika syn på livet. Genom 

världsbilderna kan likaväl religiösa som mer sekulärt etiska synsätt lyftas in i undervisningen. 

På det viset kan elever från skilda religioner likväl som sekulärt sinnade elever 

tillfredsställas.111 

3.4.3 Summering: Modeller och metoder 
För att möjliggöra bra möten mellan olika kulturer måste en lärare vara medveten om att man 

är färgad av sin egen kulturella bakgrund, eller har ett monokulturellt perspektiv. För att bli 

medveten om detta och lyckas hantera det bör läraren förvärva praktiska kunskaper om att till 

exempel se företeelser ur olika kulturella utgångspunkter. 

Tre modeller om undervisning har här presenterats. Förmedlingsdidaktiken innebär att ett fast 

kunskapsstoff överförs till eleverna. Progressionsdidaktiken fokuserar på etik och personlig 

utveckling snarare än ren kunskapsinlärning. Hermeneutikdidaktiken tar utgångspunkt i viss 

fakta men handlar därefter mer om förståelse, tolkning och tillämpning. Tidigare läroplaner 

har, enligt Olivestam, förordat den första modellen medan dagens läroplan söker kombinera 

alla tre. Andra forskare gör andra tolkningar men för den här uppsatsens del följs Olivestams 

tolkning. 

För att komma ifrån det monokulturella perspektivet och uppnå en god balans mellan de tre 

religionsdidaktiska modellerna kan en lärare följa dessa steg. Genom att lära känna eleverna, 

till exempel ha kännedom om deras förkunskaper i ämnet och personliga bakgrund, kan 

läraren bättre anpassa undervisningen för en högre inlärningsnivå. Genom att känna eleverna 
                                                 
110 Göran Brante, ”Förbättrad interaktion mellan studerande och lärare genom ökad professionalism?”, 

Utbildning & Demokrati 11, num. 3 (2002): 91-105. 
111 John Valk, ”Worldviews of Today: Teaching for Dialogue and Mutual Understanding”, i Values, Religions 

and Education in Changing Societies, red. Karin Sporre och Jan Mannberg (Dordrecht: Springer Verlag, 
2010), 103-120. 
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kan läraren föra en diskussion och dialog med eleverna om de didaktiska frågorna rörande 

undervisningen i ämnet religionskunskap. Att eleverna säger sig lära sig bäst när de är 

intresserade av ämnet är måhända inte förvånande. Därför kan läraren använda sig av 

deliberativa samtal där elevernas egen bakgrund ligger till grund för samtalen. Genom att utgå 

från elevernas egna erfarenheter, och utmana dessa i respektfulla samtal, kan eleverna dels 

interagera med varandra för ökat intresse och dels öka sin egen inlärning. För att inte riskera 

att gå miste om viktiga delar av de olika religionerna kan samtalen utgå från elevernas 

erfarenheter i kombination med de världsbilder som finns både hos religioner och i andra 

delar av samhället. På så vis kan såväl konfessionella som sekulära elevers behov 

tillgodogöras. 
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4 Sammanfattning 
Genom en litteraturstudie har den här uppsatsen syftat till att ta reda på vad icke-konfessionell 

religionsdidaktik innebär i dagens mångkulturella klassrum. Några möjliga svar har hittats 

och flera nya frågeställningar har dykt upp.  

Det är viktigt att minnas att varje elev är unik och varje klass ser olika ut. Om vi ser siffrorna 

från Skolverket, Migrationsverket och Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund som en 

fingervisning går det i den genomsnittliga klassen 14 % elever med utländsk bakgrund. 

Samtidigt är den absoluta majoriteten av eleverna kristna. Det betyder att det i den 

genomsnittliga skolklassen går drygt 20 (svensk-lutherskt) kristna elever och 10 med annan 

trosinriktning eller ingen alls. Samtidigt har 14 %, eller 4 av, klassens elever utländsk 

bakgrund. Det innebär att 6 av eleverna med icke-kristen tro eller livsåskådning har svensk 

bakgrund. Det medför i sin tur att lärare måste vara uppmärksamma på att inte dra alla 

slutsatser om elevers tro baserat på deras (antagna) ursprung. Eller, för att återigen citera Sir 

Evans-Pritchard, uttalanden om att ”folks religiösa tro måste alltid behandlas med största 

försiktighet”.112 Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma olika bakgrunder (kulturer och 

religioner) eftersom det kan hjälpa elever till ökat identitetsbyggande och en utökad 

tolkningsförmåga gentemot andra kulturer och religioner. 

Icke-konfessionell religionsdidaktik är konsten att lära ut (om och av) religion utan att fastna i 

ett monokulturellt perspektiv. Eftersom de offentliga och privata sfärerna är åtskilda är det 

möjligt att i skolan ha en icke-konfessionell miljö samtidigt som elever i det privata lever nära 

sin religion. I kapitlet om vad icke-konfessionalitet egentligen innebär i ett samhälle som är 

byggt på kristen tradition har det resonerats kring två skilda ståndpunkter där den ena lägger 

tyngd på att sfärerna är åtskilda medan den andra betonar vårt kristna arv. 

I uppsatsen har presenterats hur deliberativa samtal och interaktion kring världsbilder kan 

vara en religionsdidaktisk metod för att tillgodogöra såväl konfessionella som sekulära elevers 

behov. Genom att kombinera dessa metoder uppfylls de religionsdidaktiska modellerna 

förmedlings-, progressions- och hermeneutikdidaktik vilket möjliggör en god inlärning 

möjligt för eleverna. 

 

                                                 
112 Bowie, The anthropology of religion, 19. 
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4.1 Framtida forskning 
Det här är en del av alla de religionsdidaktiska metoder som finns att arbeta utifrån. Jag vill på 

intet sätt påstå att det är de enda eller de bästa metoderna som finns, bara att de är exempel på 

vad icke-konfessionell religionsdidaktik innebär i dagens mångkulturella klassrum. 

Religion, eller snarare människors uppfattning om religion, är oerhört fascinerande. Sett till 

mängden litteratur, både historisk och samtida, ligger intresset dessutom i tiden. Att en 

övervägande del av den litteratur som den här undersökningen bygger på är skriven ur ett 

kristet västerländskt perspektiv är tydligt. Därför vore det intressant att se studier som 

undersöker hur icke-konfessionalitet uppfattas bland icke-svenska kulturer, till exempel bland 

minoritetsgrupper bland Sveriges befolkning. Om en sådan studie kunde kombineras med en 

undersökning om hur elever interagerar med varandra i det mångreligiösa och mångkulturella 

klassrummet skulle det bidra till den kunskap som lärare bör ha. För, om läraren ska frångå 

det monokulturella perspektivet krävs inte bara teoretisk kunskap om religionerna i sig utan 

även om hur elevernas bakgrund ser ut och hur de kan tänkas interagera med varandra i 

undervisningen. 

Den här undersökningen har framförallt tittat på förhållningssättet till ämnet och inte vad som 

faktiskt ingår (stoffet). Därför skulle ett annat område för fortsatta studier kunna handla om 

redogörelser för hur mycket undervisningstid lärare lägger på olika religiösa inriktningar 

respektive livsåskådningsfrågor och ”icke-religiös” etik. I en sådan studie skulle jag gärna se 

någon form av mätning av om lärare faktiskt använder sig av någon eller några av de metoder 

som presenterats i den här undersökningen. Engagerar sig lärare i att lära känna sina elever? 

För läraren en diskussion med eleverna om deras tidigare erfarenheter och vari deras intresse 

och nyfikenhet ligger? Och om läraren gör det, använder då läraren de upplysningarna till att 

göra sina religionsdidaktiska val för att få till stånd en icke-konfessionell undervisning i det 

mångkulturella klassrummet? 
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