
 
Ämneslärarprogrammet: Religionskunskap 
Teologiska institutionen 
Tros- och livsåskådningsvetenskap C 
Vt. 2020 
Självständigt arbete – 15hp 
Handledare: Ulf Zackariasson 

 

 

  
 

 
 

Den Levda Religionens vara eller icke vara  
i klassrummen  

På jakt efter ett nordligt religionsdidaktiskt perspektiv 

 

 
Geir Felix Hyvärinen 
felix.hyvarinen.7369@student.uu.se 



 

 



 
Ämneslärarprogrammet: Religionskunskap 
Teologiska institutionen 
Tros- och livsåskådningsvetenskap C 
Vt. 2020 
Självständigt arbete – 15hp 
Handledare: Ulf Zackariasson 

 

  

Innehållsförteckning 
Abstract ........................................................................................................................................................................... 1 

1. Inledning ..................................................................................................................................................................... 2 

1.1 Bakgrund och Problembeskrivning .......................................................................................................... 3 

1.2 Syfte och frågeställning .............................................................................................................................. 7 

1.3 Disposition ................................................................................................................................................... 8 

1.4 Teori .............................................................................................................................................................. 8 

1.4.1 Levd Religion ...................................................................................................................................... 9 

1.4.2 Komparativ utbildning ....................................................................................................................10 

1.5 Urval och material .....................................................................................................................................13 

1.5.1 Urval och avgränsningar .................................................................................................................13 

1.5.2         Material ..............................................................................................................................................14 

1.6 Forskningsöversikt ....................................................................................................................................16 

1.6.1 Nordisk utbildningskomparativ RE ..............................................................................................17 

1.6.2 Sverige ................................................................................................................................................18 

1.6.3 Norge .................................................................................................................................................20 

1.6.4 Finland ...............................................................................................................................................21 

1.7 Metod ..........................................................................................................................................................23 

1.7.1 Metodologiska avgränsningar.........................................................................................................27 

2. Analys ........................................................................................................................................................................28 

2.1 Styrdokument .............................................................................................................................................28 

2.1.1 Sverige ................................................................................................................................................28 

2.1.2 Norge .................................................................................................................................................29 

2.1.3 Finland ...............................................................................................................................................30 

2.2 Analys av primärmaterial .........................................................................................................................32 

2.2.1 Sverige: Levd religion i klassrummet - Kittelmann Flensner (2018)........................................33 

2.2.2 Norge: Textbook Religion and Lived Religion (…) - Jon Magne Vestøl (2016)    ...............37 

2.2.3 Finland: Pupils and worldview(…) -Vesa Åhs & Saila Poulter & Arto Kallioniemi (2019) 40 

2.3 Resultat - Jämförelse och sammanställning av primärmaterial ..........................................................44 

3. Diskussion och slutsatser .......................................................................................................................................53 

Sammanfattning ...........................................................................................................................................................59 

Litteraturförteckning ...................................................................................................................................................60 



1 
 
 

 

Abstract 
 

In the seemingly ever growing, diverse, and developing fields of comparative education,  

specific parts of integrative processes in many countries’ religious education (RE) also appears to 

develop. Whereas many countries’ religious educations tend to act upon integrative aspirations, 

many of them take different routes as well. Even so, does the more specific part of “Lived 

Religion”. This study aims to ask and inquire into some of the comparative questions that might 

occur while reading about different countries’ different forms of implementation of Lived 

Religion in their education (e.g. In what different ways does Lived Religion seem to be 

interpreted, understood, and treated?). This is done by examining and comparing three different 

examples of Nordic studies (Sweden, Norway, and Finland) that refer to the implementation of 

Lived Religion in their classrooms, as primary materials. 

This paper concludes that there is an apparent need of more research in this matter, both 

nationally and comparatively. Whereas also Lived Religion is both treated and understood 

differently between the examined prime materials, there are though some fruitful similarities and 

differences that can be worthwhile drawing. While the Lived Religious aspects might be tough to 

educate, as with many other integrative matters, it is discussed that there is several benefits 

ongoingly understanding and comparing Lived Religion as a field of research in the classrooms (when it 

comes to approaching the aspirating integrative ambitions underlying the chosen countries’ 

curricula and religious educations). Even though this kind of “Lived” understanding of how 

Religion and Religiousness works for many people and is compatible with the ambitions the 

chosen Nordic countries has, there are also some similarities and differences regarding the 

difficulties implementing these kinds of understandings in the classroom. Both because of curricular and 

practical reasons. 

 

 

 

Nyckelord: levd religion, religionsdidaktik, integrativ religionsundervisning, komparativ 

utbildning, Norden, Sverige, Norge, Finland, religionsvetenskap 
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1. Inledning 
 

Geir Skeie (2017) skriver i sin rapport ”Mangfoldets utfordringer og muligheter sett 

gjennom religionsdidaktisk forskning. Et nordisk overblikk” om att frågan om mångfald 

har omfattande stor plats inom det nordiska religionsdidaktiska forskningsläget (ibid:1). Detta är 

någonting som kanske inte överraskar allt för mycket. I takt med en alltmer globaliserad värld 

återfinner man uttryck av ett upplevt större behov av att både förstå och veta hur man kan 

bemöta en pluralistisk mångfald av perspektiv. Detta är någonting som är ett återkommande tema 

och diskussionspunkt inom den utbildning som många ämneslärarstuderande för. Inte då bara 

inom de lärardedikerade kurserna man får ta, utan även inom de specifika ämnen man läser upp. 

Att kunna veta hur man kan orientera sig bland många olika perspektiv är viktigt  

Det svenska Nätverket Religionsdidaktisk Mötesplats har under det senaste året anordnat ett 

antal nationellt samtidiga koordinerade möten för alla religionskunskapslärare över alla 

undervisningsstadier. Där ingick under hösten 2019 ett moment där man gemensamt diskuterade 

utifrån en presentation av Kristian Niemis så kallade religionsdidaktiska ”tröskelbegrepp”, vilka 

kan ses som konkreta och viktiga nyckelmoment i klassrummen som kan konkret fokuserat på 

för att låsa upp vidare förståelsenivåer av icke/religion/er och icke/religiositet. Levd Religion 

presenterades i undersökningen som ett av dessa så kallade ”tröskelbegrepp”, vilket gav upphov 

till en intressant diskussion om dess användbarhet och närvaro i lärarutbildningen. I bakgrund i 

bland annat vad som kom upp vid tillhörande diskussion, där ett djup av olika aspekter av hur 

dess implementering egentligen kan gå till, samt var uppkomsten av dess användbarhet egentligen 

ifrån, har det funnit sig lämpligt att undersöka vidare vad den Levda Religionens kan ha för 

potential i klassrummen. För att sätta och förstå den Levda Religionens implementerande i 

klassrummen i ett större sammanhang, kommer denna uppsats att jämföra dess ställning i 

Norden.  
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1.1 Bakgrund och Problembeskrivning 

 

Den religionsstuderande verksamheten har inte alltid varit densamma. Det som istället kan sägas 

har varit mer ihållande för den religionsstuderande verksamheten, är dess känslighet för de övriga 

vetenskapliga förändringar som sker i det omkringliggande samhället. Religionsundervisningar 

likaså.  

Men vad är religionsundervisning? Liksom det finns olika anledningar till att folk kan bli religiösa, 

finns det även olika anledningar till att (och därmed hur man) studera och undervisa om religion. 

George D. Chryssides och Ron Greaves identifierar i ett simplifierat manér på vilket sätt 

samtidens religionsämnen är uppdelade (2013:11–14): 

RI – Religious Instruction. Läran om hur religionen ”överförs”, hur man för över tro. Kopplas 

främst till konfessionell verksamhet. 

RK – Religious Knowledge. Utlärandet av kunskaper inom enskild religion. Kopplas främst till 

konfessionell verksamhet. 

RE – Religious Education. Förvirras ofta med RI och RS i vanlig folkmun. RE förhåller sig kring 

de olika regler som olika utbildningssystem har för att undervisa religion, i koppling till läroplanssfär.  

Begreppet kan i denna uppsats förstås och jämställas med begreppet religionsundervisning 

RS – Religious Studies. Här är undersökandet av religion och dess aspekter som är i fokus, snarare 

än att lära ut fakta om och från religion/er. Läran om religion, snarare än läran om religioner - 

läran om hur man studerar religion, snarare än det religionerna själva gör.  

Kan karaktäristiskt jämställas med det tvärvetenskapliga forskningsområde som rådande västerländsk norm 

kallar religionsvetenskap. 

Det är i en modernare tid som den västerländska religionsvetenskapliga verksamheten börjat 

orienterat, centrerat sig kring, och format det RS står för idag. Detta syns även explicit inom 

svensk nationellt/statlig grundläggande skolverksamhets RE1, vilka med tiden numera antagit en 

mer religionsvetenskaplig inriktning med utgång från västerländsk religionsvetenskap (Skolverket 

2011:1). Innebörden i att ha RE baserad på religionsvetenskap kan på så sätt uttryckas som 

undervisning om religion, än i/från religion (Jmf Kittelmann-Flensner 2015:34). Detta sorts sätt att 

se på skolans uppgift skiljer sig markant från tidigare resonemang kring lärande. Av det noggrant 

utvalda och förutbestämda kunskapsstoff, som förut sågs som viktigt att näst intill kunna, 

 
1 ”RE” kommer att i denna uppsats fortsättningsvis syfta på religionsundervisningen inom de olika nationernas varianter 
av grund och- gymnasieskolan, för att i analysdelen senare fokusera på motsvarande gymnasieskolan. 



4 
 
 

 

utgjordes RE:n förut av ett annat tydligt definierat syfte: formandet av en ”svensk” och/eller 

”kristen” varelse. Dessa syften kring undervisningens utformning har med tiden succesivt 

tydliggjorts och förändrats i takt med att reflektioner och nya ambitioner kring vetenskap, lärande 

och didaktik uppenbarat sig. Man kan tala om att dåtidens nationella/statliga RE var ”teologernas 

domän mer än pedagogernas” (Hartman 2015:21) (vilka stod i tät koppling till RI och RK), vilket 

talar för den skillnad som de nya vetenskapliga strömningarna har gjort för pedagogikens större 

autonoma roll utefter de didaktiska frågornas (Vad, Hur, Varför) utformningar.  

Den traditionellt inneboende vetenskapliga ambitionen att förhålla sig objektivt till det man 

undersöker och undervisar om, har man genom ett relativiserande idola mentis-manér utvecklat ett 

fundamentalt ifrågasättande till det sätt man benärmar sig kunskap på. Liksom man då i grunden 

ifrågasatte de mänskliga perceptionsförmågorna/den mänskliga faktorn bakom det hur man undersökte, 

har den moderna västerländska vetenskapliga utvecklingen sedan början av 1900-talet istället 

långsamt övergått mot ett fokuserande på en skepsis kring den västligt kulturella faktorns kognitiva 

bias som tycks infinna sig i bakgrunden av det man undersöker. Inom den mer samtida 

religionsvetenskapen tycks man uppleva att dessa mer ensidiga sätt att bemöta ”det (andra) 

religiösa” har dominerat de förståelserna väst har för andra länder. Med andra ord kan man säga 

att religionsvetenskapen har riskerat och ständigt riskerar att forska i förmån åt västerländskt 

bakomliggande perspektivbegränsade kulturella inslag i de resonemang man för om religion/er, 

trots de annars fundamentala ambitionerna och idealen kring objektivt forskande. Hos denna 

moderna västerländska utveckling i inriktning mot religionsvetenskap stöter RE, liksom 

religionsvetenskapen, på liknande problem och utmaningar.  

Ett för uppsatsen relevant exempel på en diskussion kring ett sådant fenomen är den från 

tjeckiskt perspektiv kritiskt analyserande studie/artikeln av svensk RE: beskrivandes svensk RE 

som ”marinerat utav luthersk protestantism” (Berglund 2013). Sverige har relativt länge haft ett 

både självförståelig och internationellt anseende av att vara ”neutrala”, med en skola som 

tillhörandes ligger parallellt med den utveckling som forskning tycks/upplevs vara inom. Med en 

ambition kring att föra information och kunskaper om icke/religiöst integrativa moment på ett 

icke-konfessionellt vis, drivs ambitionen mycket utifrån de ideal som västerländsk 

religionsvetenskap värderar: Objektiv syn av religion och religiositet. Att skolan då i mångt och 

mycket åter fortsätter visa sig vara påverkad av underliggande ideal i bemötandet av ”andra” 

religioner, förutsätter att undervisningen i praktiken bedrivs och fortsätter bedrivas i ett 

begränsande och stereotypiserande manér.  
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Även fast man må begrundat sig i en ambition och självbild av att förhålla sig objektivt, verkar 

det som att utgång utifrån denna sortens form av postmoderna skepsis till västs förhållande till 

vetenskap kan ha en potential till att även kunna vara fruktsam inom svensk RE2. 

Att bemöta problem som dessa kräver att man försöker ta till fler väletablerade och mer 

rigorösa sätt att förhålla sig till mångas religion och religiositet. Detta har, efter tidigare 

inhemskt konstaterade brister inom svensk RE (Berglund 2013:168), varit en drivande faktor 

bakom många3 av de förändringar som Sverige tagit sig an i de senaste utformningarna av 

läroplanerna. Där återfinns det synpunkter om att skolan inte bara ska ha en RE baserat på RS, 

utan även där man i denna RS-baserade RE aktivt tar hänsyn till mer specifika och utarbetade 

formuleringar utav integrativa och mångfaldsorienterade moment. Utifrån den diskussion som 

har förts har fler specifika formuleringar fått plats i den nu rådande kursplanen. Utav dessa 

återfinns bland annat Levd Religion explicit utskrivet (Skolverket 2011). Genom att aktivt utgå 

ifrån den Levda Religionens perspektiv kan då detta bidra med en underlättande faktor att kunna 

bedriva den nationella undervisningen mot det stereotyp och-begränsningsmotverkande ideal 

som den svenska kursplanen håller. 

Karaktäristiskt hos olika sätt att bemöta problem i klassrummen som dessa, är att de är anpassade 

efter de reflekterade utmaningar och ambitioner man har med undervisning. Trots att Sverige är ett 

västligt land så är få västliga länder som har samma struktur som Sverige. Tvärtom: det är långt 

ifrån alla västliga länder som har en ickekonfessionell ambition bakom sin RE, eller har en statligt 

obligatorisk RE överhuvudtaget4. Frågan om metoder, såsom implementerandet av Levd 

Religion, och deras betydelse i undervisningen kan således skilja sig stort mellan olika länder, 

beroende på exempelvis vilken sorts kontext man är inom, syftet bakom religionsundervisningen 

(Jmf Niemi 2018:16) och i vilken mån man reflekterat över dessa. Att aktivt anamma och utgå 

ifrån Levd Religion i klassrummet kan då till och med i stor mån förlora sitt syfte i de länder som 

 
2 Med postmodernistisk koppling nämnt, är det viktigt att nämna att trots denna mer relativistiska utgångspunkt bör 
här inte ses mer än en form av utgångspunkt i denna mer svenskt skolrelaterade narrativa bakgrund. 
Socialkonstruktivismen (med Vygotskij i spetsen), som annars är tätt kopplat till diskussioner och utgångspunkter i 
hermeneutiska utmaningar, och som kan kopplas till resonemang som dessa, kan då tidvis tendera att förväxlas med 
postmodernism då de båda i stor mån kan utgå ifrån dessa hermeneutiska utmaningar. Dessa två olika komplexa 
begrepp bör då skiljas på i den mån där socialkonstruktivism trots allt kan vara villig att semipositivistiskt förstå och 
utveckla konkreta tolkningsprocesser utifrån dessa hermeneutiska utmaningar (Jmf Säljö 2015:139), medan en mer 
renodlad postmodernistisk förståelse skulle fundamentalt bortse från positivistiska processer och tendenser. 
 
3 Inte alla dock. Jämfört med den undervisning som tycks skapas av den svenska RE:n, som utgår ifrån objektiv 
undervisningsträvan, återfinns fortfarande element av läroplanen som är utformade ur protestantiskt/lutherskt 
centrerad och motiverad diskurs. (Berglund 2013:168) 
4 Här åsyftas främst Frankrike som inte har ett statligt drivet religionskunskapsämne (Kittelmann-Flensner 2015:245) 
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redan anammat en större förståelse för begreppet i sin kultur, implicit som explicit. I de andra fall 

där man har en mer aktivt konfessionell inriktning, förlorar Levda Religions roll också sitt syfte.  

Att undersöka och tydliggöra de olika tillvägagångssätt som finns inom och mellan västliga och 

andra mer eller mindre relativt kulturellt likartade länders ambitioner, kan här dock belysa de 

annars oreflekterade utmaningar och begränsningar som tillvägagångssätt har. Liksom man utifrån 

tjeckiskt perspektiv kan ge en påminnelse om de relativt oreflekterade brister som de svenska 

tillvägagångssätten må ha, så blir det lätt att ur religionsdidaktiska och utbildningskomparativa 

perspektiv se en potential i att utvinna goda insikter om de tillvägagångssätt man har (i förmån till 

de ambitioner man har med undervisningen) i ett jämförande manér. För att kunna få ett bredare 

perspektiv kring tillvägagångssätt, såsom den Levda Religionens upplevda funktion, utformning 

och innebörd, så kan det vara värt att undersöka och jämföra mellan olika kulturers RE. Kan det 

vara att man i vissa länder konstaterat att implementerandet av Levd Religion i klassrummet 

behöver genomgå och/eller undvika vissa processer, som inte andra länder antingen berörs av 

eller har reflekterat över? 

Hos de nordiska länderna gemensamt baseras deras inhemska RE på icke-konfessionellt vis5. Av 

dessa länder utvecklar, undersöker och omvärderar dessutom Sverige, Norge och Finland aktivt 

sina RE, i förmån för integrativitet och mångfaldsorientation. Ändå styrs dessa diverse länders 

RE på många olika sätt. Därtill kommer många relaterade frågor: Vilka eventuellt olika ambitioner 

ligger bakom diverse RE? Vilka eventuellt olika ideal förväntas RE:n att bemöta? Vilka didaktiska moment 

och metoder framhålls som viktiga inom varje lands process? Därtill går det dessutom att ställa fler frågor 

utefter mer specifika tillvägagångssätt: Upplevs specifika aspekter såsom Levd Religion bemöta dessa 

ambitioner? Uttalas Levd Religion som en explicit del av vägen mot dessa mål? Om inte: tycks Levd Religion 

kunna vara en del av detta? 

Utifrån den problematik som kan uppfattas från samtida svensk forskning kring 

implementerandet av Levd Religions perspektiv i klassrummet, föreligger en god potential till att 

kunna hitta vägledande och hjälpande perspektiv från andra länder. Såsom 

utbildningskomparativa initiativ tidigare hjälpt att underlätta en mer breddad översikt inom 

svensk RE, kan ett jämförande av den Levda Religionens roll i klassrummet hos likartade 

västerländskt influerade länder ha en potential till att underlätta utvecklande utav RS-baserad RE. 

 
5 Där inkluderas även Finland, eftersom utformningen av läroplanerna står staten för (Skeie 2017:4) 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att på ett utbildningskomparativt manér genomföra en 

litteraturstudie utav exempel på uttalade religionsdidaktiska förenliga möjligheter kring 

implementerandet av Levd Religion i klassrummen.  

Motivationen till följande val av syfte utifrån tre utgångspunkter som kan dras från tidigare 

delkapitel: 1) Nordisk RE och religionsvetenskap ämnar i mångt och mycket främja och utgå 

ifrån att närma sig ett så objektivt förfarande så gott som möjligt. 2) Att utgå ifrån integrativa 

perspektiv, såsom Levd Religion, har en god förmåga att bemöta en del av de utmaningar som 

uppkommer inom västerländska RS-kopplade ambitioner efter objektivt förfarande. 3) Att göra 

komparativa undersökningar mellan andra länders RE har en god förmåga att underlätta 

utformandet av gedigna undersökningar, utvecklingar och omvärderingar utav egna 

tillvägagångssätt inom sin RE. 

Den utbildningskomparativa analysen kommer ske utifrån tre enskilt utvalda inhemska 

religionsdidaktiska studier utifrån var och ett av tre utvalda nordiska länder: Sverige, Norge och 

Finland. Dessa studier ska användas som exempel för att kunna möjliggöra en religionsdidaktisk 

utbildningskomparativt översiktlig vy och diskussion, utefter exempel av samtida inhemska 

uttryckta möjligheter av att kunna implementera just Levd Religion som metod i klassrummet. 

Därefter diskuterar uppsatsen dessa material och jämför resultaten, i koppling till vad de 

inhemska kursplanerna explicit vill uppnå, för att kunna göra en sammanfattande bild över de 

likheter och skillnader som finns mellan dessa exempel på nordiska länders sätt och möjligheter 

att implementera Levd Religion som metod i klassrummet. Alltså: Hur de nordliga ländernas 

upplevda möjligheter och lämplighet att implementera Levd Religion i sina klassrum kan skilja 

sig, i förhållande till de mål som ländernas religionsundervisning strävar att uppnå. 

Uppsatsens syfte önskar att då på ett övergripande plan kunna ge en avgränsat översiktlig 

uppfattning kring ett nordisk-jämförande läge om Levd Religions situation i RE. Resultaten av 

uppsatsen önskas kunna tydliggöra olika nationella uppfattningar som finns kring olika löften och 

risker med implementerandet av Levd Religion i klassrummen. Uppsatsens resultat önskar där till 

att kunna ge en underlättande förståelse till eventuellt mer kommande fullständigare forskning i 

riktning mot en form av generaliserad förståelse av specifikt nordisk RE och dess utmaningar, i 

riktning mot integrativa moment såsom Levd Religion.  
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I ljuset av det som behandlats över, leder uppsatsens syfte in i den övergripande 

frågeställningen som skall behandlas: 

Hur förhåller sig Levd Religions implementerande i nordiska klassrum? 

 

1.3 Disposition 

 

Uppsatsens disposition grundar sig utefter de dispositionsföreskrifter som den teologiska 

fakulteten i Uppsala formar för C-uppsatsskrivande i Tros- och livsåskådningsvetenskap C.  

Efter uppsatsens inledande och uppgiftspreciserande kapitel övergår uppsatsen till att aktivt 

implementera idéanalytiska analysfrågor (som återfinns i metodskap.1.7) på enskilda utvalda 

översiktliga primärmaterial och dess tillhörande kursplaner. Därefter granskar och kommenterar 

uppsatsen de resultat i litteraturanalysen som uppkommit i nästkommande sammanställande 

delkapitel. För att belysa och sammanställa det resultat som uppkommit av sammanställningen i 

direkt förhållande till uppsatsens frågeställning och syfte, kommer diskussion, slutsatser och 

sammanfattning att behandlas i uppsatsens sista kapitel. 

 

1.4 Teori 

 

Denna del av inledningen är tänkt att tydliggöra de olika utgångspunkter som uppsatsen både 

utgår från och letar efter i de primärmaterial som ska analyseras. I enlighet med uppsatsens syfte 

kan det finnas lämpligt att presentera områdena och begreppen Levd Religion och Komparativ 

Utbildning. 
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1.4.1 Levd Religion 

 

Det ligger i själva begreppet ”levd religion” att det är svårdefinierat eftersom det går bortom hur religionen framstår i 

dogmer och inom ramen för religiösa institutioner. Jag tillämpar en vid definition av ”levd religion” som fokuserar på 

vardagliga praktiker och den mening individer tillskriver dessa praktiker. - (Kittelmann-Flensner 2018:234) 

 

Citatet ovan av Karin Kittelmann-Flensner belyser mycket av det Levd Religion faktiskt innebär. 

Levd Religion är tvetydigt: Det finns många definitioner, användningar, och även aspekter av Levd Religion. 

Trots detta tyder ändå Kittelmann-Flensner att termen Levd Religion står för något: någonting 

bortom ramen för religiösa institutioner. Att den Levda Religionen står bortom dessa ramar, 

tillsammans med den Levda Religionens aspekters fokus på ”den mening individer tillskriver [sina 

vardagliga] praktiker” (ibid), kan förklara dess tvetydighet. Det ämnar förklara och tydliggöra den 

diskrepans som tycks infinna sig hos utövares till synes irrationella utövande av ”sin” religion, 

och vad ”de offentliga” religionerna tycks uppfattas proklamera. Nancy Ammerman uttrycker 

detta som att Levd Religion talar mer om vad religion inte är, i den studie hon gjort där hon 

undersökt över sextio artiklars användning av Levd Religionstermen (Ammerman 2016:83).  

Kontexten bakom Kittelmann-Flensners citat av är från en undersökning över huruvida Levd 

Religion kan användas för att implementeras i en RE som strävar efter att uppnå integrativa och 

mångfaldsorienterande6 ideal. På ett liknande sätt kan man säga att själva användandet av termen 

Levd Religion har uppkommit från. Meredith McGuire, som tidigare nämnda Ammerman och 

många andra som berör Levd Religion tycks definiera sina resonemang om Levd Religion utefter, 

upptäckte i sina studier hur religiösa ofta kan tendera att skilja sig från sin officiella religion 

(McGuire 2008:3). Därför efterfrågar hon en fundamental omvärdering i hur man ser och 

studerar religion, som tar in dessa aspekter av hur vissa utövande grupper och individer kan 

tyckas värdera aspekter utanför de officiella/institutionella uppfattningarna (ibid:4). 

 

Tanken på vad vissa ”offentliga” religiösa institutioner ”är” och förordar kan i mångt och mycket 

sägas uppkomma ifrån ett perspektiv: alltså, utifrån vad det enskilda perspektivet kan tendera att 

både uppfatta och plocka upp ifrån. En liknelse som kan man dra paralleller till är hur Bhagavad-

 
6 I denna uppsats förstås och används ”integrativa” ambitioner/bakgrunder/etcetera i RE/RS-koncept nästintill 
synonymt och parallellt med ”mångfaldsorientering” och pluralistiska perspektiv 
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Gitas första europeiska översättningar präglades av kristna förståelser, där man selekterat valde att 

översätta och diskutera de ”relevanta”/”förståeliga” delarna (och länge selekterade ut de annars 

”irrationella” (men centrala) delarna som fanns i verket) (Bayly 2010:280), så kan även ett 

eurocentriskt perspektiv skapa skeva bilder och slutsatser. På ett liknande sätt tycks den Levda, 

mer oreflekterade, Religionens roll enligt McGuire inte ta så stor plats inom västerländskt 

kontextuell förståelse av religiositet. Det är alltså inom den västerländska och eurocentriska 

kontext som McGuire tycks förorda att lyftandet av Levd Religions-begreppet kan bli fruktbart 

och användbart  (McGuire 2008:24). Att begreppet är användbart för ytterligare förståelse av 

religion utifrån västliga och eurocentriska kontexter kan speglas i den undersökning Ammerman 

gjort, där Levd Religion främst återkommer som begrepp inom just en stor majoritet 

västerländska studier (Ammerman 2016:93). Den Levda Religionens perspektiv kan på så sätt 

bidra till att inkludera funktionella förståelser av religiositet, än att hamna i förhastade 

substantiella slutsatser. Levd Religion blir på så vis både ett begrepp/teori/perspektiv, men även 

då tillika en utgångspunkt för hur utomstående (etic) kan tydligare bemöta inifrånperspektiv (emic). 

 

Likt Kittelmann-Flensner kommer även uppsatsen att tillämpa och förstå en vid definition av 

begreppet Levd Religion och dess aspekter. Att undersöka om vad för sorts Levd Religion som är 

det mest användbara är inte riktigt vad denna uppsats ämnar göra. Uppsatsens syfte försöker 

istället lägga fokus på att finna olika exempel på nordiska länders förståelse och/eller 

implementering av Levd Religion i klassrummet kan ses utifrån exempel som primärmaterial. Att 

tydliggöra likheter och skillnader på vilket sätt och i vilken kontext Levd Religion används inom 

har inte bara en potential till att kunna tydliggöra begreppets användbarhet, utan även på vilka 

sätt begreppet kan förtydliga och ge nytt djup åt de integrativa och mångfaldsorienterande 

ambitioner som står bakom många länders RE. 

 

1.4.2 Komparativ utbildning 

 

Utbildningskomparativa initiativ eftersträvar till att få en mer interkulturellt breddad förståelse 

och perspektiv över olika sätt att föra utbildning på. Bakom denna eftersträvan, ligger en vilja att 

nå klarare förståelser över hur och varför olika utbildningar fungerar och är uppbyggda. Därför 

tar komparativ utbildning hänsyn till att förtydliga och utgå utifrån olika utbildningsrelaterade 

kontexter och de tillhörande målsättningar man (egentligen) har med sina utbildningar.  
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Utbildningskomparativa initiativ utmanar på så sätt, och arbetar aktivt med att ta sig över, 

hermeneutiska hinder eftersom tolkandet är centralt: inte bara i språkligt tolkande, utan även i 

förståelser kring utbildningarnas omkringliggande kontext och begrepp. För underlättandet av 

dessa tolkningsprocesser bakom de jämförelser som förs, och för att närma sig de mer 

fullkomligare förståelserna utav de olika utbildningarna man vill jämföra, är det av högt värde att 

dra nytta utifrån flertalet perspektiv för att uppnå en mångfasetterad analys7 (Bray m.fl.,2014:XV).  

Därför kan man säga att samtida utbildningskomparativ forskning försöker undvika den bias som 

annars karaktäristiskt begränsar komparativa forskningsområden (såsom tidigare nämnda 

religionskomparativa forskning), och att komparativ utbildning (liksom många andra 

forskningsområden) varit lyhört för de vetenskapliga förändringar som skett. Då utgår många 

inom samtida komparativ utbildning mångt och mycket utifrån en historiebeskrivning liknande 

en tredelad historiebeskrivning, som George Bereday formulerat. Där tar den tredje och senaste 

delen in och utgår mycket ifrån dessa nya globala strömningar, vilka idag i stort ämnar utveckla 

många nya metoder (ibid:2)8. Där har man utvecklat fram många olika nivåer och aspekter av 

tolkningar utifrån olika utbildningssystem och dess (eventuella) beståndsdelar. 

Utbildningskomparativ forskning kan ske på många olika sorters nivåer och processer: där 

enskilda projekt kan ske på mer deskriptiva och enkelt redogörande vis, till mer utförligt 

komplexa analytiska processer. Dessa processer står dock inte helt för sig själva för att närma sig 

en mer fullkomlig förståelse, utan man bör inom komparativ utbildning försöka se att var del 

kompletterar varandra hos de komparativa ambitioner de tillhörande metoder har. Dessa olika 

sorters tolkningsprocesser som krävs att jämföra olika utbildningssystem gör att det 

utbildningskomparativa inte enbart får en jämförande effekt mellan just de två system som 

jämförs. Därför talar Oddrun Bråten (2015) att genomgångar av dessa tolkningsprocesser sätter 

även de enskilda ländernas utveckling i en mer internationell kontext. 

 

Bråten är väl omnämnd i nordiskt religionsdidaktiska utbildningskomparativa studier. Hennes 

utvecklade metoder används dessutom i relativt stor utsträckning inom nordisk religionsdidaktisk 

 
7 För att ta ett talande exempel så finns uppställda ramverk med över 294 utgångslägen, utifrån flertalet syntetiserade 
nivådimensioner (Bray m.fl.,2014:9) 
8 Bara för att många utbildningskomparativa historiebeskrivningar liknar Beredeys, innebär det inte att det finns 
frontfigurer för samtida (västerländsk) komparativ utbildning. Tvärtom: idag karaktäriseras komparativ utbildning 
generellt av bristen på tydliga gemensamma utgångspunkter (förutom ambitionen att försöka ha så mångfasetterade 
analyser som möjligt) (ibid:XV) och att inte försöka skapa någon slags ”kanon” (ibid:8) 
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utbildningskomparativitet. I utbildningskomparativt manér har Bråten (2015) i sin framställda 

metod utvecklat en syntes mellan två överlappande nivådimensioner, för att säkerställa sig sitt 

närmande av ett mer fullkomligt perspektiv kring hur utbildningar är uppbyggda och kan förhålla 

sig till varandra.  

Den ena nivådimensionen är de tre lokal-national-globala (subnational-national-supranational) 

perspektiv man kan ha i åtanke när man undersöker vissa länders utbildningar. Det är för att 

säkerställa att, till exempel, aspekter såsom decentraliserad läroplan, internationella policys och de 

nationella policyns olika påverkan på både varandra och de länder man undersöker, har 

tydliggjorts och undersökts på ett riktigt sätt (Bråten 2015:141).  

Den andra nivådimensionen behandlar påverkansfaktorerna kring utformandet av kursplanen och 

dess implementerande i klassrummen, vilka delar sig upp i fyra olika faktorer: samhällelig, 

institutionell9 ,instruktionell10, och erfarenhetsmässig11. Dessa aspekter kan antingen fokuseras var-för-sig 

eller aktivt syntetiseras i ett och samma projekt. 

 

Bråten poängterar (något självsyftande, och i likhet med tidigare nämnda bok) att oavsett de 

ambitioner och breda perspektiv som teorier och modeller än må kunna ge, beskriver de endast 

en förenklad version av verkligheten (ibid:140)12. Även i denna utbildningskomparativa uppsats 

kommer man att göra det lite enklare för sig: uppsatsen avser att fokusera på vissa enskilda delar av 

Bråtens olika nämnda religionsdidaktiskt utbildningskomparativa dimensioner och nivåer mot 

mer fullkomliga och korrekta jämförelser. Uppsatsen ämnar därmed inte ta anspråk över att ha 

gjort en komplett utbildningskomparativ jämförelse, utan ämnar snarare ta hand och utvärdera 

utifrån en del av denna fullkomliga process. Detta sker i koppling till syftesbeskrivningen 

(Kap.1.2), där uppsatsen ämnar ”på ett lätt övergripande plan kunna ge en avgränsad uppfattning 

kring ett nordisk-jämförande läge om Levd Religions situation i RE”. Mer detaljer om vilka 

aspekter som kommer att behandlar kommer att utläggas och förklaras i metodskap.1.7 

 
9 “derived from the societal level, but specified by the state or province and modified by the school board”. (Bråten 
2015:144). Handlar främst om de, vad man kan kalla, formaliamässiga påverkande, såsom lagen och den direkta 
utformningen av läro/kursplan.  
10 ” how teachers plan and deliver the curriculum to pupils […] it is on this level that the final decisions are made 
regarding what is delivered in the classroom (ibid:145).  
11 Hur de övriga påverkansfaktorernas utformning faktiskt tolkas och ”internaliseras” hos eleverna. Här ställer man 
sig frågan om huruvida de olika syftena som de övriga påverkansfaktorerna har faktiskt återfunnits hos eleverna. 
(ibid) 
12 Även denna uppsats ämnar likaså lägga vikt på att poängtera dessa fundamentala begränsningar. 
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1.5 Urval och material 

 

1.5.1 Urval och avgränsningar 

 

Uppsatsens diskussion och analys ska säga något om det samtida nordiskt religionsdidaktiska 

forskningsläget, med en tydlig avgränsning i inriktning mot just implementerade av Levd Religion 

(för förståelse (av ”de andra”)) i klassrummet. Primärmaterialen ska begrunda sig i utvalda 

publikationer som ligger så nära uppsatsskrivandet som möjligt, både rent tidsmässigt och i 

relevans till uppsatsens syfte. Eftersom den Levda Religionens i roll i koppling till (nordisk) RE är 

relativt outforskat, återfinns det en brist på en mer eller mindre tydlig ”kanon” inom detta 

specifika område inom de olika länderna. Uppsatsen behöver då göra ett tydligt och motiverat urval 

av primärmaterial. Därför letar denna uppsats i första hand efter överblickande publikationer om 

implementerad Levd Religion i klassrummet som explicit tema, i andra hand mindre 

överblickande (alltså inom ett mer avgränsat område) publikationer som berör implementerandet 

av Levd Religion i klassrummet som explicit tema, i tredje hand publikationer som övergripande 

berör det forskningsområde som implementerandet av Levd Religion i klassrummet befinner sig 

inom (inifrånperspektiv, integrativ RE, mångfaldsorientering, etc.), och i fjärde sista hand 

publikationer som på ett mindre överblickande/mer precist område undersökt någonting som 

ligger inom samma forskningsområde som Levd Religion.  

De inländska material som ligger absolut närmast uppsatsens syfte inom den forskningsperiferi 

som uppenbarat sig är då således de primärmaterial som uppsatsens analyserande del ämnar 

beröra. På så sätt förhåller urvalet sig dessutom parallellt med den genomgående överblick som 

genomförs i uppsatsens forskningsöversikt (kap.1.6) , där man kan se de övriga material som 

ligger längre bortom periferin. Därtill ämnar dessutom uppsatsens syfte att helst hitta material 

som kopplar mer direkt till vad religionsämnenas basis till landet är i en mer sammanställande 

litteraturstudieanda, snarare än mer fältstudiebaserade empiriska studier som undersöker elevers 

och lärares erfarenheter med icke/Levd Religion i klassrummet13. Detta ger förklaring till både 

varför det som ligger i första hand inom materialurvalet ligger före det andra, och det tredje före 

fjärde. 

 
13 Vilka alltså har en potential till att kunna ge en god översiktlig bakgrund om implementerandet av Levd Religion i 
klassrummet, men som inte nödvändigtvis ämnar inte till att göra detta 
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Såsom tidigare och kommande resonemang anmärker, är att implementerandet av Levd Religion 

(i klassrummet) är utformat och uppkommen ur en större kontext utav integrativa ambitioner i 

förmån till mer mångfaldsorienterad forskning och förståelser. Uppsatsens syfte och längd utgör 

en begränsning för att kunna täcka dem, och primärmaterialsurvalsprocessen likaså. Urvalet av att 

(i enlighet med uppsatsens syfte) att i första hand leta efter material som explicit utgår från just 

implementerandet av Levd Religion i klassrummet (och då främst i överblickande syfte), riskerar 

att i sin isolerade inriktning missa överblickande redogörelser för implementerandet av minst lika 

(om inte ev. mer) viktiga övriga integrativa perspektiv. 

Därtill kommer uppsatsen endast söka bidrag inom nordiskt baserade forskare som orienterar sig 

inom religionsdidaktik, även om jämförelser med och mellan nordiska länder kan så att säga ske 

på distans. Primärmaterialen som undersöks från de nordiska länderna begränsas dessutom till 

språken engelska, norska och svenska. Primärmaterialen ska dessutom vara peer-reviewed.  

Urvalet för materialet, liksom forskningsöversikten, görs först genom en sökning på ”lived 

religion” och ”everyday religion” på både ATLA och ub.uu.se (Uppsalas biblioteksdatabas). På 

specifikt ub.uu.se har uppsatsen dessutom hittat relevant material genom att dessutom söka 

”religionsdidaktik”, ”religionsdidaktikk”, och ”levd religion”. Av de för uppsatsen relevanta 

artiklar som hittades där, gjordes en genomgång av deras författare och deras forskningsöversikt, 

där ett antal utav dem dessutom kontaktades. En del relevant material och perspektiv upptäcktes 

på detta sättet, som inte annars hittades direkt hos de nämnda databaserna. Genom denna 

process har uppsatsen hittat de relevanta artiklar och kontaktpersoner som krävdes för att hitta 

göra denna studie.  

Uppsatsförfattaren är med detta medveten om att urvalet dessutom riskerar att inte alltid hitta 

eller nämna14  tidigare relevant forskning som har bedrivits inom området.  

 

1.5.2 – Material 

Uppsatsens redogörelser och analys kommer enligt syfte kretsa kring tre exempel som 

primärmaterial från vardera nationer. Dessa har valts ut utefter de prioriteringar och 

tillvägagångssätt som nämnts i delkapitlet innan.  

 
14 Här åsyftas främst den Karolina Anderssons uppsats ”Det finns ingen värld att leva i, där du inte bor” (2019), som 
utgör en av flera inspirationer bakom denna uppsats. 
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De primärmaterial som behandlas i kap.2.2 med tillhörande urvalskommentarer, är således: 

 

1. Sverige – ”Levd religion i klassrummet” – Karin Kittelmann Flensner (2018) 

Materialet återfinns som ett kapitel i antologin ”Levd Religion – Det heliga i vardagen”. 

Kapitlet ämnar ”[undersöka] vilket utrymme för levd religion som finns inom den 

svenska icke-konfessionella religionskunskapsundervisningen”, där Kittelmann-Flensner 

”särskilt [tar del av] hur levd religion hanteras i undervisningen” (Plank och Enstedt, 

2018:18) (utifrån litteraturstudie). I den renodlade ämnesdidaktiska kursen som 

religionslärarstuderande får ta i Uppsala Universitet, används även detta material som 

underlag till diskussion om implementerandet av Levd Religion i (svenska) klassrum. 

Materialet ligger nära intill det uppsatsen letar efter i första hand. 

 

2. Norge - Textbook Religion and Lived Religion: A Comparison of the Christian Faith as Expressed 

in Textbooks and by Young Church Members - Jon Magne Vestøl (2016)  

Materialet återfinns som artikel i den första utgåvan av det hundraelfte volymen av den 

internationellt religionsdidaktiska föreningen ”Religious Education Association”s tidning 

”Religious Education”. Artikeln ämnar främst undersöka, i enlighet med rubriken, både 

förhållandet mellan hur norska textböcker beskriver kristen religiositet och hur unga 

kristna kan finnas beskriva sig själva, utifrån fältstudie. Detta görs tillsammans med en 

diskussion om hur textböcker skulle kunna presentera religion/er på ett sätt som minskar 

dessa diskrepans mellan ”emic/etic”. Denna artikel har refererats av bland annat Geir 

Skeie som en del av den aktuella och relevanta forskning som förs kring 

implementerandet Levd Religion i klassrummet. Materialet ligger nära intill det uppsatsen 

letar efter i andra hand, men faller i stor mån till det uppsatsen letar efter i tredje hand 

eftersom ”Levd Religion” återfinns främst inom endast rubriken.  

 

3. Finland - Pupils and worldview expression in an integrative classroom context - Vesa Åhs, 

Saila Poulter & Arto Kallioniemi (2019). Materialet återfinns som artikel I den 

sextiosjunde numret av den religionsdidaktiska tidningen “Journal of Religious 

Education” som är i samarbete med La Selle Academy. Artikeln ämnar undersöka, i 

enlighet med rubriken, de reflektioner och uttryck som kommer upp bland elever i de 

gemensamma lektionerna elever har (trots olika kurser), utifrån fältstudie. Detta görs för 
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att föra en diskussion kring hur icke/religiösa världsåskådningar kan utforskas för att 

tydliggöra ”subjectification” och elevernas egna identitetsskapande hos eleverna. 

Materialet ligger nära intill det uppsatsen letar efter i andra hand, men lyckas väl i ”den 

andra handens potential”15 i riktning mot det uppsatsen letar efter i första hand. 

 

Där till tillkommer även de enskilda ländernas styrdokument för de obligatoriska RE-kurserna 

som återfinns inom ”secondary”-skolorna (motsvarande det svenska gymnasiet), som 

primärmaterial. Dessa behandlas i kap.2.1. Samtliga primärmaterial ovan utgår från eller drar 

direkta paralleller till ”secondary school”.  

 

1.6 Forskningsöversikt 

 

Vilket går att se i tidigare delkapitel, återfinns ett relativt smalt utbud av nordiskt material som 

behandlar just implementerandet av Levd Religionen i deras klassrum. Det finns ett flertal 

tidskrifter, databaser, och konferenser som samlar religions/didaktiska relaterade frågor, då och 

då med nordiskt fokus. Religionsdidaktiskt komparativa studier ämnade att fokusera på just Levd 

Religions implementerande i klassrummen i Norden kunde dock inte återfinnas (eller var 

svårfunnet), därav denna uppsats. Inom dessa tidskrifter återfinns en del material som relaterar till 

de enskilda ländernas Levd Religion-relaterade situationer, vilka redovisas i senare delkapitel.  

I många av de fall där Levd Religion behandlats, blir det emellertid tydligt att implementerandet 

av Levd Religion i klassrummet ofta återkommit med ett fokus på aspekter inom frågor som 

berör implementerandet och förståelser kring mångfaldsorientering inom RE. I enlighet med det 

relativt outforskade område som bemötandet av just den Levda Religionens aspekter i 

klassrummen är inom, kommer det krävas ett fokus kring den Levda Religionens integrativa och 

mångfaldsorienterade periferi och bakgrund i koppling till klassrummen. Detta fokus har 

emellertid en förmån i att kunna ge talande exempel på hur frågan om Levd Religion kan kopplas 

till integrativa ambitioner. Detta kommer att återfinnas i nedanstående redogörelser i detta 

delkapitel. 

 
15 Se resonemang i fotnot nummer 13 
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I enlighet med den jämförande nordiska inriktningen som uppsatsen ämnar behandla, kommer 

forskningsöversikten att dessutom vara indelad i fyra delar: en för relaterande komparativa 

initiativ som gjorts tidigare, och en rubrik per behandlad nation. 

 

1.6.1 Nordisk utbildningskomparativ RE 

 

Även om nordiska utbildningskomparativa studier som behandlar explicit just Levd 

Religionsaspekter i klassrummen är svårfunnet, återfinns en bred variation av andra RE-relaterade 

utbildningskomparativa studier. Bland de utbildningskomparativa studier som jämför de nordiska 

ländernas religionsundervisning, återfinns del tre ur bokserien ”Religious Education at Schools in 

Europe” (Rothgangel m.fl., 2014) som ett av de större relaterande utbildningskomparativa 

projekten. Där behandlas en nordisk (inkl. de baltiska länderna) RE-komparativ sammanställning 

av huvudsakliga relevanta forskningslägen. Där undersöks länderna av de olika författarna på ett 

sådant ”sammanhängande sätt som möjligt” (Von Brömsen, 2015:105, egen översättning), utefter 

”tolv utvalda [religionsdidaktiska] problemområden” (vilka då grundligt behandlar bland annat 

religionsundervisningarnas institutionella ramar, samhälleliga påverkansfaktorer, statens relation 

med religion och religiösa samfund, och inhemska skillnader inom skolor) (ibid:104, egen 

översättning). 

De mångfaldsorienterande aspekterna inom nordisk RE behandlas och utvecklas vidare i den mer 

koncentrerade och överblickande ingång som Geir Skeie (2017) gör i sin studie Mangfoldets 

utfordringer og muligheter sett gjennom religionsdidaktisk forskning. Et nordisk overblikk. Geir Skeie, som 

var medförfattare i tidigare nämnda nordiska delen av bokserien, undersöker här 

mångfaldsorienteringen på ett, jämfört med denna uppsats, relativt nära likartad och liknande 

övergripande syfte och metod. Skeie för dock ett vidareutvecklande resonemang genom att dra 

nytta av ett större antal exempel hos alla nordiska länder (där bland avsnitt ur den nämnda boken 

stycket över), vilka också ska hjälpa dra paralleller till den religionsdidaktiska 

mångfaldsorienteringens både samtida och historiska kontexter. Uppsatsen fokuserar inte då på 

Levd Religion så mycket explicit, men dess aspekter nämns i förhållande till 

mångfaldsorienteringsfrågans dynamik (ibid:11). 

Uppsatsen visar att religionsämnet visar sig vara ett politiskt känsligt ämne i Norden (ibid:13) , 

där det återfinns ett tydligt gemensamt växande fokus kring frågan om mångfaldens plats i RE:n 
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(hur mångfalden och ”andras perspektiv” förmedlas och bemöts i klassrummen, och i förhållande 

till läroplanerna), i takt med kristendomskunskapens avtagande betydelse inom ländernas RE 

(ibid:6). I takt med att det inkluderande mångfaldsorienterade fokuset ökat är det ”ett 

genomgående intryck att den religionsdidaktiska forskningen har sett de mångfaldiga 

klassrummen som en viktig, men krävande didaktisk arena. Flera av forskningsbidragen 

understryker att skillnader på perspektiv bör ”respekteras och säkerställas, samtidigt som 

problemen med att realisera detta inte underskattas” (ibid:15, egen översättning). Detta syns 

bland annat i hur resultaten visar att förmedlandet av religioner trots allt ofta görs utifrån ett sätt 

som favoriserar sekulära livssynspositioner”, där det förekommer att elever inte kan ”känner igen 

sina egna traditioner” (ibid:13, egna översättningar). 

Resultat som presenteras i koppling de enskilda länderna i Skeies studie kan finnas fruktbara för 

en förståelse över de enskilda ländernas forskningsöversikt, och kan därför nämnas i parallellt 

med senare delrubriker. 

 

1.6.2 Sverige 

 

Svensk religionsdidaktisk forskning anpassar sin diskussion i stor mån utefter den objektivitet och 

mångfaldsorienterande ambition som man kan säga att den svenska RE:n i relativt stor mån står 

bakom (Jmf Skeie 2017:9). Den forskning som ligger i bakgrunden till de forskningsfält som 

behandlar implementerandet av Levd Religion i klassrummen tycks allt som oftast försöka tackla 

den upplevda brist på objektivitet och mångfaldsorientation som tycks infinna sig. 

 

Detta är någonting som berörs i Kittelmann-Flensners doktorsavhandling ”Religious Education 

in Contemporary Pluralistic Sweden” (2015). I en enlighet med titeln behandlar avhandlingen 

många aspekter av hur Sveriges RE i praktiken går tillväga mot mångfaldsorientering. I de 

fältstudier som ligger bakom avhandlingens resultat, framställs det att den svenska 

undervisningen genomgående ”reflekterar en västerländsk, historisk protestantiskt, perspektiv på 

religion”, på det sätt undervisningen främst kretsar kring om religioners ”text och dogm” 

(ibid:258, egen översättning). Detta mer institutionaliserade sätt att se på religiositet, enligt 

“sekulär diskurs”, dominerar ut mindre essentialistiskt och funktionella sätt att förstå utövande av 

religion/religiositet (ibid, egen översättning). 
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Kittelmann speglar detta resonemang hos bland annat i delkapitel 1.1 tidigare nämnda Jenny 

Berglunds uppfattning om svenska skolans undervisning som ”marinerad i luthersk 

protestantism” (2013). Berglund belyser även dessutom i sin artikel Vad är religion i svenska 

religionskunskapsböcker? (2014) även vidare ett upplevt behov av att behöva nyansera och se 

självkritiskt på den undervisning som bedrivs i förmån för en mångfaldsorienterade och objektivt 

driven RE. I sin artikel belyser Berglund att denna ”marinering” påverkat den svenska 

religionsundervisningen och dess textböcker mot en presentation av religon/er utifrån den ram 

hon uttrycker som ”mannen, boken, tron”. Detta tenderar då utesluta perspektiv såsom ”bön, 

gärningar och renföreskrifter” vilka för många är en central och viktig del inom sin/a 

religiositet/er. (ibid:7). Berglund speglar med andra ord Kittelmann-Flensners (2015) 

resonemang. I samma text som Berglunds uttryck lyfts, lyfts även de effektiva egenskaper som ett 

implementerande av Levd Religion har i förmån för att undervisningen ska undvika att fastna i 

”mannen, boken, tron”-baserade formuleringar av religion/er (Berglund 2014:8). 

Frågan om Levd Religion och dess användbarhet i skolan är sedan dess explicita 

implementerande i grundskolans läroplan 2011 (Kittelmann-Flensner 2018:235) ett ämne som är i 

stor mån fortfarande omdiskuterad och under undersökning. Svar på frågor om huruvida i vilket 

mån man verkligen kan använda Levd Religion, var man kan använda den (delar av 

undervisningen och var i kunskapsnivå) och om dess eventuella faktiska utbredning, är än idag 

efterfrågade och behandlade. Betydande bidrag som kan mer direkt kopplas till Levd Religion 

återfinns också i olika former och fokuseringsområden.  

Några av dem som ligger närmast till det uppsatsen ämnar beröra är bland annat: Mikael 

Niemis artikel Religionsvetenskapliga tröskelbegrepp: stötestenar och språngbrädor vid utvecklingen av ett 

ämnesperspektiv (2018). Där nämner och behandlar Niemi bland annat Levd Religion som ett av 

olika (empiriskt understödda) positiva fruktsamma tröskelbegrepp, för elevers 

mångfaldsorienterande förståelser inom den svenska religionsundervisningen. Där bör Levd 

Religion behandlas på ett väl identifierat sätt i klassrummen (ibid:16) för att kunna användas som 

verktyg för att förstå religion/er på (ibid:17). De andra omnämnda tröskelbegreppen som 

behandlas är karaktäristiskt relaterade till Levd Religions område (”Världsreligionsparadigmet, 

emic/etic, ortodoxi/ortopraxi) (ibid:2). 
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Katarina Planks artikel När karma blev konkret - erfarenhetsbaserad pedagogik som utmaning för lärare och 

studenter i högre utbildning (2014) undersöker hur Levd Religiositets användning för förståelser av 

buddhism passar in i den svenska religionsundervisningen, där buddhistiska övningar/skådespel 

blir ett sätt att utöva (”få insikt”/”förstå” (ibid:129)) Levd Religion.  

I antologin ”Levd Religion: Det heliga i vardagen” (red.Plank & Enstedt 2018) återfinns inte bara 

uppsatsens primärmaterial av Kittelmann-Flensner, utan även en bred variation av Levd Religions 

applicerbarhet inom många områden.   

Thérèse Halvarson Britton avhandling ”Att möta det levda” (2019) gör inte bara en mycket 

genomgående forskning av Levd Religion i klassrumskontext, utan samlar dessutom insikter från 

samtliga nämnda forskning häröver. I avhandlingen går Britton in på ”möjligheter och hinder för 

förståelse av Levd Religion i [studiebesöksorienterade religionskunskapsundervisning]”. Detta 

sker främst i koppling till insikter elever har och får om islam och buddhism. (Ibid:1).  

 

1.6.3 Norge 

 

I Norge ser man också en forskning som orienterar sig kring den mångfaldsorienterande RE:n 

som bedrivs i landet (Skeie 2017:2). Där man ser en betoning på de krävande omständigheterna 

som krävs för att kunna ”sätta igång utvecklingsarbetet” och att ”koppla forskningen tillsammans 

med praxis” (ibid:14, egen översättning). Där bidrar antologin ”Religion i skolen: Didaktiske 

perspektiver på religions- og livssynsfaget” (Red. Von der Lippe, & Undheim 2017) mycket av de 

aktuella frågor som berör den norska religionsundervisningens koppling till samtida 

religionsvetenskap (Toft 2017:1). I antologin går även Wanda Alberts (2017) in på hur den norska 

läroplanen och dess RE belyser en diskrepans emot ett religionsvetenskapligt perspektiv 

(ibid:186ff). Forskning som inom denna sfär direkt berör och använder sig av Levd Religion som 

explicit tema är dock relativt svårfunnet, vilket även speglas av det resonemang som forskare fört 

i kontakten med uppsatsförfattare. 

Några av dem som ligger närmast till det uppsatsen ämnar beröra är bland annat:  

Vestøls kapitel ”Skal religionsundervisningen ta hensyn til elevenes livssynsbakgrunn?” (2017) i 

den tidigare nämnda antologin undersöker den norska religionsundervisningens möjligheter att 

koppla till elevernas ”livssyner”. Där finner författaren det fruktbart och möjligt att låta elever 
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stundtals få reflektera kring sina och andras livssyner, i kontrast till att (enbart) lära sig om dem, för 

att tydliggöra värdeaspekter man lägger på dem (ibid:14). 

 

Levi Geir Eidhammars artikel Innenfra eller utenfra, faglig eller personlig? (2019) undersöker vad 

detta kan innebära utifrån hur en implementerad ”inifrån och- utifrånperspektiv” kan behandlas i 

de norska klassrummen. Eidhammar knyter in och-utifrånperspektivsambitionerna med 

emic/etic och ett antireduktionistiskt sätt att föra sin undervisning på (ibid:41). Där belyses 

perspektiv på att användandet av inifrånperspektiv ofta kan ses ”riskera professionaliteten” i sitt 

enskilda mindre objektiva och ”essentialiserande” tillvägagångssätt att förmedla sig på (ibid:33). 

Detta menar Eidhammar är ett begränsat sätt att se på vad inifrånperspektiven kan ge: 

Utifrånperspektiven allt som oftast är själva präglade av observatörens kontextuella betingningar 

(ibid:33) och inifrånperspektiven tenderar att kunna motverka vi-mot-dem-tänk (ibid:36).Därför 

förordar författaren en blandning mellan perspektiven i en ”hermeneutisk och analytisk kritik 

[som] kan utfylla varandra i en dialektisk process” (ibid:34, egen översättning). Denna dynamik 

ställer dock stora krav från lärares håll (ibid:38). 

 

I Geir Skeies artikel Organiserte fellesskapsorienterte aktiviteter i skolen - Et religionsdidaktisk perspektiv på 

ritualer og ritualisering (2019) undersöker och problematiserar han det norska skolväsendets 

närvarande och allmänt ej ifrågasatta ritualer som ”civil religions, jämfört med det allt mer 

ifrågasatta religiöst betingade ritualerna.  

 

1.6.4 Finland 

 

När det kommer till det forskningsfält som berör Levd Religion och/eller dess integrativa 

bakgrunder i klassrummen ger Skeie (2017) en sammanfattning för hur det dåtida forskningsfältet 

såg ut, vilket i stor mån även kan säga speglas i dagens läge. Där kan man se att det återfinns en 

bred variation av olika studier som behandlar hur mångfaldsorienteringen inom den finska RE:n 

ska överhuvudtaget gå till. Studierna som berör ”läroplaner, organiseringen av 

religionsundervisningen och synpunkter från lärarstudenter har pekat på flest problem med den 

nuvarande ordningen” (ibid:15, egen översättning och kursivering). Där återfinns återkommande 

fokus mot just hur de institutionella aspekterna har en problematisk påverkan på hos denna 
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integrativa implementering. Förutom denna sammanfattning, är även de författare som Skeie 

refererar till i sin studie ett antal väl återkommande figurer som har återfunnits i samband med 

uppsatsskrivandets forskningsöversiktsprocess. Några av dessa författare, och för uppsatsens 

syfte andra relaterande publikationer, följer i styckena nedan. 

I antologin “Contextualising dialogue, secularisation and pluralism - Religion in Finnish public 

education” (red. Martin Ubani, Inkeri Rissanen, & Saila Poulter 2019) samlas ett brett urval av 

både författare och ämnen som ofta återkommer inom studier som kan relateras till 

implementerandet av Levd Religion i klassrummet. Där bland återger antologins författare bland 

annat översiktliga redogörelser för implementering av integrativa processer inom det finska 

systemet, dess förhållande till staten, och elevers bemötande av dem. Även dess mer avgränsade 

aspekter behandlas, såsom huruvida muslimer är inkluderade, och identitetsskapandets relation 

till de separerade icke/religionskurserna.  

 

I artikeln Including or Excluding Religion and Worldviews in Schools? Finnish Teachers' and Teacher Students' 

Perceptions  (P-M Niemi, A. Kimanen and A. Kallioniemi, 2019) diskuterar man, i enlighet med 

titeln, på instruktionell nivå över hur lärare kan låta religioner/världsåskådningars perspektiv och 

förklaringsmetoder ta plats utan att fördenskull störa skolans (ickekonfessionella) 

utbildningsuppdrag (ibid:1). Resultatet av studien pekar på att blivande och nuvarande lärare 

förordar att undervisa på ett inklusivistiskt sätt, utan att följaktligen grunda förståelserna av det 

utefter dess praxis eller uppförandekoder (ibid:14). Artikeln Teacher discourse constructing different 

social positions of pupils in Finnish separative and integrative religious education (Kimanen & Poulter 2019) 

vidareutvecklar detta spår. Där finns en tendens att tala med ett vetenskapligt språk när RE:n 

kopplar till objektivitet (mer exklusivistiskt jämte religiösa perspektiv), och med ett ”tillhörigt 

språk” när RE:n försöker relatera till elevernas egna upplevelser (med risk att grupper som inte 

kan relatera exkluderas) (ibid:153). 

Dessa artiklar, tillsammans med det som presenteras i antologin, kan förstås som relaterade 

aspekter av hur förståelser av Levd Religions aspekters möjligheter och försvårande 

omständigheter i sitt implementerande i klassrummen. Forskning som dock direkt berör och 

använder sig av Levd Religion i klassrummen som explicit tema kan med detta ses som relativt 

svårfunnet, vilket även speglas av det resonemang som forskare fört i kontakt med 

uppsatsförfattare. 
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1.7 Metod  

 

Eftersom den Levda Religionens roll i nordisk RE är ett relativt nytt och outforskat område 

(speciellt inom det nordligt komparativa, men även inom enskilda länders inhemska 

kartläggningar) kommer uppsatsen (enligt syfte) kräva ett fokus på att kunna framkalla en 

någorlunda övergripande bild över ländernas enskilda förutsättningar för implementerandet av 

Levd Religion innan de kan aktivt jämföras. Detta sker först genom en textnära omläsning och 

redogörelse av de olika ländernas kursplaner, med ett fokus på deras eventuella förhållande och 

kopplingar till multikulturalism och mångfald. Detta för att tydliggöra och göra en jämförbar 

kontext till de tre primärmaterialen. Sedan kommer de tre utvalda primärmaterialen som 

uppsatsen kommer att undersöka att genomgå en gemensam textnära analytisk undersökning. 

Den analytiska undersökningens analysfrågor kommer då vara utformad på ett sätt där den 

kommande undersökningen av de tre olika exemplen kan ge och tydliggöra jämförbara svar. Till 

sist följer de jämförande aspekterna/komparativa bitarna i ett sammanställande manér, där deras 

liknande och skiljande aspekter tydliggörs. Detta gör uppsatsen till en textcentrerad och komparativ 

litteraturstudie. 

När det kommer till de olika utbildningskomparativa nivådimensioner som Bråten (2015) 

presenterar, kommer uppsatsens fokusområden enligt syfte och urvalsmetod å ena sidan att 

främst hamna hos de instruktionella och erfarenhetsmässiga aspekterna. Även om de andra aspekterna 

påverkar dessa två aspekter är undersökandet, och frågan om möjligheterna kring 

implementerandet av Levd Religion i klassrummet fungerar, ändå begränsat till dessa punkter. De 

primärmaterial som valdes ut utgår främst ifrån de elevfokuserade/centrerade erfarenhetsmässiga 

aspekterna, där de instruktionella aspekterna återfinns i de kommentarer och den diskussion som 

kommer kring det resultat man sett.  Dock behöver man, i frågan om implementeringens möjligheter, 

få en institutionell bakgrund. Undersökningen av Primärmaterialen sker därför tillsammans med 

en parallell till deras institutionella RE-kurs/läroplaner (specific RE policy). Att fokusera på dessa 

gemensamma aspekter i primärmaterialen är viktiga för att å andra sidan kunna göra en mer 

likvärdigt fokuserad nationell överblick som krävs för att kunna jämföra länderna på ett likvärdigt 

sätt, för att sedan kunna använda dessa slutsatser för att kunna enligt syfte bidra till en större 

komparativ förståelse. 

Eftersom de behandlade länderna inte har inhemska decentraliserade läroplaner, samt att 

uppsatsens syfte inte är att redovisa för hur dess processer påverkar de övriga dimensionerna, kan 
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man med största säkerhet bortse från de subnationella aspekterna i dessa tre nordiska länders fall. 

Vissa aspekter av de samhälleliga och supranationella aspekterna kan man mindre noggrant säga 

har å ena sidan behandlas både i teoridelen (kap.1.4), forskningsöversikt (kap.1.6) och bakgrund 

(kap.1.1), där man kan se den diskussion som förts inom nordisk (inte var-för-sig) RE, samt den 

mer internationella forskningsbakgrund som lett fram till koncept som integrativ RE och Levd 

Religion). Å andra sidan kommer uppsatsen ta för givet att läro/kursplanerna skapats utefter 

samhälleliga påverkningar, och att de följer mer grundläggande obligatoriska supranationella 

aspekter, jämte ”general educational policy” som ligger i grunden före den ”specific RE policy” 

som undersöks.  

Hos den initiala lättare redogörelsen av de utvalda ländernas läro/kursplaner kommer uppsatsen 

att helt enkelt strukturera upp beskrivelsen av läro/kursplanerna på ett snarlikt sätt. Eftersom de 

övriga primärmaterialen är skrivna utifrån olika syften än de snarlika syften som exempelvis 

läro/kursplaner har, krävs det dock att den omläsande litteraturstudien hos dessa fall leds in i ett 

antal utformade analysfrågor till de övriga utvalda primärmaterialen. Utformningen av dessa 

frågor ska vara utformade på det sätt där undersökningen och omläsningen tvingar igenom 

litteraturen i en process från rå data till analyserade och mer komparativa svar i förhållande till 

uppsatsens frågeställning, på ett mer intersubjektivt och lättförståeligt sätt. Textanalysen av 

primärmaterialen görs därför på ett mer eller mindre beprövande sätt. 

Denna komparativa litteraturstudie utförs alltså i första hand i ett mer redovisande manér, och i 

andra hand beprövande i den mån texterna behöver tolkas in för att en jämförelse kan ske. Inom 

både de redovisande och de komparativt redovisande delarna av uppsatsen återfinns 

texttolkande/analytiska element. Inom detta svängrum för hur texterna kan komma att tolkas är 

det därför nödvändigt att undersökningarna åtminstone försöker analyseras under liknande 

förutsättningar.  

Frågornas analyserande och jämförande utformning, i förmån till mer intersubjektiva beprövade 

svar, som tas fram under liknande förutsättningar, sker därför i parallell med Ludvig Beckmans 

utformning av beskrivande idéanalys.  Hos den komparativa inriktning denna uppsats ämnar gå 

utefter, finnes det fruktsamt att utgå från denna idéanalys. De beskrivande redogörelserna öppnar 

upp materialen för att forskarens undersökning ska både ”tillföra något och innebära att forskaren 

drar slutsatser om materialet”, vilket innebär att man ”[säger] något om textens budskap [… där] 

ny kunskap och oklarheter kanske [kan] blottläggas” (Beckman 2005:50). Beckmans beskrivande 
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idéanalys lägger dessutom vikt vid möjlighet av en prövande aspekt i analysen man för, där man 

kan ”argumentera för eller mot de tolkningar av budskapet som andra gjort” (ibid). Motivationen 

bakom denna inkorporering av Beckmans idéanalytiska kritiska prövningsaspekt ligger i att dess 

motiverade sammankoppling mellan den tidigare nämnda potentialen till att tillföra tydliggörande 

effekter och funktion i att ha kontrollåtgärder/checker av att de redovisade tolkningarna av 

texterna har skett på ett rätt sätt (”[jämförandes] med andra fall” (ibid:54)). Detta har en god 

potential till att kunna ge gott motiverade steg i processen kring de mer eller mindre svåra 

tolkningssteg av de texter uppsatsen ämnar undersöka, speciellt inför den sammanställande delen. 

I aspekten av hur den beskrivande idéanalysen beskriver på vilket sätt man bearbetar 

primärmaterialens innehåll och argument, ger då dess prövande aspekter verktyg till hur man kan 

upptäcka, beakta, och bearbeta de (för uppsatsen) samtidigt implicita antaganden och relevanta 

resonemang. Där materialen inte nödvändigtvis annars explicit bearbetar just implementerande av 

Levd Religion i klassrummet, kan den beskrivande idéanalysens process på så sätt filtrera mycket 

av materialens innehåll i förmån till att besvara de områden uppsatsens syfte ämnar belysa: alltså 

hur det nordiska (forsknings)läget kring implementerandet av Levd Religion i klassrummet ser ut.  

Efter en grundläggande redogörelse över de nordiska ländernas RE-läroplaner, analyseras sedan 

de utvalda exemplen utefter de analysfrågor som följer i stycket nedan. De utformas i enlighet 

med de syften som finns bakom både den beskrivande idéanalysen och till denna uppsats, som 

följande analysfrågor kommer (med tillhörande hjälpande delfrågor) att testa, tydliggöra och 

analysera de valda materialen inför en sammanställande jämförelse mellan materialen:  

1a. På vilka sätt undersöker och relaterar primärmaterialet till Levd Religion i 

klassrummet? 

Hur definieras Levd Religion? Vad är det som undersöks? 

 

1b. Hur utformas primärmaterialets resultat som kan relateras till 

implementerandet av Levd Religion i klassrummen? 

Vad blev resultatet på den undersökning man utförde? 

 

2. Vilka löften/risker lyfter primärmaterialets författare med implementerandet av 

Levd Religion i undervisningen? 

Bör det vara ett större eller mindre fokus på Levd Religion? Ser läget mer eller mindre 

gott ut för dess implementerande?  
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3. Jämförelse med läroplan 

Om explicit jämförelse med läroplan förs i primärmaterialet: Hur ser författarna på 

överrensstämmelser med läroplanen? Finns det vissa delar som tillåter eller inte 

tillåter deras ambition till en större förståelse av Levd Religion? Efterfrågar 

författarna en omtolkning eller förändring av läroplanen i det utvalda exemplet? Håller 

deras argument/resonemang bakom Levd Religion som metod i koppling till sina 

läroplaner? 

Om implicit: Vilka relevanta icke/existerande delar i tillhörande läroplaner tyck kunna 

kopplas till det som diskuteras i det utvalda exemplet? Vad är det som sägs? Vad kan detta 

innebära, i koppling till läroplan?  

 

Dessa analysfrågor lägger, genom författarnas icke/argumenterande formuleringar kring 

implementerandet av Levd Religion, grunden till urskiljandet av de relevanta svar som uppsatsens 

syfte efterfrågar av de analyserade texterna. Dessa analysfrågor kopplar även därmed sammanlagt 

till den beskrivande idéanalysens övergripande syfte: vilka återfinns i ”[tolkandet] och [ambitionen 

att förstå] de idéer som texten ger uttryck åt och att pröva om detta idéinnehåll är godtagbart” 

(ibid). 

Fokuserandet på ”vilka löften/risker” man ser (inom implementerande av Levd Religion i 

klassrummet) utgör redogörelser främst utifrån det instruktionella och erfarenhetsmässiga 

analytiska perspektivet. Oavsett hur de andra påverkansfaktorerna spelar in och påverkar hos 

samtliga andra resonemang, utgörs de undersökta primärmaterialen främst utav kommentarer och 

perspektiv från dessa nivåer. Därav även parallellerna till kurs/läroplanerna.  

Efter att analysen är klar kommer dessa olika svar på frågorna då alltså att diskuteras, 

sammanställas och jämföras i en sammanfattande form, för tydliggöra skillnaderna mellan 

länderna. Denna komparativa analys belyser vad dessa skillnader mellan vad primärmaterialens 

analysfrågesvar kan innebära. Denna sammanställande och sammanfattande diskussion kommer 

påtagligt orientera sig kring primärmaterialen, men kan vid behov aktualisera resonemang som 

kan hittas i annan tidigare forskning. Uppsatsen avslutas därefter med en sammanfattande 

diskussion, med slutsatser i direkt koppling till att besvara uppsatsens frågeställning. 
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1.7.1 Metodologiska avgränsningar 

 

Utbildningskomparativ forskning efterfrågar ofta ett tydliggörande av de olika dimensioner och 

nivåer av utbildningskontexter som finns inom enskilda ländernas/sektorer innan man gör en 

jämförelse. Där passar ett flertal prövande inslag, som återfinns hos flertalet textanalyser, 

tillsammans med andra hermeneutiska undersökningar och tolkningsprocesser. Hos den 

begränsade tid och yta som uppsatsen kan ägna sig åt denna nordiska jämförelse, behöver man då 

alltså ta avstamp i en mer redogörande vetenskapsmetodik snarare än enligt en mer kompletterande 

teoretiskt/explanativt (BEGREPP: Bray m. fl.2014:345) beprövande metodik. Vissa av dessa 

möjliga dimensioner och nivåer av utbildningskomparativa tolkningar av utbildningskontexter 

som Bråten presenterar kommer då antingen inte kunna behandlas, eller kommer att på så sätt 

mer eller mindre tas för givet (med större sannolikhet utefter ett perspektiv som motsvarar 

uppsatsförfattarens norm och land).  

Uppsatsen kommer då varken ämna utföras på det sätt man kan närma sig en mer fullständigt 

fullbordad argumentationsanalys, med tillhörande premiss och- bakgrundsfaktorer bakom 

författarnas resonemang. Det kommer dock finnas inslag av sådan analys hos texterna och deras 

koppling till Levd Religion, utefter hermeneutisk förmån till ett mer fullständigt likvärdigt 

komparativt arbete.  Denna mer begränsade analytiska sida kommer då att finnas med inom 

omläsningen och redovisningen av primärmaterialen, genom svaren på analysfrågorna, men i en 

mer utvecklad form inom den utbildningskomparativt sammanställande jämförelsen av 

primärmaterialen (där uppsatsen urskiljer de relevanta svar primärmaterialen ger).  
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2. Analys 
 

Såsom det är beskrivet i metodskap.1.7 kommer denna del att vara uppdelat i tre delar: 

Den första delen ämnar göra kortare redogörelser för de enskilda ländernas motsvarande 

styrdokument/läroplaner för de mest grundläggande ”lower secondary school”-graderade 

religionsorienterande kurserna/ämnena var för sig - Detta sker med ett fokus på deras 

icke/mångfaldsorienterande aspekter.  

Den andra delen ämnar redogöra för och analysera de tre utvalda primärmaterial som 

presenterades i kap.1.5.2 var för sig – Denna omläsning görs utifrån uppsatsens formulerade 

idéanalys, med tillhörande analysfrågor.  

Den tredje delen ämnar summera de tidigare rubrikernas svar i ett diskuterande och 

sammanställande manér – Denna del görs utifrån uppsatsens formulerade idéanalys, med 

ett fokus på att på ett analytiskt sätt jämföra de olika redogjorda primärmaterialens 

resultat. Detta görs för att därmed uppfylla uppsatsens syfte: att tydliggöra de utvalda 

materialens liknande och särskiljande drag kring de upplevda möjligheterna att 

implementera Levd Religion i klassrummet. 

 

2.1 Styrdokument  

 

2.1.1 Sverige 

 

Den svenska gymnasiala RE:n ges i former av kurser, där den grundläggande är obligatorisk. 

(Skolverket 2011:2) Kursplanen har ett genomgående explicit fokus av att låta (samtida 

karaktäristisk västerländska) religionsvetenskapliga aspirationer prägla den gymnasiala RE:n, och 

drives på så sätt ickekonfessionellt. Där ska eleven låta undersöka och lära sig om flera olika 

religioner och människors olika sätt att uttrycka religiositet på. Av de religioner som ska 

undersökas ligger kristendomen i ”särskild betydelse” (ibid:1) utav analyserandet av 

”världsreligionerna och några livsåskådningar” (ibid:2). Undervisningen ska ske på ett sätt där 

religionskunskapen och undervisningen hjälper eleverna att utveckla möjligheter att kritiskt 

granska och analysera källor. Förutom fokusering på att undersöka förhållandet mellan religion 

och vetenskap (ibid:1), och normativa etiska teorier (ibid:2), beskrivs den grundläggande kursens 
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analyserande och värderande av (världs)religionerna och människors religiositet att i hög grad 

utgå utifrån intersektionella perspektiv.  

Kursen ämnar, utöver att aktivt förstärka religionsämnesbetingade förhöjda kunskaps och- 

reflektionsförmågor, ge eleverna möjligheter att på mer personligt plan ”utveckla respekt och 

förståelse för olika sätt att leva” samt ”beredskap för att förstå och leva i ett samhälle präglat av 

mångfald” (ibid:1).  

 

2.1.2 Norge 16 

 

Den norska religionsundervisningen sker i form av en kurs för de som läser studieförberedande 

kurser17 (Utdanningsdirektoratet 2006:2). Kursplanen är uppdelad i fyra olika huvudområden som 

gemensamt ska komplettera och hjälpa eleven till att uppnå de mål kursen har: 1. Kristendom, 

2.Islam och valfri religion, 3.Religionskunskap och religionskritik, och 4.”Filosofi, etik och 

livssynshumanism”. Dessa olika huvudområden sker med olika delmål och olika 

fokuseringsområden, utformade efter de övergripande mål och syften som kursen har (Ibid:2–3). 

Denna grundläggande kurs ska främja elevers förmåga till praktisk och teoretiskt analyserande 

och jämförelse mellan (andra) religioner och livssyner och dess historia (ibid:2). Detta sker bland 

annat genom fokusering på förhållandet mellan de utvalda religionerna och andra religioner och 

livsåskådningar (introducerat i huvudområde 1–2), utifrån analytiska verktyg (3), och redogörelser 

för västliga och östliga idétraditioner (4) (ibid:4–5). 

Kursen ämnar, utöver att aktivt förstärka religionsämnesbetingade kunskaps och-

reflektionsförmågor, även låta ämnet verka respektorienterat ”holdingsdannende” 

(attitydsformande, ”opinionmaking”) hos eleverna (ibid:2). 

 

 

 
16 I Norges fall implementerar man ut en ny läroplan för RE i motsvarande grundskola och gymnasium den första 
augusti 2020. Det materialurval och forskningsöversikt som uppsatsen möjligen kan undersöka är utförda i en 
kontext innan denna förändring ägt rum.  
 
17 Motsvarande det man i Sverige kallar ”högskoleförberedande”. Hos de andra mer yrkesförberedande kurserna har, 
berörs religion främst i koppling till det mer yrkesrelaterade 
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2.1.3 Finland 18  

 

Läroplanen betonar att skolan ska ämna ”dra nytta av landets […] minoritetsspråk samt den egna 

och omgivningens […] mångfald[, där] Varje läroämne har sitt eget sätt att använda språket, sitt 

eget begreppssystem och textbruk” (Utbildningsstyrelsen 2015:17). Till de religionsinriktningar 

som finns återfinns en variation inriktade kurser, utefter vilken av dessa eleven väljer att utgå 

ifrån. Där får eleven välja mellan Evangelisk-luthersk tro, Ortodox tro, Katolsk tro, Islam, 

Judendom och ”Övriga Religioner”19 där alla kurser följer samma principer och ”i synnerhet de 

gemensamma mål som uppställs för alla lärokurser” (Ibid:203). Varje religionsinriktning har sex 

obligatoriska kurser, varav två obligatoriska. Utöver Religionskurserna återfinns då även sex kurser 

inom Livsåskådningskunskapsinriktningen man kan välja istället för de religionsinriktade 

kurserna, varav två är obligatoriska (ibid:205)20 

 

Eftersom det finns två olika sorters icke/religiösa inriktningar kommer uppsatsen att likaså först 

rikta sig in på den Evangelisk-lutherska kursens kursplan och de gemensamma 

religionsinriktningsöverskridande målen21, och sedan livsåskådningskunskapernas obligatoriska 

kurser. 

2.1.3.1 Exempel: Den Evangelisk-lutherska religionskursen 

 

Kursplanen utgår från de gemensamma målen, vilka genomgående har ett explicit fokus av att 

låta (samtida karaktäristisk västerländska) religionsvetenskap och teologi prägla den gymnasiala 

RE:n. Kurserna ska, liksom västerländsk RS, bedrivas i ett uttryckt tvärvetenskapligt manér. Där 

ska eleven låta undersöka och lära sig om flera olika religioner ”ur olika perspektiv [… där] olika 

synsätt ska tas i beaktande” (”yttre mångfald som ”inre”) och människors olika sätt att uttrycka 

sin icke/religiositet på.  

 
18 I Finlands fall implementerar man ut en ny läroplan för RE i motsvarande grundskola och gymnasium den första 
augusti 2021. Det materialurval och forskningsöversikt som uppsatsen möjligen kan undersöka är utförda i en 
kontext innan denna förändring ägt rum. 
19 ”Övriga Religioner” är de återstående åtta religioner som har en egen kurs (Skeie 2017:3) 
20 Om man väljer att inte studera någon specifik Religionsinriktning (Utbildningsstyrelsen - 
https://studieinfo.fi/wp/gymnasiet-ger-dig-kunskap-och-fardigheter-for-fortsatta-studier/studier-i-gymnasiet/) 
21 Användandet av den Evangelisk-lutherska inriktningen som exempel sker eftersom ”Ca 90 % av eleverna deltar i 
den undervisning som följer läroplanen för evangelisk luthersk religion” (Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland - 
https://evl.fi/sv/fakta-om-kyrkan/kyrkan-och-samhallet/kyrka-och-skola) 

https://studieinfo.fi/wp/gymnasiet-ger-dig-kunskap-och-fardigheter-for-fortsatta-studier/studier-i-gymnasiet/
https://evl.fi/sv/fakta-om-kyrkan/kyrkan-och-samhallet/kyrka-och-skola
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De gemensamma målen ämnar, utöver att aktivt förstärka religionsämnesbetingade kunskaps 

och-reflektionsförmågor, även låta kurserna ge förutsättningar för eleverna ”att bygga sin egen 

världsåskådning” (med ett explicit mål med bedömning utifrån ”sin […] kulturella identitet”) och 

att ”utvecklas till ansvarsfulla medlemmar i det demokratiska samhället”. Dessa ska hjälpa elevers 

förmåga att kunna förstå och umgås med människor från olika kulturer och andra tankesätt. 

(ibid:187). Dessa gemensamma mål återspeglas kan återspeglas hur utformningarna av de 

specificerade religionsinriktningarnas mål är konstruerade i sina kurser, där då även den 

Evangelisk-lutherska inriktningen. 

De mål som utformas specifikt hos de obligatoriska religionskurserna i Evangelisk-lutherskt 

inriktning håller, i enlighet med kursernas namn, ett fokus på att förklara religion som fenomen 

utifrån abrahamitiska ”fotspår”, och kristendomens roll som världsomfattande religion. Den första 

kursen har fem mål, varav två som orienterar sig utifrån Evangeliskt-luthersk kontext 

(abrahamitiska religioners rötter samt deras ”inflytande i samhället”, och förmåga att diskutera 

dagsaktuella abrahamitiska frågor) och tre med RS-inriktning (”[förstå icke/religiösa] 

livsåskådningars natur”, ”förmåga att komma till rätta i [mångkulturella miljöer], och att känna till 

religionsforskning samt dess metoder för att analyser religion som fenomen). Den andra kursen 

har fyra mål, varav fyra som orienterar sig utifrån Evangeliskt-luthersk kontext (bakgrund och 

olika inriktningar inom kristendomen, bedöma samtida debatt om kristendom, kristna 

uttrycksformer och tolkningssätt, samt att förstå kristendomens betydelse i kulturen). De två 

sistnämnda kan tyckas ha inriktningar till det som kan karaktäriseras inom RS, men utgår då alltså 

från kristendom (ibid:188).  

2.1.3.2 Exempel: Livsåskådningskunskap 

 

Livsåskådningskunskapernas kurser bygger gemensamt på ett fokus mot just ickereligiösa 

tankegångar, mot ”livssyn”. Där fokuserar kursen på ”olika livsåskådningar och mänskliga 

sedvänjor” med en bas som ”bygger på humanistiska vetenskaper, kultur- och 

samhällsvetenskaper samt filosofi”. Religion (som begrepp) nämns här endast som ett exempel de 

obligatoriska kursernas mål. Vetenskapliga dygder såsom ”kritiskt tänkande[…] entydighet och 

systematik” tillsammans med ”skicklig och mångsidig” analys är viktiga i bedömningarna.  

De gemensamma målen ämnar, utöver att aktivt förstärka kunskaperna och-

reflektionsförmågorna kring de olika livsåskådningar och mänskliga sedvänjor man fokuserar på, 
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även låta kurserna ge förutsättningar för eleverna ”att forma sin livsåskådning och identitet” och 

bedömas där utefter. Kursen ska utveckla förmågor för elever att kunna använda reflektioner 

över egna och andras tänkande och handlande, för att den studerande ska ”respektera och kunna 

motivera principer[…] som främjar de mänskliga rättigheterna, positiva möten mellan olika 

kulturer”. (ibid:204) 

De mål som utformas specifikt hos de obligatoriska livsåskådningskurserna håller, i enlighet med 

kursernas namn, ett fokus på att förklara ”världsåskådning och kritiskt tänkande”, och 

”människan, identiteten och ett gott liv”. Den första kursen har fyra mål, vilka tillsammans 

relaterar till att ”[…]beskriva olika världsåskådningars särdrag och utgångspunkter”, biasfaktorer, 

källkritik, att utveckla förmåga att ”kunna dra nytta av sina kunskaper i olika läroämnen för att 

forma sin livsåskådning” tillsammans med att kunna urskilja vetenskap från ovetenskap. Den 

andra kursen har fem mål, vilka tillsammans relaterar till att beskriva människosyner och dess 

komplexitet (i koppling till livsfrågor), analyserande av det som berör ens eget liv genom 

alternativa perspektiv, utvecklandet av förmågan att kunna uttrycka sina perspektiv interkulturellt, 

motivera människovärdet och människorätt, analysera och bedöma flera olika uppfattningar om 

det goda livet. (ibid:205).  

 

2.2 Analys av primärmaterial  

 

Analysen sker med hjälp av följande analysfrågor (tillhörande delfrågor syns i Metodkap.1.7) 

1a. På vilka sätt undersöker och relaterar primärmaterialet till Levd Religion i 

klassrummet? 

 

1b. Hur utformas primärmaterialets resultat som kan relateras till 

implementerandet av Levd Religion i klassrummen?  

 

2. Vilka löften/risker lyfter primärmaterialets författare med implementerandet av 

Levd Religion i undervisningen? 

 

3. Jämförelse med läroplan  
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2.2.1 Sverige: Levd religion i klassrummet - Kittelmann Flensner (2018) 

 

Analysfråga:1a 

I detta fall definieras Levd Religion utefter McGuire, i enlighet med hela den antologi denna 

publikation är inkluderad inom, och efter Ammerman, men tillämpas efter ”en vid definition” som 

”fokuserar på vardagliga praktiker och den mening individer tillskriver dessa praktiker” 

(Kittelmann-Flensner 2018:234). Kapitlet ämnar ”[undersöka] vilket utrymme för levd religion 

som finns inom den svenska icke-konfessionella religionskunskapsundervisningen”, där 

Kittelmann-Flensner ”särskilt [tar del av] hur levd religion hanteras i undervisningen” (Plank och 

Enstedt, 2018:18). Kittelmann-Flensner ämnar alltså med publikationen beskriva en översiktlig vy 

över den implementerade Levda Religionens ställning i svensk RE. 

Analysfråga:1b  

Detta primärmaterial har, i sin översiktlighet, hämtat resultat och diskuterat utifrån en rad olika 

andra material. Därför kommer en rad olika former av resultat, som är kopplade till 

löften/riskerna med implementerandet av Levd Religion i klassrummet, att beaktas här. En av 

dessa former är de mer diskursiva motsättningar som Kittelmann-Flensner diskuterar. Där 

upplever hon att den svenska skolans integrativa ambitioner störs utav ”[en alltför dominerande] 

sekularistisk, religionskritisk diskurs om religion […] i klassrummen” (Kittelmann-Flensner 

2018:234). Ett annat är att hur själva implementerandet av Levd Religion i klassrummen tycks 

vara mer eller mindre oklart över hur det egentligen ska och kan gå till. Det tycks både helt enkelt 

inte vara ett prioriterat fenomen att bena ur i klassrummen (ibid:238) (där istället andra perspektiv 

tycks dominera). I de fall man ändå implementerar Levd Religion så tycks implementerandet ske 

på mer eller mindre ospecificerade och osäkra grunder (ibid:246). Diskussionen som Kittelmann-

Flensner för i denna publikation riktar sig då alltså både främst på hur Levd Religion fungerar 

och fungerat i skolans ämnesinnehåll och gentemot den mer rent diskursiva grund som återfinns i 

själva klassrummen (ibid:238). Kittelmann-Flensner lyfter därtill annan lösningsorienterad 

forskning och de diskussioner som förts till dem. På vilka sätt dessa aspekter lyfts fram av 

Kittelmann-Flensner redogörs nedan. 

Kittelmann-Flensner belyser återkommande gånger olika former av diskursiv problematik som 

kan uppkomma i den institutionella ambitionen att implementera Levd Religion. Levd Religion 

må vid tillfället precis ha blivit implementerat i de nya svenska läro/kursplanerna, men i de 

etthundratjugofem lektioner Kittelmann-Flensner deltog i nämndes aldrig Levd Religion som 
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begrepp någon gång (ibid:238). Detta kopplar Kittelmann-Flensner till Jenny Berglunds uttryck 

”mannen, boken, tron” för att beskriva och ge en förklaring till detta fenomen (ibid:234). Hos 

detta normerade sätt att föra RE på, tycks den normerade synen på religioners ”[övergripande 

[traditioner ofta representera] ’sanningen’ ” medan den Levda Religionens mer ”individuella [och 

partikulära] erfarenheter” hamnar i skymundan (ibid:245).  

Det förekommer att lärare undervisat utifrån ”företrädesvis religionshistoriska perspektiv” 

(ibid:245) och att både religiösa och ickereligiösa livsåskådningar presenteras ”huvudsakligen som 

koherenta” (ibid:241), vilket har också lyfts utifrån de observationsstudier hon själv gjort. 

Kittelmann-Flensner aktualiserar även tidigare forskning i koppling till detta, där det visat sig att 

”Elever med religiös positionering upplever att undervisningen i huvudsak rör regler och 

dogmer” (ibid:235), där elevers egen religiositet inte speglar och känner igen sig i det som 

undervisningen redogör om religion/erna. I koppling till detta aktualiserar Kittelmann-Flensner 

ytterligare tidigare forskning som visar på förekomsten av att lärare betraktade dessa elever (som 

avviker som normerande uppfattning) som ”okunniga” i deras religion (ibid:242). 

I Kittelmann-Flensners observationsstudier tycks inte bara lärare, utan även elever bidragit till att 

framhäva och hålla uppe ett framhävande av ”mannen, myten, tron”.  När vissa elever uttryckte 

uppfattningar om ”sin” religion, som inte stämde överens med [eller sade emot] en normerande 

uppfattning om religion/en, förekom flertalet explicita och implicita sekularistiskt betingade 

(ibid:240) mothugg om att de ”[haft] fel” (ibid:241) från både lärare och elever.  

Detta fenomen återspeglar en aktualisering Kittelmann-Flensner gör, med de anklagelser Heid 

Leganger-Krogstad (2008) har gjort mot att svensk RE, genom denna dominerade formuleringar 

utifrån betoningar på tro, jämfört med religiösas Levda Religion, ”präglas av en luthersk 

förståelse av religionsbegreppet” (ibid:235). Där återfinns alltså ett stort negligerande av 

framhävandet av aspekter ur Levd Religion.  

Dessa diskursiva aspekter som benämns påverkar även de ambitioner man kan tänkas ha med 

studiebesök. Kittelmann-Flensner tar upp de studiebesök hon observerat som exempel, vilka en 

(allt som oftast) karaktäristisk Levd Religion uppenbarat sig, där ”gränser mellan det heliga och 

det profana – mellan att praktisera religion och att umgås” (ibid:240) suddats ut, trots allt inte 

nödvändigtvis tycks implementera en förståelse över den Levda Religionens aspekter som 
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fenomen hos eleverna. Kittelmann-Flensner aktualiserar då de upptäckter Britton (2014) gjort22 i 

samband med studiebesök, dess möjligheter och problematik, där dessa aspekter inte tycks riktigt 

uppmärksammas; de förväntar sig ofta istället mest att få träffa experter om den religion de möter 

(Kittelmann-Flensner 2018:235), och riktar sin uppmärksamhet därtill.  

Ytterligare aktiva implementerande former av förståelser av Levd Religion har dessutom 

diskuterats. Konfessionella inslag i undervisningen är ett område där gränserna beskrivs som 

oklara (S.236): men även om ”iscensättningar av religiösa riter med deltagande av eleverna var 

ovanliga under [Kittelmann-Flensners observationer]” (ibid:244), återfanns ändock sådana inslag. 

De har mestadels bestått av religiöst betingade23 ritualer såsom yoga och meditation, men även en 

puja har förekommit av en hinduistisk insatt lärare (ibid:243). Dessa inslag kopplas dock inte 

explicit till förståelser av den Levda aspekten av Religioner i klassrummen. Mer konfessionellt 

inriktade inslag som metoder riktade mot ökad förståelse kring aspekter av Levd Religion, liksom 

studiebesök, kan ofta ”[ingå] mycket av det som McGuire (2008: 103) kallar Levd Religions 

embodied practices: kroppsliga och sinnliga erfarenheter [etcetera].” (ibid:243). Där har dock 

gymnasieskolans ickekonfessionella prägel lagt grunden till kontroverser kring om hur denna 

form av den Levda Religionens implementerande i klassrummen egentligen kan gå till. Detta har 

bidragit till att dessa konfessionella inslag, som kan vara jämte studiebesök, inte får en sådan stor 

plats i den svenska RE:n som det eventuellt skulle kunnat gå (ibid:245).    

Dessa embodied practices av implementerad Levd Religion i klassrummet behöver dock inte utföras i 

ett konfessionellt inslagsmanér; Förekomster av icke-konfessionella beskrivelser av Levd Religion 

har ändå återkommit i högre grad i de aktualiserade observeringar som gjorts. I klassrummen finns 

det tendenser på att just individers erfarenheter och beskrivningar om sina liv som religiösa tagit 

plats i undervisningen. Det förekommer även att ”dikter, skönlitteratur, sångtexter och konst för 

att illustrera olika livsåskådningar och livstolkningar” används för att ”illustrera olika 

livsåskådningar och livstolkningar” (ibid:238). 

I enlighet med de diskursiva problem som benämnts tidigare i denna rubrik, aktualiserar 

Kittelmann-Flensner en diskussion utifrån forskare som ser problem i hur implementerandet och 

inslag av Levd Religion i klassrummen har behandlats. Kittelmann-Flensner aktualiserar, i 

koppling till detta, Berglunds (2011) slutsats om behovet av att verka växelverkande emic-etic, för 

 
22 I forskningsöversikten i kap.1.6.2 nämns att Brittons avhandling ska ha kommit ut 2019. Denna senare avhandling 
bygger bl.a. på dessa nämnda undersökningar hon tidigare gjort. 
23 Men inte motiverade, därav inslag 
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att kunna tydliggöra, och göra det lättare för eleverna att lära sig uppmärksamma och identifiera 

aspekter av Levd Religion (ibid:236). Denna löpande växelverkan kan ske genom den ”tolkande 

ansats” som Kittelmann-Flensner aktualiserar hos Robert Jackson. Där ska man ”jämföra hur 

eleven uppfattar och tolkar symboler och begrepp med hur företrädare för olika traditioner gör 

det [… växlandes] mellan tre nivåer: individen, den lokala gruppen och den vidare traditionen” 

(ibid:237). Hos tidigare nämnda, och aktualiserade, Brittons observationer av studiebesök 

refererar även Kittelmann-Flensner till Brittons tankar om vad som måste finnas bakom 

implementerandet av religion. Britton belyser även hon den nödvändiga aspekten av att elever 

måste både ha ”faktakunskaper om traditionerna” och ”insikt [om individers personliga 

tolkningar]” för att överhuvudtaget kunna ”relatera till fenomen som kan beskrivas som levd 

religion” (ibid:236) 

Analysfråga:2 

De löften och risker som Kittelmann-Flensner tar upp med implementerandet av Levd Religion i 

skolan sker därmed mestadels i parallell med den aktualiserade forskning hon tagit upp i sin 

översikt. De egna slutsatser hon drar utifrån de omläsningar hon gör av andras (och sitt eget) 

material kan sammanfattningsvis uttryckas i att hon uttrycker: en försiktig, men tveksam, 

inställning till religiösa inslag i skolan i förmån för en upplevd form av förståelse av Levd Religion 

(ibid:245), men att det dock finns många fördelar och behov att istället lägga krut på att medvetet och 

tydligt relatera till forskningsfältet Levd Religion i klassrummen (trots att det kan vara svårt) (ibid). 

Hon diskuterar, i enlighet med McGuires resonemang om embodied practices, att ha religiösa 

praktiker faktiskt kan ge elever insikter som traditionell undervisning annars inte kan ge, ”något 

det är svårt att läsa sig till” (ibid:244). Men detta visar hon på många tveksamma aspekter kring 

att implementera i klassrummen, inte bara utifrån den ickekonfessionella ambition som skolan 

strävar mot. Dessa embodied practices blir hos henne svåra att definiera och se vad de egentligen ger 

hos eleverna, om de nu ens gör det. Det är också oklart om de verkligen bidrar till ökad förståelse 

till den Levda Religionens aspekter för andra människor(ibid:244). I synnerhet med det man kan 

se i de resultat som har belysts: en sådan mer (vad man kan kalla) mer naivistiskt 

implementerande av Levd Religion har visat sig få inga eller negativa effekter i koppling till den 

diskurs som tycks förekomma i svenska RE-sammanhang (där de uttrycks som ”fel” i förhållande 

till den mer religionshistoriska och trosorienterade förståelsen av religion/er). 
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Därför verkar Kittelmann-Flensner mycket positivt inställd till ett implementerande av Levd 

Religion i klassrummet som backas av metoder som aktivt och explicit belyser fenomenet och 

forskningsfältet Levd Religion. Att bland annat aktivt verka växelverkande emic/etic, där man aktivt 

tydliggör vad personligt tolkande och utövande av religion innebär och hur de kan skilja sig på 

social/kulturell/religiös nivå, och hur de kan skilja sig mellan individualitet och vidare tradition, 

kan gemensamt verka underlättande för de upplevda behov som både elever och lärare har med 

identifiering och förståelse av Levd Religion (och därmed en betydande aspekt av religion och 

religiositet i allmänhet). Utifrån ett sådant perspektiv och aktivt implementerande av Levd 

Religion i klassrummet tycks Kittelmann-Flensner finna ”att levd religion-perspektivet kan bidra 

till en konstruktiv(are) diskussion om religiösa och icke-religiösa livsåskådningar” (ibid:246). 

Analysfråga:3 

Kittelmann-Flensner pekar på att Levd Religion förts in explicit som begrepp inom grundskolan, 

men även implicit inom gymnasiet då gymnasiets kurs ska fokusera på hur religioner och 

livsåskådningar tar sig till ”uttryck i livsstilar och livshållningar” (Skolverket 2011). Kittelmann-

Flensner diskuterar dessutom hur Levd Religion kan implementeras på ett sätt som inte bryter 

mot ickekonfessionalitet. Detta tillsammans med Kittelmann-Flensners argumentation kring att 

få skolan att relatera till forskningsfältet om Levd Religion, gör att den främjande diskussion som 

Kittelmann för, inte bryter mot kursplan och dess syfte. Författaren efterfrågar ingen förändring 

av kursplan, dock eventuellt ett förtydligande om hur religiösa inslag verkligen förhåller sig till 

skolan (så att inte ickekonfessionalitet bryts). 

 

2.2.2 Norge: Textbook Religion and Lived Religion: A Comparison of the Christian 

Faith as Expressed in Textbooks and by Young Church Members - Jon Magne 

Vestøl (2016) 

 

Analysfråga:1a 

Till skillnad från flertalet publikationer som behandlar Levd Religion, så nämns inte McGuire i 

denna publikation. I denna publikation återfinnes istället en betoning och utgångspunkt i frågan 

om förmedling. Där utgår man från socialkonstruktivistiska Vygotskijs tankar om hur förmedlingar 

allt som oftast speglar historiska och institutionella kontexter. I bakgrunden av 

sociokonstrukionistisk vilja att tydliggöra kontexterna bakom det man förmedlar, har det förts 

fram som hjälp att tydliggöra skillnad på formuleringar och instantieringar av religion/er (Vestøl 
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2016:96)24.  Eftersom man inom tidigare forskning sett att instantierande av religioner har hittats i 

både textböcker och klassrum (ibid:97), undersöker texten om detta även uppfattas som så av 

kristna elever i Norge. Publikationen sker då med inriktning på hur religion förmedlas, mer specifikt 

om hur förmedlingen av kristendom förhåller sig till kristna elevers perspektiv. De kristna 

elevernas infallsvinklar och uttrycksformer utgör då på så sätt ett Levt Religionsperspektiv utifrån 

erfarenhetsmässiga, som jämförs med instruktionella aspekter. 

Vestøl använder sig dessutom en av emic-etic distinktion (ibid:98). 

 

Analysfråga:1b 

Resultatet visar på att textböckers formulerande kring kristen religion/religiositet utgår främst å 

ena sidan ifrån vetenskapliga koncept, beskrivningar och förklaringar på religion/er (ibid:100) 

som ”historiskt [utvecklade och framkallade], [med] beständiga traditioner” (ibid:99, egen 

översättning) utifrån främst europeiskt/nordiskt perspektiv men även en del globala (ibid:101). 

Elevernas egna formulerande kring sin kristna religion/religiositet utgår å andra sidan främst ifrån 

”a contextually situated experience [… with being] relied on elements of […] everyday concepts and 

descriptions, as well as examples, narratives, and even nonverbal gestures of support.” (ibid:99–

100, egen kursivering), alltså utifrån ett större betoning utifrån individuell samtida kontextualitet 

(ibid:101). Detta innebär en uppvisad diskrepans utifrån kommunikativa utgångslägen.  

Diskrepansen förtydligas och lyftes upp på fler sätt, med flera exempel. För det första ser då även 

en motsättning i hur konceptet av religion/en är ifrågasatt eller inte, där textböckernas diskurs 

tenderade att inte fundamentalt utgå från denna ifrågasatthet, till skillnad från de kristna eleverna 

(ibid:102). För det andra tenderar textböckerna att domineras av beskrivelser utav religion och 

religiositet med (mer ”komplexa”) ”sakliga” facktermer (ibid:103) konstruerade ur 

”utifrånperspektiv” (ibid:105), och jämförs stundvis med inslag av troendes egna kommentarer 

och inifrånperspektiv (ibid:103). De kristna elevernas diskurs istället domineras utav vardagsspråk 

(ibid) orienterade utefter ”inifrånperspektiv”, med de känslor de har kring den religion/religiositet 

de bemöter (ibid:104). Dessutom uttrycker även de kristna eleverna själva explicit de upplevda 

diskrepanser de mött, där de menar att textböckerna tenderar att beskriva religiösa aspekters, 

såsom ritualers, ”fysiska element” snarare än vad de har för ”inre betydelse eller upplevelse” 

 
24 Distinktionen ämnar förtydliga att det som formuleras om saker och ting, ofta genomgår en instantiering hos eller 
inom mottagaren. Alltså där det som formuleras blir en representant av eller exemplet kring det som man talade om 
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(ibid:105, egen översättning) hos troende. Dessa nämnda uppvisade skillnader om hur religion/er 

och religiositet beskrivs visar på att den Levda Religion som återfinns bland de som intervjuades, 

inte riktigt speglas i liknande mån i böckerna. Därmed speglar även eleverna den av 

primärmaterialsförfattare tidigare funna instantierandet av religion/er inom undervisningen. 

Analysfråga:2 

I bakgrunden av den tidigare uttrycka socialkonstruktivistiska viljan att tydliggöra kontexterna 

bakom de förmedlande man gör i sina redovisningar över religion/er, så blir det tydligt att ett 

tydliggörande av religionsutövandes ”inifrånperspektiv” ses som lämpligt hos författaren. Där 

återges flera sätt man möjligtvis kan bemöta detta. Här menar författaren att textböckerna och 

lärare behöver regelbundet och explicit ha med både in och- utifrånperspektiv när olika fenomen 

beskrivs, så eleverna kan hjälpas identifiera dessa Levda aspekter (ibid:107). Detta upplever Vestøl 

kräver mer forskning för att veta hur detta kan formuleras ett adekvat sätt (ibid:109). Författaren 

drar då implicita kopplingar med att implementera utgångspunkter utifrån förståelser kring 

skillnaden mellan formulering och instantiering. 

Författaren lyfter även fram ett tvivel de intervjuade eleverna har. Tvivlet kretsar kring 

möjligheterna att faktiskt kunna återge de inifrånspeglande individuella icke/religiösa 

upplevelserna på ett rättvist och träffsäkert sätt (ibid:107). Detta återger han som ett legitimt 

tvivel, där författaren lyfter att det ofta kan upplevs vara svårt att återge och strukturera upp ett 

”sant” emic-perspektiv då de oftast präglas av former av generaliseringar (ibid:108). 

Analysfråga:3 

I koppling till de förståelseingivande egenskaper som förtydligandet av instantierande aspekter 

kan ge, görs en explicit koppling till den del kursplanen som ämnar att låta ämnet verka 

respektorienterat hos eleverna (ibid:96). I koppling till förslag på instruktiva ändringar och de 

resonemang Vestøl för, ses detta som rimligt och strider inte mot kursplanen.  

I koppling till övriga (mer eller mindre implicita) religionsvetenskaps-kopplade mål med den 

norska kursen, med förhöjda färdigheter inom praktisk och teoretiskt analyserande, ses det som 

rimligt att skapa förutsättningar för eleverna att kunna identifiera Levda Religioners aspekter. Hos 

den distinktion som författaren gör mellan att beskriva religion/er och religiositet utifrån ett 

historiskt perspektivs utgångspunkt, kontra det levdas mer individuellt erfarna utgångspunkt 

(ibid:106), kan det uppkomma svårigheter kring när kursplanens fokus på religion/ers historiska 

perspektiv kan få plats. Författaren efterfrågar ingen förändring av kursplan. 
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2.2.3 Finland: Pupils and worldview expression in an integrative classroom context -

Vesa Åhs & Saila Poulter & Arto Kallioniemi (2019)  

 

Analysfråga:1a 

Artikeln ämnar undersöka, i enlighet med rubriken, de reflektioner och uttryck som kommer upp 

bland elever i de nya former av gemensamma lektioner (trots olika kurser) som elever i olika delar 

av landet börjat ha (V.Åhs, S.Poulter, & A.Kallioniemi 2019:205), utformade i riktning mot ett 

”integrativt ”klassrum” (ibid:203). Uppsatsen, liksom lektionerna, utgår ifrån pragmatiska 

tankegångar (ibid:207) och relaterar till världsåskådningar (”worldviews”) (ibid:205), vilket i sin 

tur aktualiseras i koppling det mer nordiskt använda ”livstolkning” (ibid:207). 

Världsåskådningsbegreppet tar in både religiösa och icke-religiösa aspekter. Därtill tydliggör och 

undersöker författarna även distinktionen ”organiserad” kontra ”personlig” världsåskådning 

(ibid:206). Den personliga världsåskådningen är explicit kopplad och i tätt förhållande till det 

Levd Religion innebär, vilket i denna publikation definieras utefter Ammerman (2016)25 (ibid:207) 

med betoning på ”lärande från religioner” (ibid:208). Fältstudien görs för att föra en diskussion 

kring hur icke/religiösa världsåskådningar kan utforskas av eleverna för att hjälpa tydliggöra 

”subjectification”, den Levda Religionsaspekten, och identitetsskapande hos eleverna själva.  

Analysfråga:1b 

 

This is the most significant emphasis in the data […] the pupils saw that learning about and from 

lived experiences was perhaps the most important thing that could be achieved in a mutual 

classroom. There was no substitute for linking worldviews to their emotional and lived dimension 

within the lives of the pupils. - (ibid:211-212) 

 

I denna undersökta formen av lektioner, där man betonar en utgångspunkt ur 

världsåskådningskunskap, förekom det flertalet exempel som visade på elevers förståelser kring 

den Levda Religionens aspekter och relevans inom religion/religiositet (ibid:208). Detta kan gott 

sammanfattas i citatet ovan. Utifrån de intervjuer författarna gjorde, återfann man exempel på 

hur elever i högre grad uppskattade och fann stort värde av dessa former av lektioner (ibid:216), 

och där deras världsåskådning/religion kunde mer fritt diskuteras utifrån den form de uttrycker 

som ”vad det [egentligen] betyder att vara religiös” (ibid:212, egen översättning). Där återfann 

 
25 Syns även i Teori kap.1.4.1. Relaterar även direkt till McGuire 
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man även ytterligare tecken på att elever förstod värdet i att utgå från (människors Levda) 

Religion/Religiositet (ibid:208), och i användandet av ”levd kunskap” istället för ”bokkunskap” 

(ibid:213, egen översättning). Detta har inte annars återfunnits i samma mån som inom 

”världsreligionsorienterade [undervisning]” (ibid:212, egen översättning). Denna sortens form av 

att föra gemensamma lektioner på visade även företeelser på att eleverna visade 

(starkare/tydligare) möjligheter på att mer tydligt och individuellt definiera och identifiera sin 

icke/religiositet (ibid:213), och andras icke/religiositet, på både ett mer icke-kritiserande sätt och 

på ett sätt som inte rättar sig direkt till en organiserad form av världsåskådning (ibid:214)26.  

Det förekom dock att elever frågade mer om, eller ifrågasatte, delar av andras religion som de 

uppfattades som ”dumma” eller svåra att förstå (ibid). Dessa ifrågasättanden tycks ofta vara 

grundade i en västerländsk diskursiv ståndpunkt.  När det dessutom talades om vissa aspekter av 

världsåskådningar, upplevde författarna tendenser till att elever ofta explicit kopplade de 

vardagliga aspekterna i folks beteende till essentiellt förstådda delar av ”deras” religion/er för att 

få en förklaring dem. Detta menar författarna talar om en ”exotifiering” av religioner som något 

ickenormerande (utifrån ”sekulär position som [normerad] neutralt perspektiv” (ibid:212, egen 

översättning))27. Därtill förekom en diskursiv vana att nämna eller utgå från att Finland som 

nation inte skulle vara präglat av religion/er och religiositet (ibid:215). 

I koppling till övriga resultat i denna studie aktualiserar författarna tidigare forskning de 

åstadkommit (2016), där de belyser vikten av lärarens roll som den/de som både lägger grunderna 

till att belysa, och låta elever lära sig identifiera, den Levda aspekten inom folks religion/er och 

religiositet (ibid:216). Därtill återkommer även insikten om vikten av att lärare bör motarbeta de 

återkommande dominerande normativa ställningstaganden som ofta uppkommer i klassrummen. 

Man bör på så sätt upprätta den respektorientation som RE:n ska införliva, vilket då kan ske 

ytterligare med en ökad förståelse kring Levd Religion (ibid). 

 

 
26 Värt att påminna om, är att författarna i denna studie endast undersökt ett begränsat antal skolor (två). Dessa 
skolor har själva valt att ha denna form av integrativt motiverade former av lektioner (för de kunskapskrav som alla 
icke/religionsinriktade kurser (i princip) går utefter (ibid:209). 
27 Detta behöver dock inte vara något dåligt, tvärtom betonar författarna senare att religioner inte ska ”förminskas till 
enbart en del av kultur” (ibid:217, egen översättning). Aspekter som dessa tycks ändå vara värda att beakta hos elever 
i en miljö som deras 
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Analysfråga:2  

Såsom resultaten visat sig, tycks det enligt författarna varit en god idé i att ha dessa undersökta 

former av lektioner, snarare än de vanligare (separerade) formerna (ibid:216). På det sätt de är 

utformade, tycks både behovet och de positiva egenskaperna av ett tydligare implementerande av 

Levd Religion i klassrummet lysa starkare (ibid), i förmån till en mer integrativ undervisning. 

Detta är någonting man kan se ett tydligt språk hos i det talande citatet i 1b. En starkare 

förståelse kring Levd Religion, vilket dessa ”integrativa klassrum” med världsåskådningsinriktning 

(snarare än de mer specifika icke/religionsinriktningarna de har) kan ge, tycks dessutom verka 

med en mer respektingivande effekt till de dialoger som förs i klarrummen (ibid:213). Detta riktar 

sig till tidigare aktualiserad forskning som vädjar om att den finska skolan bör ”lägga större vikt 

på att [utveckla] dialogsförmågor och engagera sig mångfaldsorienterat gentemot och inom 

organiserade världsåskådningar” (ibid:204, egen översättning).  

Även om primärmaterialets fältstudier på de världsåskådningsorienterade lektionerna visade på 

fler förstående och färre uttryckta alienerande svar från eleverna, jämfört med tidigare 

uppfattningar i de separerade lektionsformerna, uttryckte författarna oro utifrån ytterligare 

aktualiserad tidigare forskning (Kimanen, Poulter 2018, Berglund 2017) för hur rådande 

(”västerländskt” (ibid:207) sekulär-normerande diskurs kan komma att finnas kvar, eller återfinna 

sig än tydligare (och därmed utvecklas vidare) i andra (integrativa) klassrum. Där menar de att just 

lärarna här har en stor roll att i fortsättningen behöva ta ansvar för att aktivt tydliggöra och 

motarbeta denna form av dominerande norm (ibid:212), vilket framtida integrativ forskning 

behöver hjälpa med hur detta ska formuleras och gå till i klassrummen (ibid:218). 

 

Forskarna inom detta primärmaterial lyfter också den potential som den separerande finska 

modellen kan ha, där man i sin säkerhet till sin egen religion kan på ett självmedvetet sätt möta 

denna önskade form av dialog (som dessa ”integrativa lektioner” har bemött). De lyfter också att 

det är möjligt, men eftersom detta visar sig i praktiken få ytterligare ett bortfall av de positiva 

egenskaper som tillkommer på dessa mer icke-separerade världsåskådningsorienterade integrativa 

lektioner, uttrycks detta då som något som bör ses över (ibid).  
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Analysfråga:3 

De finska författarna är tydliga med att om de gemensamma mål som den finska undervisningen 

ska uppnås, så behöver förståelser kring Levd Religion implementeras i klassrummen för att den 

förståelse som lärs ut inte ska bli bristfällig (ibid:218). Men även om fattarna kommer till 

slutsatsen att dessa ”integrativa lektioner” visat på en effektiviserad närvaro av den Levda 

Religionens aspekt i förståelser av religioner (ibid), uttrycker författarna explicit att frågan om 

huruvida implementerad Levd Religion bör vara med just sådana ”integrativa miljöer”, eller inom 

den separerade form de har nu, inte är något de ämnar beröra inom detta primärmaterial (ibid). 

I förhållande till den ambition som annars finns i förhållande till dagens kurser (där det skall ges 

”förutsättningar för eleverna ”att bygga sin egen världsåskådning” (med ett explicit mål med 

bedömning utifrån ”sin […] kulturella identitet”) (Utbildningsdirektoratet 2006:187)), legitimerar 

författarna den form av världsåskådningsundervisning till RE som undersöktes, jämfört med den 

vanliga rådande normerade sätt att föra sina lektioner på (ibid:218). Eftersom den 

världsåskådningsorienterande undervisningen tyckts ha hjälpt eleverna med denna aspekt på ett 

nyttigt sätt (ibid:213) för att uppnå dessa mål med undervisningen, indikerar detta dock ytterligare 

på att författarna trots allt implicit menar att dessa former av ”integrativa klassrum” bör 

implementeras institutionellt istället för rådande separerade form. Primärmaterialet belyser de 

positiva effekter detta får, vilket tycks vara den främsta motiveringen till ett förslag till 

institutionell förändring. 

Författarna ställer dessutom denna världsåskådningsorienterande undervisning i kontrast till det 

de kallar den annars rådande ”världsreligionsorienterade [undervisning]” (ibid:212, egen 

översättning). Detta indikerar ytterligare på att författarna implicit vill att de explicita påbuden om 

att utgå ifrån ELLER användningen av begrepp såsom just de (så kallade) ”världsreligionerna”, 

som återfinns inom de institutionella kursplanerna, skall tas bort eller förändras. Där belyser 

primärmaterialen de positiva effekter detta får, vilket tycks vara den främsta motiveringen till 

detta förslag till förändring. 
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2.3 Resultat - Jämförelse och sammanställning av primärmaterial 

 

Såsom Skeie (2017) presenterar i sin översikt över mångfaldens plats inom nordisk RE, så 

återfinns enskilda integrativa ambitioner i en större integrativ kontext. Det är tydligt att de 

primärmaterialen som undersökts belyser löften och risker med den integrativa ambition som är 

implementerandet av Levd Religion i klassrummet på olika sätt. Precis som uppsatsen resonerar i 

kap.1.5.1 är det tydligt att primärmaterialen inte kunde möta exakt de utgångspunkter och syften 

som uppsatsen sökte efter, som gemensamt direkt kan kopplas till det syfte uppsatsen ämnar 

belysa. Dock säger de olika undersökta materialen ändå någonting om de undersökta ländernas 

situation, och vilka möjligheter och begränsningar som återfinns kring implementerandet av Levd 

Religion i klassrummet i förhållande till ländernas integrativa ambitioner med RE:n. Dessutom 

återfinns vissa distinkta likheter och skillnader på både vad och hur dessa former av 

begränsningar diskuteras. I enlighet med uppsatsens syfte kan det gott motiveras att belysa dessa 

begränsningar, för att kunna ge ett svar till dess frågeställning. Dessa begränsningar, och hur de 

därmed belyser implementerandets möjligheter, kan övergripande delas in i två beröringspunkter. 

Nedanstående rubriker ämnar komma in på dessa punkter som berör den implementerade Levda 

Religionens löften och risker i förhållande till en ökad integrativ förståelse i klassrummen. 

Gemensamma drag: ”Religionsprioriteringar” 

Det är tydligt att samtliga tre RE-kurser ämnar bedrivas ickekonfessionellt, och på ett sätt som 

främjar mångfald och förståelse över dess innebörd. Denna ickekonfessionalitet har dock visat sig 

utföras på olika sätt. Gemensamt för alla tre länder är att det är just staten, och inte någon annan 

organisation, som utgör religionskunskapskursernas utformning. Sverige och Norges kursplaner, 

vars syftesbeskrivningar är mycket snarlika i ordning och ordföljd, tycks undersöka 

icke/religioner utifrån olika nämnda analysverktyg. Även om Norges styrdokument inte explicit 

uttrycker kursens koppling till religionsvetenskap och dess tvärvetenskapliga egenskaper, 

återfinns religionsvetenskapliga och tvärvetenskapliga egenskaper och moment inom det den 

norska religionskursen ämnar lära ut (Se kap.2.1.2). Finlands RE undersöker istället 

icke/religioner främst utifrån den specifikt utvalda icke/religionsinriktade kurs man valt, utifrån olika 

liknande analysverktyg som presenterats inom Sveriges och Norges exempel.  

Inom denna ickekonfessionella inriktning så verkar dock vissa religioner få olika sorters explicita 

prioriteringar inom de undersökta ländernas läroplaner. I Sveriges fall uttrycks just Kristendom 

explicit fler gånger och i ett dessutom prioriterande manér (”[…]kristendomen och dess 
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traditioner har särskild betydelse” (Skolverket 2011, kursplan:1)) i förhållande till ”de övriga 

världsreligionerna och olika livsåskådningar” (ibid:2, egen kursivering). 

I Norges fall, där gymnasiekursen är uppdelat i fyra olika huvudområden, sticker istället 

kristendom, islam och humanism ut i prioriterande ställningar. I första hand står kristendom som 

ensamt huvudområde. I andra hand står Islam i sitt huvudområde i kontrast till ”[annan] ”valgfri 

religion” (Utdanningsdirektoratet 2006:2). I tredje hand syns det att humanism och europeiska 

tankegångar får tydligare särpräglad ställning inom det fjärde huvudområdet.  

I Finlands fall tycks detta uttryckas på flera olika sätt, eftersom elever själva kan välja att läsa 

antingen en religionsspecifik inriktning eller livsåskådningskunskap. Först så blir själva 

religionsinriktningen i den religionsspecificerade RE:n prioriterad , vilka sätter den valda 

inriktningen som kontext för de gemensamma mål som ligger till grund bakom alla 

religionskurser. Ett annat är de aktivt religionscentrerade målen som återfinns i de obligatoriska 

kurserna.  Ett tredje är hur en del av de formulerade gemensamma målen i kursplanenerna är 

ämnade att utveckla och utgå ifrån elevens kulturella identitet. Dessutom återfinns 

Livsåskådningskunskapsinriktningen. Livsåskådningsinriktningen må i stor mån utgå ifrån de 

integrativa vetenskapliga ideal som västerländsk religionsvetenskap håller (förutom eventuellt 

dess utgångspunkter ur humanistiska vetenskaper), dock utan att direkt förhålla sig till religion 

mer än ett exempel på en livssyn.  

Gemensamt kan man alltså se att alla kursplaner speglar någon form av vad uppsatsen 

fortsättningsvis kommer att kalla ”religionsprioritering”. Där kursplanerna annars i grunden 

prioriterar en RS-kopplad undervisning, uppkommer en spänning till de mångfaldsorienterande 

aspekterna (och till och med den ickekonfessionalitet) som de undersökta nordiska länderna 

grundar sin RE utifrån. Integrativa och mångfaldsorienterande aspekter hamnar på så sätt i 

skymundan, även om kursplanerna gemensamt inte utför aktivt motstånd till implementerande av 

Levd Religion i klassrummen.  

 

Lösning på ”Religionsprioriteringar” 

Dessa gemensamma ”religionsprioriterande” inslag behandlas direkt utav ett utav de undersökta 

primärmaterialen, Finlands. Där kan man se exempel att i de primärmaterial där dessa 

”religionsprioriterande” inslag kommenteras, upplevs dessa ”prioriteringar” som ett hinder för att 

implementera Levd Religions syfte i klassrummen. I Finlands fall syns det alltså att dessa 
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”religionsprioriterande” aspekters problematik tycks vara väldigt aktuella att utgå och bearbeta 

utifrån. Detta ser man både inom primärmaterialet och inom den tidigare forskning som 

primärmaterialet aktualiserar. Även inom denna uppsats forskningsöversikt återkommer ett fokus 

kring dessa aspekter. Därtill kommer diskussioner om mer eller mindre fundamentala 

omstruktureringar inom den finska RE, som tar avsteg från de rådande 

religionsinriktningsorienterande kursernas egenskaper. Detta vädjande återfinns även i den 

tidigare finska forskning som nämnts i denna uppsats. Dessa vädjanden återfinns trots att man 

kan se att Finlands religionsundervisning i grunden bedrivs utifrån explicita RS-kopplingar, där 

man bland annat återkommande använder sig av tvärvetenskapliga moment i undervisningen. 

Där tycks denna sortens prioritering i inriktningarna trots allt störa dessa RS-kopplingar och de 

integrativa ambitioner som återfinns inom de gemensamma mål alla kurser ska följa (och på så vis 

störs även implementerandet av Levd Religion). Livsåskådningskunskapens utformning och mål 

blir dock intressant, om man utgår ifrån de integrativa moment och egenskaper (vilka förståelser 

om Levd Religion kommer ifrån) som skall försöka framhävas. Hos de mål som ställs upp med 

den kursen, tycks de integrativa inslag som återfinns vid de undersökta finska (mindre 

”religionsprioriterande”) WE-lektionerna vara närvarande. Dock uteblir fokuset på religioner 

(Jmf V.Åhs et.al 2019:217) i denna inriktning, vilket återfinns i uppsatsens redogörelse om 

livskunskapsinriktningens kursplan i kap.2.1.3.2. Därmed kan man se att i de fall där detta direkt 

kommenteras av länderna, vilket blev i detta fall enbart Finland, åtföljs detta av lösningar. 

En aspekt som primärmaterialen dock inte diskuterat lika vidare, är huruvida det ändå går att lägga 

in Levd Religion inom de religionsprioriterande aspekter som återfinns i de nordiska ländernas 

RE28. Där skulle man vid första anblick kunna se att ett implementerande av just integrativa 

perspektiv av Levd Religion i klassrummet fortfarande kan anses vara möjligt. I de fall där Levd 

Religion skulle ha implementerats över nuvarande kursplaners religionsprioriterande aspekter, 

löser detta implementerande av Levd Religion dock inte de heltäckande integrativa syften som 

Levd Religion uppkommit ifrån och ämnar mot. Ett sådant implementerande kan med andra ord 

ses som bristfälligt, och kan förklara bristen av denna aspekt i primärmaterialens diskussion. 

Denna slutsats speglas dock även något i det finska primärmaterialet: Eftersom en högre 

förekomst av förståelser kring Levd Religion ökar benägenheten till att få elever att uppnå målen 

med den (separerade) RE de har, så återfinns förekomsten av förståelser kring aspekter av Levd 

 
28 Mer tveksamt om detta går inom den finska RE:n, utifrån uppsatsförfattares första anblick. Speciellt inom de 
livsåskådningskunskapsorienterande kurserna.  



47 
 
 

 

Religion först främst inom de former av mindre religionsprioriterande ”integrativa”/icke-

separerade miljöer” som undersöktes (V.Åhs et.al. 2019:218). Detta ger även en förklaring till 

Sverige och Norges fall, där primärmaterialen inte kommenterar eller diskuterar dessa former av 

”religionsprioriterande” aspekter  (eftersom detta redan finns etablerat inom deras RE). I dessa 

fall är dessa aspekter inte riktigt lika aktuella som i Finland. Där kan man dra slutsatsen att den 

religionsvetenskapliga kopplingen som finns bakom mångfaldsorienterande initiativ ändå skulle 

kunna uppfattas hamna i skymundan i förmån för dessa former av prioriteringar, men upplevs 

inte vara lika aktuellt. 

 

Gemensamma drag: ”Diskursiv diskrepans” 

Olika löften och problem kring implementerandet av Levd Religion i klassrummet återfinns inte 

bara utifrån rent institutionella kopplingar. Andra former av problematiska prioriterande aspekter 

kan dock även te sig i mer eller mindre implicita, diskursiva, former av klassrummen och störa 

aspekter av den Levda Religionens perspektiv: Alltså i de mer instruktionella och erfarenhetsmässiga 

aspekterna, snarare än i den ”religionsprioriterandes” institutionella inriktning. I de olika 

undersökta primärmaterialen har det då återfunnits aspekter av utgångspunkter inom undervisningen 

som antingen får mycket mer plats än, eller rent utav dominerar bort, de Levda Religionens 

perspektiv29. Om man exempelvis utgår ifrån den kritik som Leganger-Krogstad (2008) framfört, 

som aktualiserades i Kittelmann-Flensners studie, där en undervisning med dominerande betoning 

på tro (en kontrast mot religiösas Levda Religion) gör att RE:n mer ”präglas av en luthersk 

förståelse av religionsbegreppet” (Kittelmann-Flensner 2018:235), så kan man se att samtliga 

primärmaterial tar upp företeelser på hur dessa former av diskurser tycks mer eller mindre 

dominera ut den Levda Religionens aspekter i klassrummen. Dessa instruktionella och 

erfarenhetsmässiga aspekter tycks vara en aspekt som är mer aktuell i det norska och svenska 

primärmaterialet, än mer centrala fokus som diskuteras kring institutionella aspekter i Finland . 

Att vissa former av diskurser kan tendera att dominera i klassrummen är inte konstigt, i enlighet 

med diskursiv natur. Däremot kan vissa former av diskurser aktivt, och ibland på ett icke-

önskvärt sätt, tydliggöra och prioritera endast vissa former av kunskaper, medan vissa då hamnar i 

 
29 Dessa olika former av normativt styrda prioriteringar, som verkar i det man sett framföras i klassrummen, utefter 
institutionell eller instruktionell nivå, kan hos många dock fortfarande förstås som religionsprioriterande aspekter 
(vilka man även kunnat se i denna uppsats hos Leganger-Krogstad i Kittelmann-Flensners primärmaterial). Denna 
uppsats gör ändock ändå denna distinktion. Se gärna Brown (2012) för mer resonemang kring detta.  
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skymundan. Även om de nordiska institutionella utformningarna av kursplanerna mer eller 

mindre tillåter (eller rent utav implicit eller explicit uppmuntrar till) aspekter av implementerande 

av Levd Religion i klassrummen (trots allt), tycks dessa ändå inte alltid få en betydande roll runt 

om ländernas skolor. I de resultat som uppenbarat sig i primärmaterialen tycks författarna peka 

på att detta ibland bero på diskursiva omständigheter. Där återfinns företeelser av diskrepanser 

mellan institutionella, instruktionella, och erfarenhetsmässiga nivåers olika sätt förstå, uppfatta, 

och vilja förmedla om Religion och religiositet. Primärmaterialen har gemensamt, men på olika sätt, 

beskrivit detta fenomen och gett exempel på vilka problem dessa diskrepanser medför, kopplat 

till just implementerandet av, och förståelser kring, aspekter av Levd Religion i klassrummet. 

Denna diskrepans som uppenbarat sig i primärmaterialen, mellan både lärare och elevers 

olika sätt att förmedla och förstå religion/er och religiositet på, utmärker uppsatsen som 

”diskursiv diskrepans” och skall härunder tas i beaktning. 

Hos det svenska exemplet har man presenterat flertalet exempel på hur både elever och lärare 

visat tendenser på hur andra troendes uttryck rent diskursivt får motstå mothugg, för att ha 

”uttryckts fel” och ”okunnigt” inför sin religion. Detta uttrycks av Kittelmann-Flensner som en 

del av en dominerande sekulär och luthersk form av diskurs och förståelse av religioner, som gör 

att just ”mannen, myten, tron” och religionshistoria essentialistiskt dominerar den förståelse av 

religioner som undervisas utav lärare. I många fall tycks detta även påverka även lärares 

förståelser av hur aspekter av människors Levda Religion kan läras ut och förtydligas, trots att de 

stundvis återfunnits inom delar av undervisningen. 

Samma form av ”diskursiva diskrepans” återfinns och diskuterades i Norges exempel, men inte 

med exakt samma ord och termer. Där talar man istället om de skillnader av förståelser kring 

religion som förmedlas av lärarna och textböckerna (instruktionell nivå) gentemot (troende30) elever 

uppfattning (erfarenhetsmässig nivå). Där undervisas och formuleras religion/religiositet främst 

utifrån ett nordiskt och historiskt ”utifrånperspektiv” från lärarna och textböckerna genom 

facktermer, medan eleverna uttrycker och förklarar sin religion/religiositet utifrån främst 

individuellt kontextuellt situerade vardagsupplevelser genom ett mer vardagligt och varierande språk 

(vilket betonar mer den Levda aspekten inom Religiositeten).  Där förstås diskursiva diskrepanser 

på ytterligare i distinktionen ”formulerande/instantierande” (där det som formuleras om saker och 

ting, ofta genomgår en instantiering hos eller inom mottagaren, alltså blir en representant av eller 

 
30 Ifall icke-troende elever utgjorde en del av denna tydliggjorda ”diskursiva diskrepans” återfanns med andra ord inte 
i detta primärmaterial. 
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Exemplet med stort E, kring det som man talade om). Det som både formuleras, och därmed 

instantieras, inom de instruktionella delarna av undervisningen tenderar då att inte identifiera, 

glömma bort eller rent utav negligera dessa Levda aspekter inom folks Religiositet. 

Tendenser till diskursiva diskrepanser återfinns även i undersökta finska primärmaterialet. Både 

”ute i fältet” och i den aktualiserade tidigare forskningen, tydliggör författarna en oro över hur en 

dominerande sekularistisk norm explicit och implicit påverkat och uteslutit andra perspektiv, 

såsom den Levda Religionens aspekt. I elevers strävan efter att förhålla sig ”neutrala” i skolan 

och/eller till religioner, förekom tendenser till att se den ”finska” förståelsen som det neutrala, 

vilket tolkas i författarnas resonemang som att den finska skolan präglas av sekularistiska och 

västerländska perspektiv. Dessa perspektiv beskrivs tendera att inte ibland se över den 

”officiella”/essentialistiska uppfattning man har om religioner/religiositet, vilket i sin tur då 

tenderar att negligera den Levda Religionens aspekter. 

Lösning på ”Diskursiv diskrepans” 

De ”Religionsprioriterande” aspekterna har visat på ett behov, men också svårigheter, med 

starka/starkare institutionella möjligheter för implementerandet av Levd Religion i skolan, trots de 

samtidiga inneboende integrativa ambitioner som finns inom ländernas RE. Implementerandet av 

integrativa aspekter, såsom Levd Religion, tycks dock visa sig behöva bemötas på nivåer mer än 

just det institutionella, vilket man kan se tecken av i de primärmaterial som tolkats här över 

genom dessa ”diskursiva diskrepanser”. Hur Levd Religions mer instruktionella och erfarenhetsmässiga 

implementerande kan komma att behöva utformas i detta integrativa bemötande av dessa 

institutionella aspekter, har tydliggjorts och skiljer sig mellan de olika primärmaterialens 

diskussion. Där här primärmaterialen tydliggjort att på vilket sätt implementerandet av Levd 

Religion bör utformas instruktionellt i klassrummen, är i ett behov av utveckling: inte bara i 

bemötandet av integrativa problem såsom implementerandet Levd Religion i klassrummen ändå 

är tänkt att bemöta, utan även för att bemöta dessa ”diskursiva diskrepanser” vars kommunikativa 

utgångslägen tycks försvåra implementerandet och förståelsen av Levd Religion i klassrummen.  

I Sveriges exempel ser man exempel på sätt att hantera detta. För att kunna implementera en 

större förståelse av Levd Religion återkommer texten kring att kunna göra den Levda Religionens 

aspekter mer identifierbara i klassrummen, både för lärare och elever. Detta innebär att det 

essentialistiska fokuset på religion/erna, som tycks domineras av regler och dogmer utifrån 

främst religionshistoriska aspekter, behöver först och främst varieras och motiveras utifrån ett 

annat fokus. I likhet med de nämnda studiebesöken i primärmaterialen, behöver dock inte inslag 
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av Levd Religion nödvändigtvis faktiskt hjälpa eleverna att förstå inslag av Levd Religion, enbart 

för att Levd Religion återfinns i den undervisning man bedriver i klassrummen. Den Levda 

Religionen tycks återkomma mer eller mindre som odefinierade och oidentifierbara inslag. För att 

kunna variera lektionerna med ett annat fokus, och för att göra Levd Religion mer identifierbar, 

efterfrågas ett förtydligande om att aktivt växelverka mellan emic/etic-fokus, och utgå utifrån Levd 

Religion som forskningsfält, till undervisande lärare. 

I Norges fall har primärmaterialet inte explicit nämnt just Levd Religion som begrepp direkt 

kopplat till lösningar av dessa mångfaldsorienterade problem. Detta är ett problem som 

uppkommit i att detta primärmaterial närmade sig det som uppsatsens urvalsprocess letar efter i 

tredje hand. Däremot har primärmaterialet dock också allra främst propagerat för en formulerad 

”lösning” mot dessa ”diskursiva diskrepanser” (vilket man sett tendenser på att Levd Religion fått 

bemöta i nordiska klassrum). Det har man gjort i betonandet utifrån utgångspunkterna ”emic/etic”, 

och (mer unikt) utifrån ”instantiering/formulering”-distinktionen för att erinra sig om den effekt ens 

formuleringar (kring religioner) har, mot ett nytt sätt att bemöta ”emic” och ”inifrånperspektiv: 

genom att aktivt och regelbundet hoppa mellan dessa inifrån och- utifrånperspektiv. Detta ska då 

motverka de negativa instantieringarna av religioner som tenderar att dominera sätt att prata och 

förstå religion/er på. Vestøls sätt att bemöta dessa ”diskursiva diskrepanser”, som formulerats i 

sin publikation, överensstämmer då mer eller mindre direkt med den diskussion om växelverkande 

undervisning som förts av Kittelmann-Flensner. Där har hon, som tidigare nämnt, kommit fram 

till samma resonemang om växelverkande diskurs, fast med utgångspunkt ur just implementerandet 

av Levd Religion (istället för Vestøls utgångspunkt mellan forskningsfälten ”emic/etic” och 

”instantiering/formulering”-distinktioner, och i kopplingen till elevers religiositet i förhållande till 

textböcker).  

Inom den undersökning som Finlands exempel utförde, såg man att inom de icke-separerade, så 

kallade ”integrativa miljöerna/klassrummen” (som liknar det man har i Sverige och Norge), 

genererade positiva effekter i förhållande till de mångfaldsorienterande mål som de 

icke/religionsinriktade kurserna ämnar bemöta. Närvaron av frågor som fokuserar på vad det 

innebär att vara religiös, snarare än att mer enbart fokusera på vad religion/er är, förekom friskt i 

dessa klassrum och tenderade att lyfta in aspekter Levd Religion/Religiositet i de samtal som 

fördes i klassrummen (ibid:209). Detta minskade på den västerländskt/sekularistiskt-orienterade 

diskursens dominans i klassrummen, men den försvann knappast. I koppling till övriga resultat i 

denna studie aktualiserar därför författarna tidigare forskning de åstadkommit (2016), där de i 
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likhet med tidigare nämnda länder belyser vikten av lärarens roll som den/de som både lägger 

grunderna till att aktivt belysa, och låta elever lära sig identifiera, mångfaldsorienterade perspektiv, 

såsom den Levda aspekten, inom folks religion/er och religiositet (ibid:216). Därtill återkommer 

även insikten om vikten av att lärare aktivt motarbetar de återkommande dominerande normativa 

ställningstaganden som ofta uppkommer i klassrummen, och att på så sätt påminna tillbaka 

eleverna till olika sätt att förstå religion/er på och den respektorientation som RE:n 

karaktäristiskt bör upprätthålla sig inom. Denna form av att påminna är snarlik, och kan ses som 

en analogi, till den form av löpande växelverkan av ”emic/etic” som lyfts fram i det svenska och 

norska exemplet. 

Problem vid lösningar 

Som man kan se i Finlands exempel möter även implementerande av Levd Religion och 

integrativa projekt sina egna motgångar, trots sina underliggande ambitioner. Även där kan man 

se att inom de mer ”utvecklade” metoder man använt för ett implementerande av Levd 

Religionsperspektiv i undervisningen (för att på flera nivåer bemöta dessa besvärande ”diskursiva 

diskrepanser” och/eller ”religionsprioriterande” aspekter), möts detta trots allt ändå av att de 

negativa aspekter man försöker bemöta fortfarande finns där, eller rentutav kan få motsatta 

effekter. Där har också olika motgångsaspekter lyfts fram i primärmaterialens diskussion om 

implementerandet av Levd Religion överhuvudtaget (alltså mer oavsett form). 

I Finlands fall belyser man att även om mångfaldsorienterade aspekter, såsom Levda Religions-

aspekter, blev tydligare och lättare att implementera i de ”integrativa klassrummen”, så återfanns 

fortfarande den ”diskursiva diskrepansen”. Att fullt ut implementera dessa institutionella former 

av integrativa klassrum, alltså även bortom endast att ha dem inom de gemensamma mål som alla 

religionsinriktningar har, möter även där motstånd utifrån de institutionella strukturer som finns. 

Inom rådande institutionella form måste fortfarande separerade moment återfinnas, i enlighet 

med den icke/religionsinriktning eleverna valt. 

I Sveriges exempel diskuterade man över huruvida hur den ickekonfessionella undervisningen 

stundtals kan begränsa de religiösa inslag man kan ha i skolan, vilka kan ge förlora aspekter av 

förståelser av den Levda Religionens ”embodied practices”. Detta är dock inte vad som är mest 

aktuellt, utan där är mest det instruktionella förhållandet till Levd Religion som forskningsfält det 

som är aktuellt. I likhet med Finlands exempel, så uttrycker Kittelmann-Flensner kommer det bli 

svårt att på ett perfekt och smärtfritt sätt kunna bemöta diskursiv diskrepans. Där uttrycker hon 
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(genom aktualiserad forskning) ett tvivel över huruvida det överhuvudtaget går att förmedla en 

förståelse över hur olika trosuppfattningar kan komma till olika uttryck, till de som inte har haft 

erfarenhet av det tidigare. 

Förutom att man även i Norge kan möta dessa problem trots en mer löpande växelverkande 

implementerad Levd Religionsförståelse, belyste Vestøl snarare en annan form av fundamentala 

tvivel om den implementerande Levda Religionens perspektiv i klassrummen. Dock kom tvivlet i 

princip utifrån eleverna själva  (och berör därmed erfarenhetsmässiga aspekten). I elevernas 

resonemang återfanns, liksom hos Kittelmann Flensner, ett tvivel på ifall det verkligen 

överhuvudtaget går att med ord kunna återge människors Levda Religion på ett sätt som 

verkligen träffar verkligheten. Detta fundamentala tvivel om förmedlandet kring aspekter av 

människors Levda Religion återfinns då både inom de erfarenhetsmässiga (hos de norska eleverna 

(Vestøl 2016:107) som inom det instruktionella (det aktualiserade didaktiska tvivel som 

presenteras hos Kittelmann-Flensner (2018:236)) aspekterna. 

I denna sammanställning av denna uppsats primärmaterial kan man sammanfattningsvis 

se att ett implementerande och större förståelser utav den Levda Religionens aspekter 

inom klassrummet lyfts som något önskvärt hos de samtliga undersökta 

primärmaterialens RE: Både enligt till de enskilda ländernas institutionella påbud, i sina 

riktningar mot en mångfaldsorienterad/förstående RE, och enligt författarnas egna 

perspektiv. Motivationerna bakom implementerandet och utformningen av dem 

motiveras utifrån primärmaterialens kontexter på både liknande och skiljande vis. 

Samtliga primärmaterial belyser dock gemensamt grundad problematik i hur 

implementerandet, och en större förståelse av den Levda Religionens aspekter i 

klassrummet, ska och kan gå till, men på olika sätt (i enlighet med de olika RE-

utformningar de har). Dessa sätt återfinns gemensamt som institutionella motsättningar 

inom påbuden om att föra en mångfaldsorienterande undervisning, vilka benämnts som 

”religionsprioriteringar”, och inom instruktionella/erfarenhetsmässigorienterade 

diskursiva och förståelsegrundade hinder, vilka benämnts som ”diskursiv diskrepans”. 

Dessa utmaningar och diskussioner belyser exempel på hur primärmaterialen diskuterar 

ländernas möjligheter kring implementerandet av Levd Religion i klassrummen. 
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3. Diskussion och slutsatser 
 

Såsom man kunnat se, är att implementerandet av Levd Religion i klassrummet är på ett liknande 

sätt utformat och uppkommen utifrån det man bemöter ur dess större kontext, av vida olika 

integrativa ambitioner. Detta är något man märkt av i både primärmaterial och i den tidigare 

forskningens periferi.  Man kan se att religionsdidaktikens mångfaldsorienterande integrativa 

forskning fortfarande är relativt ung och långt ifrån färdigdiskuterad. Detta kan man se tendenser 

av att det även är fallet för själva implementerandet av Levd Religion i klassrummen. 

Urvalet av att (i enlighet med uppsatsens syfte) i första hand leta efter material som explicit utgår 

ifrån just implementerandet av Levd Religion i klassrummet (och då främst i överblickande syfte), 

riskerar att i sin isolerade inriktning missa överblickande redogörelser för implementerandet av 

minst lika (om inte eventuellt mer) viktiga övriga integrativa perspektiv som kan kopplas till Levd 

Religion. Uppsatsen är en för begränsad yta för att kunna täcka alla relaterande perspektiv, och 

där även tillsammans med materialurvalen.  Därför kan det vara viktigt att aktualisera och 

påminna om det resonemang som fördes i kap.1.5.1 och i kap.1.7.1 kring de fundamentala 

begränsade perspektiv uppsatsen har, vilket kopplas till bland annat med dessa urval som behövts 

göras. I koppling till detta blir det viktigt att poängtera att uppsatsens resultat och behov 

av urval i stor mån pekar på att det behövs mer övergripande resonemang kring hur 

implementerande av just Levd Religion i klassrummen fungerar både inom och mellan 

de nordiska länderna, i likhet med vad aktuella (i uppsatsen nämnda) nordiska 

religionsdidaktiker poängterat. Detta resultat blir inte bara tydligt utifrån de resonemang som 

(kontaktade) forskare fört, utan även på sättet denna uppsats behövde göra ett tydligt urval av det 

material som gick att hitta ute. Det finns så att säga inte en tydlig ”kanon”, samlingsbok, eller 

översiktlig bild av Levd Religion implementerande i klassrummet inom alla undersökta länder. 

Visserligen må det vara ett tvetydligt arbete att rent vedertaget uppnå, men i någon mån skulle 

man kunna komma fram till en någorlunda allmänt accepterad punkt över resonlig översiktlighet 

över forskningsläget (såsom McGuire idag är vida nämnt över en betydande stor andel av de 

material som berör Levd Religion). Processen bakom detta framställande skulle dessutom kunna 

underlättas genom att ha gemensamma utgångspunkter ur Bråtens synergiska nivådimensioner.  

Detta kan tänkas efterfrågas för mer precist kunna få en god överblick över konkreta och 

lösningsorienterade resonemang om implementerandet av Levd Religions aspekter i 

klassrummen.  
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Med detta sagt så kan inte heller resultaten på uppsatsen med säkerhet tyda på att uppsatsen 

jämfört faktiskt gott motiverade nordiska exempel av implementerandet av Levd Religions läge, då 

det finns en risk att uppsatsförfattare kunde ha gjort en starkare primärmaterialurvalsprocess. Av 

de resultat och sammanställningar som har gjorts av primärmaterialen finns dessutom en stor 

sannolikhet att andra intressanta aspekter och kopplingspunkter, som skulle kunnat dras från de 

undersökta primärmaterialen (utefter uppsatsens syften), uteblivit i mån av uppsatsförfattares 

brist på reflektion. 

Det finns trots allt ändå vissa slutsatser och diskussionspunkter som kan finnas värda att dra upp 

ifrån de undersökta primärmaterialen.  

Frågan om Levd Religion och dess implementerande i klassrum verkar upplevas svår, 

oavsett kontext. Av det man kan se i primärmaterialens resultat är att implementerandet av Levd 

Religions aspekter kan behöva bli lättare att förstås, både i sitt förmedlande och i sitt förhållande 

till andra mångfaldsorienterande begrepp och ambitioner. Primärmaterialen har till detta tillskrivit 

implementerandet av Levd Religion vissa egenskaper som då kan underlätta förmedlandet och 

identifierandet av den Levda Religionens aspekt. Vestøls presentation av differentiering av 

”instantieringens” effekt hos förståelser, bortom ”andra” ”formuleringar”, utgör här en god grund för 

nyansering och förtydligande av Levd Religions effekter av att förstå sina egna och andras 

institutionaliserade aspekter inom diskurser. Detta kan då önskas användas mer när man talar om 

implementerandet av Levd Religion i klassrummet (och även tillsammans med andra integrativa 

moment), för att underlätta den instruktionella aspekten av ”diskursiv diskrepans”. Finlands 

exempel tydliggör dessutom på att den Levda Religionen kan tätt kopplas till det man kan kalla 

för ”personlig världsåskådning” (vilket står då i kontrast till det mer koherenta och 

institutionaliserade ”organiserade världsåskådningen”).  

Den Levda Religionens tvetydighet har också visat att själva implementeringen av detta kan 

förstås på olika sätt. Den Levda Religionen kan förstås och implementeras i form av kopplingar 

till (mer eller mindre) religiösa inslag i klassrummen, såsom dessa embodied practices. Levd Religion 

kan dock även vara någonting som pratas om i klassrummen, i mer explicit förhållande till dess 

begrepp och perspektiv, som forskningsfält (vilket man främst ser resonemang hos Kittelmann-

Flensner, men även hos Vestøl). Utifrån de nordiska ländernas RE:s strävan mot integrativa 

RS-ideal, kan det i dagsläget tyckas gemensamt lämpligt, effektivt, och inte minst 

aktuellt, att med löpande växelverkan aktivt påminna sig om att tala om och relatera till 
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Levd Religion som forskningsfält i klassrummen, för att implementerandet ska ha den 

effekt man eftersträvar av Levd Religion. Dessa former av påminnelser, en växelverkan mellan 

det Levd Religion kan tänkas beröra eller inte beröra, mellan emic/etic, har i sina enskilda 

presenterade begrepp gemensamt visat på en gemensamt framhållen grund som upplevs vara 

viktig inom implementerandet av förståelser kring den Levda Religionens aspekter i klassrummet. 

Detta krävs för att bibehålla och utveckla det viktiga och tydliga identifierandet av Levd Religions 

aspekter. 

Ofta efterfrågas tydlighet från skolor. Att textböcker och lärare då kan tendera att istället 

generalisera för att kunna förmedla koncept kring religion/er och religiositet behöver inte 

nödvändigtvis då ses som någonting konstigt, då det är ofta genom kontextuellt uppkomna 

institutionaliserade begrepp som elever konkret har kunnat visa att de lärt sig olika aspekter av 

religioner. Att aktivt implementera ”instantieringar” inom det man förmedlar kan ses kopplat till 

att vara tydlig och rak med den kunskap man formulerar till eleverna. Konceptet av Levd 

Religion tenderar dock att lägga stor vikt vid att inte generalisera människors beteenden, att aktivt 

förhålla sig kvar i ”formulering” (och inte låta ”instantieringar” ske) och där konceptualiseringar 

och begreppsliganden kring människors religiositet ofta presenteras vara antingen missvisande 

eller exkluderande. Detta är en mycket svår motsättning i den praktik som skolor möter, 

vilket syns i de utmaningar som primärmaterialen uppenbarat kring implementerandet 

av Levd Religion .  

Detta kan ske eftersom implementerandet av Levd Religion kan upplevas begränsa och hota 

andra former av förståelser (bland annat de som idag dominerar i klassrummen och dess diskurs). 

Detta kan även ske på grund av att konceptet av Levd Religion inte alltid kan förstås från första 

början på grund av diskrepans i förståelser av den performativa effekt som återfinns i de ord och 

formuleringar man använder. Det är inte alltid lätt att förmedla om religion/er utifrån Levd 

Religions-baserade formuleringar, och även svårare att veta ifall detta faktiskt förstås av eleverna 

(vilket fortfarande kan kvarstå även om lärare ”påminner växelvis”). Detta är vad Kittelmann-

Flensner (Och bland annat Britton i kap.1.6.2) är inne på, där studiebesök ämnade att visa på 

Levd Religionsaspekter istället kan uppvisa motsatt effekt. Detta resonerar även med Niemis 

resonemang om Levd Religion som tröskelbegrepp för eleverna, där detta förstås just som ett 

tröskelbegrepp. Många aspekter av förståelser kring religion/er kan, trots allt, ta tid att förstås och 

införlivas hos både en själv och eleverna.  
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Även om Vestøls intervjuade elever dessutom själva påpekar att de betonade individuella och 

experientiella aspekterna kring den Levda Religionens aspekter kan till och med vara ett relativt 

”hopeless case” att prata och förmedla om på ett sannerligen bemötande sätt, behöver inte dock 

detta dock inte betyda att man som lärare ska ge upp. Där kan det vara värt att aktualisera de 

resonemang som både elever och författarna i det finska primärmaterialet tog upp; även om man 

kanske inte alltid når ända fram med de slutgiltiga målen ens integrativa RE baseras på, gör ändå 

stegen emellan mycket för vidare förståelser av religion/er. Dessutom bör man nog inte se som skolans 

uppgift att ”tvätta bort” orsakerna till denna diskursiva diskrepans helt och hållet, eller nå 

”perfekta” resultat; det är snarare mer viktigt att man kan få verktyg till att kunna reflektera och 

bli medveten om hur ens kontext kan påverka en (Jmf Berglund 2014:8). Detta relaterar åter till 

primärmaterialens uttrycka värdering i att verka aktivt ”växelverkande” med den Levda 

Religionen som forskningsfält, så att man aktivt relaterar till både ”andra ”former av 

icke/religion/religiositet och de normerande. Detta underlättar ett ”instantierande” av den 

formuleringsprocess som instruktionellt förs under undervisningarna. 

I enlighet med det material som har undersökts, blir det då tydligt att välformulerade integrativa 

aspekter ofta trots allt kan ha en annan effekt i praktiken. Primärmaterialen visar på så sätt en 

del svårigheter som finns i att styra den undervisningen som faktiskt sker, vilket därmed 

även påverkar hur man kan lyckas implementera förståelse av Levd Religion i 

klassrummen. I många fall är det i praktiken väldigt mycket upp till läraren att behöva tolka och 

tyda vad för olika delar av kursplanen som kommer att prioriteras i det klassrum denne 

undervisar i. Sedan om nu de instruktionella aspekterna, såsom lärare och textböcker, trots allt 

lyckats eventuellt göra en närmast perfekt utformad plan och tolkning utefter de institutionella 

och integrativa ambitioner som finns bakom RE:n, så kan även det oavsett ändå få en annan 

effekt i praktiken. Att vissa integrativa moment inte kan komma med i undervisningen kan bland 

annat bero på att man måste göra urval. Dessa bortprioriterande urval uppkommer alltså inte 

bara genom instruktionella/erfarenhetsmässiga förutsättningar (diskursiv diskrepans) eller de 

”religionsprioriterande” aspekterna (institutionella), utan även inom något så fysiskt som den 

faktiska begränsade tid man faktiskt har, i klassrummen.  

När allt kommer kring är det dessutom trots allt just eleverna, liksom de undervisande lärarna, 

som tar in, tolkar, och bearbetar den information de får utifrån de förutsättningar de är inom. 

Deras vilja och perspektiv kommer trots allt inte alltid överensstämma med de ambitioner som 

finns bakom integrativ RE. Även om läraren aktivt arbetar emot en allt för snäv ”instantiering” i 



57 
 
 

 

den information de lär ut om religion/er, så är det långt ifrån alla elever som fångar upp alla 

perspektiv läraren förmedlar, än mindre inte genomgår en essentialistisk ”instantieringsprocess”, 

om än mindre faktiskt värderar variationerna av olika perspektiv. Där spelar den diskursiva 

diskrepansens bakgrund utanför klassrummen även en stor roll. Detta kan man dra paralleller till i 

Finlands fall, där i eleverna egna val av icke/religionsinriktning väljer över nittio procent den 

Luthersk-Evangeliska inriktningen. Integrativa och mångfaldsorienterande perspektiv möter alltså 

friktion av kontextuella skäl utanför klassrummet. Elevernas övriga förutsättningar kanske inte 

heller behöver vara de bästa för att implementera förståelser av de integrativa momentens 

innebörd och funktion hos dem; det finns helt enkelt många påverkans och- distraktionsfaktorer.  

De integrativa tankeströmningarna, som ligger tätt integrerat med kompletterande perspektiv 

såsom Levd Religion, kan, trots dess fruktsamhet i koppling till kursplan(er), men även i övrigt 

mångfaldsorienterade samhällsmål och utbredd religionsförståelse, på så sätt vara någonting som 

kan vara komplext att introducera och faktiskt implementera i klassrummen.  

Dock ska man inte underskatta den påverkan som de institutionella faktorerna (kursplanernas 

utformning, eller det medvetet inneboende tolkningsutrymme som kursplanerna ger) trots allt 

har, gentemot de svårigheter som finns inom implementerandet av de integrativa ambitionerna 

som RE:n har (trots att dessa ofta lägger den direkta grunden till den undervisning som förs). 

Detta lyfts fram i både tidigare forskning och i primärmaterialen, och ses främst inom de 

”religionprioriterande” aspekterna. Där kan man se att både Sverige och Norge må har 

religionsprioriterande aspekter i sina annars integrativt motiverade RE, men att man kan se att 

dessa problem aktualiseras mest som mer fundamentala problem i implementerandet av integrativa didaktiska 

moment utifrån det finska perspektivet. I detta återfinns inte bara de ”diskursiva diskrepanserna” i 

klassrummen, utan de institutionella ”religionsprioriterande” aspekterna kan både vara influerade 

av och vara en del av de bakgrunder bakom varför dessa ”diskursiva diskrepanser” uppkommer och 

kvarstår i klassrummen (alltså även om dessa ”religionsprioriterande” aspekter inte alltid har icke-

integrativa eftersträvanden bakom sig). 

Någonting som kan vara att notera är att det i denna uppsats enbart förts ett fokus på den 

grundläggande obligatoriska kursen i det som länderna gemensamt kallar för gymnasium. Under 

urvalsprocessen blev det tydligt att det inom länderna återfinns en variation av kompletterande 

och fördjupande religionskurser, som tycks i högre grad återspegla integrativa ideal än de 

obligatoriska. I de fall där olika integrativa RS-moment trots allt kan tyckas uppnå sina mål 
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och/eller vara mer betonande i de fördjupande kurserna, kan det ändå uppfattas som att 

implementerandet av integrativa moment (såsom aspekter av Levd Religion) i de nordiska 

ländernas gymnasiala RE ändå möter försvårande omständigheter när dessa moment inte 

återfinns bland de obligatoriska målen med ämnena. Dessa omständigheter bör man dock vara 

aktsam över att dra vidare förhastade slutsatser kring, eftersom det ofta bland annat återfinns en 

stor konkurrens kring den begränsande tid som gymnasiets olika ämnena kan komma att få. När 

det kommer till dessa ”religionsprioriterande” aspekter som återfinns inom samtliga obligatoriska 

kurser, som kan tyckas konkurrera med dessa integrativa ideal, så finns det dock definitivt 

möjligheter, vilket explicit uppvisats i primärmaterial, av att ha en önskan över att kunna se över 

den plats dessa ”religionsprioriterande” tar (i förmån för en mer integrativt utformad RE).  

Under formulerandet av uppsatsen, och i de resultat som uppenbarar sig, så har många 

aspekter kring hur möjligheterna kring implementerandet av Levd Religion kan förhålla 

sig och se ut i nordiska klassrum uppkommit. Såsom man kunnat se i den tidigare 

forskningen, materialurvalet och i analysen så har alltså olika länder olika sätt att bemöta 

integrativa moment i RE. Däribland även då specifikt i bemötandet av olika aspekter av Levd 

Religion i klassrummet. Implementerandet av Levd Religion underlättar och kompletterar inte 

ensamt identifierandet av olika sätt att förstå, tänka och uttrycka sig; utan Levd Religion har då 

visat sig också behöva ses som en kompletterande aspekt i förmån till en mer integrativt 

utformad RE. 

Genom primärmaterialens resultat så kan man tyda ut tecken på gemensamma tecken på 

löften och risker, utmaningar, och därmed även gemensamma former av lösningar, inom 

implementerade av Levd Religion i de nordiska ländernas RE. 
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Sammanfattning 
 

De integrativa och mångfaldsorienterande aspekternas plats i många länders RE kan i många mån 

skilja sig utefter den kontext och utformning som RE:n har; Vad för sorts aspekter som ska lyftas 

fram, hur pass stor eller liten plats dess fokus kan få, eller på vilket sätt de bör förmedlas av lärare 

och läroböcker. Implementerandet av den Levda Religionens vara eller icke vara i de nordiska 

klassrummen, tycks likaså vara frågan. Vad för sorts aspekter av Levd Religion som lyfts fram, 

hur pass stort eller litet dess fokus tycks kunna få, eller på vilket sätt det bör förmedlas, har alla 

kommenterats på olika sätt från de olika ländernas primärmaterial. Men även om den Levda 

Religionens roll verkar skilja sig mellan länderna i primärmaterialen, finns det vissa likheter som 

de i grund och botten tycks dra. Först och främst framställs en tydlig vädjan om mer underlag, för 

att med säkerhet kunna veta mer på vilket sätt dess plats i klassrummen bör utformas (utefter vad 

vars land vill uppnå med RE:n). Frågan om dess implementering är svår inom många olika 

infallsvinklar. Gemensamt kan man se att de tre undersökta nordiska länderna rekommenderar 

undersöka effektiviteten i att aktivt och växelverkande återkomma till den Levda Religionens 

”inifrånperspektiv” (emic), när man för sin undervisning. Detta behöver ske för att det alltjämt 

diskursivt färgade ”utifrånperspektivet” (etic) inte ska behöva dominera ut den Levda Religionens 

forskningsfält i klassrummen, och för att elever ska kunna lära sig identifiera den Levda 

Religionens aspekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 
 

 

Litteraturförteckning 
 

Alberts, Wanda. 2017. ”Hva er forholdet mellom religionsvitenskap og religionsrelaterte skolefag?” I 

Religion i skolen. Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget, red. Marie Von Der Lippe. 

Ammerman, Nancy T. 2016. ”Lived Religion as an Emerging Field: An Assessment of Its Contours 

and Frontiers”. Ammerman, Nancy T. https://hdl.handle.net/2144/19161. 

Andersson, Karolina. 2019. Independent thesis Basic level (degree of Bachelor) ”’Det finns ingen värld 

att leva i där du inte bor’ : Levd religions möjligheter och utmaningar i 

religionskunskapsundervisningen”. Student thesis. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-384879 (10 juni 2019). 

BAYLY, C. A. 2010. ”INDIA, THE BHAGAVAD GITA AND THE WORLD”. Modern Intellectual 

History 7(2): 275–95. 

Beckman, Ludvig. 2005. Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Stockholm: 

Santérus. 

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE4ySEpPMz

ZISk83S0pLTDIyNLJPMTJNNzSyTjAxSDVJAm5N9oywc_Sy8fC1cEetlUzKLE0G34YBWX4

C3qaVWFJfpg5r1ZiaQk0uNgX12YCrWM3UGdrksDS0sTUwszSGH_ZlbwPkmoE2OpUgVh5s

gAwtoM4EQA1NqnjCDIHSxWWKOAjRLiTCIuheV5qUk5WcrZCpkphxemQg-

JESUQd7NNcTZQ7e0NB46wBIP2SEHdZORGAMLsOOeKsGgYJlsbpKYYpGYapRqYZKU

kpRkkZSYYphikmicCKw0zS0kGSRwmSKFW0qagQt8fCh4GECGgTUNmExTZUH-

kwOHAwB_E2RW. 

Berglund, Jenny. 2013. ”Swedish Religion Education: Objective but Marinated in Lutheran 

Protestantism?” Temenos - Nordic Journal of Comparative Religion 49(2): 165–84. 

Berglund, Jenny, Institutionen för historia och samtidsstudier, Religionsvetenskap, och Södertörns 

högskola. 2014. ”Vad är religion i svenska religionskunskapsböcker?” Religion och Livsfrågor (3): 6. 

Bray, Mark, Bob Adamson, och Mark Mason. 2014. Comparative Education Research: Approaches and 

Methods. Cham, SWITZERLAND: Springer. 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1782855 (06 maj 2020). 

https://hdl.handle.net/2144/19161
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-384879
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE4ySEpPMzZISk83S0pLTDIyNLJPMTJNNzSyTjAxSDVJAm5N9oywc_Sy8fC1cEetlUzKLE0G34YBWX4C3qaVWFJfpg5r1ZiaQk0uNgX12YCrWM3UGdrksDS0sTUwszSGH_ZlbwPkmoE2OpUgVh5sgAwtoM4EQA1NqnjCDIHSxWWKOAjRLiTCIuheV5qUk5WcrZCpkphxemQg-JESUQd7NNcTZQ7e0NB46wBIP2SEHdZORGAMLsOOeKsGgYJlsbpKYYpGYapRqYZKUkpRkkZSYYphikmicCKw0zS0kGSRwmSKFW0qagQt8fCh4GECGgTUNmExTZUH-kwOHAwB_E2RW
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE4ySEpPMzZISk83S0pLTDIyNLJPMTJNNzSyTjAxSDVJAm5N9oywc_Sy8fC1cEetlUzKLE0G34YBWX4C3qaVWFJfpg5r1ZiaQk0uNgX12YCrWM3UGdrksDS0sTUwszSGH_ZlbwPkmoE2OpUgVh5sgAwtoM4EQA1NqnjCDIHSxWWKOAjRLiTCIuheV5qUk5WcrZCpkphxemQg-JESUQd7NNcTZQ7e0NB46wBIP2SEHdZORGAMLsOOeKsGgYJlsbpKYYpGYapRqYZKUkpRkkZSYYphikmicCKw0zS0kGSRwmSKFW0qagQt8fCh4GECGgTUNmExTZUH-kwOHAwB_E2RW
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE4ySEpPMzZISk83S0pLTDIyNLJPMTJNNzSyTjAxSDVJAm5N9oywc_Sy8fC1cEetlUzKLE0G34YBWX4C3qaVWFJfpg5r1ZiaQk0uNgX12YCrWM3UGdrksDS0sTUwszSGH_ZlbwPkmoE2OpUgVh5sgAwtoM4EQA1NqnjCDIHSxWWKOAjRLiTCIuheV5qUk5WcrZCpkphxemQg-JESUQd7NNcTZQ7e0NB46wBIP2SEHdZORGAMLsOOeKsGgYJlsbpKYYpGYapRqYZKUkpRkkZSYYphikmicCKw0zS0kGSRwmSKFW0qagQt8fCh4GECGgTUNmExTZUH-kwOHAwB_E2RW
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE4ySEpPMzZISk83S0pLTDIyNLJPMTJNNzSyTjAxSDVJAm5N9oywc_Sy8fC1cEetlUzKLE0G34YBWX4C3qaVWFJfpg5r1ZiaQk0uNgX12YCrWM3UGdrksDS0sTUwszSGH_ZlbwPkmoE2OpUgVh5sgAwtoM4EQA1NqnjCDIHSxWWKOAjRLiTCIuheV5qUk5WcrZCpkphxemQg-JESUQd7NNcTZQ7e0NB46wBIP2SEHdZORGAMLsOOeKsGgYJlsbpKYYpGYapRqYZKUkpRkkZSYYphikmicCKw0zS0kGSRwmSKFW0qagQt8fCh4GECGgTUNmExTZUH-kwOHAwB_E2RW
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE4ySEpPMzZISk83S0pLTDIyNLJPMTJNNzSyTjAxSDVJAm5N9oywc_Sy8fC1cEetlUzKLE0G34YBWX4C3qaVWFJfpg5r1ZiaQk0uNgX12YCrWM3UGdrksDS0sTUwszSGH_ZlbwPkmoE2OpUgVh5sgAwtoM4EQA1NqnjCDIHSxWWKOAjRLiTCIuheV5qUk5WcrZCpkphxemQg-JESUQd7NNcTZQ7e0NB46wBIP2SEHdZORGAMLsOOeKsGgYJlsbpKYYpGYapRqYZKUkpRkkZSYYphikmicCKw0zS0kGSRwmSKFW0qagQt8fCh4GECGgTUNmExTZUH-kwOHAwB_E2RW
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE4ySEpPMzZISk83S0pLTDIyNLJPMTJNNzSyTjAxSDVJAm5N9oywc_Sy8fC1cEetlUzKLE0G34YBWX4C3qaVWFJfpg5r1ZiaQk0uNgX12YCrWM3UGdrksDS0sTUwszSGH_ZlbwPkmoE2OpUgVh5sgAwtoM4EQA1NqnjCDIHSxWWKOAjRLiTCIuheV5qUk5WcrZCpkphxemQg-JESUQd7NNcTZQ7e0NB46wBIP2SEHdZORGAMLsOOeKsGgYJlsbpKYYpGYapRqYZKUkpRkkZSYYphikmicCKw0zS0kGSRwmSKFW0qagQt8fCh4GECGgTUNmExTZUH-kwOHAwB_E2RW
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE4ySEpPMzZISk83S0pLTDIyNLJPMTJNNzSyTjAxSDVJAm5N9oywc_Sy8fC1cEetlUzKLE0G34YBWX4C3qaVWFJfpg5r1ZiaQk0uNgX12YCrWM3UGdrksDS0sTUwszSGH_ZlbwPkmoE2OpUgVh5sgAwtoM4EQA1NqnjCDIHSxWWKOAjRLiTCIuheV5qUk5WcrZCpkphxemQg-JESUQd7NNcTZQ7e0NB46wBIP2SEHdZORGAMLsOOeKsGgYJlsbpKYYpGYapRqYZKUkpRkkZSYYphikmicCKw0zS0kGSRwmSKFW0qagQt8fCh4GECGgTUNmExTZUH-kwOHAwB_E2RW
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1782855


61 
 
 

 

Brown, W. (2012). Civilizational Delusions: Secularism, Tolerance, Equality. Theory & Event 15(2), 

https://www.muse.jhu.edu/article/478356  

Bråten, Oddrun Marie Hovde. 2015. ”Three Dimensions and Four Levels: Towards a Methodology 

for Comparative Religious Education”. British Journal of Religious Education 37(2): 138–52. 

von Brömssen, Kerstin. 2016. ”Religious Education at Schools in Europe”. British Journal of Religious 

Education 38(1): 104–6. 

Eidhamar, Levi. 2019. ”Innenfra eller utenfra, faglig eller personlig? Perspektiver i religions- og 

livssynsundervisningen belyst ut fra internasjonal debatt”. Prismet: 27. 

Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland. ”Kyrka och skola”. evl.fi. https://evl.fi/sv/fakta-om-

kyrkan/kyrkan-och-samhallet/kyrka-och-skola (10 maj 2020). 

Halvarson Britton, Thérèse, och Stockholms universitet. Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. 2019. ”Att möta det levda: möjligheter och hinder för 

förståelse av levd religion i en studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning”. 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms 

universitet. 

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE8xSzU2Ad

X2aYaqZeZKFcZKhhQHQC-aGyYaWKaYphqDtz75RFo5-Fl6-

Fq6I9bIpmcWJoNtwQKsvwNvUUiuKy0A7uIHVipkZ6BRQY2CfHZiK9UydgV0uYNfDHNgr

Apa3kKN14Hxj0CbHUsgpUOCKw02QgccFacJbiIEpNU-

YgQO2DliEQdixpEQh9_C2kkSFlNQShZzUspREUQZ5N9cQZw_d0tJ46OhKPGR7HNRBR

mIMLMBee6oEg4KBmZFRskWSpblxSppJYrKpZRqwLZsMuuom1SzR3MxEkkEClylSuKWkG

biANbYlZAxAhoE1DZhGU2VBnpMDBwIAGGJh5Q. 

Hartman, Sven. 2015. ”Perspektiv på skolans religionsundervisning”. I Religionsdidaktik - Mångfald, 

livsfrågor och etik i skolan, red. Malin Löfstedt. Lund: Studentlitteratur AB, 19–34. 

Kimanen, Anuleena, och Saila Poulter. 2018. ”Teacher discourse constructing different social positions 

of pupils in Finnish separative and integrative religious education”. Journal of Beliefs and Values: 1–

13. 

Kittelmann Flensner, Karin. 2015. Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/41110 (03 maj 2020). 

https://www.muse.jhu.edu/article/478356
https://evl.fi/sv/fakta-om-kyrkan/kyrkan-och-samhallet/kyrka-och-skola
https://evl.fi/sv/fakta-om-kyrkan/kyrkan-och-samhallet/kyrka-och-skola
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE8xSzU2AdX2aYaqZeZKFcZKhhQHQC-aGyYaWKaYphqDtz75RFo5-Fl6-Fq6I9bIpmcWJoNtwQKsvwNvUUiuKy0A7uIHVipkZ6BRQY2CfHZiK9UydgV0uYNfDHNgrApa3kKN14Hxj0CbHUsgpUOCKw02QgccFacJbiIEpNU-YgQO2DliEQdixpEQh9_C2kkSFlNQShZzUspREUQZ5N9cQZw_d0tJ46OhKPGR7HNRBRmIMLMBee6oEg4KBmZFRskWSpblxSppJYrKpZRqwLZsMuuom1SzR3MxEkkEClylSuKWkGbiANbYlZAxAhoE1DZhGU2VBnpMDBwIAGGJh5Q
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE8xSzU2AdX2aYaqZeZKFcZKhhQHQC-aGyYaWKaYphqDtz75RFo5-Fl6-Fq6I9bIpmcWJoNtwQKsvwNvUUiuKy0A7uIHVipkZ6BRQY2CfHZiK9UydgV0uYNfDHNgrApa3kKN14Hxj0CbHUsgpUOCKw02QgccFacJbiIEpNU-YgQO2DliEQdixpEQh9_C2kkSFlNQShZzUspREUQZ5N9cQZw_d0tJ46OhKPGR7HNRBRmIMLMBee6oEg4KBmZFRskWSpblxSppJYrKpZRqwLZsMuuom1SzR3MxEkkEClylSuKWkGbiANbYlZAxAhoE1DZhGU2VBnpMDBwIAGGJh5Q
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE8xSzU2AdX2aYaqZeZKFcZKhhQHQC-aGyYaWKaYphqDtz75RFo5-Fl6-Fq6I9bIpmcWJoNtwQKsvwNvUUiuKy0A7uIHVipkZ6BRQY2CfHZiK9UydgV0uYNfDHNgrApa3kKN14Hxj0CbHUsgpUOCKw02QgccFacJbiIEpNU-YgQO2DliEQdixpEQh9_C2kkSFlNQShZzUspREUQZ5N9cQZw_d0tJ46OhKPGR7HNRBRmIMLMBee6oEg4KBmZFRskWSpblxSppJYrKpZRqwLZsMuuom1SzR3MxEkkEClylSuKWkGbiANbYlZAxAhoE1DZhGU2VBnpMDBwIAGGJh5Q
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE8xSzU2AdX2aYaqZeZKFcZKhhQHQC-aGyYaWKaYphqDtz75RFo5-Fl6-Fq6I9bIpmcWJoNtwQKsvwNvUUiuKy0A7uIHVipkZ6BRQY2CfHZiK9UydgV0uYNfDHNgrApa3kKN14Hxj0CbHUsgpUOCKw02QgccFacJbiIEpNU-YgQO2DliEQdixpEQh9_C2kkSFlNQShZzUspREUQZ5N9cQZw_d0tJ46OhKPGR7HNRBRmIMLMBee6oEg4KBmZFRskWSpblxSppJYrKpZRqwLZsMuuom1SzR3MxEkkEClylSuKWkGbiANbYlZAxAhoE1DZhGU2VBnpMDBwIAGGJh5Q
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE8xSzU2AdX2aYaqZeZKFcZKhhQHQC-aGyYaWKaYphqDtz75RFo5-Fl6-Fq6I9bIpmcWJoNtwQKsvwNvUUiuKy0A7uIHVipkZ6BRQY2CfHZiK9UydgV0uYNfDHNgrApa3kKN14Hxj0CbHUsgpUOCKw02QgccFacJbiIEpNU-YgQO2DliEQdixpEQh9_C2kkSFlNQShZzUspREUQZ5N9cQZw_d0tJ46OhKPGR7HNRBRmIMLMBee6oEg4KBmZFRskWSpblxSppJYrKpZRqwLZsMuuom1SzR3MxEkkEClylSuKWkGbiANbYlZAxAhoE1DZhGU2VBnpMDBwIAGGJh5Q
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE8xSzU2AdX2aYaqZeZKFcZKhhQHQC-aGyYaWKaYphqDtz75RFo5-Fl6-Fq6I9bIpmcWJoNtwQKsvwNvUUiuKy0A7uIHVipkZ6BRQY2CfHZiK9UydgV0uYNfDHNgrApa3kKN14Hxj0CbHUsgpUOCKw02QgccFacJbiIEpNU-YgQO2DliEQdixpEQh9_C2kkSFlNQShZzUspREUQZ5N9cQZw_d0tJ46OhKPGR7HNRBRmIMLMBee6oEg4KBmZFRskWSpblxSppJYrKpZRqwLZsMuuom1SzR3MxEkkEClylSuKWkGbiANbYlZAxAhoE1DZhGU2VBnpMDBwIAGGJh5Q
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE8xSzU2AdX2aYaqZeZKFcZKhhQHQC-aGyYaWKaYphqDtz75RFo5-Fl6-Fq6I9bIpmcWJoNtwQKsvwNvUUiuKy0A7uIHVipkZ6BRQY2CfHZiK9UydgV0uYNfDHNgrApa3kKN14Hxj0CbHUsgpUOCKw02QgccFacJbiIEpNU-YgQO2DliEQdixpEQh9_C2kkSFlNQShZzUspREUQZ5N9cQZw_d0tJ46OhKPGR7HNRBRmIMLMBee6oEg4KBmZFRskWSpblxSppJYrKpZRqwLZsMuuom1SzR3MxEkkEClylSuKWkGbiANbYlZAxAhoE1DZhGU2VBnpMDBwIAGGJh5Q
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/41110


62 
 
 

 

———. 2018. ”Levd religion i klassrummet - Icke-konfessionell religionskunskapsundervisning i 

svenska skolor”. I Levd religion: det heliga i vardagen, red. Katarina Plank och Daniel Enstedt. Lund: 

Nordic Academic Press, 234–48. 

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_

4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG

6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-

8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-

4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-

bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVai

V14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w. 

McGuire, Meredith B. 2008. Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life. Cary, UNITED STATES: 

Oxford University Press, Incorporated. 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=665414. 

Niemi, Kristian. ”Avhandlingsseminarium: religion i indisk skola”. : 24. 

Niemi, Kristian, och Karlstads universitet. 2018. ”Religionsvetenskapliga tröskelbegrepp: stötestenar 

och språngbrädor vid utvecklingen av ett ämnesperspektiv”. Nordidactica (2018:2): 1. 

Niemi, Pia-Maria, Anuleena Kimanen, och Arto Kallioniemi. 2019. ”Including or excluding religion 

and worldviews in schools? Finnish teachers’ and teacher students’ perceptions”. Journal of Beliefs 

& Values: 1–15. 

Plank, Katarina. 2014. ”När karma blev konkret – erfarenhetsbaserad pedagogik som utmaning för 

lärare och studenter i Högre utbildning”. Högre Utbildning 4(2). 

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrV3NTsMwDI6mnbggfsW_

_AKDdW2T5jjQpoG0nThxqdrG2cZGO2UtZ96BV-

AZ9gJ9E56EuK3ExIUDXCPLSRzJ_mLZnxlze9fdzg-

fwFF4NtZrB7mIAzd2gq69gnASRypfOdT-PH4K-

pPgYRwMtiZ_UYlYzRZc2_EmoryJJ12UGHtS06xcLpRvVfuIvtaVM3bl1t_quYFFXIhvXn6_CS

DDPbbbID_o11vss5aKDmhoclNgccjySflhYEE5ZoiX-AoWuy0M5vD59g5oNLVtzTBfU-

AxkYIVqmhqPdcC1tkLFDkxWaRT0OXGwNKqsvKQJTNY1_SVaGAOo3JjP9hWOJ4vFYkfs

fvh4PFu1KEjh6uaeyIkNuhqwRolbIwS_mYU95i10yzFEwZd3uslQSyFq7QXJb7UFmInNIEHe

SS4d8pu_77f2X8oOWc7Fpx4dT3XBWvnpsBL1iqKq-ptvwDvabtT. 

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=665414
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrV3NTsMwDI6mnbggfsW__AKDdW2T5jjQpoG0nThxqdrG2cZGO2UtZ96BV-AZ9gJ9E56EuK3ExIUDXCPLSRzJ_mLZnxlze9fdzg-fwFF4NtZrB7mIAzd2gq69gnASRypfOdT-PH4K-pPgYRwMtiZ_UYlYzRZc2_EmoryJJ12UGHtS06xcLpRvVfuIvtaVM3bl1t_quYFFXIhvXn6_CSDDPbbbID_o11vss5aKDmhoclNgccjySflhYEE5ZoiX-AoWuy0M5vD59g5oNLVtzTBfU-AxkYIVqmhqPdcC1tkLFDkxWaRT0OXGwNKqsvKQJTNY1_SVaGAOo3JjP9hWOJ4vFYkfsfvh4PFu1KEjh6uaeyIkNuhqwRolbIwS_mYU95i10yzFEwZd3uslQSyFq7QXJb7UFmInNIEHeSS4d8pu_77f2X8oOWc7Fpx4dT3XBWvnpsBL1iqKq-ptvwDvabtT
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrV3NTsMwDI6mnbggfsW__AKDdW2T5jjQpoG0nThxqdrG2cZGO2UtZ96BV-AZ9gJ9E56EuK3ExIUDXCPLSRzJ_mLZnxlze9fdzg-fwFF4NtZrB7mIAzd2gq69gnASRypfOdT-PH4K-pPgYRwMtiZ_UYlYzRZc2_EmoryJJ12UGHtS06xcLpRvVfuIvtaVM3bl1t_quYFFXIhvXn6_CSDDPbbbID_o11vss5aKDmhoclNgccjySflhYEE5ZoiX-AoWuy0M5vD59g5oNLVtzTBfU-AxkYIVqmhqPdcC1tkLFDkxWaRT0OXGwNKqsvKQJTNY1_SVaGAOo3JjP9hWOJ4vFYkfsfvh4PFu1KEjh6uaeyIkNuhqwRolbIwS_mYU95i10yzFEwZd3uslQSyFq7QXJb7UFmInNIEHeSS4d8pu_77f2X8oOWc7Fpx4dT3XBWvnpsBL1iqKq-ptvwDvabtT
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrV3NTsMwDI6mnbggfsW__AKDdW2T5jjQpoG0nThxqdrG2cZGO2UtZ96BV-AZ9gJ9E56EuK3ExIUDXCPLSRzJ_mLZnxlze9fdzg-fwFF4NtZrB7mIAzd2gq69gnASRypfOdT-PH4K-pPgYRwMtiZ_UYlYzRZc2_EmoryJJ12UGHtS06xcLpRvVfuIvtaVM3bl1t_quYFFXIhvXn6_CSDDPbbbID_o11vss5aKDmhoclNgccjySflhYEE5ZoiX-AoWuy0M5vD59g5oNLVtzTBfU-AxkYIVqmhqPdcC1tkLFDkxWaRT0OXGwNKqsvKQJTNY1_SVaGAOo3JjP9hWOJ4vFYkfsfvh4PFu1KEjh6uaeyIkNuhqwRolbIwS_mYU95i10yzFEwZd3uslQSyFq7QXJb7UFmInNIEHeSS4d8pu_77f2X8oOWc7Fpx4dT3XBWvnpsBL1iqKq-ptvwDvabtT
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrV3NTsMwDI6mnbggfsW__AKDdW2T5jjQpoG0nThxqdrG2cZGO2UtZ96BV-AZ9gJ9E56EuK3ExIUDXCPLSRzJ_mLZnxlze9fdzg-fwFF4NtZrB7mIAzd2gq69gnASRypfOdT-PH4K-pPgYRwMtiZ_UYlYzRZc2_EmoryJJ12UGHtS06xcLpRvVfuIvtaVM3bl1t_quYFFXIhvXn6_CSDDPbbbID_o11vss5aKDmhoclNgccjySflhYEE5ZoiX-AoWuy0M5vD59g5oNLVtzTBfU-AxkYIVqmhqPdcC1tkLFDkxWaRT0OXGwNKqsvKQJTNY1_SVaGAOo3JjP9hWOJ4vFYkfsfvh4PFu1KEjh6uaeyIkNuhqwRolbIwS_mYU95i10yzFEwZd3uslQSyFq7QXJb7UFmInNIEHeSS4d8pu_77f2X8oOWc7Fpx4dT3XBWvnpsBL1iqKq-ptvwDvabtT
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrV3NTsMwDI6mnbggfsW__AKDdW2T5jjQpoG0nThxqdrG2cZGO2UtZ96BV-AZ9gJ9E56EuK3ExIUDXCPLSRzJ_mLZnxlze9fdzg-fwFF4NtZrB7mIAzd2gq69gnASRypfOdT-PH4K-pPgYRwMtiZ_UYlYzRZc2_EmoryJJ12UGHtS06xcLpRvVfuIvtaVM3bl1t_quYFFXIhvXn6_CSDDPbbbID_o11vss5aKDmhoclNgccjySflhYEE5ZoiX-AoWuy0M5vD59g5oNLVtzTBfU-AxkYIVqmhqPdcC1tkLFDkxWaRT0OXGwNKqsvKQJTNY1_SVaGAOo3JjP9hWOJ4vFYkfsfvh4PFu1KEjh6uaeyIkNuhqwRolbIwS_mYU95i10yzFEwZd3uslQSyFq7QXJb7UFmInNIEHeSS4d8pu_77f2X8oOWc7Fpx4dT3XBWvnpsBL1iqKq-ptvwDvabtT
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrV3NTsMwDI6mnbggfsW__AKDdW2T5jjQpoG0nThxqdrG2cZGO2UtZ96BV-AZ9gJ9E56EuK3ExIUDXCPLSRzJ_mLZnxlze9fdzg-fwFF4NtZrB7mIAzd2gq69gnASRypfOdT-PH4K-pPgYRwMtiZ_UYlYzRZc2_EmoryJJ12UGHtS06xcLpRvVfuIvtaVM3bl1t_quYFFXIhvXn6_CSDDPbbbID_o11vss5aKDmhoclNgccjySflhYEE5ZoiX-AoWuy0M5vD59g5oNLVtzTBfU-AxkYIVqmhqPdcC1tkLFDkxWaRT0OXGwNKqsvKQJTNY1_SVaGAOo3JjP9hWOJ4vFYkfsfvh4PFu1KEjh6uaeyIkNuhqwRolbIwS_mYU95i10yzFEwZd3uslQSyFq7QXJb7UFmInNIEHeSS4d8pu_77f2X8oOWc7Fpx4dT3XBWvnpsBL1iqKq-ptvwDvabtT
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrV3NTsMwDI6mnbggfsW__AKDdW2T5jjQpoG0nThxqdrG2cZGO2UtZ96BV-AZ9gJ9E56EuK3ExIUDXCPLSRzJ_mLZnxlze9fdzg-fwFF4NtZrB7mIAzd2gq69gnASRypfOdT-PH4K-pPgYRwMtiZ_UYlYzRZc2_EmoryJJ12UGHtS06xcLpRvVfuIvtaVM3bl1t_quYFFXIhvXn6_CSDDPbbbID_o11vss5aKDmhoclNgccjySflhYEE5ZoiX-AoWuy0M5vD59g5oNLVtzTBfU-AxkYIVqmhqPdcC1tkLFDkxWaRT0OXGwNKqsvKQJTNY1_SVaGAOo3JjP9hWOJ4vFYkfsfvh4PFu1KEjh6uaeyIkNuhqwRolbIwS_mYU95i10yzFEwZd3uslQSyFq7QXJb7UFmInNIEHeSS4d8pu_77f2X8oOWc7Fpx4dT3XBWvnpsBL1iqKq-ptvwDvabtT
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrV3NTsMwDI6mnbggfsW__AKDdW2T5jjQpoG0nThxqdrG2cZGO2UtZ96BV-AZ9gJ9E56EuK3ExIUDXCPLSRzJ_mLZnxlze9fdzg-fwFF4NtZrB7mIAzd2gq69gnASRypfOdT-PH4K-pPgYRwMtiZ_UYlYzRZc2_EmoryJJ12UGHtS06xcLpRvVfuIvtaVM3bl1t_quYFFXIhvXn6_CSDDPbbbID_o11vss5aKDmhoclNgccjySflhYEE5ZoiX-AoWuy0M5vD59g5oNLVtzTBfU-AxkYIVqmhqPdcC1tkLFDkxWaRT0OXGwNKqsvKQJTNY1_SVaGAOo3JjP9hWOJ4vFYkfsfvh4PFu1KEjh6uaeyIkNuhqwRolbIwS_mYU95i10yzFEwZd3uslQSyFq7QXJb7UFmInNIEHeSS4d8pu_77f2X8oOWc7Fpx4dT3XBWvnpsBL1iqKq-ptvwDvabtT
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrV3NTsMwDI6mnbggfsW__AKDdW2T5jjQpoG0nThxqdrG2cZGO2UtZ96BV-AZ9gJ9E56EuK3ExIUDXCPLSRzJ_mLZnxlze9fdzg-fwFF4NtZrB7mIAzd2gq69gnASRypfOdT-PH4K-pPgYRwMtiZ_UYlYzRZc2_EmoryJJ12UGHtS06xcLpRvVfuIvtaVM3bl1t_quYFFXIhvXn6_CSDDPbbbID_o11vss5aKDmhoclNgccjySflhYEE5ZoiX-AoWuy0M5vD59g5oNLVtzTBfU-AxkYIVqmhqPdcC1tkLFDkxWaRT0OXGwNKqsvKQJTNY1_SVaGAOo3JjP9hWOJ4vFYkfsfvh4PFu1KEjh6uaeyIkNuhqwRolbIwS_mYU95i10yzFEwZd3uslQSyFq7QXJb7UFmInNIEHeSS4d8pu_77f2X8oOWc7Fpx4dT3XBWvnpsBL1iqKq-ptvwDvabtT


63 
 
 

 

Plank, Katarina, och Daniel Enstedt. 2018. Levd religion: det heliga i vardagen. Lund: Nordic Academic 

Press. 

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_

4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG

6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-

8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-

4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-

bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVai

V14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w. 

Rothgangel, Martin, Geir Skeie, och Martin Jäggle, red. 2014. Religious Education at Schools in Europe : 

Part 3: Northern Europe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-111556 (05 januari 2015). 

Skeie, Geir. 2017. ”Mangfoldets utfordringer og muligheter sett gjennom religionsdidaktisk forskning. 

Et nordisk overblikk”. Acta Didactica Norge 11(3): 4-sider. 

———. 2019. ”Organiserte fellesskapsorienterte aktiviteter i skolen”. DIN - Tidsskrift for religion og 

kultur 0(2). http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/1716 (28 maj 2020). 

Skolverket. (2011). Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen. Stockholm: Skolverket 

Säljö, Roger. 2015. Lärande - En introduktion till perspektiv och metaforer. 1:a uppl. Malmö: Gleerups 

Utbildning AB. 

Toft, Audun. 2019. ”Marie von der Lippe,Sissel Undheim (red.): Religion i skolen: Didaktiske 

perspektiver på religions- og livssynsfaget”. Teologisk tidsskrift (1): 73–75. 

Ubani, Martin, Inkeri Rissanen, och Saila Poulter. 2019. Contextualising dialogue, secularisation and pluralism. 

Religion in Finnish public education. 

Unstad, Lars, och Henning Fjørtoft. 2020. ”Disciplinary literacy in religious education: the role and 

relevance of reading”. British Journal of Religious Education 0(0): 1–9. 

Utbildningsdirektoratet. ”Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende 

utdanningsprogram (REL1-01)”. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-

lareplan/lareplan/ (10 maj 2020). 

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1NC8IwDA2iIIIHP_Fb_4CydlubHUUUEfXkyYtsawdePCgTf77JNhEEj6FQEghNXnkvAXDlwpn_vAnKao9qfSKs0hG6kUCHQtAiFoHxjWD58-GMyyPuDrj-8mXN9RHyNhxmX2QyNft6PFnBLamxR57x6RJmpyxe-CuCXIFAVKx5yyf-4ddmkWOaMxyzwrFpQJnFBE0o2VsLqh_-bxvqe_s0s3thd2C6WZ9W23maXor_lEsuiCtckF0oE063PZg5SsoYo0C7JvHC2A8S6l5jXm5jVaiV14fev1sG_4-GUKMajTnqH0Eloay0Yw5nkoX9Bj2sW8w
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-111556
http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/1716
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/lareplan/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/lareplan/


64 
 
 

 

Utbildningsstyrelsen. 2015. ”Grunderna för gymnasiets läroplan 2015”. 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan

_2015-1.pdf. 

Utbildningsstyrelsen - https://studieinfo.fi/wp/gymnasiet-ger-dig-kunskap-och-fardigheter-for-

fortsatta-studier/studier-i-gymnasiet/ (Hämtat: Maj 2020) 

Vestøl, Jon Magne. 2016. ”Textbook Religion and Lived Religion: A Comparison of the Christian 

Faith as Expressed in Textbooks and by Young Church Members”. Religious Education 111(1): 95–

110. 

———. 2017. ”Skal religionsundervisningen ta hensyn til elevenes livssynsbakgrunn?” I Religion i 

skolen. Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget, red. Marie Von Der Lippe. 

 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015-1.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015-1.pdf
https://studieinfo.fi/wp/gymnasiet-ger-dig-kunskap-och-fardigheter-for-fortsatta-studier/studier-i-gymnasiet/
https://studieinfo.fi/wp/gymnasiet-ger-dig-kunskap-och-fardigheter-for-fortsatta-studier/studier-i-gymnasiet/

