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Sammanfattning 
För att kunna bemöta mångkulturalitet och skillnader är det av stor vikt att människor, vuxna 
som barn ska skapa förståelse för varandras kulturer och trosuppfattningar. Med hjälp av våra 
sökord och urvalskriterier gjorde vi oss bekanta med nio vetenskapliga artiklar taget ur 
databasen ERIC (ProQuest). Vi kartlade alla nio vetenskapliga artiklar för att få en generell 
bild av innehållet. I kunskapsöversikten lyfter vi även fram förekommande styrkor och 
svagheter för att kunna uppskatta kvalitén i studien. Det är av skolrelevans att resonera kring 
barn och elevers andliga tankar i både förskoleklass och i grundskolan. Fokus kommer att 
ligga på religionsundervisningen eftersom det här finns plats för de typer av tankar och frågor 
kring andlighet. Dessa frågor är viktiga att belysa eftersom vi idag bor i ett mångkulturellt 
samhälle där människor har olika religionstillhörigheter, olika kulturella bakgrunder och 
olika syn på livet. Det är viktigt att elever får möta frågor om livet och om sin och andras 
identitet redan i tidigare ålder för att skapa förståelse för andras tänkande. Syftet med denna 
kunskapsöversikt är att undersöka vad som kännetecknar forskningen som intresserar sig 
kring andlig utveckling och hur begreppet andlighet berörs i religionsundervisningen. Hur 
berörs elever av andlig utveckling i religionsundervisningen? Vad kännetecknar begreppet 
andlighet i forskningen? Dessa två frågor kommer att beröras för att fullgöra syftet i denna 
kunskapsöversikt. 
 
Vi använde oss av databasen ERIC(ProQuest) som tillvägagångssätt och fann nio relevanta 
artiklar med hjälp av sökord och begränsningar såsom peer reviewed och publikationsår.  
För att få fram det mest väsentliga vid sökningar krävs en avgränsning av träffresultaten. 
Detta betecknas som inkluderings-och exkluderingskriterier. Vi valde att använda 
avgränsningen peer - reviewed när vi började söka efter forskningsstudier som betecknas som 
en inkluderinskritierie. Detta innebar att samtliga artiklar är vetenskapligt granskade av 
experter inom forskningsområdet. Vi lade även till publikationsår 2000-2018 för att begränsa 
oss något ytterligare. Resultatet i översikten visar att begreppet andlighet anses vara olika 
bland de nio vetenskapliga artiklarna. Eleverna bekymrar sig över livsfrågor som till exempel 
“vad är meningen med livet?”, “varför dör människor?”, “finns det liv efter döden?” och så 
vidare. Eleverna är oftast tvungna att fundera kringa andliga frågor själva, vilket kan 
begränsa deras möjligheter att öka kunskaper om både sig själva och andra. Därför bör lärare 
lyfta upp andliga frågor i religionsundervisning. Enligt det som förekommit i denna 



 

kunskapsöversikt utifrån de nio valda artiklarna kan andliga frågor vara svåra för eleverna 
eftersom det inte finns konkreta svar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
Vi har till större del skrivit kunskapsöversikten tillsammans. Till att börja med delade vi upp 
artiklarna och läste hälften var och diskuterade sedan dem. Vi delade även upp arbetet när vi 
skapade bilaga 2 och 3 och fyllde i utefter de artiklar som vi hade delat upp för att läsa. Vi 
har tillsammans suttit och skrivit sammanfattning, inledning, syfte och frågeställningar och 
metod på en dator. Fastän vi delat upp arbetet och skrivit i olika delar har vi efteråt 
tillsammans läst igenom det som skrivits.  
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1. Inledning 
I dagens samhälle möter vi ständigt på människor som kommer från olika kulturer med olika 
trosuppfattningar. För att vi människor ska kunna tänka utifrån varandras perspektiv är det av 
stor vikt att vi har förståelse för och respekterar varandras trosuppfattningar, vare sig man är 
troende eller icke-troende. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lgr 11, 2019) hävdas det att människor ständigt har försökt att tydliggöra och förstå sina 
levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Därför är religion och andra 
trosuppfattningar centrala inslag i den mänskliga kulturen. Kunskaper om olika religioner och 
trosuppfattningar är viktigt i dagens mångkulturella samhälle för att kunna skapa förståelse 
för varandras perspektiv.  
 
Människor som kommer från olika kulturella bakgrunder har olika syn på när det exempelvis 
gäller krig, fattigdom och död. Dessa ämnen kan leda till missuppfattningar bland alla 
människor, vuxna som barn. För att kunna bemöta mångkulturalitet och skillnader, behöver 
barn i tidiga åldrar utveckla förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse utifrån 
värdegrund som definieras i läroplanen (Lgr 11, 2019). Det är därför viktigt att utveckla barns 
andliga utveckling redan i tidig ålder för att barn och elever ska kunna utveckla allsidig 
uppfattning och respekt för andras värdegrund. I Lgr 11 (2019)  poängteras det att syftet med 
undervisningen i religionsämnet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. Detta innebär att skolan bör ta 
tillvara på elevernas frågor kring olika livssyn. I Lgr 11 (2019) står det att skolans uppdrag är 
att erbjuda bra utbildning till varje individ oavsett kulturella och religiösa tillhörighet.  
 
Det är av skolrelevans att lyfta upp barns rätt till andlig utveckling i religionsundervisningen. 
Det finns flera anledningar till varför begreppet andlighet bör lyftas upp och diskuteras i 
religionsämnet. I termer av att det är en viktig aspekt i religionsundervisningen och i barns 
utveckling samt att vuxna som barn bör kunna samtala om religionsrelaterade ämnen då det 
idag kan vara ett känsligt ämne för en del människor. I artikel nummer 29 i barnkonventionen 
står att utbildnings ska sträva efter att utveckla respekt för barns kulturella identitet och även 
förbereda barnen för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle med olika etniska nationella och 
religiösa grupper. I skollagen står det att “barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i 
alla frågor som rör honom eller henne” (SFS2010:800: kap. 10 §). Den andra anledningen till 
varför ämnet bör lyftas upp i religionsämnet är för att detta framkommer i FN:s 
barnkonvention. Barnkonventionen framhäver barns rätt till andlig utveckling. I artikel 
nummer 27 i barnkonventionen står det att varje barn har rätt till den levnadsstandard som 
behövs för fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Detta innebär att det 
är samhället och föräldrars ansvar att förse barnet möjligheter att ta del av olika religioner för 
att därefter utveckla andlighet. Barnets rättigheter handlar om hur det är att vara en god 
människa och vad meningen med livet innebär. För att barnet ska få möjligheten att utforska 
och analysera kring vad som är viktigt i livet, bör vuxna ge dem möjlighet till detta. Vuxna 
bör därför ge barnet material för att barnet i sin tur ska undersöka frågor som berör 
människans existens.Det står även under artikel nummer 17 att barn ska få information och 
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material från både nationella och internationella källor som i sin tur bidrar till barnens 
sociala, andliga och moraliska välmående samt fysiska och psykiska hälsa. FN:s 
barnkonvention handlar om mänskliga rättigheter för barn från 0-18 år.Vidare handlar 
andlighet om att ge mening i livet och att öka ett välmående som stärker självkänslan och ger 
en styrka. Begreppet andlighet kommer att preciseras vidare i arbetet     
  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad som kännetecknar forskningen som 
intresserar sig kring andlig utveckling och hur begreppet berörs i religionsundervisningen. 
Fokus ligger på hur barn och elever i årskurs F-3 påverkas av andlig utveckling utifrån deras 
religiösa trosuppfattningar. För att fullgöra syftet har vi valt följande frågor:   
 

- Hur berörs elever av andlig utveckling i religionsundervisningen? 
- Vad kännetecknar begreppet andlighet i forskningen?  

 

1.3 Begreppen religion och andlighet  
I studierna särskiljas begreppen religion och andlighet. Begreppet religion definieras 
vanligtvis som organisatorisk, ritual och ideologisk. Medan begreppet andlighet hänvisas till 
det personliga, det affektiva, det erfarenhetsmässiga och det tankeväckande. Det vill säga att 
en individ kan vara andlig utan att vara religiös eller religiös utan att vara andlig. Andlighet 
anses som ett bredare begrepp än religion. Denna typ av förståelse av dessa begrepp indikerar 
att religion och andlighet delar några gemensamma områden men att de också har sina egna 
intressegrupper (Tirri, Tallent-Runnels & Nokelainen 2007). 
  
Hay (2006) beskriver andlighet som medvetenhet om att det finns något större än förloppet 
med vardagliga händelser. I barns liv är saker som födelse, död, sorg, kärlek, glädje och 
speciella tillfällen är relaterade till denna definition. Vidare beskriver Hay ( 2006) att 
aktiviteter som målning, rita, sortera, matcha, spela, berätta och sjunga kan också ge utrymme 
för andlig utveckling.  James (2003, s. 32) beskriver religion som känslor, handlingar och 
upplevelser hos en enskild i sin ensamhet. 
 
Zhang och WU (2012) beskriver andlighet som ett brett spektrum av mänsklig upplevelse. 
Författarna menar att man inte behöver hålla formella religiösa trosuppfattningar för att 
uppleva den andliga dimensionen. Andlighet betraktas som människors uppfattningar om 
världens väsentliga natur och kan identifieras som en djupt känsla av mening och syfte i livet 
tillsammans med en känsla av tillhörighet. Singleton, Mason & Webber (2004, s.253) hävdar 
att barn beskriver andlighet på olika sätt. Några respondenter hänvisar till religion medan 
andra beskriver andlighet i icke-religiösa kontexter. Till exempel som svar på “Vad är din 
idé om andlighet?” inkluderade svaren “Termen andlighet, vad betyder det? Det måste 
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vara syften eller något, jag vet inte, siktar på toppen eller något ”, och “ Om du tror på 
något, Gud eller något.”  
 

2. Metod 

2.1 Informationssökning och urval 
Fink (2010, s. 167) uppger hur sökningar efter forskningsstudier som inte har begränsningar 
kan orsaka hundratals träffar. För att få fram det mest väsentliga vid sökningar krävs en 
avgränsning av träffresultaten. Detta betecknas som inkluderings-och exkluderingskriterier. 
Vi valde att använda avgränsningen peer - reviewed när vi började söka efter 
forskningsstudier som betecknas som en inkluderinskritierie. Detta innebar att alla källor som 
visades var kritiskt granskade av experter inom forskningsområdet (Eriksson-Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013 s. 61). Vi lade även till publikations åren 2000-2018 för att 
begränsa oss något ytterligare. Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 81) 
påstår att begränsningar som t.ex publiceringsår kan göras för att få fram färre sökningar.  
 
Tabell 1. Inkluderings- och exkluderingskriterier 
 

Inkluderingskriterier Exkluderingskriterier 

Peer review Ej peer review 

Årtal 2000-2018 Årtal tidigare än 2000 och senare än 2018 

Engelska  Övriga språk 

Studier som i titeln innehöll något av spirit, 
children, school och religion 

Studier som i titeln inte innehöll något av spirit, 
children, school och religion 

 
 
I denna kunskapsöversikt använde vi oss av sökmotorn ERIC (Proquest) och fann där 
relevanta artiklar som var passande för vårt arbete. Vi vill tillägga att sökningarna gjordes på 
engelska eftersom sökningsresultaten på svenska var begränsade och träffarna var irrelevanta 
för vårt ämne. Totalt har 1111 titlar på ERIC bearbetats (se bilaga för sammanställning av 
sökord och resultat i tabell). Vi sökte på spirituality + peer reviewed AND childhood + 
publication date: 2000-2018 och fick fram 64 träffar varav tre vetenskapliga artiklar valdes ut 
( se bilaga 1). Vi gjorde dessa sökbegrepp med hjälp av de så kallade booleska operationerna 
för att smalna av vår sökning (Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström 2013 ss. 78-79). 
Titeln på samtliga 64 artiklar lästes och vi kunde välja ut tre artiklar som vi valde att närmare 
undersöka och redovisa i vår kunskapsöversikt. Vid andra tillfället sökte vi på life questions + 
peer reviewed AND children AND spiritual AND publication date: 2000-2018 och fick fram 
12 träffar. Utifrån dessa 12 sökträffar valde vi ingen artikel eftersom de var irrelevanta för vår 
översikts syfte. Vi valde då att gå vidare med sökningen i databasen ERIC och använde oss 
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av sökorden spiritual AND school AND life question + publication date : 2000-2018. Utifrån 
dessa sökord fick vi 22 träffar och valde tre artiklar som vi fann relevanta för vår 
frågeställning efter att vi hade läst artiklarnas abstrakt och syfte.  
 
Sökningsprocessen fortsatte och vidare skrev vi in sökorden spirituality + peer reviewed 
AND special needs AND publication date: 2000-2018 som resulterade i 11 träffar varav en 
artikel plockades ut och valdes ut för vidare undersökning. Vi valde att ha med sökordet 
special needs för att undersöka vad forskningen säger kring andlighet hos barn med speciella 
behov. I den näst sista sökningen valde vi sökorden spiritual beliefs + peer reviewed AND 
students AND publication date: 2000-2018 och fick 210 antal träffar varav en artikel valdes 
ut efter läsning av titel, abstrakt, och syfte. Slutligen valde vi sökorden spirituality + peer 
reviewed AND children AND teacher’s view AND publication date 2000-2018 vilket 
resulterade i 792 träffar men enbart en vetenskaplig artikel valdes ut till vidare läsning. Vi 
upptäckte redan tidigt att orden spiritual och spirituality förekom i de flesta artiklarna som 
nyckelord därför har vi valt att ha de som sökord i de flesta sökningarna.  
 
Utifrån artiklarnas titel, abstrakt och syfte kunde vi välja ut de vetenskapliga artiklarna som 
var relevanta för vår kunskapsöversikt. Vi bestämde oss för att inte begränsa oss i 
sökningarna när det gäller geografiskt läge eftersom vi ville undersöka hur man ser på 
andlighet internationellt. En del artiklar valdes bort då de var irrelevanta för översikten och 
dåligt utformade där bland annat syfte, bakgrund, metod, resultat eller diskussion saknades. 
En del artiklar publiceras på ett språk som vi inte är bekanta med och andra fokuserar på 
ämnen som inte är relevanta för översiktens syfte och frågeställningar. Dessa artiklar valdes 
därför inte ut till studien. Totalt har nio forskningsartiklar valts ut för denna kunskapsöversikt 
från databasen ERIC (Proquest).  
 
 

Sökning Sökmotor Sökord Avgränsningar (Träffar) 
Utvalda 

1 Eric (ProQuest) Spirituality AND 
childhood 

peer reviewed 
2000-2018 

(64) 3 

2 Eric (ProQuest) Life questions 
AND children 
AND spiritual 

Peer reviewed 
2000-2018 
 

(12) 0 

3 Eric (ProQuest) Spiritual AND 
school AND life 
question 

Peer reviewed 
2000-2018 

(22) 3 

4 Eric (ProQuest) Spirituality AND 
special needs 

Peer reviewed 
2000-2018 

(11) 1 
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5 Eric (ProQuest) Spiritual beliefs 
AND students 

Peer reviewed 
2000-2018 

(210) 1 

6 Eric (ProQuest) Spirituality AND 
children AND  
teacher’s view 

Peer reviewed 
2000-2018 

(792)1 

 
Tabell 2. Tillvägagångssätt i urvalsprocessen av vetenskapligt granskade artiklar via Eric (ProQuest) 
med sökord och avgränsningar som gjorts samt manuell reducering. 
 

2.2 Metod för kartläggning 
För att vidta kartläggningen lästes och undersöktes varje artikel noggrant och sammanfattades 
därefter mer kortfattat för att få en generell bild samt för att framhäva vilka beståndsdelar 
som finns med eller inte i varje artikel. Vi framhävde strukturerna i samtliga artiklar och 
valde i kunskapsöversikten att ha med publikationsår, antal citeringar som varje artikel har 
och i vilket land som studien har gjorts. Vi ansåg att dessa faktorer var betydande för 
översikten för att kunna se utifrån ett internationellt perspektiv (se bilaga 2). Vi valde även ut 
artiklarnas syfte/frågeställning, metod, väsentliga begrepp, resultat samt vidare forskning och 
förde dem i en tabell (se bilaga 3). Kartläggningen gjordes för att vi senare kunde analysera 
styrkor och svagheter i forskningen. Efter att vi läst igenom samtliga artiklar analyserade vi 
begreppet “andlighet” i resultatdelen och uppmärksammade att betydelsen av begreppet 
skiftade i artiklarna.  
 

2.3 Generalisering 
De nio artiklar som är valda i denna kunskapsöversikt är uppdelade i sex olika länder och fem 
världsdelar. Det är en positiv infallsvinkel för översikten eftersom det handlar om religion, 
andlighet och skolan. Det är av positiv aspekt att flera länder i kunskapsöversikten är 
representerade eftersom det bidrar till förståelse för hur andra människor världen över 
reflekterar kring frågor om andlighet. Backman (2016, s. 77) påstår att genom generalisering 
kan vi fråga oss hur säkra vi kan vara gällande det som står i artiklarna, om det tillhör en hel 
population av personer, grupper, miljöer, procedurer, förutsättningar, processer med mera. 
Resultatet i översikten kan i detta fall inte gälla en hel population eftersom övervägande del 
av artiklarna använder sig av kvalitativ metod. Eftersom artiklarna kommer från olika länder 
kan emellertid en viss grad av generalisering förekomma. 
 

2.4 Reliabilitet 
Enligt forsberg och Wengström (2016, ss. 93-94) kännetecknas reliabilitet som ett verktyg 
som vid upprepade gånger ger samma resultat vid samma mätning. Det betyder att resultatet 
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för kunskapsöversikten skulle blivit densamma om någon annan utförde undersökningen. 
Kunskapsöversikten är sammanställd av samtliga artiklar gällande andlighet hos barn och 
elever i religionsämnet. Vid sökningsprocessen av relevanta artiklar har vi använt oss av 
konkreta kriterier. Vi har dessutom dubbelkontrollerat våra sökord för att få samma antal 
träffar som vi tidigare har fått fram. För att öka reliabiliteten har vi valt nio artiklar som är 
från olika länder och skapat en matris utifrån dess data.  

2.5 Validitet 
Enligt Lilja (2005, s. 294) handlar det om giltighet i en text eller i en undersökning. Det vill 
säga hur väl texten eller mätinstrument eller undersökningen mäter det man avser att mäta. 
Nämligen hur översiktens syfte har getts svar baserat på de artiklar som samlats in. För att ge 
svar på vad som definierar forskningsfältet och även få svar på syftet i anknytning till barn 
och elevers andliga utveckling har vi använt oss av nio vetenskapliga artiklar. De urval samt 
inkuderings- och exkluderingskriterier som valdes baserat utifrån frågeställningarna tillför en 
hög validitet i kunskapsöversikten.  

 

2.6 Etiskt dilemma 
På grund av att denna översikt är endast baserad på redan befintliga studier användes inte de 
fyra forskningsetiska riktlinjerna. Enligt Forsberg & Wengström (2016, ss. 59-60) bör etiska 
överväganden göras när man påbörjar en systematisk litteraturstudie. Hänsyn ska tas  
till urval och presentation av resultat. Samtliga artiklar som valdes ut utifrån inkluderings- 
och exkluderingskriterierna redovisas i denna översikt. Artiklarna som presenteras valdes inte 
ut för att stödja en viss teori, utan de valdes utifrån inkluderingskriterierna.  
 

3. Resultat 
Det vi valt att presentera i resultatet är vilka metoder som använts i studierna samt vilka 
styrkor och svagheter som finns.  
 

3.1 Övergripande beskrivning av artiklar 
En övergripande beskrivning av artiklarna görs i denna del (se bilaga 3). 
 
Tirri & Tallent-Run (2007) analysen grundar sig på en studie som utfördes i London med 
elever från Bahrain, Finland, USA och Hongkong. Ungefär hälften av eleverna i varje land 
kom från specialskolor som representerar elever med förmåga över genomsnittet och den 
andra hälften kom från vanliga skolor som representerar elever med genomsnittlig förmåga. I 
denna studien presenterade 975 grundskoleelever totalt 14765 frågor om vardagsliv, 
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vetenskapliga, moraliska, andliga och religiösa frågor. Resultat visade att eleverna frågade 
mestadels vardagliga frågor. Det visades även att begåvade elever från varje deltagande land 
ställde mer vetenskapliga frågor än medelbegåvade elever. 
 
Gersch, Dowling, Panagiotaki & Potton (2008) analysen grundar sig på en studie som 
utfördes i London med elever i årskurs 5 och årskurs 9. Syftet med studien är att intervjua 
elever för att utforska deras åsikter om andliga och metafysiska begrepp. För att utforska 
barns åsikter om andliga och metafysiska begrepp ställde författarna följande frågor: kan barn 
engagera sig i andliga och metafysiska frågor, vilka typer av svar ger de,tror barn att det finns 
en koppling mellan sådana frågor och deras framsteg i skolan. Resultat av studien visade att 
barn och elever kan svara på metafysiska och andliga frågor. 
 
Bone (2008) behandlar frågan om hur de andliga upplevelser för små barn kan stödjas i 
utbildningsinställningarna för barn i sin studie. Kvalitativ fallstudieforskning ägde rum i tre 
olika sammanhang: en Montessori casa, en Rudolf Steinerdagis och en privat förskola. I 
studien deltog barn mellan 2 och 6 år. Resultatet visade att andlighet var artikulerad på olika 
sätt i varje inställning och det fanns även föreningar mellan fallstudierna som ingick i 
begreppet vardaglig andlighet. Resultatet visar även att vara medveten om vardagliga 
andlighet är ett sätt att pedagogiskt engagera sig i barnens andliga upplevelse. 
 
Zhang & Wu (2012) har som syfte att undersöka frågorna som är relaterade till andlighet och 
funktionsnedsättningar och även relationen mellan andlighet och utbildning för elever med 
särskilda behov. Forskarna har kommit fram till att andliga inriktningar har stark påverkan på 
elevernas hanteringsbeteende och på lärarnas och familjernas engagemang och deltagande i 
utbildningen. De centrala aspekter av andlighet som till exempel trosuppfattningar om 
världen påverkar betydelsen och antagandet av funktionshinder. Vidare beskriver forskarna 
att andliga värden uppmärksammar även livets mening och ökar acceptansen för personer 
med funktionshinder. Därför ska andliga frågor integreras i utbildning för barn med 
funktionsnedsättning.  
 
Lipscomb och Gersch (2012) analysen grundar sig på en studie som utfördes vid University 
of East London. Projektet omfattade två centrala mål: den första syftet var att utveckla 
andliga lyssnarverktyg för framtida användning inom området pedagogiska psykologi, den 
andra syftet var att utforska barns svar på andliga frågor. Författarna beskriver att denna 
forskning väcker intressanta punkter när det gäller om hur barn konstruerar mening i sina liv 
och om hur professionella pedagoger kan stödja barnen på sina meningsskapande resor. 
Författarna tänker även att att fortsätta forskningen inom detta område för att ytterligare 
utforska psykologiska teorier och forskning om barns andlighet samt andra associerade 
områden. 
 
Mata (2014) analys har som syfte att undersöka lärarkandidaternas tankar om andlighet, deras 
ställning i klassrummet och hur skulle de integrera det för att underlätta andlighet för de barn 
som de lär ut. Efter diskussioner med lärarkandidater om begreppet andlighet visades det att 
andlighet kan kan integreras i klassrummet genom uppskattning av naturen, reflektion och 
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fundering, meditation praxis och yoga. Författaren beskriver även att om barn får möjlighet 
att utforska utan några avbrott eller förslag från vuxna kan de få tid att hitta sin andlighet.  
 
Baumgartner & Buchanan (2010) syftet med arbetet är att ta reda på hur lärare på lämpligt 
sätt kan ta itu med den andliga synpunkten hos elever genom icke-styrande undervisning. 
Som yrkesverksamma bör läraren vara medveten om att stödja barn och elevers andliga 
utveckling. Denna utmaning kan hjälpa lärare och elever att tillsammans göra det bästa av 
varje dag.  
 
Sagberg (2008) analys grundar sig på en studie som utfördes i Norge. Syftet med studien är 
att utreda varför andlighet inte reflekteras i offentlig utbildning. Resultatet visade att även 
barn i de lägre åldrarna överskrider tid och rum på jakt efter mening.  
 
MacDonald (2004) har som syftet att undersöka hur andlighet kan påverka samarbetet 
mellan studiehandledare och elever. I studien diskuteras etiska och juridiska begränsningar 
inom skolrådgivning. Det visades även att hur rådgivarens attityd till religion och andlighet 
kan påverka eleverna. Om rådgivaren är t.ex. inte öppet för  diskussionen om andlighet kan 
det det begränsa elevernas forskning. 
 
 

3.2 Kvalitativa studier 
Sagberg (2008) är en kvalitativ studie där några hermeneutiska metoder betraktas. Centralt i 
denna artikel är en fallstudie av barn i heliga utrymmen och en förståelse av andlighet som 
kulturellt lärande. Mata (2004) är en kvalitativ studie där lärarkandidater från USA deltagit i 
en kurs som pågått under 11 veckor. Lärarkandidaterna diskuterade definitionen av andlighet. 
Bone (2008) är också en kvalitativ fallstudie forskning som innefattar både barn mellan två 
till sex år gamla och deras lärare. Fallstudien ägde rum i tre olika sammanhang: en 
Montessori casa, en Rudolf Steiner-dagis och en privat förskola där de tog reda på genom 
intervjuer hur de andliga upplevelserna för små barn kan stödjas i pedagogiska miljöer. Även 
Lipscomb & Gersch (2012) har använts sig av kvalitativ studie där 20 barn mellan 10 och 11 
år gamla från London deltagit. I studien genomfördes intervjuer med andliga lyssnarfrågor. 
 

3.3 Kombinerade kvalitativa och kvantitativa studier 
Fekjær (2016, s. 14) hävdar att en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod framhävs  
oftast som det bästa i studien. Studien kan förstås på djupet om den innehåller både 
siffermaterial att luta sig mot och kvalitativ material som till exempel intervjuer. Vidare 
beskriver författaren att det är få forskning som kombinerar kvalitativa och kvantitativa 
metoden, vilket kan bero på begränsningarna som till exempel resurser och forskarnas 
kompetens. Tirri, Tallent-Runnels & Nokelainen (2007) är en kombinerad kvalitativ och 
kvantitativ studie där 975 elever får delta i ett fältarbete. Den tvärkulturella studien involverar 
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elever från femte -och sjätte klass från Bahrain, Finland, USA och Hongkong för att 
undersöka skillnader gällande vetenskapliga, moraliska, andliga och religiösa frågor. Gersch, 
Dowling, Panagiotaki & Potton (2008) är också en kombinerad kvalitativ och kvantitativ 
studie som utförts i London. Studien innefattar 26 elever från grundskolan med olika religiösa 
bakgrunder. Andliga begrepp och påståenden som “vara på planeten” och “meningen med 
livet” undersöktes i studien. Studien utfördes via intervjuer.  
 

3.4 Kartläggning och analys 
Frågeställningar från översikten kommer användas som utgångspunkter vid analysen. Det 
innebär hur elever berörs av andlig utveckling i religionsundervisningen och vad som 
kännetecknar begreppet andlighet i studierna. 
 
Utifrån ett geografiskt perspektiv är spridningen uppdelat i sex olika länder. Storbritannien är 
det dominerande landet för forskningsområdet med totalt tre artiklar. De resterande artiklarna 
genomfördes i Nordamerika, Norge, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika och USA. Artiklarna 
är publicerade i olika länder och i olika vetenskapliga tidskrifter och är alla dessutom 
refereegranskad ( se bilaga 2). Samtliga artiklar handlar om hur andlighet sammankopplas 
med religionsämnet.  
 
Baumgartner & Buchanan (2010), Bone (2008) & Mata (2014) beskriver att lärare medvetet 
bör stödja barn och elevers andliga utveckling och de påstår även att det absolut är 
nödvändigt att arbeta med en helhetssyn på alla livssfärer. Gersch, Dowling, Panagiotaki & 
Potton (2008), Tirri, Tallent-Runnels & Nokelainen (2007) Lipscomb & Gersch (2012) & 
Macdonald (2004) redogör för andliga, religiösa och moraliska frågor kan ha en inverkan på 
barn och elevers tankar och värderingar. Sagberg (2008) hävdar att barn utforskar religion 
och tro bättre när de får använda sig av alla sina sinnen. Zhang & Wu (2012) är olik de andra 
artiklarna då författarna här redogör för hur andlighet i religionsämnet i skolan kan stödja 
barn och elever med särskilda behov.  
 

3.5 Sammanfattning av metoder som använts i forskningsartiklar  
Tirri, Tallent-Runnels & Nokelainen (2007) och Gersch, Dowling, Panagiotaki & Potton 
(2008) har bedrivit en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod med enkäter och 
kompletterande intervjuer. Tirri, Tallent-Runnels & Nokelainen (2007) använde sig av frågor 
i fem olika kategorier; Vetenskapliga problem, oro för vardagen, moraliska bekymmer, 
andliga problem och religiösa problem som ställdes till eleverna. Svaren analyserades med 
både kvalitativa och kvantitativa innehållsanalys medan Gersch, Dowling, Panagiotaki & 
Potton (2008) använde sig av 12 öppna frågor som rör elevernas förståelse av andliga 
begrepp. De tio första frågorna rörde sig om elevers övertygelser om vad som gör ett lyckligt 
liv. De sista två och viktigaste forskningsfrågorna frågades eleverna om de tio ovannämnda 
frågorna påverkade deras beteende, framsteg och lärande. Forskaren noterade varje deltagares 
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svar på ett separat intervjuschema. Frågorna som ges till eleverna är metafysiska och är 
därför breda.  
 
Bone (2008) har bedrivit en kvalitativ studie där intervjuer med både eleverna och deras 
lärare har gjort. Författaren använde sig av flera metodstrategier för att observera i varje 
inställning i tio veckor. Likt Bone (2008) har Lipscomb & Gersch (2012) gjort en kvalitativ 
studie där författarna använt sig av intervjuer med eleverna. Mata (2004) har också bedrivit 
en kvalitativ studie där hon själv är med som observatör. Författaren höll i en kurs om 
läroplansstrategier för utbildning i förtid med lärarkandidater för att introducera ämnet; barns 
andlighet. Lärarkandidaterna uppmanades att läsa två olika stycken om barns andlighet och se 
en presentation på 30 minuter om barns andlighet för att lärarkandidaterna ska ges bakgrund 
om ämnet.  
 
Sagberg (2008) beskriver också sin metod som kvalitativ, men däremot skiljer den sig i 
kombination av metoder jämfört med de andra studierna. Sagberg (2008) undersöker några 
möjliga hermeneutiska positioner för en andlig utbildning i förskolor. I undersökningen blev 
deltagarna inbjudna att utforska ett litet kapell för att forskaren ska se hur deltagarna bär sig 
åt. Till skillnad från ovannämnda artiklar tar MacDonald (2008), Zhang & Wu (2012) och 
Baumgartner & Buchanan (2010) en annan vändning och introducerar tidigare forskning som 
metod för att få fram artikelns resultat. 
 

4. Diskussion 

4.1 Begreppet andlighet 
När vi läste klart alla artiklar kunde vi konstatera att begreppet andlighet definieras på olika 
sätt i de vetenskapliga artiklarna. Vi kunde dessutom komma fram till att begreppet tolkas 
olika beroende på vilken kulturell och religiös tillhörighet man har runt om i världen. Detta 
kunde röra till det för oss eftersom forskningsområdet som vi försökte ställa samman redan är 
så pass begränsad världen över. Tirri, Tallent-Runnels & Petri 2007, Zhang & WU 2012, 
Sagberg 2008 och Mata 2014 förklarar begreppet andlighet som sådant som tillhör 
människans inre liv. I samtliga vetenskapliga artiklar var de eniga om att begreppet andlighet 
berör frågor som inte har ett konkret svar, såsom andra skolämnen.  
 
I flertalet artiklar kopplades inte andlighet till religionsämnet i skolan, vilket vi reagerade på. 
Dock var det flera artiklar som kopplade andlighet till begreppen etik och moral som till viss 
del hör ihop med religionsämnet i skolan. Under arbetets gång upptäckte vi att begreppen 
andlighet och religion har olika betydelser. Vi behöver inte tillhöra någon specifik religion 
för att vara “andliga”, utan andlighet kan alltså påverka vilken människa som helst oavsett 
om man är troende eller icke-troende, vuxen som barn (Zhang & WU 2012, Tirri, Tallent-
Runnels & Nokelainen 2007, Sagberg 2008, Mata 2014, Bone 2008, Baumgartner & 
Buchanan 2010 och Lipscomb & Gersch 2012 ). Flera artiklar hävdade att andlighet inte bara 
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är hur vi tänker på Gud, utan också hur vi ser oss själva och vårt ansvar, hur vi lever med våra 
misslyckanden och accepterar livets mörkare sidor. 
 

4.1.1 Studiernas definition av begreppet andlighet  
Eftersom artiklarna definierar begreppet andlighet kommer vi att sammanställa dem och 
presentera begreppet här nedan utifrån analysen som vi har gjort. 
 
Lipsschomb & Gersch (2012), Gersch, Dowling, Panagiotaki & Potton (2008), Mata (2014) 
och Zhang & Wu (2012) redogör för betydelsen av begreppet andlighet och de giltiga 
ändringarna av begreppet som lyfts fram i studierna. Således kan begreppet andlighet inte 
identifieras eftersom begreppet kontinuerligt varieras beroende på kultur, omgivning och tid. 
I ovannämnda artiklar synliggörs den individuella människans andliga progression. Vidare 
diskuterar Gersch, Dowling, Panagiotaki & Potton (2008), MacDonald (2004) och Zhang & 
Wu (2012) om hur progressionen har anknytning till mening och syfte med livet. Begreppet 
andlighet rymmer tankar om andar och själar och kan därför inte betraktas som någonting 
som är beroende av det materiella och fysiska. Författarna konstaterar alltså att andlighet är 
någonting som är metafysiskt. Tillsammans framlägger författarna att andlighet innebär att 
utveckla utveckling om sitt inre jag. Författarna påstår även att andlighet innebär också att 
kunna skapa förståelse för meningen med livet. Sagberg (2008) redogör för två delar i 
begreppet andlighet. Den första är vår förmåga att uppmana till att överskrida den faktiska 
platsen i en sökning för mening och sammanhållning i livet, det metafysiska. och den andra 
delen är en moralisk känsla av vad det är att vara verkligen mänsklig. Dessa två delar kan 
vara outsagda eller ett klart uttalande i både tal och skrift.  
 

4.1.2  Andlighet och religion i forskningen  
De flesta artiklar beskriver vikten av att diskutera livsfrågor i religionsämnet som till exempel 
Tirri, Tallent-Runnels & Petri (2007) analysen grundar sig på en studie som pekar på behovet 
av lärare att diskutera moraliska, andliga och religiösa frågor som påverkar eleverna.  

Eleverna oroar sig över livsfrågor så som “Vad är meningen med livet?”, “Varför dör 
människor?” “Finns det liv efter döden?” och så vidare. Dessa frågor kan vara ansträngande 
för eleverna eftersom det finns inga konkreta svar. Dessutom är eleverna tvungna att fundera 
på dessa frågor själva vilket kan inte bidra till att öka elevernas kunskaper om sig själva och 
andra. Kursplanen i religionskunskap innehåller livsfrågorna i sitt centrala innehåll (LGR11, 
reviderat 2019) och därför ska man lärare knyta an till livsfrågor vid religionsundervisning.  
Människor tänker oftast över eget förmenande, det vill säga vem vi är, vad vi vill göra i 
framtiden och så vidare. Vi funderar också kring andra frågor som rör  identitet och 
livsfrågor. Begreppet livsfrågor kan vara komplicerat att förstå och kan därför förväxlas med 
andra begrepp så som livsåskådningsfrågor, livstolkningar och så vidare. Livsfrågor kan 
också sammankopplas med etiska och moraliska frågor till exempel vad som är rätt och fel, 
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vad som är gott och ont och så vidare. Livsfrågor är betydelsefulla för alla människor, vuxna 
som barn. Därför anser vi att det är viktigt att arbeta med livsfrågor i skolan till exempel i 
religionsundervisning.  
 
Bone (2008), Baumgartner & Buchanan (2010), Lipscomb & Gersch (2012), MacDonald 
(2004), Mata (2014), Tirri, Tallent-Runnels & Nokelainen (2007) och Zhang & WU (2012) 
reflekterar kring koppling melland religion och andlighet. Författarna beskriver även att 
kombinationen mellan religion och andlighet inte är nödvändig. Det vill säga att människor 
kan vara andliga utan att ha någon trosuppfattning. Baumgartner & Buchanan (2010) hävdar 
att främja andlig utveckling hos små barn inte handlar om att påtvinga eller undervisa 
religion. Det handlar om att tillhandahålla en miljö där barn och elever inte bara lär sig 
meningsfulla lärdomar specifika för ämnen, utan också sociala lärdomar som stöder 
bredare lärandemål, som att ta hand om andra, vara en del av ett samhälle och arbeta för 
att skapa positiv förändring. 
 
 
4.1.3 Andlighet och barn i forskningen 
Samtliga artiklar beskriver att barn har förmågan att skilja sig mellan troligt och otroligt och 
dessutom förmågan att ifrågasätta varför någonting gjorts på ett visst sätt. Flera forskare 
konstaterar att barn har funderingar kring stora livsfrågor och även reflekterar kring sin egen 
identitet (Lipscomb & Gersch 2012, Tirri, Tallent-Runnels & Nokelainen 2007, Gersch, 
Dowling, Panagiotaki & Potton 2008, Sagberg 2008, Mata 2014). I flera studier har barnen 
intervjuats (Lipscomb & Gersch 2012, Gersch, Dowling, Panagiotaki & Potton 2008, Tirri, 
Tallent-Runnels & Nokelainen 2007, Bone 2008 och Mata 2014). Studierna har kommit 
fram till att andligt medvetande hos barn är allomfattande, det vill säga att barnen kan i 
diskussionen relatera till saker, sig själv, andra människor och Gud. Det finns en allmän 
samsyn om att andlighet har stor betydelse för barn. Den andliga dimensionen i livet har 
potentialen att påverka livskvaliteten för individer med och utan funktionshinder.  
Zhang & WU (2012) påstår att andlighet är en integrerad del av elevernas utveckling och 
inlärning därför bör lärare och andra yrkesverksamma som arbetar med elever med 
funktionsnedsättningar erkänna och uppskatta den spirituella dimensionen i livet och se 
bortom de fysiska och teoretiska aspekterna av funktionshinder. Om man tittar utifrån 
helhetssyn på undervisnings- och inlärningsprocessen och specialbehov finner man en 
annan bild av klassrummet och samspelet mellan lärare och elever. På så sätt kan elever 
med specialbehov få möjligheter att utveckla den inre tillväxten. Därför är det viktigt att 
lyfta upp andliga frågor i undervisningen med elever med funktionsnedsättningar.   

 

4.2 Styrkor och svagheter i forskningen kring begreppet andlighet 
Två artiklar har tydliga frågeställningar som besvaras Bone (2008) och Gersch, Dowling, 
Panagiotaki & Potton (2008). I likhet med varandra har artiklarna en vetenskaplig bakgrund. 
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Alla nio artiklar definierar begreppet andlighet (Baumgartner & Buchanan 2010, Bone 2008, 
Gersch, Dowling, Panagiotaki & Potton 2008, Lipscomb & Gersch 2012, MacDonald 2004, 
Mata 2014, Sagberg 2008, Tirri, Tallent-Runnels & Nokelainen 2007, Zhang & Wu 2012). 
Däremot är det endast fem av nio artiklar som ger en tydlig teoretisk bakgrund kring 
begreppet andlighet (Bumgartner & Buchanan 2010, Bone 2008, MacDonald 2004, Tirri, 
Tallent-Runnels & Nokelainen 2007, Zhang & Wu 2012). Det är ingen jämn fördelning 
mellan kvalitativa, kvantitativa och kombinerade kvalitativa och kvantitativa metoder.  
 
Gersch, Dowling, Panagiotaki & Potton (2008) och Lipscomb & Gersch (2012) har diskuterat 
kring vidare forskning i sina studier. Resterande artiklar diskuterar inte någon vidare 
forskning (se bilaga 3). Samtliga nio artiklar har ett syfte, där det framgår vad syftet med 
forskning är, dock saknas frågeställningar i sju artiklar. De två artiklar som har tydlig 
frågeställningar är Gersch, Dowling, Panagiotaki & Potton (2008) och Bone (2008).  
 
De styrkor som vi funnit med artiklarna är att de har ett flertal vetenskapligt granskade 
tidskriftsartiklar i referenserna. Syftet med forskningen stärks eftersom samtliga artiklar ger 
en pålitlig vetenskaplig bakgrund. Att variera metoder för att genomföra en kvalitativ studie 
kan också understrykas som en styrka med forskningen. I sex artiklar används olika 
kvalitativa metoder såsom observationer, intervjuer, diskussionsfrågor och studiebesök i ett 
kapell för att få fram resultat (Bone 2008, Gersch, Dowling, Panagiotaki & Potton 2008, 
Lipscomb & Gersch 2012, Mata 2014, Sagberg 2008 och Tirri, Tallent-Runnels & 
Nokelainen 2007). I samtliga artiklar använts kvalitativa metoden eller kombination av 
kvalitativa och kvantitativa metoden, vilket är en styrka i forskning. Det är en positiv aspekt 
att studierna inte använt sig av endast kvantitativa metoden eftersom i en kvantitativ studie 
saknas möjligheten att analysera konkreta idéer om hur andlig utveckling kan påverka 
barnen.  
 
 
I samtliga lästa artiklar var det ingen som diskuterade svagheter och felkällor. Däremot 
hävdar Lipscomb & Gersch (2012) att det bör ske vidare forskning på barns andlighet och 
söka efter ett annat sätt att lyssna på barns tankar kring andlighet. Gersch, Dowling, 
Panagiotaki & Potton (2008) påstår att intervjufrågorna som användes i studien kunde varit 
åldersspecifika. Gersch, Dowling, Panagiotaki & Potton (2008) nämner dessutom att material 
som användes i studien var begränsade. Svagheter med McDonald (2004) är att det är en 
ganska liten studie som dessutom har använt sig av tidigare forskning som gör att den blir 
otydlig att läsa. Ännu en svaghet med MacDonald (2004) är den inte har tydliga 
frågeställningar. 
 

4.3 Metoddiskussion 
På grund av språkliga svagheter inkluderades endast studier skrivna på engelska i denna 
översikt vilket möjligtvis innebär en avsaknad av blandning i resultatet. Kunskapsöversikten 
har dock sammanställt nio vetenskapliga artiklar från sex olika länder där resultatet 
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huvudsakligen är i överensstämmelse. Till en början grubblade vi länge över om vi skulle 
jämföra Sverige med ett annat land i världen och vilken syn man har för begreppet andlighet i 
dessa länder. Vi valde dock att inte göra detta för att inte begränsa forskningsområdet när det 
gäller det geografiska eftersom vi ville få en internationell syn på begreppet andlighet.  
 
Samtliga vetenskapliga artiklar som är presenterade i denna kunskapsöversikt valde vi utifrån 
översiktens syfte och frågeställningar. De flesta artiklarna kopplade begreppet andlighet till 
religionsämnet. Flera artiklar förknippar begreppet andlighet med olika begrepp som kan 
kopplas till religionsämnet. I kunskapsöversikten valde vi att närmare undersöka relaterade 
begrepp som kunde referera till religion. Problematiken som vi stötte på under arbetets gång 
var att vi inte fick några relaterade träffar i studier på svenska vilket vi gärna hade velat ha för 
att kunna läsa om vad forskningen säger om den svenska skolan angående andlighet. Som 
nybörjare i området var det till en början svårt att veta vad och hur vi skulle göra vilket vi 
upplevde som den största problematiken.  
 
Till en början hade vi tio vetenskapliga artiklar som vi hade valt ut för kunskapsöversikten 
men efter djupläsningen var vi ense om att plocka bort en artikel som inte uppnådde 
kriterierna för översiktens syfte och frågeställningar. Artiklarna fördelades jämt, lästes 
igenom och kunde översättas i Google översätt. Det kunde förekomma krångliga 
meningsbyggnader och syftningsfel när texterna översattes i Google översätt, men vi kunde 
tillsammans läsa och förtydliga dem. 
 

4.4 Slutdiskussion 
Syftet med kunskapsöversikten var att undersöka vad som kännetecknar andlighet och 
livsuppfattningar bland elever i religionsundervisningen i vetenskapliga artiklar. Samtliga 
artiklar som redovisas i översikten har ingen direkt koppling till religionsämnet. Däremot var 
det flera artiklar som kopplade andlighet till begreppen etik och moral som till viss del hör 
ihop med religionsämnet i skolan. Trots detta anser vi att artiklarna hade ett nära samband 
med syftet i översikten. Resultatet av översikten visar ett behov av att lärare diskuterar 
moraliska, andliga och religiösa frågor med eleverna som påverkar dem.  
 
Efter undersökningen av samtliga studier har vi upptäckt att andlighet och religion har olika 
betydelser vilket vi inte visste tidigare. Vi visste heller inte att man kan vara andlig utan att 
tillhöra en viss religion vilket flera artiklar lyfte upp. Målet med kunskapsöversikten har 
uppnåtts både när det gäller vår egna kompetensutveckling samt frågeställningarna som 
översikten grundar sig på. Vi kan nu konstatera att andlig utveckling hos barn och elever 
bidrar till en integrerad helhetsbild av vår natur.  
 
I vår kunskapsöversikt saknade vi kvantitativa studier vilket bör framställas mer i 
forskningen. Vi hade kombinerade kvalitativa och kvantitativa studier men det har varit 
önskvärt att ta del av artiklar som enbart använde sig av kvantitativa metoder för att läsaren 
ska kunna analysera översikten utifrån olika förhållningssätt. Det är lärorikt att kritisera sitt 



 
15 

egna arbete och beteckna de svagheter som förekommer och kan således ses som en 
utgångspunkt för ytterligare forskning.  
 

4.5 Konsekvenser av detta i lärarprofessionen 
Utifrån ett didaktiskt förhållningssätt till ämnet religion ska läraren låta elever ta del i 
undervisning. Det innebär att elevernas egna livsfrågor ska få möjlighet att diskuteras i 
klassrummet. Enligt Hartman (2000) har elever ett stort behov av att diskutera kring 
livsfrågor med en vuxen. Att inkludera andlighet i undervisning leder till en undervisning 
som utgår från elevernas egen nuvarande livsvärld. När eleverna kan relatera till ämnet i 
undervisning kan lärandet underlättas. På så sätt kan de skapa intresse för religionsämnet. 
Andliga frågor utgör en del av religioner och livsåskådningar. Det vill säga att andliga frågor 
fungerar som ingång för eleverna att lära sig och förstå de olika religioner och skapa 
förståelse för varandras religion och livsåskådningar. Om inte andlighet berörs av lärare i 
religionsundervisning kan det leda till att lärare inte kan beakta elevernas inre liv.  
 
Eftersom artiklarna preciserar begreppet andlighet på olika sätt kan det leda till en 
komplikation. Yrkesverksamma lärare vet inte hur de ska precisera andlighet i 
religionsundervisningen eftersom det inte finns någon bestämd definition av begreppet. 
Begreppet andlighet riskeras att glömmas bort i religionsundervisningen eftersom begreppet 
inte beskrivs tydligt och konkret i Lgr11. Vi vill påpeka att begreppet andlighet bör lyftas 
fram i lärarutbildningen för att lärarstudenter ska vara bekanta med begreppet inför det 
kommande yrket.   
 

4.6 Ytterligare forskning 
Lipscomb & Gersch (2012) och Gersch, Dowling, Panagiotaki & Potton (2008) är två av 
samtliga nio artiklar som påstår att forskning om andlighet kopplat till religionsämnet är 
tvetydigt och att det är nödvändigt att forska ytterligare inom ämnet. Medan de resterande sex 
vetenskapliga artiklarna inte uppger någonting om fortsatt forskning. Lipscomb & Gersch 
(2012) hävdar att skribenterna planerar att gå vidare med att forska kring barn och elevers 
andliga utveckling och att söka efter ett nytt sätt för att lyssna till barn och elevers tankar och 
berättelser kring andlighet (se bilaga 3). Det kan vara relevant att göra att göra en ny studie 
för att undersöka och intervjua både elever och lärare för att ta reda på mer om elever och 
lärarnas uppfattningar och upplevelser kring religion och andlighet.  
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Ja. Syftet 
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spirit 
Jennifer J 
Baumgartne
r & 
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Buchanan  
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itu med den 
andliga 
synpunkten 
hos elever 
genom 
icke-
styrande 
undervisnin
g.  

Using a 
¨Spiritual 
Listening 
Tool¨ to 
investigate 
how children 
describe 
spiritual and 
philosophical 
meaning in 
their Lives. 
International 
journal of 
children’s 
spirituality, 
 
Anna 
Lipscomb & 
Irvine 
Gersch 
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n 2012 

Ja. Denna 
studien har 
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andliga 
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barns svar 
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frågor.  
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sig att 
andligt 
lyssnande 
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barns 
sökning 
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koppla 
materiella 
och 
konkreta 
aspketer av 
deras 
existens.  

Ja, 
forskarna 
påstår att 
det bör ske 
vidare 
forskning 
på deras 
forskning. 
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