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Sammanfattning  
 
Denna uppsats är en studie av olika religionspedagogiska och religionsdidaktiska teorier och hur dessa teorier 
påverkar undervisningen av religion i den svenska skolan.  
För att kunna göra en komparerande studie så har tre olika teorier valts ut och studerats mer i detalj. Dessa tre 
teorier är hermeneutik, fenomenologi och fenomenografi. Anledningen till att dessa tre teorier valdes är för att 
det är återkommande i litteraturen och framhålls och har framhållits som mest inflytelserika inom skolans 
pedagogik och didaktik.  
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1. Inledning 

De senaste 100 åren har en debatt pågått i skolvärlden om hur religionsundervisningen bör 

bedrivas. Det har uppstått många frågor kring framställningen och undervisningen om de 

olika religionerna. Till exempel om undervisningen ska vara konfessionell eller inte, om 

eleverna ska lära av, om eller i religioner och om andra ämnen, så som livsfrågor, ska ingå i 

religionsundervisningen. Genom debatten och alla frågor som uppkommit i samband med 

den, har en mängd olika pedagogiska och didaktiska teorier avlöst varandra i skolan och alla 

de olika teorierna har påverkat religionsämnets framställning och även syftet med 

undervisningen. Dessa teorier har i sin tur gett svar på många frågor som uppkommit genom 

åren men de har även skapat nya frågor, exempelvis hur religionsämnet ska främja pluralitet 

och etnisk mångfald i skolan. Religionsämnet har idag blivit ett komplext och mångfacetterat 

ämne som erbjuder både lärare och elever stora möjligheter till variation i val av pedagogiska 

och didaktiska teorier, undervisningens metoder och innehåll.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att studera likheter och skillnader mellan olika didaktiska och 

pedagogiska teorier inom religionsundervisningen. Uppsatsen kommer att studera hur 

religionsämnets undervisning påverkas utifrån olika pedagogiska och didaktiska teorier. 

Vidare kommer uppsatsen studera hur syftet med religionsundervisningen påverkas beroende 

på vilken teori som används och vad detta får för innebörd för religionsundervisningen.    

 Hur påverkar religionspedagogiska och religionsdidaktiska teorier undervisningen, 

vilka likheter och skillnader finns?  

1. Vilka skillnader och likheter finns mellan religionsdidaktik och 

religionspedagogik? 

2. Vilka olika didaktiska och pedagogiska teorier finns inom 

religionsundervisningen? 

3. Vilka eventuella syften får religionsundervisningen utifrån de olika teorierna? 
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1.2 Avgränsningar 

De olika teorier som jag valt att fördjupa mig i är de som lyfts fram som centrala studier i 

religionsundervisningen på grundskolans senare år och i gymnasiet, dock finns det ytterligare 

didaktiska och pedagogiska inriktningar men en ingående studie av dem alla skulle bli 

ogenomförbart. Vidare har jag även valt att begränsa min studie till att endast röra 

religionsundervisningen i den svenska skolan, då andra länders religionsundervisning och 

läroplaner kanske inte stämmer överens med de svenska och är då inte av intresse. Jag 

kommer i arbetet endast använda ordet skolan och då använda det synonymt till svensk skola, 

det kommer att framgå om jag syftar till något annat än den svenska skolan. Anledningen till 

att de tidigare åldrarna valts bort är på grund av att deras undervisningsmetoder och innehåll 

skiljer sig stort från, och är svåra att applicera på, de andra skolåldrarna även om 

undervisningen faller under de didaktiska teorierna som valts. Jag har även valt bort att 

studera kursplaner då en ny kursplan antagits från och med 2011 och forskningen kring denna 

är väldigt begränsad.        

 

1.3 Forskningsläge 

Tidigare forskning som arbetat med komparativa studier av religionsteorier är det väldigt ont 

om, dock har det bedrivits en stor mängd forskning i ämnena religionsdidaktik och 

religionspedagogik. Den forskning som bedrivits har inte ägnat sig åt att jämföra teorierna 

utan de har antingen tittat på en enda teori eller gjort en översikt över olika teorier som har 

haft inverkan på skolan och varför, exempelvis Rune Larssons bok Samtal vid brunnar, 

introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik (2009). Det jag bidrar med i min 

undersökning av de olika teorierna är den komparerande delen, att ställa teorierna och deras 

inverkan på religionsämnet mot varandra och finna likheter och skillnader.    

 

1.4 Källmaterial 

Den litteratur som använts som grund till denna uppsats är litteratur som bygger på studium 

av religionsämnet i skolan, religionsdidaktik och religionspedagogik samt litteratur som har 

fokus på rent didaktiska/pedagogiska teorier. Litteraturen som primärt använts är 

kategoriserade i följande ordning; först litteraturen som byggt på olika 
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religionspedagogiska/didaktiska teorier, sedan de böcker som använts för fenomenologi och 

hermeneutik och sist fenomenografin. Dock har litteraturen inte strikt avgränsats till endast 

sitt område utan även komplitterat andra områden.    

 Rune Larsson: Samtal vid brunnar, introduktion till religionspedagogikens teori och 

didaktik (2009). Boken behandlar religionspedagogikens olika teorier, historiska fram 

till nutida, den behandlar även undervisningsmoment, syften och läraretik. Boken 

valdes dels för att den ger en stor inblick i de olika teorierna, dels för de olika syftena 

och dels för att den behandlar religionspedagogik och inte bara allmän pedagogik. 

 Carl E. Olivestam: Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i 

religionsundervisningen (2006). Denna bok behandlar religionsdidaktiken och dess 

olika perspektiv och teorier kring metoder att undervisa i religion, samt en historisk 

inblick i kursplanernas utveckling. Boken valdes för sin inriktning på 

religionsdidaktiken och för de olika perspektiven som belyser undervisningens 

innehåll och syften samt den historiska inblicken på religionskunskapsutvecklingen. 

 

 Sven-Åke Selander: Undervisa i religionskunskap (1993). Denna bok behandlar 

religionskunskapen i historien och dess utveckling samt fokus på en fenomenologiskt 

inriktad religionsundervisning. Boken valdes för den historiska genomgången samt att 

den utgör en primär källa till den fenomenologiska teorin då den appliceras på 

religionsundervisningen.  

 Edgar Almén, Ragnar Furenhed, Sven G. Hartman, Björn Skogar: Livstolkning och 

värdegrund, att undervisa om religion, livsfrågor och etik (2000). Bokens olika 

författare behandlar olika områden inom religionsundervisningen så som historiskt 

perspektiv på religionsundervisning, teorier inom religionsdidaktiken, 

undervisningsexempel samt undervisning om etik i skolan med mera. Boken valdes 

dels för att se till syftet med religionsundervisningen utifrån olika exempel på metoder 

och dels som primärkälla till den hermeneutiska teorin med inriktning på 

religionsundervisning.  

 Per-Johan Ödman: Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutiken i teori och praktik 

(2007). Denna bok behandlar den hermeneutiska teorin, hur den kan praktiseras, det 

teoretiska samt hermeneutiken i historien, olika filosofer och deras modeller av 

hermeneutiken. Boken valdes som primärkälla för att beskriva hermeneutiken som en 

teori, vad den innebär och syftar till. 



4 
 

  

 Tomas Kroksmark: Fenomenografisk didaktik (1987). Detta är en akademisk 

avhandling som behandlar didaktikens utveckling och den fenomenografiska 

didaktiken och dess användning inom undervisningen. Bokan är en primärkälla för 

den fenomenografiska teorin som valts att studeras samt att den används som tillägg 

inom den fenomenologiska teorins del i uppsatsen.             

Den sekundärlitteratur som använts är de källor som knyter an till vissa delar inom uppsatsen 

men inte nödvändigtvis har en didaktisk/pedagogisk inriktning. Den ena artikeln som valts har 

en direkt koppling till allmänpedagogik/didaktik och den andre en direkt koppling till 

religionsdidaktik/religionspedagogik. Den källa som är internationell används endast då den 

belyser en allmän syn på religion som ämne i skolan och inte med fokus på just det landets 

religionsundervisning. 

 

1.5 Metod 

Denna uppsats är konsumtionsinriktad, detta innebär att ingen egen forskning kring ämnet 

kommer att presenteras. Det litteraturstudium som gjorts av tidigare forskning bygger på en 

hermeneutisk princip. Detta innebär att tolkningen av litteraturen är en individuell och 

situationsanpassad handling eftersom texters tolkningar kan skifta beroende på vem som läser 

(Hellspong, Ledin 1997:220). Bergström och Boréus (2005:25) menar att det är omöjligt att 

återskapa exakt vad en författarens budskap med sin text är.  

Den litteratur som studerats har lästs med inriktning mot frågeställningarna och syftet för 

denna uppsats. Tolkning av texterna har gjorts med bakgrund i att kunna besvara 

frågeställningarna, därav kan den tolkning som gjorts av respektive text skifta beroende på 

syftet med läsningen.      
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2. Bakgrund 

Nedan följer en sammanfattning om hur religionsundervisningen sett ut under 1800 – 1900-

talet fram tills idag. 

Religionskunskap är det begrepp som började användas efter det att 1969 års kursplan 

fastställdes. Tidigare hette ämnet kristendomskunskap och detta vilade på den lutherska 

traditionen; ett samband mellan kyrkan och samhället som präglade skolan (Selander 1993:9–

10). Ekholm och Lindvall (Ekholm, M & Lindvall, K 2008:41) skriver att prästerskapet 

utgjorde ledningen för skolan, dels över uppsikten och dels över tillsynen. Kyrkoherden var 

ordförande i skolrådet och hade en stor makt när det kom till anställning av lärare för skolan, 

och självklarheten över att kyrkoherden skulle vara ordförande levde kvar ända in på 1900-

talet. Det var inte för ens på 1950-talet som stiften förlorade sin inspektionsrätt i skolorna runt 

om i Sverige.  

Bakgrunden till kristendomskunskapen var att eleverna skulle fostras till goda lutheraner samt 

att man oroade sig för att samhällsmoralen skulle försvinna om kristendomsundervisningen 

togs bort (Selander 1993:9–10). Under 1800-talet började demokratireformer stegvis införas 

och detta medförde att staten och kyrkan allt mer separerade från varandra gällande 

skolutbildningen. En konflikt kring skolutbildningens viktigaste innehåll och vilka som skulle 

omfattas av denna uppstod, denna konflikt ledde till att staten tog över styrandet av skolan 

med 1842 års reform. Kyrkans inflytande på kristendomskunskapen fanns kvar, kristendomen 

utgjorde fortfarande den centrala delen i undervisningen. När sekulariseringen och folkets mer 

mångfacetterade bakgrund blev tydligare, blev även klyftan mellan kyrkan och staten större. 

Man ifrågasatte kristendomen som skolans värdegrund och kristendomskunskapens ställning 

och innehåll i undervisningen (Olivestam 2006:12). 1900-talets olika skolreformer bidrog 

med att två begrepp kom att ställas mot varandra: konfessionell kontra konfessionslös 

undervisning. Den senare bygger på att skolan ska ge en utbildning i kristendom utan att 

framhäva den som mer sann än någon annan och att innehållet i undervisningen inte fick 

grunda sig på bibliska texter eller katekesen. Med 1919 års skolreform kan det 

sammanfattningsvis sägas att kravet på konfessionslös undervisning innebar avskaffandet av 

en ensidig framtoning av religionen, det bibliska stoffet fick inte utgöra huvuddelen av 

undervisningen samt att katekesen då inte längre passade in och måste tas bort.  

Religionsundervisningen skulle vara objektiv och förmedla sakliga kunskaper utan att en viss 

åskådning lyfts fram som den rätta (Lilja 1970:40–42). När full religionsfrihet infördes i 

Sverige 1951 ställdes skolan inför ett nytt problem med kristendomsundervisningen, religion 
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och livsåskådning klassades nu som något personligt och individuellt. Elever borde få 

kunskap om andra religioner och livsåskådningar för att själva kunna ta ställning utan 

påverkan, barn med olika religiösa bakgrunder skulle rymmas under samma tak utan att någon 

individ kränktes (Selander 1993:10). 

Selander (1993:11–12) menar att man kan påvisa religionskunskapens utveckling med fyra 

begrepp; människosyn, samhälle, innehåll och metod. Människosynen kan antigen vara 

objektiv eller subjektiv. Det senare syftar till att man ser människan som en aktiv och 

skapande individ som kan fatta egna beslut i motsatts till den objektiva människosynen där 

individen är ett neutralt föremål där egna erfarenheter saknar betydelse. Samhället styrdes mot 

en mer öppen riktning tack vare religions- och yttrandefriheten istället för den mer stängda 

med strikta lagar och förbud för hur man fick leva och tycka. Innehållet gick från att 

bestämmas av lärare och läroböcker där eleverna hade väldigt lite utrymme precis som 

relevansen för innehållet, till precis motsatsen att undervisningen blev mer elevcentrerad och 

innehållet mer inriktat på eleven och dennes erfarenheter. Metoden skiftade mellan formell 

och funktionell där den tidigare står för enbart lärarledd skolundervisning som på förhand är 

bestämd utifrån givna principer. Den senare syftar till att undervisningen skiftade mellan 

lärarledd och elevcentrerad, situationerna avgör hur undervisningen ska bedrivas. Vidare 

menar Selander (1993:11) att utvecklingen i religionskunskapsämnet under 1900-talet men 

främst från 1960-talet bygger på övergångar från lärarledd undervisning till en mer 

elevanpassad undervisning, från strikta regler och lagar till en mer öppen riktning för hur livet 

levdes, från ett förutbestämt undervisningsinnehåll som saknade elevanknytning till ett 

situationsbundet elevcentrerat innehåll. 

 Trots denna skiftning inom skolan så var kristendomen fortfarande grunden till 

ämnesbeskrivningen enligt Selander (1993:12), dock hade skolan fått en mer kritisk 

vetenskaplig syn på undervisningen och kritisk granskning skulle vara utgångspunkten för de 

olika värderingarna. Vidare skriver han att detta passade väl in då skolan inte fick vara 

konfessionell, skolan fick inte ta ställning för en viss livsåskådning. Eleverna skulle själva 

analysera och granska texter, gärna bibliska, för att komma fram till inneboende budskap som 

texterna förmedlade. Skolan menade att denna typ av undervisning inte styrde eleverna och att 

ett demokratiskt samhälle krävde att övning lades på att analysera material och skaffa sig egna 

uppfattningar (Selander 1993:13). 
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Selander (1993:13) skriver att sakligheten i skolan var uppenbar men att det brast i 

engagemanget. På grund av objektiviteten, vetenskapen och rädslan för att påverka eleverna 

slutade undervisningen att innehålla metoder som skapade inlevelse och engagemang. Dock 

hävdades det i läroplanen och även i skollagen att undervisningens syfte inte enbart skulle 

vara grundat på kunskap om samhällets religioner och åskådningar utan också ett arbete med 

utveckling av den egna livsåskådningen och tron.   

Lilja (1970:51) tar upp några av synpunkterna från en granskningsgrupp, utnämnda av 

skolnämnden 1965, som skulle granska objektiviteten i skolans religionsundervisning. Några 

av dessa synpunkter på objektivitetskravet var; att framställningen av olika religiösa 

upplevelser och åskådningar skulle vara så korrekt som möjligt, att man försöker skildra och 

se de olika åskådningarna inifrån, att man är omsorgsfull vid val av innehåll och moment och 

att man ska vara neutral och inte ta ställning för eller emot någon livsåskådning. 

Inför 1969 års läroplansrevidering uppkom frågan om eleverna uppvisade något intresse inför 

den traditionella kristendomsundervisningen. En undersökning gjordes (Tonåringen och 

Livsfrågorna, 1970) och resultatet påverkade inriktningen på 

religionskunskapsundervisningen eftersom eleverna efterfrågade en undervisning som tog upp 

livsfrågor av olika slag. Elevernas intresse för samlevnadsfrågor och existentiella frågor blev 

centralt och medtogs i läroplanen för gymnasiet, nu skulle undervisningen även omfatta etiska 

och moraliska frågor. Utvecklingen i undervisningen kan sägas ha gått från kritisk granskning 

och värdering av religioner till en mer filosofisk-kritisk analys där syftet blir att studera 

budskapen och sanningshalten i religiösa texter. Vidare gick undervisningen från den 

filosofisk-kritiska analysen till en mer engagerad och saklighets- och livsfrågeorienterad 

undervisning (Selander 1993:15).   

Vidare beskriver Selander (1993:16–18) läroplanen som kom 1980 som mer elevcentrerad. 

Utgångspunkten ligger i elevernas erfarenheter, tidigare kunskaper och färdigheter och inte i 

ämnesinnehållet. Det innehållsliga ska fungera som ett redskap för att hjälpa eleverna att 

utveckla och fördjupa sitt medvetande om sig själva och sin omvärld. Det framhålls även i 

läroplanen att människans situation i samhället kan ses i olika dimensioner och skolan ska 

medverka för att utveckla dessa hos eleven, och just religionskunskapen står för frågorna om 

livet och tillvaron. Skolans uppgift var även att utveckla och skapa förståelse för olika 

världsliga begrepp, som olika samhällsbegrepp och existentiella begrepp. Här använder 

Selander ett jobb som ett exempel på ett samhällsbegrepp som innebär ansvar, lidande, 
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förståelse och vilja att arbeta. Som tidigare nämnts så har skolan gått över till en mer 

subjektiv, kritisk och funktionell undervisning (Selander 1993:18). 

Hartman skriver att religionsundervisningen i olika mål och kursplaner har haft skiftande 

didaktiska förhållningssätt; hur undervisningen har bedrivits, vad som har undervisats och 

varför just detta valdes att undervisas om. Under mitten av 1900-talet var det vad–frågan som 

aktualiserades då religionsundervisningen inte längre var konfessionellt bunden till Svenska 

kyrkan. Denna fråga höll i sig och blev aktualiserad igen 1962 och även hur–frågan kom i 

centrum när kravet på objektivitet kom i samband med religionsundervisningen. Kursplanen 

som infördes 1969 kom att ändra synen från stoffcentrerad till elevcentrerad undervisning, här 

lyfts frågan för vem undervisningen skulle ske fram. Hur–frågan lyftes fram igen när 

kursplanen 1994 kom och undervisningen övergick till målstyrd i förmån för regelstyrd 

(Hartman 2008:73–74).  

Ämnet religion blev antaget som kärnämne i skolan när kursplanerna Lpo 94 och Lpf 94 kom. 

Gymnasiekommittén definierar att ett kärnämne innebär ett ämne som ska syfta till att ge 

eleverna kunskap som gynnar det framtida livet, samhällskompetens, yrkeskompetens och 

livskompetens (Olivestam 2006: 5,17). Ämnet och dess undervisningsprocess skulle nu 

utformas mellan elever och lärare samt att eleverna har möjlighet att påverka innehållet. 

Samspelet mellan dessa bestämdes av läroplanens människosyn som ansågs vara skolans 

värdegrund och denna värdegrund skulle prägla samtliga ämnen inom skolan. Detta innebar 

för religionsundervisningen att den inte fick bli faktaförmedlande utan den måste kunna 

tillämpas av eleverna (Olivestam 2006:32,33). 
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3. Undersökning 

3.1 Vilka skillnader och likheter finns mellan religionsdidaktik och religionspedagogik? 

Osbeck (2009:17) skriver att religionspedagogik kan ses som en disciplin som inriktar sig på 

och framhäver lärprocesser, vilket innebär hur tillägnandet av kunskap sker. Dessa 

lärprocesser grundar sig på kunskaper, värderingar och handlingsmönster av 

livsförståelsemässig- och religionsmässig art. Denna definition bygger hon på Rune Larssons 

bestämning av religionspedagogiken från hans bok Introduktion till Religionspedagogiken 

(1992). Vidare skriver Osbeck (2009:18–19) om tendensen att skilja mellan de 

allmänpedagogiska och allmändidaktiska fälten. Hon menar att pedagogiken ses som att den 

är mer inriktad på teorier om lärande både intentionellt och icke-intentionellt. Didaktiken å 

andra sidan kopplas ofta till undervisningslära och det intentionella lärandet, detta beror på att 

inom lärarutbildningen har didaktiken ibland fått ersätta metodiken. Här framhåller hon att 

denna uppdelning blir problematisk om den förstås som total då både didaktiken och 

pedagogiken måste ta hänsyn till öppna och underförstådda konsekvenser när det kommer till 

tillägnandet av kunskap. Vidare skriver hon att denna uppdelning även kan ses inom 

religionsdidaktiska och religionspedagogiska fält men att dessa kan vara svåra att skilja åt i de 

texter som producerats inom det ena eller det andra fältet.  

Osbeck, precis som andra forskare inom religionsdidaktiken (och den allmänna didaktiken) 

framhåller de tre frågorna vad, hur och varför som det centrala inom didaktiken, dock så 

hävdar hon att det självklart även jobbas med fler frågor så som målet, för vem, med vem och 

så vidare. Hon skriver att religionsdidaktiken även är konsten att kunna välja ut den kunskap 

som ska förmedlas (Osbeck2009:19–20). 

Dessa tre frågor inom didaktiken, vad, hur och varför, beskrivs av Hartman (2008:72–73) 

som de grundläggande undervisningsprinciperna. Frågan som handlar om vad, kallar han för 

selektionsfrågan och behandlar undervisningens innehåll, vad som ska presenteras. Denna 

fråga menar han är den som oftast dominerar inom det ämnesdidaktiska perspektivet. Hur–

frågan gäller kommunikationen, hur innehållet ska presenteras och bearbetas. Varför–frågan 

är en legitimitetsfråga, varför ett visst kunskapsområde ska presenteras i undervisningen och 

varför ska de undervisas på just det sättet. Vidare vill Hartman lägga till en fjärde fråga, den 

han menar kopplar didaktiken till ett elevperspektiv, för vem–frågan som innebär precis för 

vem undervisningen ska ske och vad har den enskilde eleven och elevgruppen för 

förutsättningar att ta till sig innehållet och undervisningsmetoden. 
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Olivestam (2006:26,35) skiljer sig från Osbeck och Hartman, då han framhäver att vad–

frågan står i centrum för didaktiken medan hur–frågan är metodikens huvudfråga. Olivestam 

menar att ämnesdidaktiken knyter ihop dessa två frågor med sin varför–fråga. Inom 

religionsundervisningen har det skett en förskjutning från själva undervisningen mot en större 

medvetenhet till teorier och val av perspektiv. Tidigare låg intresset inom lärarutbildningen på 

religionsmetodiken medan det idag har övergått till religionsdidaktiken enligt Olivestam. 

Larsson (2009:16–17) gör en skillnad mellan religionspedagogik och religionsdidaktik, där 

det förstnämnda står för synen på kunskap medan det andra är en del av pedagogiken. Larsson 

använder sig inte av didaktikens tre frågor utan istället applicerar han andra frågor till 

pedagogkiken och dessa är; vad som räknas som kunskap, varifrån vi hämtar kunskapen och 

hur vi avgör kunskapens legitimitet. En annan central del för religionspedagogiken hävdar han 

är synen på människan, antropologin. Inom pedagogiken kan synen på människan röra sig om 

elevens förmåga, vilja och förutsättning för att ta till sig kunskap. Här menar han att det finns 

ett starkt samband mellan människosyn och kunskapssyn, och till detta kopplar han 

pedagogikens hur–fråga, den metodik som används vid undervisning och lärande. Det görs 

alltid ett urval av innehåll i undervisningen och till viss del följer dessa urval kursplanerna 

men även värderingar och subjektivitet är en stor del av urvalet. Här går Larsson (2009:19–

21) vidare för att poängtera vikten av att religionspedagogikens område måste stärkas och ges 

en tydligare struktur, detta på grund av dagens religiösa och kulturella mångfald som ställer 

högre krav på kompetens och kvalitet inom religionsundervisningen. Här tar han upp att 

religionsdidaktikens huvudsakliga inriktning gäller skolans religionsundervisning och 

värdegrund, detta kopplar han vidare till att grunden för religionsdidaktiken finns i skolans 

demokratiska värdegrund och i normer och riktlinjer som finns i skollagen och 

läroplanstexterna. Kunskapen om dessa riktlinjer och normer ger en möjlighet till att förstå 

hur dessa värderingar påverkar den enskilde individen samt lärandeprocessen. Det viktiga blir 

här att påvisa hur traditioner och värderingar speglar av sig på undervisningsinnehåll, 

undervisningsmetod, synen på lärare och elev samt synen på undervisningsmålen menar 

Larsson. Som redan nämnts så talar Larsson för att religionsdidaktiken endast är en del av 

religionspedagogiken, didaktiken får en underordnad men inte mindre viktigt roll jämfört med 

pedagogiken. Han hävdar att det ibland framhålls att endast begreppet religionsdidaktik borde 

användas, detta på grund av att flera internationella källor endast använder begreppet 

religionsdidaktik i handböcker för religionslärare. Dock väljer han att inte göra detta då han 

anser att religionspedagogiken knyter an till de övergripande områdena i den pedagogiska 
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filosofin samt de grundläggande tankarna om undervisningens natur, syfte, människosyn och 

kunskapssyn (Larsson 2009:26).  

 Sammanfattningsvis är skillnaderna och likheterna mellan religionsdidaktiken och 

religionspedagogiken svåra att fastställa då olika forskare använder begreppen synonymt eller 

som två motsatser. I vissa fall så ses de som ett enat begrepp som beskriver samma företeelser 

medan i andra fall så används de separat och beskriver då olika företeelser. Didaktiken har 

setts som ett begrepp för metodik, främst inom den akademiska världen. Här framhåller 

Olivestam att metodik och didaktik inte är synonyma utan att han ser didaktiken och 

pedagogiken som ett enat begrepp och metodik som en särskiljd del från dessa. Didaktiken 

särskiljs från pedagogiken av Larsson och ges en underordnad roll då den kopplas till 

undervisningen medan pedagogiken står för synen på och tillägnandet av kunskap. Larsson 

applicerar didaktikens tre frågor till pedagogiken till skillnad från Osbeck och Hartman som 

framhåller dem som didaktikens grundtankar. Dock ska skillnaderna inte ses som totala, 

Larsson framhäver exempelvis att det är begreppet didaktik som oftast används i de 

internationella böckerna synonymt till pedagogik. 

Vidare i denna uppsats kommer begreppen skifta beroende på vilket begrepp som använts i 

litteraturen. Görs ingen särskiljning på dem så kan de tolkas som synonyma till varandra. 

Exempelvis så skiljer inte Olivestam på didaktik och pedagogik medan Larsson gör det.  

 

3.2 Vilka olika didaktiska och pedagogiska teorier finns inom religionsundervisningen? 

Larsson framhäver att utvecklingen av religionskunskap och dess teorier de senaste 100 åren 

kan beskrivas med termerna sekularisering, demokratisering, internationalisering och en ökad 

pluralisering. Dessa begrepp tillsammans vittnar om övergången från ett relativt enhetligt, 

nationellt och kristet förhållningssätt till en mer religiös och ideologisk mångfald. Han tar här 

upp två punkter i fråga om utvecklingen, där den första punkten rör på vems uppdrag som 

religionsämnet utfördes, var det på skolans eller kyrkans uppdrag och vilken roll elevernas 

intresse och behov spelade. Den andra punkten rör syftet och målet med undervisningen, 

skulle eleverna fostras in i ett religiöst och kulturellt arv eller till att få kunskap som hjälper 

dem i sitt liv som enskilda människor och ansvariga medborgare (Larsson 2009:46–47). 

Vidare kommer uppsatsen redogöra för de olika teorier Larsson framhåller, i kronologisk 

ordning, som kommit att påverka Sveriges pedagogiska utveckling. Dessa härrör främst från 

Tysklands och Storbritanniens teorier kring pedagogik.  
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Läroplanen för religion som kom 1962 hade ingen direkt grund i någon pedagogisk teori, 

snarare handlade det om att hävda skolans självständighet enligt Larsson (2009:54). Den 

förändring som kom med läroplanen handlade om en neutral, objektiv och intellektuell 

undervisning till skillnad från den tidigare konfessionella undervisningen. Det skulle vara ett 

distanserat förhållningssätt till stoffet och kunskapsidealet låg i ett historiskt–kritiskt studium 

av religiösa och livsåskådningsmässiga fenomen, nu baserades inte undervisningen i en 

religion utan om religioner. Eleven skulle anta en forskarroll och utifrån ett historiskt och 

även filosofiskt perspektiv, analysera, granska och tolka materialet. I samband med det kom 

en ny betoning på att undervisningen ska hjälpa eleven i utvecklingen mot att bli en kritiskt 

reflekterande medborgare (Larsson 2009:54–55). 

Larsson framhäver Goldmans
1
 pedagogiska teori som en föregångare till den 

livsfrågepedagogik som har vuxit fram på senare år i den svenska skolan. Goldman tar stöd i 

Piagets teorier om barns kognitiva utveckling. Goldman menar att problematiken låg i att 

undervisningen var för abstrakt och att man hos de yngre barnen skulle börja med en 

undervisning utifrån deras egna erfarenhetsvärldar. Med denna undervisning kunde barnen 

bygga upp förmågor att tolka och förstå kunskap som senare kunde hjälpa i mer komplexa 

specifika religiösa sammanhang. Denna teori är en metodisk anpassning till barns 

intellektuella utveckling (Larsson 2009:55). 

En annan pedagogisk teori inom religionsundervisningen kom från Gert Otto som grundades i 

en traditionell hermeneutisk traditions- och texttolkningsteori. Denna teori byggde på skolans 

ansvar att ge eleverna hjälpmedlen att tolka och förstå det egna samhällets kulturarv, även de 

bibliska texterna. Uppgiften grundade sig på att eleverna själva skulle tolka de bibliska 

texterna, och genom denna texttolkning så uteblev förkunnandet av kristen tro och 

undervisningen förblev icke–konfessionell. Otto menade att tolkningen kunde framhäva 

texternas religiösa budskap och det religiösa tilltalet, han menade att det var en fullt möjlig 

och giltig sidoeffekt av undervisningen, då läroplanen krävde objektivitet och neutralitet. 

Larsson påpekar här att kritiken som riktades mot Ottos hermeneutiska modell och den 

svenska modellen låg på den intellektuella inriktningen som var svårt att genomföra på de 

tidigare åldrarna, dock framhäver han att Goldmans teori tog större hänsyn till barnen och 

därför bidrog han med en större del till den fortsatta utvecklingen till religionsämnet (Larsson 

2009:55–56). 

                                                             
1 Ronald Goldman: Brittisk psykolog och religionspedagog (www.ne.se) 
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Larsson (2009:56–57) skriver att i slutet på 60-talet så krävdes det i västvärlden en radikal 

förändring av hela undervisnings- och utbildningsområdet. En av de faktorer som kom var 

återupptäckandet av Deweys progressiva pedagogik. Tidigare låg fokuset på överförandet av 

den nedärvda traditionen som undervisningens främsta mål men Dewey vände dock på denna 

tankegång och fokuserade på vilka kunskaper unga och samhället behövde i sin samtid och 

framtid. En annan faktor som spelade en utmärkande roll och för en viss tid överglänste 

Dewey var den teknologisk inriktade effektivitetstanken. Detta påverkade undervisningen när 

ett detaljerat och starkt målstyrt program inom skolan växte fram. Stor kompetens, strikta 

regler för läroplansutveckling samt detaljerad målstyrning med kontroll av de uppfyllda målen 

genomsyrade denna teori, lärandet skulle effektiveras.   

Den tidigare teorin, progressionspedagogiken, menar Larsson banade väg för en så kallad 

problemorienterad undervisning. Utmärkande för denna var att bygga upp en 

religionsundervisning kring elevernas livsfrågor och/eller problem. Den pedagogiska reform 

som genomsyrade Sverige i slutet på 1960-talet menade att en objektiv och neutral 

undervisning inte kunde lösa problematiken med pluraliteten. Istället borde man ta sin 

utgångspunkt i problemgestaltningen som sammanfogade frågorna om livets och tillvarons 

mening och mål. Den reviderade kursplanen för religionskunskap som kom 1969 innehöll 

tematiska inriktningar på livsfrågekaraktär. Dock dominerades undervisningen fortfarande av 

kristendomen och andra religioner. De moment som rörde livsfrågor kom i slutet av 

undervisningen. Deweys teori kring den kunskap som behövdes nu och i framtiden 

kombinerades med synen på människan som en livstolkande varelse och religionen 

representerade nutida och historiska uttryck för svar på människans kamp med livets stora 

frågor (Larsson 2009:57–58). 

Larsson (2009:61–62) skriver att det i slutet av 1970-talet är det svårt att finna en entydig 

teoretisk grund för den svenska pedagogiken, dock går det att finna en form av brobryggande 

mellan elevernas erfarenheter och det religiösa traditionsstoffet. Detta sammanfaller med två 

pedagogiska teorier, en från Karl Ernst Nipkow och en från Michael Grimmit. Nipkows teori 

grundar sig i en dialogisk undervisning mellan traditionen och elevers erfarenheter där han 

menade att båda delarna behövdes för att ett verkligt lärande skulle äga rum där eleven fick 

självinsikt och förtrogenhet med det främmande. Religionspedagogiken måste bygga dels på 

teologi och dels på pedagogik (Larsson 2009:60). 
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Larsson skriver att Grimmit utvecklade sin teori från Ninian Smarts fenomenologiska 

religionsdidaktik. Denna teori tar sin utgångspunkt i religioners gemensamhet, att alla 

religioner har en relaterande dimension med varandra. Grimmit tog fasta på denna teori och 

utvecklade den, han lyfte fram det religiösa symbolspråket till undervisningen. Vidare antog 

han två alternativa undervisningsmetoder, den ena var den existentiella ansatsen och den 

andra var den dimensionella ansatsen. Den förra syfar till att undervisningen ska kopplas till 

elevens engagemang och bidra till den personliga utvecklingen, detta sker genom att 

undervisningen bygger på elevens behov och intresse. Genom engagemang och intresse ska 

eleven söka sig fram till religionens symbolspråk och livssituation. Den senare har fokus på 

att hjälpa eleven att bygga broar mellan sin egen erfarenhet och religionernas centrala 

föreställningar (Larsson 2009:61–62). 

Larsson skriver att den ökande pluraliteten i samhället bidrog till fortsatta reformer inom 

skolan och huvuddragen kom att bli allas lika möjlighet till utbildning och värderingsfrågorna 

fick ökad tyngd. Skolan hade en dubbel uppgift, att både förmedla kunskap samt att underlätta 

elevernas personliga utveckling till goda medborgare. Kunskapsbegreppet vidgades, kunskap 

blev något som inte bara skulle reproduceras eller avbilda verkligheten utan kunskapen 

skapades av eleven och kännetecknades av kontextualitet och en pågående process mellan 

eleven och undervisningen. Individperspektivet ska visas hänsyn genom att utrymme ges och 

bearbetning av elevernas livsfrågor blir centralt. Samhällsperspektivet ska belysa religioners 

olika former och funktioner. Genom att dessa två perspektiv samspelar blir ämnet konkret och 

verklighetsnära. Innehållet har strukturerats upp i redskap i likhet med Smarts olika 

dimensioner; historisk, institutionell, kulturell, tro, etik och genus. Dessa redskap ska 

användas till analys och fördjupning inom ämnet (Larsson 2009: 62–64). 

En annan pedagogisk teori kom i samband med kritiken mot fenomenologin. Denna teori 

hämtar sina grundtankar från etnografin, studier om religiös tro och kultur och hur dessa 

överfördes till unga genom religiösa gemenskaper samt föräldrar. Grundaren var Robert 

Jackson som försökte besvara två frågor, den första frågan handlar om hur man kunde hitta 

metoder för att förstå andra människors religiösa tradition och inte enbart beskriva dem, det 

som Olivestam (2006:64) kallar elitens religion. Den andra frågan handlar om hur 

religionsundervisningen kan kopplas samman med elevernas egen verklighet. Jackson menar 

att undervisningen tar en ny form om undervisningen grundar sig på att lära av religioner och 

inte i (konfessionell undervisning) eller om (neutral/objektiv undervisning) religioner. Eleven 

ska ses som en outsider (begrepp hämtat från etnografin) och de som befinner sig innanför 
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den religiösa kontexten som eleven vill studera kallas insider (begrepp hämtat från 

etnografin). Jackson hävdar att alla är kopplade till sin kulturella och religiösa kontext, eleven 

måste därför utveckla en förståelse för att det som studeras alltid påverkas av tidigare 

erfarenheter och den egna kulturen (Larsson 2009:65). 

Olivestam (2006:143–148) redogör för tre olika religionsdidaktiska teorier, han kallar dem 

även för modeller, den förmedlingsdidaktiska, den progressionsdidaktiska och den 

hermeneutiska. Han begränsar sig till tre då de är dessa som de senaste kursplanerna (Lpo 94 

m.fl.) försöker hitta en balans mellan. Den förmedlingsdidaktiska modellen har blivit ett 

begrepp som bygger på att förmedla en tradition med fast kunskapsstoff, detta fasta stoff ska 

förmedlas till en mottagare. Här menar han att när lärare kommunicerar ett avgränsat budskap 

till eleven så blir det en traditionsförmedling. Denna modell kan utformas på olika sätt genom 

lärarens olika val av pedagogik, dock är läraren en central roll i undervisningen och syftet blir 

att förmedla olika insikter från det givna stoffet. Förmedlingspedagogiken benämns ofta som 

traditionell undervisning och ställs emot progressiv och dynamisk undervisning. Dock så 

menar Olivestam att denna modell rymmer både det progressiva och det dynamiska, skolan 

ska med sin nuvarande grund, skola för bildning, förmedla ett kulturarv och detta innebär att 

en koppling till förmedlingspedagogiken lätt kan ses. Den progressionsdidaktiska modellen 

bygger på att läraren och undervisningen stegvis ska leda eleven mot delmål och slutmål, 

syftet är att tillägna sig kunskap genom olika steg för att underlätta för eleven. Denna modell 

har fyra olika fokus; de kognitiva progressionsteorierna, som härstammar från Piagets 

utvecklingsteori som fått en didaktisk tillämpning av Goldman, moralutvecklingen, den 

emotionella utvecklingen och den problemorienterade undervisningen. Denna modell är 

framträdande i förskola och i grundskolans och gymnasieskolans kursplan för 

religionskunskap. Den hermeneutiska modellen bygger kortfattat på förståelse, tolkning och 

tillämpning. Syftet med religionsundervisningen blir att väcka elevens intresse för ämnets 

innehåll genom att dra samband mellan sättet att nå fram till tolkningen av sig själv och sin 

omvärld. Den hermeneutiska modellen kom att förenas med den progressionsdidaktiska 

modellen, eleven ska bli en livstolkare och denne lär sig att betrakta det nya stoffet på ett nytt 

sätt samt tolka det utifrån sina egna behov och erfarenheter. 

Som en annan teoretisk grund för religionsdidaktiken prövar Olivestam (2006:36–38) Charles 

Sanders Pierces
2
teorier om att människan genom tankeprocesser prövar olika vägar för att 

                                                             
2 En amerikans filosof inom pragmatismen. 
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belysa verkligheten. Pierce introducerar till de redan kända begreppen; deduktion och 

induktion
3
, ett tredje begrepp som han kallar abduktion. Här menar Olivestam att deduktiva 

utgångspunkter är vanliga inom religionsundervisningen. Vid undervisning av en typ av 

religion utgår läraren och läromedlet från denna religions centrala del. Han använder islams 

fem pelare som exempel och menar att undervisningen helt baseras på dessa och att allt eleven 

lär sig om islam härstammar och förklaras utifrån de fem pelarna. En induktiv undervisning 

kan innebära att eleven exempelvis följer en muslim i dennes vardag och genom det bildar sig 

en uppfattning om vad det innebär att vara en muslim. Olivestam menar att i både den 

deduktiva och induktiva undervisningen blir eleven en betraktare i en saklig och objektiverad 

lärandeprocess som kan ha svårt att överensstämma med kursplanernas krav på icke-

konfessionell undervisning. Den abduktiva undervisningen syftar till att läraren ska påvisa 

även andra tänkbara tolkningar av islam och ge eleverna tolkningsramar. Dessa ramar ska 

hjälpa eleven att genom samtal med andra och läraren ställa rimliga eller orimliga tolkningar 

mot varandra. Det abduktiva förhållningssättet ifrågasätter om det går att ge en heltäckande 

bild av exempelvis islam som religion. Som lärare innebär det att sätta in eleverna (och sig 

själv) i en betydelsefull situation där förhållningssätt, upplevelser, reflektioner, rimlighet och 

teorier prövas på den religion som presenteras. De fakta som väljs ut utgår inte från möjlighet 

till memorering utan för att skapa dessa möten där det nya träder fram. Här framhåller 

Olivestam att denna teori går att praktisera på alla områden inom religionsundervisningen 

(Olivestam 2006:36–38). 

Vidare ger Larsson (2009:66) en schematisk, förenklad bild över några pedagogiska modeller 

som nedan kommer att återges. 

Förmedlingspedagogik innebär att överföra en given trostradition. Innehållet i undervisningen 

består av kulturarv, kristen religiös tro, historia, bibeln och andra religiösa källor. 

Kunskapssynen bygger på att memorera, återge och erövra. Människosynen påvisar att 

människan är passivt formbar av omgivningen. Eleven ses som en mottagare av kunskap och 

läraren är den som lär ut kunskapen, en expert med svaren. Metoderna bygger på 

minnesträning och memorering, en inlärningspsykologisk anpassning av innehållet. 

I växandets pedagogik är målet individens utveckling. Innehållet bygger på kunskap och stoff 

utifrån elevens växande förmåga. Kunskapen ska anpassas till elevens förmåga. 

                                                             
3
 Deduktion: ”start i övergripande sammanhang som följer av en given regel och som förklarar enskilda 

företeelser” Olivestam 2006:36. Induktion: ”start i enskilda händelser och beteenden som leder fram till att det 

finns en övergripande regel” Olivestam 2006:37. 
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Människosynen grundas på en tilltro till individens växande förmåga. Synen på eleven som en 

individ med inneboende möjligheter att växa och uppnå mognad. Läraren ses som en förebild, 

ett stöd som hjälper till med den mognadsprocess som eleven genomgår. Metoden ska bygga 

på anpassning efter elevens förmåga och utveckling. 

Hermeneutisk pedagogik har som mål att skapa en förmåga att förstå och tolka traditioner i sin 

kontext. Traditionen ska stå i relation till den kulturella kontexten som eleven befinner sig i. 

Fokuset ligger på förståelse, tolkning och sammanhang. Eleven ses som en nyfiken, frågande, 

reflekterande och kunskapstörstande individ och läraren ska vägleda, ställa frågor och 

utveckla tolkningskompetensen. Tolkningsförmågan av texter och andra uttryck för tradition, 

kultur och erfarenheter är den metod som ska uppnås.  

Frigörande pedagogik framhåller friheten, medvetenheten och förmågan till kritisk reflektion 

över politiska och sociala sammanhang som den grundläggande tanken. Den personliga 

livsmiljön och den aktuella trostraditionen ska kritiskt tolkas och utgör innehållet i 

undervisningen. Kunskapssynen bygger på kritiskt ifrågasättande, att göra eleven medveten 

om dolda krafter som styr. Ansvariga medborgare med handlingsinriktning är människosynen. 

Eleven ska ansvara för rättvisa och humanitet och ha en kritisk hållning till sin omvärld. 

Läraren ska vara delaktig i det gemensamma sökandet och ge stöd. Samtal, analys, kritisk 

granskning och en varför–praxis ska utgöra metoden. 

Dialogpedagogik är förmågan att lära tillsammans med andra, lyssna och dela erfarenheter 

och tolkningar. Innehållet ska bygga på deltagarnas tolkningar av traditioner och 

kunskapsområden. Kunskapen skapas i möten mellan människor och människan ses som aktiv 

och ansvarig individ som lever i samhörighet med andra. Eleven ses som en del av 

lärandeprocessen där rollen växlar från att ge och ta i möten med andra och läraren är 

jämställd eleven med en roll som skiftar från att leda och lyssna. Metoden ska bygga på 

samtal, undersökningar, utbytande av tankar och erfarenheter samt att öva upp förmågan att 

dra slutsatser och förändras (Larssons 2009:66). 

Sammanfattningsvis är de olika teorier som redogjorts för här ovan är de som haft störst fokus 

i litteraturen antingen som teori i sig själv eller för sin påverkan på skolan. Alla dessa olika 

teorier har på ett eller annat sätt förändrat skolans syn på hur undervisningen bör bedrivas och 

hur ämnena bör framställas för eleverna. Det som tydligast lyser igenom är pendlingen mellan 

elevcentrerad undervisning och lärarledd undervisning samt att anpassningen av innehållet 

gått från ett förbestämt material till ett mer elevanpassat/individanpassat material. 

Avslutningsvis går det att se ytterligare en framträdande företeelse inom teorierna som rör 
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diskussionen som pågått mellan konfessionell och icke-konfessionell undervisning och 

elevernas behov av en form av livsfrågepedagogik. Tidigare framhölls kristendomen som en 

grund för religionsundervisningen och andra religioner fick mindre plats. Den ökande 

pluraliteten i samhället gjorde att detta ifrågasattes och icke-konfessionell undervisning 

började bli gällande. Teorierna framhävde att religiösa texter och budskap inte skulle 

användas eller påvisas som mer sanningsenliga än någon annan religion utan att eleverna 

själva skulle skapa sig en uppfattning utifrån en objektiv undervisning, exempelvis Jacksons 

teori om att lära av religioner och inte i eller om. Vidare framhåller teorierna att livsfrågor, 

individuella och allmänmänskliga frågor skulle få en större plats inom 

religionsundervisningen då eleverna efterfrågade detta. Tanken här blev att eleverna skulle få 

möjlighet att bearbeta sådana frågor som rör livet i allmänhet, etik och moral samt att med 

hjälp av religionsundervisningen försöka förstå livets mening utifrån olika religioners syn på 

livet. Här går det tydligt att se denna skiftning i Larssons schematiska översikt ovan, där 

förmedlingspedagogikens tanke var att överföra ett givet kristet religiöst stoff till eleven som 

inte hade en möjlighet att påverka vare sig innehållet eller undervisningsmetoderna. 

Dialogpedagogiken där emot lyfter fram vikten av att elever lär i samband med andra och i 

olika miljöer, eleven har även möjlighet att påverka sin undervisning och innehållet i denna.          

 

3.3 Vad är fenomenologi, hermeneutik och fenomenografi? 

Dessa tre teorier har varit en stor del av forskningen inom allmänpedagogiken och 

allmändidaktiken och även inom religionsdidaktiken och religionspedagogiken, och kommer 

därför presenteras mer i detalj nedan. Här kan också framhållas att exempelvis hermeneutiken 

har en betydande roll inom humanvetenskapen och inte bara inom de pedagogiska och 

didaktiska forskningsområdena.    

3.3.1 Fenomenologi 

Fenomenologin är en filosofisk riktning som brukar dateras till omkring sekelskiftet 1900. 

Kroksmark menar att den har genom Husserls arbeten och utveckling blivit en av västvärldens 

största 1900-talsfilosofier. Genom senare arbeten och genom Husserls elever har 

fenomenologin fått en mer skiftande form (Kroksmark 1987: kap 6 not 13). Husserls ville 

skapa en sträng vetenskap genom att koncentrera sig direkt på fenomenen, det som människan 

med full säkerhet kan uppfatta med medvetandet. Han förutsätter en förförståelselös 
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förhållning till fenomenen samt att det som faktiskt finns bakom fenomenen hamnar ”inom 

parantes” (Kjørup 2009:242). 

Kroksmark (1987:131–132) menar att fenomenologin försöker genom iakttagelser, analyser 

och beskrivningar av fenomenen, som de visar sig i den naturliga situationen, komma fram till 

vad som är karaktäristiskt eller essentiellt för de studerade fenomenen. Fenomenologin 

kopplas ofta samman med beskrivningar av människans natur, det försöks påvisa att grunden 

för att ett fenomen alls existerar har sin förutsättning i vissa centrala drag hos människan. 

Enligt fenomenologin så är världen ett livsviktigt nätverk av mening, där världen endast är 

tillänglig genom innehållet i människans upplevelser. Erfarenhetens fundamentala egenskap 

är att skapa mening och erfarenheterna är alltid kopplat till ett subjekt, en människa. Här 

beskriver Kroksmark livsvärldsfenomenologin utifrån Meyer-Drawe
4
 som inspirerats av den 

franske filosofen Merleau-Ponty. Utgångspunkten hos denna fenomenologi bygger på 

människans konkreta erfarenheter och att dessa förstås genom situationsbundna kontexter. 

Erfarenheterna tematiserar och klargör människans livsvärld för att göra en logisk värdering 

och utvärdering av omgivningen. Förståelsen av ett visst undervisningsinnehåll i en viss 

kontext bygger på att beskrivningar av delar görs eller beskrivningar av olika perspektiv och 

innebörder. Detta kan förstås genom en analys som inte endast bygger på den enskilde 

individen utan förstår subjektet, eleven, i ett kontextuellt och socialt (undervisnings) 

sammanhang. 

Vidare skriver Kroksmark att skolans valda innehåll i undervisningen återfinns i tre 

sammanhang där det första är ett innehållsligt sammanhang som menar exempelvis att en 

religionslektion alltid relaterar till andra religionslektioner och till ämnet i sig självt. Det 

andra sammanhanget är ett medvetandesammanhang som bygger på att eleven skapar olika 

innebörder av innehållet som ett resultat av tidigare erfarenheter. Det tredje sammanhanget är 

ett interaktionssammanhang där vikten läggs på interaktionen mellan två eller fler elever som 

möts i en inlärningssituation och inte mellan två eller fler objekt. För att förstå 

undervisningens innehållsliga grunder måste det som erfarenheterna bidrar med kopplas 

samman med det valda innehållet. Synen på kunskap och erfarenhet bygger på att de är 

föränderliga genom tiden och att all inlärning är situationsbunden och inte universell 

(Kroksmark 1987:132, 134–135). 

                                                             
4 Käte Meyer-Drawe: behandlar fenomenologisk didaktik som är en del av den humanvetenskapliga didaktiken 
från 1980-talets Västtyskland.  
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Larsson (2009:61) framhåller att Ninian Smart på 1960-talet lade grunderna till en 

fenomenologisk religionspedagogik, denna byggde på att föra samman vad de olika 

religionerna har gemensamt. Han menar att det inom alla religioner finns ett antal olika 

dimensioner som relaterar, eller överlappar varandra och som måste uppmärksammas i 

religionsundervisningen. Smart tar upp sex olika dimensioner som han anser bör vara grunden 

till undervisningen och dessa är; de olika lärorna, myterna, etiken, riterna, erfarenheterna och 

den sociala kontexten.  

Den fenomenologiska religionspedagogiken som Smart grundade vidareutvecklades av 

Grimmit. Han menade att ytterligare en uppgift för undervisningen borde läggas till, den 

innebar att undervisningen ska skapa förståelse för det religiösa symbolspråket. Han använde 

sig av två olika ingångar till religionsundervisningen där den första kallas för den existentiella 

ansatsen, den bygger på sådant som kan väcka engagemang och bidra till elevernas personliga 

utveckling. Detta sker enligt Grimmit genom att knyta undervisningen till elevens intressen 

och behov och utifrån dessa försöka nå religionernas symbolspråk och livssituation. I den 

andra som han kallar den dimensionella ansatsen, bygger han helt och hållet vidare på Smarts 

olika religiösa dimensioner. Här vill Grimmit skapa broar mellan elevernas egna erfarenheter 

och de religiösa dimensionerna, religionernas centrala föreställningar. I sitt sätt att relatera 

erfarenheter och religiösa traditioner till varandra hade Grimmit en ganska distanserad 

hållning mot de religiösa traditionerna, fokuset låg mer på elevens erfarenheter kopplat till 

religionernas dimensioner och inte tvärt om (Larsson 2009:61–62).  

Selander skriver att den innehållsliga fenomenologiska analysen är en riktlinje som 

religionsundervisningen på gymnasiet, antagen 1978, grundar sig på. Denna riktlinje bygger 

på att religionerna bör studeras i delar som bygger upp till en helhet som ska förstås utifrån 

religionens viktigaste grundtankar. Religionen bör även studeras i samhällsföränderliga 

perspektiv, människosyn, verklighetsuppfattning och skapelsetro. Här menar Selander att det 

grundläggande för den innehållsliga analysen bygger på jämförelser mellan olika religioner 

och dess centrala begrepp och dimensioner. Dock kan inte undervisningen endast grunda sig 

på den innehållsliga fenomenologiska analysen utan måste även knyta an till den existentiella 

fenomenologiska analysen. Den existentiella analysen hävdar att de begrepp som väljs som 

innehåll i undervisningen inte bara ska vara innehållsligt intressanta utan måste även ge 

uttryck för det grundläggande, existentiella erfarenheter som är gemensamma för olika tider 

och traditioner (Selander 1993:19–21).  
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Selander menar att fenomenologin visar människor och deras tolkningar av den situation de 

befinner sig i. Situationen som människan lever i kan aldrig räknas bort utan är grunden till de 

tolkningar som skapar en helhetssyn på tillvaron. Inom religionen ger fenomenologin 

hjälpmedel att se religioner och livsåskådningar som ett helhetssammanhang. Även Selander 

tar utgångspunkt i olika religiösa dimensioner, han menar att det är viktigt att de olika 

dimensionerna lyfts fram så att handlingar och motiven för handlingarna får en allsidig 

genomgång. Genom att historiskt kritiskt, filosofiskt och existentiellt analytiskt granska 

dimensionerna skapar de en fördjupad bild av människans förhållande till sin religion eller 

livsåskådning samt att de kan skapa frågor kring den egna religionen eller livsåskådningen. 

Vidare menar Selander att det är viktigt att skapa och tillägna sig ett språk för den 

existentiella fenomenologiska analysen, för att verkligen förstå de analyserade måste 

begreppen knytas till en konkret livssituation. Den existentiella fenomenologiska analysen bör 

därför alltid grunda sig på erfarenheter och förankras i en konkret livssituation och med hjälp 

av analysen kan man skapa innebörder och ett språk för erfarenheterna (Selander 1993:109–

113). 

3.3.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken kan väldigt förenklat sägas vara tolkning och läran om tolkning. Dock är inte 

alla typer av tolkningsteorier eller tolkningspraxis hermeneutiska. Hermeneutiken har ändrats 

genom historien från att vara en konkret tolkningsteori och metodlära till ett mer filosofiskt 

övervägande kring människan som tolkande varelse (Kjørup 2009:233).  

En fråga som uppkommer inom hermeneutiken är vad förståelse egentligen innebär. Här 

framhåller Kjørup den tyske filosofen Schleiermachers
5
 teori om att förståelse är något 

allmänt, djupt mänskligt och själva förutsättningen för mänsklig gemenskap. En hermeneutisk 

problemställning är något som sker varje dag i mötet med andra människor, muntliga 

yttranden likväl som texter kräver tolkning, hermeneutiken sträcker sig längre än just själva 

texttolkningen. Vidare skiljer sig förståelse och förklaring. Förklaringen hör inte till 

hermeneutiken utan till retoriken men förståelsen rymmer två moment nämligen; ett språkligt 

och ett tankemässigt. Vidare utvecklar Schleiermacher den hermeneutiska cirkeln, som lite 

kort innebär att; delar och helheten står inte inför varandra på lika premisser, delarna utgör en 

helhet. I denna helhet ryms inte bara alla enskildheter utan helheten ryms i varje enskildhet. 

Denna tankegång skapar följder för den hermeneutiska praktiken, för att skapa förståelse så 

                                                             
5 En bestämd tysk hermeneutisk tradition som uppkom tidigt 1800-tal med Friedrich Daniel Ernst 
Schleiermacher som grundare (Kjørup 2010:233). 
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måste man dels analysera det enskilda och dels sammanfoga de olika delarna till en helhet. 

Här framhåller Schleiermacher att den kommunikation som existerar mellan delen och 

helheten gäller inte texten utan förhållandet mellan texten/uttrycket, dennes 

författare/upphovsman och tiden den utspelar sig i (Kjørup 2009:237–239).  

Wilhelm Dilthey, en tysk hermeneutisk filosof, var Schleiermachers efterträdare och 

vidareutvecklade hermeneutiken till humanioras grundprincip, en vetenskapsteori. Här tar han 

även förståelsen ett steg längre och centrala begrepp blir återskapande och återupplevande, 

medkännande och igenkännande och av dessa fyra begrepp är det de två första begreppen som 

är mest väsentliga. Här menar Dilthey att tack vare att allt mänskligt hänger samman så blir 

det möjligt att sätta sig in i eller återuppleva andras tillvaro och genom detta sammanhang kan 

förståelsen för främmande livsyttringar och personer grunda sig i den egna upplevelsen och 

förståelsen av sig själv (Kjørup 2009:240–241). 

Ödman beskriver förståelsen utifrån Heidegger, en existentiell filosof inom hermeneutiken, 

som menar att förståelsen inte är ett redskap som kan tas till när det behövs utan den hänger 

samman oskiljaktigt med människans existens. Förståelsen är grunden till tolkningen och 

samverkar ständigt med den, förståelsen syftar alltid till framtiden samtidigt som den är 

kopplad till den nuvarande livssituationen. Förståelsen arbetar inom en helhet av redan 

tolkade relationer, denna helhet kan beskrivas som världen men inte bara som den yttre miljön 

utan även den inre förståelsen. Tolkning och förståelse befinner sig alltid i samspel med 

varandra, de är inte varandras redskap men de förutsätter varandra (Ödman 2007:13, 25–26). 

Vidare skriver Ödman (2007:71) att tolka är att ange betydelser. Betydelser är inte 

färdigpaketerade när vi tolkar dem, det är en subjektiv akt som görs utifrån en viss aspekt. 

Detta kan gynna fördomar och därför menar Ödman att vi alltid ska grunda tolkningen på 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Aspektmedvetenhet är en viktig förutsättning för att 

tolkningen ska förbli fördomsfri. Tolkningen blir då en odelbar händelse som består av att vi 

tilldelar meningar till och frilägger det som tolkas. Friläggandet står för det gamla eller redan 

kända och den tilldelande meningen står för det framtida, att ställning tas till en företeelses 

olika möjligheter. 

Ödman tar upp ett centralt problem med hermeneutiken; efter vilka principer och kriterier kan 

tolkningssystem skapas och väljas? Här menar han att det finns tre arbetsuppgifter, det gäller 

dels att forma ett tolkningssystem där de olika delarna sammanfaller på ett logiskt sätt, dels att 

tolkningssystemet och de tolkningarna i systemet som används ska ha relevans för det som 
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ska tolkas och dels gäller den tredje delen hur svaret ska förmedlas. De två första uppgifterna 

hänger starkt samman och kan inte lösas var för sig (Ödman 2007:108–109).  

Vidare menar Ödman att förståelsen är unik på grund av tidigare erfarenheter, bakgrunder och 

förförståelsen, och det är på denna unika grund som hermeneutiken bygger sitt arbete. 

Utgångspunkten blir tolkningsprocessen och dess faser; förhållningssättet vid tolkningen, hur 

tolkningen genomförs, valet av tolkning samt förmedlingen av förståelsen och tolkningen till 

andra. Det centrala blir att tolkaren håller sig öppen för att det som tolkas kan visa sig betyda 

något annat än det förutsatta. En handlingsprincip blir att pröva olika tolkningsalternativ som 

kan medföra att föreställningar om det som studeras ges möjlighet att förändras. När 

förståelsen ska förmedlas ska språkbruket vara konkret, enkelt och knyta an till mottagarens 

värld så att dennes förståelse underlättas. Vidare är det även en fördelaktighet om 

förförståelsen för det som förmedlas redovisas och tas i beaktning när en ny tolkning ska 

göras eller presenteras (Ödman 2007:236–237, 241). 

Skogar, som skriver i Almén m.fl., framhåller att det mest grundläggande för 

religionsdidaktiken/religionsdidaktikern är insikter i förståelseläran, hermeneutiken. Precis 

som andra teoretiker är det tolkningen som är huvuddelen, här menar han tolkning av tecken 

genom texter, bilder, berättelser, riter med flera. Han skiljer på tre olika typer av hermeneutik; 

en metodhermeneutik, en teologisk och en filosofisk hermeneutik. Den första handlar om att 

tolka texter och bilder genom ett metodiskt–tekniskt perspektiv, denna metod används oftast 

vid studier av äldre texter. Den andra hermeneutiken, den teologiska, handlar om hela 

människan som tolkande, värderande och handlande människa. Denna hermeneutik hänger 

samman med den egna, andliga traditionens källor och nutida uttrycksformer. Den tredje, 

filosofisk hermeneutik, intar en mer ickekonfessionell riktning och kan därför, menar Skogar, 

utgöra den gemensamma grunden för religionspedagogik/religionsdidaktik. Den filosofiska 

hermeneutiken är en allmänmänsklig och humanistisk tanketradition där de viktigaste rötterna 

återfinns hos Platons sätt att formulera kunskapssökande; i dialog med andra (Almén m.fl. 

2000:110). 

Precis som nämnts ovan, framhåller även Skogar att hermeneutiken bygger på att kulturen 

som man lever i både är given och föränderlig, att allt som upptäcks tolkas utifrån 

förförståelse. Här menar han att det ifrågasätts om det finns eviga sanningar och eftersom det 

inte finns så många sådana, enligt honom, präglas allt av förförståelse och/eller fördomar. Allt 

präglas av tidigare kunskaper och att ett nytt lärande innebär att ifrågasätta det som vi redan 
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vet eller inte ens visste om att vi trodde. Detta menar han kan vara orsaken till att det inte 

alltid är kul att lära sig nya saker för elever, att ifrågasätta det som hölls för sant (Almén m.fl. 

2000:110–111). 

Religionsdidaktiken, menar Skogar, finns inom den filosofiska hermeneutiken då den ständigt 

växlar mellan det kända och det okända. En personlig tillägning innebär ofta en fördröjning, 

detta kräver att förutom det gestaltande måste läraren ofta använda alla språkarter; 

beskrivande, analyserande och diskuterande. Ett inifrånperspektiv måste försöka förstås samt 

att analytiskt och opåverkat diskutera de fenomen som uppstår, antingen utifrån eller från 

insidan. Detta innebär alltså att undervisningen måste grunda sig på att lyssna och försöka 

förstå och att eleverna ska vara kritiska samt befinna sig i växlingen mellan delaktighet och 

distans till det som studeras (Almén m.fl. 2000:112). 

Vidare menar Skogar (Almén m.fl. 2000:113–115) att istället för att tala om religion ska man 

tala om tradition, människan som en språklig och historisk varelse. Här aktualiserar han en av 

hermeneutikens begrepp som han kallar för verkningshistoria, alla människor är präglade av 

historien oavsett hur man förhåller sig till den idag. På grund av detta framhåller Skogar att 

religionsdidaktiken inte endast kan fokusera på nutidsperspektivet inom andliga traditioner 

utan bör även fokusera på etnologin och sociologin samt de klassiska texterna. Klassikerna 

gör det möjligt att tillägna sig det språk som har tolkat världen genom seklen, och möten med 

människor inom den studerade kontexten skapar möjligheter till eftertanke och lyssnande. 

Han framhåller även att anledningen till att traditionsbegreppet är användbart bygger på att 

det rymmer både det som är gemensamt och det som är den individuella lösningen eller 

ståndpunkten inom en tradition. En annan central del han tar upp är språket och vilken 

betydelse språket har. Han hävdar att språket är något som alla har en del i och som kan 

objektiveras och tas ställning till. Det är språket som ligger mellan människan och hennes 

omvärld och som gör att omvärlden kan förstås. Här syftar han då inte endast till det 

vetenskapliga språket eller läroboksspråket utan även det poetiska språket.  

Den konkreta människan och de poetiska språken måste till för att ge både rymd 

och kött och blod åt alla abstraktioner inom såväl didaktiken som 

religionsvetenskapen (Skogar i Almén m.fl. 2000:115). 
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3.3.3 Fenomenografi 

Kroksmark beskriver fenomenografin som en forskningsansats som främst verkar inom 

pedagogiken och didaktiken. Denna forskning grundar sig på att det finns företeelser i världen 

som har olika innebörder för olika människor. Fenomenografin relaterar till hur människor 

uppfattar saker i en viss given situation, det är det som uppfattas som är det centrala. Här 

skiljer Kroksmark på psykologins tanke om att uppfattandet, tänkandet som process, skiljer 

sig från innehållet i det tänkta. Han menar istället att uppfattandet och innehållet är en och 

samma sak. Fenomenografin vill återskapa verkligheten, som den uppfattas av människan, så 

realistisk som möjligt. Teorin försöker inte anpassa verkligheten till en vetenskaplig modell 

utan försöker anpassa sig till att verkligheten är föränderlig och att innehåll kan skilja sig åt. 

Fenomenografin är avbildande och beskrivande, den försöker inte förklara hur något 

egentligen är utan vill framhäva hur något kan vara ur ett rent mänskligt perspektiv, 

fenomenografin är således deduktiv (Kroksmark 1987:224–225, 227). 

Vidare skriver Kroksmark (1987:228–229) att fenomenografin intresserar sig för människans 

uppfattningar om de fenomen som de stöter på i den verkliga världen. Uppfattningsbegreppet 

är en fundamental del inom fenomenografin, och detta begrepp ger en speciell och komplex 

innebörd till kunskapsbegreppet. Kunskapens innebörd blir att få insikt i och att underförstått 

eller uttryckligen förstå det som upplevts eller iakttagits. Komplexiteten i begreppet kunskap 

är att man dels får insyn i något, dels resultatet av insynen samt att kunskapen alltid är 

subjektivt. Uppfattningen om ett fenomen bildar då en integrering av alla de olika aspekter på 

kunskapsbegreppet, som i sin tur skapar relationer till världen.  

Kroksmark skriver att en uppfattning är en form av intentional akt om man ser på begreppet 

analytiskt, med detta menar han att medvetandet är riktat mot något speciellt. Tänkande och 

handlande kan ses som en dialektisk aktivitet där det inte går att skilja på dessa och att denna 

relation måste ses som en helhet. Det fenomenografiska begreppet uppfattning, består av två 

aspekter, en hur och en vad. Vad–aspekten handlar om det tänkta objektet, både det fysiska 

och det psykiska, exempelvis stolar eller matematiska problem. Hur–aspekten är den process 

som leder fram till vad–aspekten, här blir då innehåll och process en oskiljbar akt (Kroksmark 

1987:232–233). 

Stefan Larsson (1986:12–14) skriver att fenomenografins område rör sig inom den andra 

ordningens perspektiv. Det innebär att fenomenografin försöker utröna hur någon upplever 

något, det rör sig inte om vad som är sant eller falskt utan hur just detta något uppfattas av den 
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som studerar/upplever det. Första ordningens perspektiv handlar om ren fakta, vad som kan 

observeras utifrån och hållas för sant eller falsk. Han ger ett exempel på en person som är 

paranoid och tror att sina vänner konspirerar mot honom/henne. Ur första ordningens 

perspektiv är detta inte sant men ur andra ordningens perspektiv är det sant, han/hon upplever 

det faktiskt som att vännerna konspirerar mot honom/henne. Fenomenografin vill beskriva hur 

människan uppfattar världen, den vill åt innebörder istället för att ge förklaringar eller 

samband. Den vill framhäva hur något framstår för människan men inte hur något egentligen 

är. Vidare skriver Stefan Larsson att det inte alltid är möjligt att prata om missuppfattningar 

när vetenskapen inte alltid kan peka ut vad som är rätt eller fel utan bara framhäva olika 

uppfattningar eller teorier. Människor uppfattar saker annorlunda, de kan antingen stämma 

överrens med vetenskapens nuvarande tankegångar eller så kan de stämma överrens med 

tidigare vetenskapliga tankegångar eller så finns det ingen vetenskaplig tankegång som 

stämmer överrens med just den uppfattningen. Därför menar han att vi bör undvika att tala om 

missuppfattningar. 

Stefan Larsson skriver att det går att utskilja två olika slags möjligheter, fördelar, med en 

fenomenografisk studie. Den första fördelen bygger på att när man betraktar en beskrivning 

av en uppfattning så kan denna beskrivning ses som ett slutresultat. Den andra fördelen 

bygger på att när beskrivningen av det uppfattade används som medel för att se om eventuella 

förändringar skett i gruppens eller individens uppfattning av det studerande, kan detta ses som 

en följd av nytillägnad kunskap. Nyttan av en fenomenografisk studie är stor och 

betydelsefull, menar Larsson. Dels för att kunna förbättra självförståelsen, exempelvis elevens 

syn på inlärning, dels för att förbättra lärarens förståelse för elevens uppfattningar och dels för 

att hjälpa eleven att utveckla sina uppfattningar genom att ge en bättre förståelse och diskutera 

uppfattningarna (Larsson 1986:23, 25). 

Kroksmark jämför hur didaktikens tre frågor kan överföras på den fenomenografiska 

didaktiken. Den fenomenografiska hur–frågan blir att se till hur elever behandlar och tillägnar 

sig innehållet i undervisningen, precis som didaktikens hur–fråga som syftar till relationen 

mellan eleven och innehållet, hur undervisningen ska bedrivas. Vidare hamnar didaktikens 

varför–fråga inom fenomenografins hur–fråga och varför–fråga; hur eleven tillägnar sig 

kunskapen och hur den väljs. Fenomenografins varför–fråga bygger på hur läraren eller 

skolan ska välja innehållet i undervisningen så att eleven kan utveckla bättre uppfattningar om 

det som undervisas. Den fenomenografiska vad–frågan är inriktad på helheten och inte de 

skilda delarna, vad som ska undervisas bygger på elevens inlärningsprocess. Den didaktiska 
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vad–frågan och den fenomenografiska vad – frågan är hör ihop då båda syftar till vad som ska 

undervisas (Kroksmark 1987:279–281). 

Sammanfattningsvis så går det att se på väldigt tydliga likheter mellan dessa tre teorier, men 

även några skillnader. Likheterna är att de tre teorierna har erfarenheter som en del i 

grundtankarna och förståelsen för det kända och/eller okända. Hermeneutiken är den teori 

som genom tolkningar skapar ny kunskap där förståelsen är grunden till tolkningarna. 

Hermeneutiken lyfter fram att tolkningar som inte grundar sig på förståelse och kunskap lätt 

kan bidra till fördomar, att tolka är även att ange betydelser. Fenomenologin å sin sida 

framhäver att erfarenheter och kunskap alltid är föränderliga genom tiden och att all 

undervisning är situationsanpassad och inte universell. Fenomenografin framhåller sig som en 

teori som avbildar och återskapar. Tanken är att återge fenomenet som studerats precis som 

det uppfattades i den situationen. En annan likhet som framträder tydligt är att de tre teorierna 

utgår mer eller mindre från att människor lär i dialog med andra människor. Inom 

hermeneutiken så är en viktig del av tolkningen hur den presenteras och förstås av en andra 

part. Fenomenologin har tre olika inlärningssammanhang; innehållsligt sammanhang, 

medvetandesammanhang och interaktionssammanhang, och i det tredje så påpekas vikten av 

att elever kommunicerar med andra elever och utbyter erfarenheter och kunskaper. Inom 

fenomenografin så återfinns det dialogiska i tanken; att det som uppfattas skiftar från 

människa till människa så det är viktigt att i samband med andra ta del av olika uppfattningar 

då grundtanken för teorin är hur något uppfattas av en människa i en viss situation. En stor 

skillnad återfinns mellan fenomenografin och fenomenologin, den första syftar till att studera 

hur ett fenomen uppfattas medan den andra syftar till att studera själva fenomenet. Detta gör 

att även undervisningen skiftar då fenomenografin bygger sin undervisning på ett holistiskt 

sätt, att studera helheten för att sedan plocka ner den i delar, ett deduktivt förhållningssätt till 

inlärning. Fenomenologin syftar där emot till en induktiv undervisning, att börja i delarna för 

att sedan successivt pussla ihop dem till en helhet. Ett tydligt exempel på detta är Smarts olika 

dimensioner som han hävdar relaterar till varandra och ska studeras inom 

religionsundervisningen för att kunna ge en enhetlig och realistiskt bild av den studerade 

religionen. Hermeneutiken är varken induktiv eller deduktiv, utan här skulle det passa bättre 

att använda det begrepp som Olivestam lyfter fram, abduktiv. Den abduktiva ansatsen menar 

att läraren ska ge olika alternativa tolkningar, en tolkningsram, till elevernas egna tolkningar. 

Eleverna i sin tur ska ställa rimliga och orimliga tolkningar mot varandra och i 

inlärningssituationer så ska förhållningssätt, upplevelser, reflektioner samt rimlighet tolkas 
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med hjälp av läraren. Detta påminner om hermeneutikens tolkningsprocess där 

förhållningssätt till det som tolkas, hur tolkningen görs samt hur tolknigen förmedlas till andra 

är något som alltid ska uppmärksammas. Avslutningsvis och lite kortfattat så skiljer sig dessa 

tre teorier åt när det kommer till hur eleven ska tillägna sig kunskap, men alla tre har 

gemensamma fundamentala tankar, så som erfarenheter och dialogen med andra.         

 

3.3 Vilka eventuella syften får religionsundervisningen utifrån de olika teorierna? 

Smart skriver att det pågått en debatt om en ny form av religionsundervisning i de 

internationella skolorna där han tar upp fem teser som argument för religionsundervisningens 

syfte. För det första måste religionsundervisning ha större omfattning än bara det informativa. 

För det andra ska religionsundervisningen inte missionera utan skapa förståelse och frågor om 

religionernas sanning och värde. För det tredje ska religionsundervisningen inte utesluta 

engagerade tillvägagångssätt förutsatt att de är öppna och inte förhindrar förståelsen. För det 

fjärde ska religionsundervisningen hjälpa eleverna att förstå andras historia och kulturer och 

inte bara den egna. För det femte så ska religionsundervisningen betona den historiska sidan 

av religionen men även föra en dialog om den samtida historiska religionen och anti-religiösa 

påståenden i nu- och dåtid (Smart 1968:105–106).  

Selander menar att det är av största vikt när det gäller religionsundervisningen att vara 

medveten om att perspektiv är kopplade till upplevelser, erfarenheter och föreställningar, och 

att det är dessa perspektiv som bestämmer hur det egna tänkandet, tillägnandet och 

upplevandet sker. Läraren har ett perspektiv och eleven ett och den religiösa personen ett och 

detta påverkar religionsundervisningen. Selander skriver att det inte är en fråga om att ge så 

många perspektiv som möjligt, konsekvensen kan bli att eleven inte hinner tillägna sig 

perspektivet fullt ut för att kunna förstå det helt och hållet eller förstå det utifrån dess 

förutsättningar. Han menar att religionskunskapens syfte är att eleven ska få en undervisning 

som bygger på information om religionerna samt att få diskutera och värdera tros och 

livsåskådningar som finns i samhället. Genom detta ska eleven själv skapa förståelse och ta 

ställning till olika tros och livsåskådningar. De perspektiv som lyfts fram måste alltså stämma 

väl överens med hur religionen eller livsåskådningen ser ut i samhället så att inte perspektiv 

och eventuell kritik mot perspektiven blandas samman. De perspektiv som borde lyftas fram i 

undervisningen bör vara de som är representativa för samhället idag (Selander 1993:94–95). 
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Vidare skriver Kroksmark att den fenomenografiska didaktiken vill framhäva inlärning ur ett 

holistiskt perspektiv, att syftet med undervisningen borde fokusera på helheter och inte på 

isolerade ting. Som grund för val av innehåll i undervisningen menar Kroksmark att det borde 

ligga i hur eleven uppfattar undervisningens innehåll och genom detta kan även 

undervisningsmetod väljas. Han menar att innehållet blir överordnat metodiken, detta för att 

ett specifikt undervisningsinnehåll alltid kräver en specifik undervisningsmetodik. Innehållet i 

undervisningen väljs genom kunskap om hur de lärande eleverna i inlärningsprocessen 

behandlar samma innehåll på skilda sätt, hur uppfattningarna skiftar genom tillägnandet av ny 

kunskap (Kroksmark 1987:215, 239, 285). 

Olivestam (2006:39–46) tar upp de perspektiv som valts ut av regeringen för gymnasiets 

ämnen och dessa ska finnas med i samtliga kursplaner. Beroende på vilka perspektiv som 

valts så skiftar syftet med undervisningen. En kort genomgång kommer att göras av dessa. 

Genusperspektivet; religionsundervisningens syfte blir att belysa kvinnor och mäns olika 

ställningar inom religionen och hur de uttrycker sin religiositet. 

Entreprenörskapsperspektivet; här finns det många olika exempel och syften menar han, och 

ett av dem som han använder är att i grupparbete jobba med en problemorienterad uppgift, där 

processens olika delar leder fram till möjliga lösningar. Etiskt perspektiv; ett deskriptivt etiskt 

perspektiv dominerar religionsundervisningen idag, eleven får en inblick i olika etiska 

tillämpningar i olika samhällen och miljöer men det saknas en metaetisk analys. Detta innebär 

att det etiska perspektivet som ska undervisas måste prövas utifrån de etiska grunderna. 

Läraren måste bortse från sin egen värdegrund och helt basera undervisningen på den 

värdegrund som är gemensam för hela skolan. Naturvetenskapligt perspektiv; innebär att inte 

längre se religionsundervisningen som enbart ett samhällsorienterat ämne, utan syftet blir att 

visa att ämnet intresserar sig även för den natur som människan lever i. Miljöperspektiv; Detta 

gör möjligheterna att samarbeta över religionsgränserna möjliga då människan antingen ses 

som en del av naturen eller som en förvaltare av den beroende på vilken trosåskådning man 

tillhör. Detta kan kopplas framförallt till ekologin. Internationella perspektiv; här blir 

religionens funktion eller dysfunktion i samhället och kulturen fokus och detta kan skapa en 

engagerad undervisning om samhället. Historiskt perspektiv; detta perspektiv kan dels hjälpa 

till med det internationella perspektivet med problemlösningar eller problemställningar men 

det kan även användas för att få religionskunskapen att samverka med andra ämnen i och 

utanför de samhällsorienterande på ett mer naturligt sätt. 
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Dock vill Olivestam (2006:49–54) framhålla andra perspektiv som kan hänga samman mer 

med religionsämnet och dess syfte. Livsfrågeperspektivet; detta perspektiv kom i samband 

med läroplanen 1969 och bygger på att ungdomar inte skiljer på religiösa, existentiella och 

livsrelaterade frågor. Tanken är att detta perspektiv ska bidra med material som hjälper unga 

att i sin process förstå, finna eller uppfinna mening i eller med livet. Religionsundervisningen 

kan bli en mötesplats för och bidra till elevers utveckling av den egna livsåskådningen via de 

olika religionerna. Livstolkningsperspektivet; utgångspunkten är att sätta individens förmåga 

att relatera till sin omgivning i fokus. Tanken är inte ett studium av religioner i när och fjärran 

utan de olika religionernas livstolkningar i en samhällskontext. Målet är att eleverna ska vidga 

sina möjligheter till tolerans och att dessa livstolkningar kan skifta beroende på många 

faktorer och att de kan ta sig olika uttryck inom samma tolkningstradition. Socioreligiöst 

perspektiv; här ska religionerna och livsåskådningarna sättas i relation till det omgivande 

samhället. Religionsundervisningen ska grundas på att lära känna religionernas 

upplevelseinnehåll och kultur utifrån de rådande samhällsnormerna. Här ska läraren 

tillsamman med eleverna tillsammans bilda erfarenheter, iakttagelser och förståelse för vad 

det innebär att höra till just denna religiösa grupp eller livsåskådningsgrupp. Det blir alltså 

närmiljön där barnet växer upp som sätts i centrum och som senare vidgas, samt att det inte är 

individen utan sammanhanget där lärandet sker som står i fokus. Det är processen och inte 

produkten som utmärker religionsundervisningen utifrån detta perspektiv (Olivestam 

2006:49–54). 

Här går Olivestam (2006:39) vidare med att problematisera dilemmat som uppstår mellan 

tillämpningssätt och perspektiv. Han menar att perspektiv innebär en form av distans till det 

som undervisas medan tillämpningssättet förutsätter en delaktighet, vilket gör det svårt för 

läraren att finna en normalbalans mellan dessa, det är vanligt att ett förhållningssätt 

dominerar. Han menar att det dominerande förhållningssättet ofta inlärs vid och krävs av olika 

universitets utbildningar inom ämnet samt av olika lärarutbildningar. Om man gör medvetna 

perspektivval blir det mindre komplext att delta och leva sig in i de kontexter där religion, etik 

och livsfrågor verkar. 

Bortsett från perspektiven och tillämpningssätten så lyfter Olivestam (2006:64–67) också 

fram det ämnesdidaktiska valet, som han kallar det. Här menar han att av tradition så är det en 

akademisk religionsframställning som dominerar, elitens religion. Den ideala, officiella och 

teoretiskt strukturerade religionen framställs som den praktiserade religionen, den religion 

som överensstämmer med verkligheten. Han menar att utifrån en folklig, mer vardaglig 



31 
 

utövning av religionen så skiljer sig dessa två markant åt, eliten och folkets religion. Om en 

elev ska studera för att bli präst, teolog eller forskare så passar elitens religionskunskap 

mycket bättre menar han. Om eleven då har ett annat förhållningssätt till religion än 

exempelvis att bli teolog, kommer kunskapen om folkets religions mer till pass och blir mer 

värdefull, detta på grund av att eleven kommer möta människor med olika religiösa 

bakgrunder som kanske praktiserar sin religion annorlunda än vad elitens religion framhäver. 

En lösning på detta problem är enligt Olivestam att plocka det gemensamma från både elitens 

religion och folkets religion, det vill säga rituella uttryck som framhåller sociala, kulturella 

och personliga regler. 

Olivestam påvisar även vikten för lärare/pedagoger att i dagens skola inte bara ta hänsyn till 

olika tillämpningssätt och perspektiv utan även olika religionsdidaktiska undervisningsideal 

som även de påverkar syftet med religionsundervisningen. Tolkningsidealet; lyfter fram 

elevens behov att finna meningen med tillvaron, varje elev måste få möjligheten och hjälpen 

att tolka innehållet i undervisningen. Här framhåller han det fenomenografiska perspektivet på 

religionsundervisningen som innebär att eleven inte ska utgå från en redan befintlig eller en 

framtagen normativ uppfattning utan själv försöka förstå de andras föreställningar. 

Dialogidealet; bygger på att ingen religion har ensamrätt på sanningen, tolerans och respekt 

för oliktänkande är centralt. Här ska eleven tillsammans med läraren försöka undersöka och 

komma fram till en någorlunda gemensam uppfattning. Eftersom detta ideal bygger på det 

sociokulturella perspektivet så är det inte den individuella föreställningen som är avgörande 

utan gruppens. Traditionsförmedlingsperspektivet; innebär att eleven ska fostras in den 

officiellt godkända gemenskapen. Här är det samhällets bärande ideologi som ska lyftas fram 

i undervisningen och eleven ska förstå dess former och språk för att känna samhörighet, en 

konfessionell undervisning om exempelvis kristen tro. Det etiska idealet; här är elevens 

personlighetsutveckling och sociala kompetens viktigast, skolans värdegrund kopplas till detta 

och lärarna ska dela denna värdegrund och förespråka den. Det etiska budskapet som finns i 

varje religion och livsåskådning ska lyftas fram och eleven ska studera och reflektera över 

dessa. Växtplatsidealet; här ska skolan bidra till att vara den plats där eleven kan växa och 

mogna. För religionsundervisningen innebär detta att studiet sker utanför skolans lokaler, 

religiösa aktiviteter ska studeras i religiösa miljöer. Detta är en av de starka drivkrafterna till 

de många religiösa friskolornas tillkomst. Det individcentrerade idealet; läraren ska anpassa 

undervisningen till den egna individens förutsättningar att ta till sig religionsundervisningen. 

Detta kom i samband med skolreformen på 1960-talet och det är ett omorienteringsarbete som 
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fortfarande pågår. Det samhällsfokuserande idealet; i kontrast till det föregående idealet är det 

samhällets orättvisor som här sätts i centrum. Påverkandet av samhället där människor lever 

utgör grunden och eleven ska lära sig att kritiskt granska samhället och sin omgivning. Det 

språkinriktade idealet; religionernas innehåll betraktas här som symbolspråk och det är detta 

som ska läras in. Genom att eleven lär sig ett sådant språk får denne en förmåga att bearbeta 

livserfarenheter som verbalt och matematiskt formelspråk inte kan uttrycka (Olivestam 

2006:141–143). 

Hartman (2008:80–82) skriver att den livsfrågepedagogik som idag tydligt syns i skolor 

gjorde sig gällande tack vare olika teologiska och filosofiska strömningar som kom under 

1960-talet. Inflytandet gjorde att syfte och betoningen las på religioners livstolkande och 

existentiella betydelse, detta kan ses som ett nytt sätt att se på vad–frågan. Nu låg inte fokuset 

på religionernas historia och dogmatik utan på deras betydelse och ändamål för den enskilde 

individen. Hartman lyfter fram två olika huvudlinjer som den europeiska forskningen om 

religionspedagogiken/didaktiken slagit in på; en teologisk/religionsvetenskaplig och en 

pedagogiskt orienterad inriktning. Den första inriktar sig på urvals- och tolkningsaspekten, 

den har vad–frågan som en central del. En essentiell bestämmelse av religionsbegreppet och 

ämnesområdet eftersträvas och religiösa källor ses som primära. Den andra linjen riktar sig 

mer mot en kontextuell förståelse av ämnet. Hur ser religionen ut i praktiken, hos den enskilda 

människan i samhället och i klassrummet, detta med grund i den kulturella och religiösa 

mångfald som finns. Han nämner även en tredje linje som har eleverna i fokus, deras 

förutsättningar för en existentiell förståelse av traditionerna. Den sista linjen har använts för 

att modifiera de två första linjerna. Dels för att förnya urkundskällor och kringgå 

objektivitetsproblematiken och dels för att sammanlänka de kulturskillnader som finns i 

dagens klassrum 

Larsson framhåller att metoder är redskap för lärande, den så kallade pedagogikens hur–fråga. 

Han menar att ingen metod kan vara neutral, den färgas alltid av värderingar, miljön och även 

de ekonomiska resurser som finns, den färgas också av hur makt och inflytande fördelas 

mellan de som fattar beslut i undervisningen och de som deltar i olika roller i den. Dock har 

metodfrågan ibland fått en mer undanskymd roll i dagens pedagogik, den har integrerats i 

undervisningens helhet. Här menar Larsson att metodfrågan måste aktualiseras då all form av 

lärande eller undervisning använder sig av någon form av redskap eller metod, men 

metoderna ska även de kritiskt granskas och alltid stå som en del i helhetsundervisningen. Att 

variera sina metoder öppnar för användandet av skilda förmågor och möjliggör för olika 
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kunskapsområden att komma till sin rätt. Metodvalet kan skapa olika förhållningssätt till den 

kunskap som förmedlas och påverka ändamålet och därför är det viktigt att kritiskt granska de 

metodval som görs (Larsson 2009:180, 189–191).     

Dahlin framhåller att elevers uppfattningar ibland förbestämmer vad det är de förväntar sig att 

få inom ett visst ämne och genom att känna till dessa uppfattningar kan undervisningen 

antingen bygga på att utmana och/eller bekräfta elevens uppfattningar. Han framhäver att det 

kan vara en bra start att först i viss mån bekräfta elevens uppfattningar om ämnet för att skapa 

tilltro till det egna tänkandet för att sedan röra sig mot att utmana uppfattningen. Elevers 

religionsuppfattningar bygger ofta på att tron är bestämd av sociala och traditionella 

auktoriteter, här menar han att religionsundervisningen måste lyfta fram motsatser, alltså hur 

enskilda individers eller gruppers uppfattningar kan leda till exempelvis uppbrott mot det 

traditionella. Religionsundervisningens syfte är inte att få eleverna att acceptera en viss syn på 

livet utifrån en religion utan att skapa förståelse för religionens sätt att uppfatta livets mening 

(Dahlin 1989:305 – 306, 309). 

Sammanfattningsvis så går det att se att religionsundervisningen har en mängd olika syften 

och dessa skiftar beroende på vilken teori som används i undervisningen. Det är dock inte 

bara teorin som påverkar religionsundervisningens syfte utan även olika perspektiv, ideal och 

metoder har stor inverkan. Olika forskare framhäver sina ståndpunkter kring vilket syfte 

religionsundervisningen borde ha. Olivestam menar att läraren både ska ta hänsyn till och 

medvetet välja perspektiv och ideal i fråga om undervisningens syfte och beroende på vilket 

perspektiv och ideal man väljer så skiftar syftet med religionsundervisningen. Selander har 

samma syn som Olivestam när det kommer till perspektivens inverkan på syftet, dock 

framhåller han att det inte bör förekomma alltför många perspektiv för eleven kan då ha svårt 

att hinna tillägna sig alla olika innebörder. Smart framhåller religionsundervisningens själva 

syfte som den centrala utgångspunkten och att undervisningen borde framställas utifrån detta 

syfte. Syftet ska vara att eleven får förståelse för andras religioner utan att dessa framläggs 

som mer eller mindre sanningsenliga samt att undervisningen inte endast ska vara informativ 

utan ge eleven möjlighet att lära i olika miljöer. Larsson påpekar valet av metod som en viktig 

del i syftet med religionsundervisningen. Han menar att alla metodval måste kritiskt granskas 

före användning då ingen metod är neutral och att metoden som valts kan ändra på det från 

början tänkta syftet. Kroksmark och Dahlin har en liknande tanke när det kommer till syftet, 

nämligen hur eleven förstår sig på innehållet i undervisningen och att undervisningen borde 

utgå från detta. Dahlin framhåller att syftet med undervisningen blir att skapa en förståelse för 
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religionernas olika sätt att se på livet och Kroksmark menar att undervisningen ska ta sin 

utgångspunkt i helheterna och helt baseras på hur tillägnandet av kunskap kan ske på bästa 

sätt.  

 

4. Resultat med avslutande diskussion 

4.1 Hur påverkar religionspedagogiska och religionsdidaktiska teorier undervisningen, 

vilka likheter och skillnader finns? 

En del av resultatet som uppkommit genom undersökningen är att det är mer än bara teorierna 

som påverkar undervisningen, både perspektivval, undervisningsideal och metoder har en stor 

inverkan på hur religionsundervisningen kan se ut och få för innebörder. Det som uppsatsen 

visar är att det är svårt att fastställa en enhetlig innebörd av undervisningen och att val av 

teorier, perspektiv, ideal och metoder kan skapa förvirring för de som ska ta del av och hålla i 

undervisningen. Som nämnts ovan påpekar Selander att för många olika perspektiv kan bidra 

till att eleven inte hinner tillägna sig de olika perspektivens innebörder och att det istället kan 

skapa missförstånd och förvirring. Uppsatsen visar dock att flera olika perspektiv kan belysa 

ämnet från flera olika håll, kunskapen kan då få en djupare innebörd och förståelsen för den 

religion eller religiösa företeelse kan utvidgas och skapa en realistisk tolkning av det 

studerade. Detta stämmer överens med det Olivestam framhåller, att om läraren gör medvetna 

perspektivval så är det lättare att sätta sig in i de olika kontexter där religionen eller de 

religiösa företeelserna verkar, både för den som deltar och för den som undervisar. 

Inom fenomenologin råder samma föreställning, att utifrån olika analyser, studier och 

beskrivningar försöka komma fram till vad som är karaktäristiskt för just det som studeras. I 

religionsundervisningen skulle det kunna innebära att exempelvis begreppet religion 

analyseras utifrån olika inriktningar och ur olika synvinklar för att försöka redogöra vad som 

är typiskt för just begreppet religion och vad detta begrepp innefattar. Fenomenologin rör sig 

från delarna till helheten, de mindre delarna ska studeras var för sig för att sedan kopplas 

samman och skapa en större bild. Detta syns tydligt i den religionspedagogik som Smart 

grundade. Han utgick från sex olika dimensioner som finns i alla religioner; de olika lärorna, 

myterna, etiken, riterna, erfarenheterna och den sociala kontexten. Delarna, de olika 

dimensionerna, kan sedan sammanföras för att skapa förståelse för religioner och dess likheter 

med andra religioner. Dimensioner överlappar varandra på ett sätt som gör att ingen 
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dimension kan förbises i studerandet av religioner om en realistisk helhetsbild är syftet med 

undervisningen. En fenomenologisk påverkan på religionsundervisningen kan således bli att 

eleven får studera de enskilda delarna var för sig för att sedan sätta ihop dem till en större 

bild. Innebörden av detta skulle kunna bli att som en sista del foga ihop alla religioners 

helhetsbilder och genom dessa bilder kunna se likheter och skillnader mellan de olika 

religionerna som studerats. Här kan det påpekas att undervisningen, om den är alltför generell, 

skapar en väldigt objektiv bild av religionerna. Denna typ av undervisning är nära Jacksons 

kritik av tidigare teorier, nämligen att lära om religioner är alltför neutralt och objektivt. 

Jackson själv framhåller en religionsundervisning som ska ta sin utgångspunkt i att lära av 

religioner. Eleven ska bygga upp en förståelse för att kunna skapa sig en mer realistisk bild av 

den religion som studeras, därför att det som studeras alltid påverkas av tidigare erfarenheter 

och den kultur som eleven själv tillhör. I bakgrunden till uppsatsen har det klargjorts att 

religionsundervisningen ska vara neutral och objektiv, konfessionslös. Ingen religion får 

framhållas som mer eller mindre sanningsenlig än någon annan, men detta behöver inte bidra 

till att eleverna inte kan lära av religioner, om religioner eller i religioner. Exempelvis så kan 

en elev lära sig av religionen genom att ta till sig den religionens syn på livet som sin egen, 

eleven kan lära sig i den religionen genom att få medverka i en gudstjänst och som 

slutprodukt så har eleven lärt sig om religionen genom de andra två tillvägagångssätten. 

Precis som Jacksons teori så bygger hermeneutiken sin teori på förförståelse och tidigare 

erfarenheter men även tolkningar. Tolkning är grunden i hermeneutiken och är alltid en 

subjektiv akt som anger betydelser, och dessa ska alltid grunda sig på erfarenheter och 

tidigare kunskap. Här framhåller Ödman att det är viktigt att alltid vara öppen för förändringar 

och att tolkningarna kan skapa ny kunskap, annars finns risken för att fördomar byggs upp om 

de egna erfarenheterna och/eller kunskaperna aldrig får utmanas. Hermeneutiken rör sig 

mellan det redan kända och det okända i form av en dialog. En förståelse för att den kulturen 

man lever i är föränderlig och påverkar tolkningen måste finnas. Innehållet i 

religionsundervisningen bör enligt hermeneutiken framställas så att elevens erfarenheter och 

förförståelse blir den centrala utgångspunkten. För religionsundervisningen innebär detta att 

eleven måste lyssna på, skapa förståelse och kritiskt granska det okända samt vara redo på att 

det som tolkas kan ifrågasätta det redan kända och den kunskap som eleven anser vara rätt. 

Detta påpekar Skogar kan vara en anledning till att det inte alltid är kul att lära sig ny 

kunskap, att det som eleven såg som sanning ifrågasätts och ersätts av det nya. En lösning på 

detta kan ses hos Dahlin som framhåller att en bra utgångspunkt för undervisningen är att 
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läraren börjar med att i viss mån bekräfta elevens förförståelse för att sedan utmana den med 

det nya. Ett annat centralt begrepp inom hermeneutiken är verkningshistoria, alla människor 

har påverkats av historien oavsett hur man förhåller sig till den idag. Detta framhåller Skogar 

som en viktig del inom religionsdidaktiken, att fokus inte endast kan läggas på religioner i 

nutid utan att fokus måste finnas även på religionernas historia och hur det har påverkat 

religionen så som den ser ut idag. Larsson förespråkar också historien som en viktig del inom 

den hermeneutiska religionspedagogiken, att historien ska samspela med den kulturen som 

eleven lever i just nu. Om den religiösa historien läggs till i innehållet i undervisningen så får 

en hermeneutiskt inriktad religionsundervisning en innebörd som bygger på tolkning, tradition 

och förförståelse som grundar sig i att eleven aktivt deltar och försöker tillägna sig det nya 

med öppet sinne. 

Historia och tradition är två begrepp som inte bara återfinns hos hermeneutiken, både Nipkow 

och Dewey påpekar vikten av samspelet mellan nu och dåtid. Nipkow menar att en dialog 

mellan traditionen och elevens egna erfarenheter måste finnas för att skapa genuin förståelse 

för religionerna. Han framhäver att teologi och pedagogik måste samarbeta för att skapa en så 

förtrogen religionsundervisning som möjligt. Dewey tar tanken ett steg längre och påvisar att 

den kunskapen eleven behöver nu och i framtiden ska samspela med att religionerna 

representerar hur människan i historien och i nutid arbetat med livets frågor. Smart framhåller 

som sitt sista argument i syftet med religionsundervisning att religionernas historia ska 

betonas och framläggas samt att de icke-religiösa påståenden från då och nutid ska finnas med 

i undervisningen. Detta är en av de största likheter som visat sig genom denna studie, att 

begreppen historia och tradition återkommer i nästan alla teorier som undersökts. En slutsats 

som dragits är att religion och historia är två ämnen som borde jobba tillsammans över 

ämnesgränserna för att belysa hur båda dessa ämnen påverkat människan till det hon är idag. 

Olivestam kallar just detta för det historiska perspektivet och detta perspektiv har framtagits 

av skolverket och ska finnas med i samtliga kursplaner. Vidare skiljer sig Olivestams tankar 

från Nipkows om teologin som grund för religionsundervisningen. Olivestam menar att den 

religion som ibland framställs i skolorna är mer inriktad mot forskning och anpassad för 

exempelvis blivande teologer, den så kallade elitens religion. En elev som inte är intresserad 

av att till exempel forska om religion eller bli präst borde få en undervisning i folkets religion 

som Olivestam kallar det. Här kan en parallell åter dras till Jacksons teori, att lära av 

religionen kan göra mer nytta än att lära om eller i religionen. 
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Det fenomenografiska perspektivet innebär enligt Olivestam att eleven inte ska ta till sig en 

normativ tolkning utan eleven ska själv försöka skapa förståelse för de andras föreställningar. 

Detta kan både ses som att eleven lär av religioner och i religioner och att det är ett abduktivt 

förhållningssätt. Det abduktiva förhållningssättet vill påvisa att det inte går att ge en normativ, 

enhetlig bild av någon religion utan att eleven måste pröva olika teorier och förhållningssätt 

för att skapa en egen förståelse för den studerande religionen. Den fenomenografiska teorin 

bygger på att företeelser uppfattas olika av olika människor och det är vad som uppfattas som 

är det centrala. Fenomenografin är avbildande och beskrivande och vill försöka återge världen 

så som den uppfattas av olika människor så realistiskt som möjligt utan att framhäva något 

som mer eller mindre sant eftersom alla upplever saker olika. Fenomenografin påverkar 

religionsämnet och dess innebörd genom att skapa en undervisning där förståelse för andra 

människors uppfattningar är det mest centrala. Undervisningen kan bidra med att bygga broar 

till det okända och skapa en djupare förståelse för hur andra människor tolkar och upplever 

sin religion.  

Fenomenen får en annan innebörd hos fenomenografin än hos fenomenologin, eftersom det är 

hur fenomenet upplevs som är det intressanta inom fenomenografin och inte fenomenet i sig 

självt. Här skiljer sig dessa två teorier åt i grunden även om båda har fenomen som centrala 

delar. En annan central del som skiljer fenomenografin från fenomenologin är att den tidigare 

jobbar ur ett holistiskt perspektiv, alltså att man går från helheten till delarna. Detta kan även 

knyta an till ett deduktivt förhållningssätt, att man startar i helheten för att genom den gå in på 

de enskilda företeelserna som Olivestam beskriver det. En annan koppling kan också göras, 

nämligen till hermeneutikens tankar om tolkning. Fenomenografin vill som tidigare nämnts 

studera hur människor upplever olika fenomen och sedan försöka återge det så realistiskt som 

möjligt. Hermeneutiken inriktar sig på tolkningar och egna erfarenheter, och båda dessa måste 

ske för att en upplevelse ska kunna återges. Inom religionsundervisningen skulle detta kunna 

innebära att eleven exempelvis får i uppgift att försöka återge hur en muslim kan se på Islam. 

För att kunna göra detta måste eleven först ha kunskap, erfarenheter, om Islam som religion, 

för det andra måste eleven försöka förstå den troendes redogörelse för eller upplevelse av sin 

religion och för det tredje måste elevens tolkning av denna upplevelse vara så realistisk som 

möjligt för att verkligen kunna återge hur en muslim kan se på Islam. Ytterligare en slutsats 

som framkommit i uppsatsen är att de flesta teorierna går att kombinera med varandra, både 

på gott och ont. Det viktiga blir att vara medveten om hur de olika teorierna tillsammans 

påverkar undervisningen och vilken innebörd undervisningen får. Exemeplvis så kan en 
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hermeneutisk och fenomenologisk blandad undervisningen innebära att eleven tolkar de olika 

delarna, exempelvis Smarts dimensioner, för att sedan sätta samman dem och jämföra sin 

slutgiltiga tolkning med andra elevers tolkning. Det viktiga här blir den tolkningsprocess som 

hermeneutiken framhåller med utgångspunkt i fenomenologins induktiva inlärning.   

Vidare skulle hermeneutiken, fenomenologin och fenomenografin kunna kopplas till det 

Larsson kallar för dialogpedagogik. Där är syftet att eleven lär genom möten med andra, 

utbyter tankar och erfarenheter samt gör egna tolkningar och förändras. Inom de tre olika 

teorierna är en grundtanke att lära av andra, att förstå andras erfarenheter och synsätt. En 

motsats till dialogpedagogiken är en teori som Olivestam framhåller som vanlig inom skolans 

religionsundervisning, den deduktiva undervisningen. Där ger han exemplet om islams fem 

pelare som utgångspunkt och allt det eleven får lära sig om islam utgår från de fem pelarna. 

Detta kan även kopplas till att lära om religioner, eleven får ingen direkt insyn i hur det är att 

leva som till exempel muslim i vardagen utan kunskapen som förmedlas till eleven är ett fast 

stoff som inte öppnar för någon dialog eller utbyter erfarenheter.      

Den sista slutsatsen som denna uppsats kommit fram till vid jämförandet av de olika teorierna 

och dess innebörd för religionsämnet är att oavsett teori, perspektiv eller metod så är syftet att 

undervisningen baseras på eleverna, en elevcentrerad undervisning. Det blir en omöjlig 

uppgift att försöka upprätthålla en teori som total om inte eleverna är mottagliga för den typen 

av arbete eller upplägg. Som lärare måste alltid elevernas förutsättningar vara grunden för val 

av teorier, metoder eller perspektiv. Dahlin framhåller som nämnts ovan att läraren bör skaffa 

sig någon form av förförståelse för elevernas kunskap inom ämnet och sedan utgå ifrån dessa 

när upplägg och innehåll väljs. Syftet för religionsundervisningen skiftar i samband med 

vilken teori och perspektiv som används, därför går det inte att fastställa innebörden helt och 

hållet och inte heller syftet om inte en teori eller ett perspektiv är vald. Det slutgiltiga blir att; 

inte endast teorier påverkar religionsundervisningen, de flesta teorier har någon likhet med 

varandra även om de är små eller stora, ingen teori bör ses som slutgiltig utan kan ändras 

allteftersom eleverna eller innehållet kräver det och syftet för religionsundervisningen skiftar 

beroende på hur undervisningen utformas och framställs.     

Vidare vill jag framhålla att de resultat jag kommit fram till är grundade på det teoretiska 

planet och eftersom det inte finns något empiriskt material i denna undersökning som stödjer 

slutsatserna så kan de skilja sig i fråga om hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Det är allmänt 

vedertaget att teori och praktik skiljer sig åt, det finns många faktorer i undervisningen som 
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påverkar hur det slutgiltiga resultatet blir. Som vidare forskning skulle jag därför vilja föreslå 

att göra denna studie ute på fältet, till exempel genom att den vidare forskningen skulle kunna 

bestå av att pröva olika teorier och perspektiv för att sedan jämföra resultaten, likheter och 

skillnader. Den vidare forskningen skulle kunna undervisa utifrån teoriernas grundtankar för 

att se om det är möjligt att ha en fast teori eller om det går att kombinera dem, och vad som 

ger bäst resultat. 
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