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Sammanfattning

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur lärare kan undervisa på bästa sätt genom sina 

didaktiska  val,  i  enlighet  med  kursplanens  målinriktning  om  existentiella  livsfrågor  och 

trosfrågor i religionsämnet. Forskning inom området belyser hur barn och ungdomar funderar 

mycket över existentiella livsfrågor som omfattar hela deras tillvaro. En övergripande fråga 

som ställs i studien är hur elever ska kunna bearbeta och reflektera över personliga livsfrågor i 

skolans religionsundervisning. Vidare så undersöks hur religionens samt livets och tillvarons 

andliga dimension kommer till uttryck i undervisningen.

Undersökningens resultat av litteraturstudien visar på flera didaktiska teorier och metoder som 

lämpar sig bra i religionsundervisningen, och då främst med tanke på existentiella livs- och 

trosfrågor.  Språkets  betydelse  i  de didaktiska  valen  är  övervägande som lämpar  sig  väl  i  

diskussioner och samtal som är ett av religionsämnets hörnpelare. Elever ska få uppleva och 

erfara religion  och andlighet  genom språkets  och litteraturens  alla  genrer  som drama och 

skönlitteratur,  även  musik  och  konst  förmedlar  livsförståelse,  andlighet  och  den religiösa 

dimensionen. 

Studiens slutsats är att lärare i högre grad kan ta tillvara de didaktiska möjligheter som finns i 

religionsämnet, för att kunna ge elever en mer rättvisande bild av religionens innebörd och ge 

dem möjlighet till att reflektera över existentiella livsfrågor, samt ge elever en chans att få 

upptäcka den religiösa och andliga dimensionen i tillvaron.

 

”Min  egen  förhoppning  är  att  religionsundervisningen  i  skolorna  ska  belysa  religionens 

betydelse i många människors liv. Trosåskådningar är förankrade i människors vardag och 

verklighet som de lever i, och utgör en viktig del av deras livsförståelse samt är en källa till  

hopp, glädje och tillförsikt”

 

Nyckelord: religionskunskap,  religionsdidaktik,  livsförståelse,  erfarenhetsinlärning,  andlig 

dimension, religiös upplevelse, språkutveckling.  
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1. Inledning

I mitt ämnesval till C-uppsatsen så har jag haft i åtanke på min kommande lärarutövning som 

religionslärare på grundskolans senare år. Som utgångspunkt för innehållet i undervisningen i 

ämnet religion så är kursplanen för Religionskunskap (Skolverket 2000:135) riktlinjen som 

läraren har att förhålla sig till. 

   Eftersom den nya kursplanen ska introduceras successivt under hösten 2011 så debatteras nu 

den nya kursplanen. En åsikt som Kyrkans tidning tar upp i sin  Ledare, skriven av Brita Häll, 

vars rubrik avslöjar artikelns innehåll ”Evangelium i kyrkan – inte i skolan”. Hon skriver:

”Räkna inte med skolan för att förkunna evangelium. Det ska kyrkan göra. 

Religionsundervisningen fyller en annan funktion” 

(Häll 2010, s 2).

 

Detta lyfter  frågan om på vilket  sätt  skolan ska undervisa om religion? Som i det kristna 

exemplet  från  Hälls  artikel  så  tolkar  jag  det  som att  enbart  evangeliets  faktainnehåll  ska 

presenteras i skolan. Hur stämmer det då överens med kursplanen för religionskunskap om 

elevernas  möjlighet att reflektera över religiösa frågor och bearbeta existentiella frågor och 

trosfrågor i sitt eget liv? (Skolverket 2000:135). Enligt min egen uppfattning så borde det gå 

att  sammanföra den andliga dimensionen av mystik och helighet i presentationen av både 

kristendomen och andra religioner. 

   Där kommer lärarens speciella förhållningssätt in i religionsundervisningen, tillsammans 

med respekt och objektivitet för alla religioner som presenteras i undervisningen. Har man 

inte denna ansats i sin undervisning så kan framställningen av religioner bli väldigt ensidigt 

presenterade, där de kan framstå som banala och underliga när inte den andliga dimensionen 

finns med. En följd av detta kan bli att elever får en nedvärderande syn på religion när man 

inte kommer åt vad som utgör religioners drivkraft.

Då är det nödvändigt, enligt min insikt som religionsvetare, att framställa alla religioner med 

tillhörande mystik, helighet och andlighet. Då som först kan eleverna ha en chans att förstå 

vad religion verkligen är och ta ställning. Jag tycker det är viktigt att religioner och livsfrågor 

behandlas  med  respekt  och  framställs  på  ett  så  sanningsenligt  och  rättvist  sätt  i 
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undervisningen som det är möjligt. Så enligt mig ska undervisningen i tros- och livsfrågor 

innehålla den ”kärna” som utgör den unika karaktären inom alla religioner och som är en 

viktig bakomliggande orsak till människors val av religiös och existentiell identitet. 

   Så för att återgå till Hälls artikel om att skolan inte ska förkunna om evangeliet, så har jag 

svårt att förstå hur det kristna evangeliet och andra religioner ska kunna göra sig rättvisa i 

undervisningen  utan  en  andlig  ansats?  Vilka  didaktiska  möjligheter  finns  det  för 

religionslärare  att  kunna  nå  fram  till  eleverna  med  religionsämnets  innehåll  som  är  så 

komplext  och  som  i  sitt  innehåll  omfattar  -  andlighet,  religiösa  värden  och  abstrakta 

dimensioner - utan att få använda sig av dessa? 

                                                                                                                                

1.1 Syfte

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  några  av  de  särskilda  och  unika  didaktiska 

förutsättningar  och  tillvägagångssätt  som finns  i  ämnet  religionskunskap,  och  då  med  en 

inriktning främst mot grundskolans senare år som omfattar elever från årskurs 7 till 9. 

Utifrån detta ska jag fördjupa och inrikta min undersökning om hur lärare kan undervisa och 

lösa kunskapsuppgiften att förmedla existentiella livsfrågor och trosfrågor i religionsämnet i 

enlighet  med kursplanen för grundskolans riktlinje  och anvisningar.  Eleven står givetvis  i 

centrum  för  undervisningen  och  religionsämnet  ska  ha  ett  innehåll  som  berör  och  är 

meningsfullt för individens utveckling av sin livsförståelse.         

  

1.2 Frågeställningar

De forskningsfrågor som behandlas i uppsatsen är följande:

• Vad  framgår  i  studiens  valda  religionsdidaktiska  litteratur  om  förhållandet  att 

undervisa i religionsämnet?

• Vilka förhållningssätt framkommer när det gäller religionslärares didaktiska val och 

tillvägagångssätt, till exempel vid val av innehåll och arbetssätt?

 

• Finns det en andlig dimension i religionsämnet som kommer till uttryck i texter som 

behandlar undervisningen i religionskunskap? Om så är fallet, på vilket sätt?  
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• Vad  framhålls  om  elevers  existentiella  livsfrågor  och  trosfrågor  i  forskning  och 

litteratur som denna studie tar upp? 

1.3 Disposition

Denna studie inleds med ett kapitel som består av en teoretisk bakgrund med religionsämnets 

kursplan (2000) för grundskolan som ger svar på religionsämnets mål och inriktning. Därefter 

beskrivs några av de viktigaste begreppen inom den allmänna didaktiken, utifrån kursplanens 

målinriktning i ämnet, med pedagogiska teorier och vetenskap inom området. Sedan följer en 

forskningsbakgrund som behandlar  religionsdidaktik,  existentiella  livsfrågor  och trosfrågor 

och  en  rapport  om  religionsämnets  resultat  i  utvärderingen  NU03  där  elever  ger  sina 

synpunkter på ämnet (Jönsson &Liljefors Persson 2006). 

   I metodkapitlet redovisas de val av teorier och metoder som används i mitt vetenskapliga 

förhållningssätt  i  undersökningen.  Därefter  följer  mitt  tillvägagångssätt  i  urvalet  av  det 

empiriska materialet som presenteras. Sedan redovisas det på vilket sätt resultatet bearbetats. 

   Studien fortsätter därefter med den empiriska textstudien i resultatkapitlet med åtföljande 

diskussion med svar på studiens syfte och frågeställningar, utifrån resultatet av den empiriska 

undersökningen i jämförelse med teoridelens bakgrundsmaterial och den aktuella forsknings-

delen. En slutsats och avslutande reflektion kommer sist i studien.  

2. Bakgrund

Här  följer  en  beskrivning  av  grundskolans  kursplan  för  religionskunskap  (Skolverket 

2000:135)  med dess  direktiv  för att  uppnå religionsämnets  syfte  och mål.  I  enlighet  med 

studiens inriktning på ämnesområdet  livsförståelse,  så ligger  betoningen i  redogörelsen av 

kursplanen  på  existentiella  frågor  och  trosåskådningar  i  undervisningen.  Därefter  består 

bakgrundskapitlet av en längre del med översikt av några pedagogiska utgångspunkter med 

relevans för religionsundervisningen.

2.1 Kursplanen  

2.1.1 Religionsundervisning enligt kursplanen
I grundskolans  Kursplan för Religionskunskap (Skolverket 2000:135) så finns ämnets syfte 

och  roll  beskrivet.  Ämnet  består  av  livsfrågor  och  livstolkning,  etik,  tro  och  tradition, 

kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna samt andra livsåskådningar och 

nya religiösa rörelser och fenomen. Jag har valt att citera två längre avsnitt ur kursplanen för 

att betona och fastställa kursinnehållets innebörd och ändamål. Eftersom min studie inriktar 
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sig både på religionsdidaktik samt livs- och trosfrågor inom ämnet, så har jag utifrån det syftet 

valt att utgå från den tongivande betydelsen som läggs på dessa områden:

Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv 

och sin omgivning…att bearbeta existentiella frågor och trosfrågor…varje människa reflekterar 

över sådana frågor och behöver tillägna sig redskap i form av traditioner, språk och symboler  

för att söka mening i de frågor som hon ställs inför i livet. Ett syfte med religionskunskap är att 

främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet  

och intresse för religion. Fördjupade kunskaper om religion och livsåskådning möjliggör detta  

(Skolverket 2000:135, s 1).

Ännu  en  viktig  aspekt  inom  religionsämnet  som  framgår  i  denna  kursplan  (Skolverket 

2000:135) är förståelsen för andras trosuppfattningar. Det mångkulturella svenska samhället 

ökar vikten av förståelse och kunskap om människor med olika livs- och trosåskådningar, och 

som är ett angeläget och betydelsefullt inslag i religionsundervisningen. En fördjupning om 

Kristendomen  ingår  också  i  kursplanen,  med  dess  historiska  och  kulturella  betydelse  för 

Sverige. Så även om elever inte själva för stunden är intresserade av religion och livsfrågor, så 

ska de få en insikt om hur andra människor tänker och uttrycker sin tro och livsåskådning.

   De mål som skolans undervisning ska sträva mot i religionsämnet visar återigen på att 

eleven  ”-  reflekterar  över  etiska,  existentiella  och  religiösa  frågor  som berör  hans  eller  

hennes liv” (Skolverket 2000:135, s 1, min kursivering). Individperspektivet ger utrymme för 

att bearbeta egna livsfrågor och under kursplanens indelning med rubriken ”Livsfrågor och 

livstolkningar” beskrivs detta på följande sätt:

Religionskunskapsämnet  har  som utgångspunkt  människans  frågor  inför  livet  och  tillvaron 

oavsett om dessa uttrycks religiöst eller inte. Att medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågorna 

hör  till  ämnets  kärna.  Varje  människa  har  en  mer  eller  mindre  uttalad  strävan  att  finna 

sammanhang i, tolka och tyda tillvaron. Detta kommer till uttryck i traditioner, riter, berättelser  

och myter (Skolverket 2000:135, s 2).

Dessutom återkommer samma tema om förståelse av vad religion innebär i texten om lärares 

bedömning  av  elever  i  ämnet.  En  central  tanke  inom  livs-  och  trosåskådningen  i 

religionsämnet kan beskrivas kort som elevens möjlighet till reflektion över sitt eget liv och 

sin egen livsförståelse.

   De  övergripande  religionsdidaktiska  målen  är  att  elever  ska  kunna  reflektera över 

ämnesområdets innehåll och få en förståelse av religioners funktion samt del av samhället och 
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kulturen,  med  kunskap om Kristendomen och andra världsreligioner  samt andra religioner 

(Skolverket 2000:135).

2.2 Några pedagogiska utgångspunkter med relevans för religionsundervisning

Här följer några av de pedagogiska teorier och metoder som kan vara överrensstämmande 

med religionsämnets syfte och mål i enlighet med kursplanen. Mitt litteraturval består av tre 

böcker  för  att  täcka  upp  för  detta  ändamål  av  grundläggande  och  allmän  didaktisk  och 

pedagogisk litteratur. De presenteras löpande i texten som följer nedan.    

2.2.1 Samtal, dialog och reflektion

I religionsämnet så ska möjligheten till  reflektion ges om vi utgår från kursplanen. När vi 

reflekterar så tänker vi efter och nästa steg är att komma fram till en insikt med en djupare 

förståelse. Här kommer även kommunikationen och dialogen in där en av dess företrädare, 

Jürgen Habermas, ansåg vikten av den process då vi bearbetar åsikter tillsammans, som Henry 

Egidius  (2009)  tar  upp  i  sin  bok  Pedagogik  för  2000-talet. Egidius  beskriver  också  i 

inledningen av denna bok om människans inre liv bestående av andlighet och tänkande som 

en tillgång för att reflektera, tänka och tillskansa sig insikt. Samtal och diskussion är alltså ett 

givet inslag i framförallt  ett  sådant ämne som religion med innehållet  livsåskådningar och 

existentiella livsfrågor. Ulla Runesson (2005) tar upp i sin del av författarantologin Vägar till  

elevers lärande, betydelsen av tankens utveckling som påverkas av användandet av språket 

och vice versa. Runesson refererar till den ryske psykologen Vygotsky som menade att detta 

är centralt för lärandet. En bra metod som Runesson nämner för att få fler elever att prata är 

att använda sig av bikupediskussion då eleven inte behöver formulera sig inför hela klassen. 

Det gäller även lägga grunden till ett gott samtalsklimat i klassen, där läraren har en viktig 

funktion att handleda och lyssna på eleverna så att en interaktion kan uppstå (Runesson 2005).

Mats Hemberg (2005) behandlar individens språkutveckling och användning av språket, som 

är viktigt för kunskapsprocessen och den kvalitativa kunskapsutvecklingen. Läraren måste ha 

en känsla för att möta eleven på den nivå hon befinner sig, så att det inte blir alltför stor 

konfrontation och kaos i mötet mellan två världar. I många klassrumssituationer fungerar det 

tyvärr  så att  eleven ställs  inför ”att  relatera  främmande information till  annan främmande 

information” (Hemberg 2005, s 33), vilket inte befrämjar någon kunskapsinlärning. Om man 

relaterar detta till religionsämnet så består och innehåller det ett speciellt fackspråk med egna 
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termer och symboler, som eleverna måste introduceras till utifrån sina egna erfarenheter av 

området.

2.2.2 Betydelsen av att själv få erfara

Erfarenhetsinlärning är ett centralt  begrepp i John Deweys pedagogiska teorier, något som 

Egidius skriver om i kapitlet ”John Dewey – learning by doing” (2009). Deweys pragmatiska 

experimentalism förklaras  som att  ”kunskap  uppstår  när  vi  prövar  oss  fram i  arbete  och 

handling” (Egidius 2009, s 67). I religionsdidaktiken är detta viktigt att elever får beröra och 

erfara  ämnets  innehåll  för  att  uppnå  kursplanens  (2000)  intentioner  av  förståelse  och  ett 

personligt  perspektiv.  En viktig  aspekt  som Dewey för  fram så ska teori  och praktik ske 

dialektiskt utan någon uppdelning. Alltså kan inte faktadelen bortses i undervisningen.

Tim Gallwey, som var aktuell på 1970-talet, är ännu en av förespråkarna av att inlärning sker 

bäst när eleven själv får göra egna erfarenheter och upplevelser (Egidius 2009). 

Ett annat synsätt på inlärning har behaviorismen med innebörden att kunskap kan överföras 

direkt från lärare och elever, som är en motsatts till  erfarenhetsinlärningen. Behaviorismen 

ligger nära den klassiska betingningen att lära sig saker innantill, vilket är nödvändigt i vissa 

fall, men då satt i en kontext för att förstå innebörden av inlärningen (Egidius 2009). 

I boken Lärandets universum (Hermansen 2009) beskrivs ännu en aspekt av behaviorismen 

med operant betingning som praktiseras med ”den grundläggande innebörden…att det som 

belönas, det lärs också in” (Hermansen 2009, s 37). Det blir en övertro på beröm som ska leda 

till inlärning, det vill säga en klassisk betingelse. Men begreppet operant betingelse innebär 

också att läraren ska låta eleven pröva sig fram och på så sätt lära sig. Den behavioristiska  

teorin  lämpar  sig  inom  vissa  ämnen,  men  inte  ”där  motiverade  och  personliga 

ställningstaganden står i centrum” (Hermansen 2009, s 100). Alltså kan slutsatsen dras att 

man  inte  i  första  hand  använder  sig  av  denna  form  av  didaktisk  metod  i  religions-

undervisningen för att försöka överföra fakta i ett ämne som elever så ofta förstår så lite av. 

I  detta  sammanhang  kan  begreppet  ”lotsning”  lyftas  fram  som  forskaren  Urban  Dahlöf 

utvecklat. Silwa Claesson (2005) beskriver detta och ”lotsning” är ett sätt för lärare att lotsa / 

hjälpa fram eleven fram till rätt svar. Läraren har kontrollen över situationen och eleven har 

att följa lärarens tankebanor - vilket hon inte alltid gör - enligt Claesson. Ett stort problem 

med denna metod kan bli  passiva elever  som lärt  sig  att  läraren  löser  problemen åt  dem 
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(Claesson 2005). Religionsämnet är ofta ett område som många elever har liten erfarenhet av, 

så där kan det vara svårt att följa med i de tankebanor som läraren har i en ”lotsning”.

2.2.3 Öppna frågor och fria svar

Dewey hade även en teori om problembaserat lärande som ger effekten av dynamiskt lärande 

som Egidius  beskriver.  Det  finns en modern pedagogik som används och som bygger  på 

samma princip – PBL - ett problembaserat lärande, men då med – problemet - som själva 

utgångspunkten i studierna som innebär att eleven löser en uppgift med hjälp av kurslitteratur 

som tidigare inte studerats enligt Egidius (2009). 

   Problembaserat lärande kan utgöra både lärares metodiska frågor som är problematiserande 

och  elevens  egna  metodiska  frågor  som  besvaras  genom  efterforskning  i  litteratur, 

undersökningar  och dylikt.  Frågandet  kan bli  en medveten  metod hos  eleven som Jörgen 

Dimenäs skriver om i sitt kapitel ”Frågan – en metod att nå kunskap?” (Dimenäs 2005). Han 

fortsätter med hur viktigt det är som lärare att tänka på betydelsen av att använda sig av frågor 

som ger utrymme för reflektion hos eleven som fördjupar kunskapen, istället för att hela tiden 

använda  den  reproducerande  frågemetoden  där  det  sker  en  mekanisk  återgivning  av  ett 

bestämt svar. En viss form av frihet, fast handledd av läraren i undervisningen, gynnar den 

inre  motivationen och  skapar  egna frågeställningar  hos  eleverna.  Det  här  öppnar  upp för 

läraren att skapa en sådan undervisningsmiljö som stimulerar elevers lärande (Dimenäs 2005). 

Detta är en metod som bör passa in på religionsämnets kriterier på elevens egen motivation 

och reflektion.  

Inför framtiden så behövs det kreativa medborgare för att lösa alltmer komplicerade problem, 

så  skolorna  måste ställa  om  sig  till  att  bli  ännu  mer  kreativa  utbildningsmiljöer  enligt 

Hermansen (2009). Ju mer komplext samhället blir så ökar betydelsen av förståelse och kunna 

hantera konflikter  mellan  olika etniska och religiösa grupper.  Då fungerar inte  ett  statiskt 

tänkande (Hermansen 2009).

  

2.2.4 Betydelsen av att utgå från elevens kunskapsnivå i undervisningen 

Ännu en viktig tanke som Dewey framför,  enligt  Egidius (2009), är  att  utgå från elevens 

verklighetsbild i undervisningen för att sedan bygga vidare utifrån den och därmed kunna 

expandera  sin  kunskap.  Precis  som  Hemberg  (2005)  beskriver  när  han  uppmärksammar 

Piagets  och  Vygotskijs  teorier  om  elevens  ”inre  kartor”  i  hjärnan  som  konstruerar  vår 
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världsbild och uppfattning. Hur vi lär är en komplicerad fråga där en del av svaret är hämtad 

från den kognitiva inlärningsteorin som betonar att ”kunskapen är konstruktiv, det är alltså 

den lärande själv som konstruerar sina mentala ”kartor” och skapar förklaringsmodeller för 

omvärlden” (Hemberg 2005, s 32).

Inom samma studiefält så ses lärande som en registrering av kunskap eller en konstruktion av 

kunskapen som individen uppfattar den. Jean Piaget är upphovsmannen till konstruktivismen 

där lärandet förklaras som ett samspel mellan tidigare inlärd kunskap som fogas samman med 

nya begrepp genom assimilation och ackommodation (Egidius 2009).

Vår förförståelse har betydelse för ny kunskapsinlärning och kunskapsinhämtning – som när 

den inte förstås – endast blir irrevelant information. Lärarens uppgift är att stimulera elevernas 

”inre kartor” och förändra dem med nya konstruktioner som expanderar kunskapen. En viktig 

poäng för lärare är att hitta en gemensam utgångspunkt i undervisningen där elevens ”inre 

karta”  berörs  som  Hemberg  (2005)  uttrycker  det.  Den  didaktiska  utgångspunkten  för 

religionsämnet kan - med tanke på dess abstrakta, reflekterande och personliga innehåll – då 

vara extra viktigt att bygga kunskapsstoftet på sådant som eleverna kan relatera till och redan 

känner till. Därefter kan läraren gå vidare med att utmana med nytt stoff som även kan vara 

relaterat till en väckt nyfikenhet hos eleverna inom området. Enligt Hemberg så är det viktigt 

att läraren är medveten om de sätt som finns att arbeta med inlärning, som här beskrivs som 

den  hypotetiska  inlärningsprocessen:  ”att  uppleva…att  uppmärksamma…  att  väcka 

nyfikenhet…att  undersöka…att  beskriva…att  analysera…att  handla  (Hemberg  2005, s  41-

42). 

Enligt den psykodynamiska teorin om lärandet såsom Freud uttryckte det, så måste det först 

etableras en plattform att utgå ifrån i lärandet. Sen sker ”inte något lärande, om inte personen 

möts på sin utvecklingsnivå” (Hermansen 2009. s 122). Då gäller det som lärare att hitta rätt 

nivå i utmaningen för att eleven ska kunna göra framsteg i sin inlärning. Understimulering 

med låga krav ger motsatt verkan. Lärare bör ha en strävan att lägga sina lektioner på rätt nivå 

och ha i bakhuvudet med att grundlägga basfakta hos eleverna att utgå ifrån, för att sedan 

utmana dem att öka på sin kunskap (Hermansen 2009).

   Som avslutning till min översikt av pedagogiska teorier och metoder som kan vara relevanta 

utifrån  kursplanen,  vill  jag  nämna  Carl  Rogers  forskning  om  undervisningens  viktiga 

existentiella förutsättningar som återges av Hermansen. Där visar han på hur lärares attityd i 

klassrummet påverkar inlärningen. Några viktiga kriterier för att lyckas bra är:
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     - äkthet i relationen 

- entusiasm, acceptans och tilltro till eleven  

- empatisk förståelse av eleven 

(Hermansen 2009. s 124).

Ett eget tillägg till detta är att lärare ska försöka skapa ett gott arbetsklimat i klassrummet, där 

alla elever ska få möjlighet att delta. När det kommer till religionsämnet så kan dessa kriterier 

vara  extra  betydelsefulla  med  tanke  på  att  lärare  måste  respektera  varje  elev  med  dess 

religionstillhörighet.  Lärare  måste  också befrämja  ett  öppet  samtalsklimat  där  alla  elevers 

åsikter  har en plats,  men samtalsklimatet  måste  ske inom ramen av skolans  demokratiska 

värdegrund.

3. Forskningsöversikt inom studiens område 

Mina valda ämnesområden till forskningsbakgrunden är utformade utifrån studiens syfte och 

problemformuleringar  tillsammans  med  vad  som framkommit  under  min  läsning  av  den 

doktorsavhandling som är stommen i forskningsmaterialet. Översiktsindelningen ser ut som 

följer: religionsdidaktik, livsförståelse och språkets betydelse i religionsämnet. 

Det sistnämnda området har tillkommit under studiens gång beroende på dess betydelse för 

utformning  och  val  av  religionsdidaktik  och  även  dess  betydelse  i  undervisningen  om 

livsförståelse.

 

I huvudsak har jag använt Christina Osbecks doktorsavhandling Kränkningens livsförståelse.  

En religionsdidaktisk  studie av livsförståelselärande i  skolan  (2006).  Hon skriver att  ”det 

övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva livsförståelse som unga /re/konstruerar 

och i denna mening lär i skolans diskursiva praktiker samt beskriva hur sådan /re/konstruktion 

kan gå till” (Osbeck 2006, s 367). 

   Eftersom Osbeck använder sig av Sven G Hartmans forskningsarbeten i stor utsträckning, så 

har jag hämtat några resultat direkt från hans samlade verk Livsfrågor & livsåskådning hos  

barn (Hartman & Pettersson 1986) som bygger på flera studier. 

   Sedan används 2006 Rapport. Religionskunskap i årskurs 9 som bygger på den nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) med några sammanfattade tankar som elever i 

årskurs 9 har om livsfrågor i religionsämnet. 

13



  

   Den andra sidan på myntet är lärarnas syn på att undervisa i religionskunskap som Osbeck 

forskat  om i  forskningsantologin  Ämnesdidaktiska insikter  och strategier  (Schullerqvist  & 

Osbeck 2009) som också ingår fast i en begränsad omfattning.

3.1 Religionsdidaktik

3.1.1 En allmän orientering av religionsdidaktik

I en praxisorienterad inriktning av religionsdidaktik så utgår Osbeck delvis från 

Rune Larssons definition av religionspedagogik som består av ”lärprocessen, där kunskaper, 

värderingar  och  handlingsmönster  av  religions-  och  livsförståelsemässig  art 

förvärvas”(Osbeck 2006, s 97). Själva lärprocessen är insatt i en kontext som påverkar och 

där vår tids samhälle  och kultur är en bidragande del.  Religionsämnet kan delas in i  fyra 

inriktningar i form av  individbegrepp och ett  bekännelsebegrepp, vilket även bekräftar den 

här studiens syfte,  och de två andra begreppen består av  kultur och  tradition.  Detta är en 

indelning som Edgar Almén, enligt Osbeck (2006), har lagt fram som kan vara en hjälp för 

religionslärare att bli medvetna om i sin undervisning.

Ett abstrakt metodbegrepp visar Tomas Kroksmarks tolkning på av ”didaktikens fader” Johan 

Amos Comenius från 1600-talet. ”Den abstrakta metod som avses är alltså barnets spontana 

förhållningssätt  till  innehållet.  Genom  att  uppmärksamma  detta  kan  pedagogen  pröva 

konkreta metoder för att vidareutveckla individens förståelse av området” (Osbeck 2006, s 

94).  Enligt  Osbecks  studie  så  består  det  abstrakta  metodbegreppet  av en naturlig  konkret 

uppföljning i undervisningen, där läraren först ”känner in” elevens inställning till ämnet för 

att sedan spinna vidare på det.

 

Osbeck (2006) tar upp religionsdidaktikern Robert Jackson med ett antropologiskt perspektiv 

i  undervisningen,  där  traditionen  utgör  den  utlevda religionen  som har  ett  samband  med 

religioners symbolmönster och elevens egen livsvärld. Här kan inflikas att elever som har en 

annan religion  än den kristna kan bidra med att  berätta  om den egna traditionen och sin 

trosåskådning för att få undervisningen mer levande, än vad till exempel begreppet ”skolboks-

islam” innebär då läraren helt utgår från fakta om islam i en lärobok. Tyvärr kan det finnas en 

tröskel att övervinna då det ofta finns en svensk hegemonisk norm som råder i klassrummen 
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då elever inte vill avvika eller sticka ut, och som läraren bör vara uppmärksam på (Osbeck 

2006).

3.1.2 Läroböckernas funktion i undervisningen

Osbeck  har  i  arbetet  med  sin  doktorsavhandling  från  2006  utfört  en  empirisk  studie  av 

läroboken Religion och liv som används i betydande grad för elever mellan 13-16 år (Osbeck 

2006, s 313). Enligt ett flertal studier (Osbeck 2006, s 320) så blir det allt vanligare att lärare 

låter elever arbeta utifrån läroboken, enskilt eller i grupper, och då ställs det högre krav på 

böckernas kvalité. Den ökade internetanvändningen har inte tagit över lärobokens roll. Tyvärr 

så framkommer det att den granskade läroboken till  stor del är faktaorienterad och har en 

auktoritativ  text.  Författarna  har  i  huvudsak  beskrivit  religionerna.  Det  funktionella 

perspektivet  saknas,  med  följden  att  saknaden av  ämnets  syfte  minskar  motivationen  hos 

eleverna.  Dessutom måste man i  högsta grad inom religionsämnet göra kopplingar mellan 

religion och konkret liv, även få diskutera och ventilera för att förstå och förankra sådana 

områden som religiösa fenomen, traditionernas verkliga innebörd och bakomliggande orsaker 

till riter. 

   Den aktuella läroboken använder ett övergripande perspektiv som löper som en röd tråd 

genom hela texten: ”att religionen tar vid där människans kunskap tar slut” (Osbeck 2006, s 

325), en slags vetenskap om det ovetbara, som Osbeck argumenterar emot i sin studie. Som 

en summering av hur denna lärobok Religion och liv är upplagd, så är det inte förvånande att 

religionsämnet ofta ses som tråkigt och ointressant som framgår i många studier, när mycket 

av undervisningen utgår från en lärobok som enligt Osbecks undersökning inte gör religions-

ämnet rättvisa.

3.1.3 Utmaningar i religionsundervisningen

En  bristande  motivation  hos  eleverna  för  religionsämnet  har  uppmärksammats  i  olika 

undersökningar . Där kommer – livsfrågor - in som ett ämne som elever ofta däremot har ett 

stort intresse för där ”religioner och livsåskådningar betraktades som svar på dessa frågor” 

enligt forskare som Almén och Hartman (Osbeck 2006, s 103). Det kan tilläggas att livsfrågor 

också formuleras utifrån individens sociokulturella kontext där den religiösa traditionen och 

dagens  sekularisering  påverkar  utformningen  av  livsfrågorna.  Religionsämnets  utformning 

bör enligt denna forskning utgå från livsfrågor för att få upp ett intresse och motivation hos 
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eleverna för ämnet (Osbeck 2006). Detta förhållande bekräftas även av den rapport, som ingår 

i  denna  forskningsbakgrund,  om elevernas  syn  på  religionskunskapsämnet  i  årskurs  9  på 

grundskolan där det framgår tydligt om elevernas övervägande intresse för livsfrågor (Jönsson 

& Liljefors Persson 2006. Se även kap. 3.2.2 i denna forskningsöversikt ).

3.1.4 Krav på religionslärares objektivitet i undervisningen

I en religionsdidaktisk forskningsstudie har Osbeck (2009) undersökt gymnasielärares syn på 

undervisning i religion. Hon tar upp två viktiga historiska milstolpar då det beslutades om 

undervisningens  objektivitet  i  1962  års  läroplan,  och  det  andra  beslutet  när  ämnes-

beteckningen  kristendomskunskap  övergick  i  religionskunskap  år  1969.   Det  framgår  i 

forskningsstudien att  lärares krav på objektivitet  i  religionsundervisningen kan få vissa att 

känna en osäkerhet enligt  flera undersökningar från det dåvarande Skolöverstyrelsen (som 

ersattes år 1992 av Skolverket1). Religionsämnet är satt lite på undantag ibland, då dels en del 

lärare har en negativ attityd till ämnet och andra kan uppleva att ämnet är svårt att undervisa i. 

Vad kan den bakomliggande orsaken vara till detta? Där framkommer det i Osbecks (2009) 

intervjuer att en av lärarna med lång yrkeserfarenhet sett hur kollegor haft svårt att förhålla sig 

till en objektiv hållning med påföljden av en stel undervisning. Samtidigt betonar denna lärare 

att det är positivt om man inför eleverna talar om sin egen ståndpunkt. Slutsatsen är ändå den 

att man som lärare inte får påverka, vilket en lärare, som har en teologie kandidatexamen, 

varit extra noga med att det inte upplevts som något missionerande av kristendomen i sin 

undervisning, och lägger då taktiskt in ämnet kristendom långt fram i schemat (Osbeck 2009).

3.2 Livsförståelse

3.2.1 Livs- och trosfrågor i religionsundervisningen 

I  sin  doktorsavhandling  (2006) har  Osbeck vinnlagt  sig  om en utförlig  studie av  tidigare 

forskning som gjorts i ämnet. Skolan är utan tvekan en av institutionerna som har och har haft 

till uppgift genom historien att förmedla livsåskådning och religionskunskap. Osbeck tolkar 

här den tidigare kristendomsundervisningen i skolan som en form av religionskunskap, där en 

kristen fostran och värdegrund ingick i den kristna läran. För att knyta an till dagens kursplan 

i religionsämnet så finns livsåskådnings- och trosbegreppet kvar, fast då med en pluralistisk 

valfri inriktning. 

1 Norstedts uppslagsbok 2005, s 1181
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Ett flertal forskare inom religionsdidaktik fastställer religionsämnets syfte till ”att bidra till 

elevernas  egen  livsorientering”  (Osbeck  2006,  s  122).  Det  bekräftar  tros-  och 

livsåskådningens övergripande och centrala betydelse i religionsämnet. Livsåskådning har en 

djupdimension som påverkar individen som kan jämföras med den kognitiva rationella sfären 

enligt Michael Grimmitt som Osbeck hänvisar till. En livsåskådning är en levd åskådning i 

funktion såsom Sven G. Hartman definierar den och som Osbeck (2006) återger i sin studie.2 

Vidare så  framkommer  det  i  Hartmans  forskningsrapport  Livsfrågor & livsåskådning hos  

barn (Hartman & Pettersson3 1986) där han betonar livsåskådningens viktiga funktion för att 

tolka och förstå sitt liv, och förhålla sig till samhället och världen som man lever i, samt att  

vara bättre rustad för de valmöjligheter en människa måste ta ställning till i smått som stort i 

livet. Då även kunna sträcka sig så långt till att kunna förändra och påverka både sitt eget liv 

och samhället.  Hartman (1986) fortsätter  att  utveckla den personliga livsåskådningen som 

består av en övertygelse med en omvärldsorientering som formar individens värderingar.

Livsåskådningen är  också  en  medveten  och integrerad  del  hos  individen  som resulterar  i 

handling, då den består av en intellektuell teoretisk del med följden av ett praktiskt agerande, 

helt enkelt ett sätt att leva. Den personliga livssynen är en fortgående process genom hela livet 

där  den påverkas  och omformas  genom livets  nya  insikter,  utmaningar  och påfrestningar. 

Vidare menar Hartman (1986) på att ett av religionsundervisningens syfte är att påverka den 

individuella processen som startar redan när vi från första början i livet möter tillvaron och 

omvärlden. Livsfrågor ska bearbetas, formuleras, diskuteras tillsammans med en presentation 

av tros- och livsåskådningar i skolans undervisning. Ett smakprov, hämtat ur studiematerialet 

i rapporten, visar på hur en elev som är 12 år försöker förstå livets förutsättningar och mening 

uttrycker dessa tankar på det här viset:

– Man sover, äter, arbetar, sover, äter, arbetar, blir äldre och dör och förmultnar, varför? 

Ganska meningslöst egentligen. Dessutom har man en massa religioner inblandade i röran. 

Och så köper man en massa skräp som man inte har någon användning för. Ännu mer 

idiotiskt. Vad lever man för egentligen?

2 Osbeck (2006, s 115). Förtydligande av min tolkning ovan av Osbecks text som lyder: ”Den livsåskådning eller 
livstolkning som Hartman vill uppmärksamma är en levd åskådning/tolkning, en åskådning/tolkning i funktion”.

3 En förklaring ska ges till mitt val att enbart referera till Hartman i den löpande texten till denna 
forskningsrapport (1986) i min studie. Utifrån Hartmans förord i den aktuella boken så framgår att ”större delen 
av texten är dock min egen (läs Hartman). Sten Pettersson har gjort presentationen av undersökningsmaterialen 
sidorna 91-114. Det övriga kommer från min egen penna (läs Hartman)”. Pettersson har medverkat som en 
kollega i arbetet såsom samtalspartner och kritisk granskare (Hartman & Pettersson 1986, Förord).  
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(Hartman & Pettersson 1986, s 29)

Det här visar på den intellektuella kapaciteten som finns hos barn/ungdomar, men där elever 

behöver få hjälp att formulera och få ett språk för sina livsfrågor. 

Religionsundervisningen har en uppgift att fylla här att ge möjlighet till elever att få bearbeta 

sina tankar och få flera synvinklar och input på sina livsfrågor (Hartman 1986).

   Eftersom Osbecks avhandling behandlar livsförståelse och min studie har en inriktning på 

livs- och trosfrågor i religionsundervisningen, så är det av intresse att se på Osbecks val av 

begreppet  ”livsförståelse”  som  också  har  samma  innebörd  i  sin  fulla  betydelse,  såsom 

benämningarna  ”livsåskådning”…”livssyn”…”livsorientering”…”livstolkning”…  och 

”livstydning”  (Osbeck  2006,  s  59-60).  Ämnet  omfattar  livets  grundläggande  existentiella 

villkor tillsammans med en abstrakt dimension samt hur man väljer att leva sitt liv. Dessa 

områden går i varandra och är sammanflätade som vi ska se fortsättningsvis. 

Men forskaren Andrew Wright belägger, enligt Osbeck, i det här sammanhanget att det finns 

en viktig skillnad mellan betydelsen av livsåskådning och trosåskådning som en lärare bör 

veta om. Det som berör religion har en transcendent dimension. Religion har anspråk på att 

vara just religiöst och transcendent. Den transcendenta dimensionen är komplex, men Osbeck 

använder sig av Anders Jeffners enkla och kortfattade beskrivning av upplevelser 

”från  en  annan  verklighetsdimension…dit  också  Guds  existens  förläggs”(Osbeck  2006,  s 

129).  Hon  tar  även  upp  den  judiske  religionsfilosofen  Martin  Bubers  beskrivning  av 

människan både som en social och andlig varelse, där både relationer och andlighet inbegrips. 

Enligt Osbecks tolkning av Grimmitt så är undervisningens syfte i religionsämnet att utveckla 

människan  och  göra  henne  religiöst  medveten.  Men  det  är  viktigt  att  tillägga  att 

religionsämnets  livstolkningsperspektiv i  det svenska skolsystemet  också kan bygga på en 

sekulär bas.

Vad är då ”livsfrågor” för barn? Många studier har gjorts inom detta område och rent generellt 

framgår det att  barn har funderingar omkring både konkreta som abstrakta  frågor. Sociala 

relationer uppges genomgående som mycket viktiga för barn och ungdomar (Osbeck 2006). 

Hartman som forskat mycket och under lång tid kring barns livsfrågor har kommit fram till att 

dessa  frågor  alltid  kretsar  kring  ”de  grundläggande  villkoren  för  mänskligt  liv  och  för 

tillvaron  i  allmänhet”  (citerat  i  Osbeck  2006,  s  106).  I  det  här  sammanhanget  så  är  det 

intressant att se Dahlins studie som Osbeck presenterar, som består av intervjuer av elever i 
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årskurs 9, där frågan om livets mening diskuterades och det framkom att de flesta eleverna 

”talade om meningen i livet, och inte meningen med livet” (Osbeck 2006, s 110). 

Ett flertal forskare har kommit fram till detta resultat, som mer specificerat kan delas in i fyra 

grupper bestående av ”trygghet, uppgift, att föra släktet vidare samt religiös mening”(Osbeck 

2006, s 111). Detta är ämnen som berör elever och som de funderar på och som kan relateras 

till religionsämnet. 

   Egentligen så går det inte att särskilja djupa existentiella frågor till vardagen i livet, enligt 

Hartman, eftersom de hänger samman. Skolan har ändå en begränsning i undervisningen av 

livsförståelse  i  den  utformning  som  ingår  inom  skolans  ram.  Osbeck  tar  upp  en 

kunskapssociologisk teoretisk tradition som Grimmitt utgår ifrån, där han kommer fram till att 

individen eftersträvar att förhålla sig till och vill anpassa sig till ett kollektiv, vilket givetvis 

påverkar på många plan och bör beaktas av läraren.

Det  är  viktigt  att  förstå  yngre  barns  svårigheter  att  tänka  abstrakt,  men  som  utvecklas 

efterhand.  Osbeck relaterar  till  Goldmans Piaget-inspirerade  forskning från 1960-talet  och 

enligt hans teorier så ska inte religiöst material presenteras för barn förrän de förstår att tänka 

abstrakt, eftersom det annars finns en risk för att de utvecklar en antipati för religion. Här tar 

Osbeck fram en motsatt forskarsyn som råder idag, företrädd av Hartman (1986 ; 2000), som 

pekar på att barn visst ska stifta bekantskap med religiöst material därför att den abstrakta 

förståelsen  utvecklas  successivt.  Osbeck framhåller  även språkets  betydelse  i  till  exempel 

bibelberättelser för både barnets språkutveckling och förståelse i ämnet. 

Den gruppintervju, som utgör en del av Osbecks empiriska undersökning, genomfördes i en 

årskurs 8, där syftet var att kartlägga ungas konstruktion av livsförståelse. Den visar på hur 

mycket  eleverna  anpassar  sig  efter  den  rådande  diskursiva  praktiken  i  klassrummet, 

tillsammans med skolans samlade påverkan och därtill hela vårt samhällsliv som sammantaget 

skapar elevers livsförståelse. Skolmiljön lever inte heller upp till skolans värdegrund om alla 

människors  lika  värde i  praktiken,  då elevernas  prestationer  i  så  hög grad värdesätts  och 

sorterar  ut  individer.  Möjligen positivt  för anpassning till  det marknadsbaserade samhället 

med konkurrens. Solidaritet med svaga grupper i samhället är begränsad, precis som i skolans 

praktik, så det blir svårt att utveckla en livsförståelse för alla människors lika värde enligt 

Osbecks slutsats i denna delstudie.
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3.2.2 Vad elever tycker om livsåskådning

Det finns en rapport som bygger på den nationella utvärderingen av grundskolan år 2003 där 

religionskunskapsämnet har utvärderats av elever i årskurs 9. Den här delrapporten inkluderar 

tre olika former av undersökningar med ett underlag på mellan cirka 1000 till 1800 elever. 

Svaret på frågan om vad elever brukar fundera på när det gäller livsfrågor, så är det de stora 

existentiella frågorna som dominerar om livets mening, döden och hur världen kommer att se 

ut i framtiden. Tankar på om det finns någon Gud tänker bara ungefär hälften så många på 

som i föregående områden. Därefter följer funderingar om vår omvärld och relationer. Det 

som  sedan  framkommer  om  hur  undervisningen  fungerar  så  önskar  elever  sig  fler 

diskussioner om livets  mening,  döden och kärlek.  Något som är markant  är  att  så många 

elever tycker att undervisningen inte behandlar livets mening i den omfattning man önskar, så 

en slutsats är:

Med utgångspunkt  från  dessa  resultat  och  med  hänsyn  till  kursplanen  är  det  motiverat  att 

undervisningen i religionskunskap i ännu högre grad fokuserar livsfrågor, i synnerhet kring hur 

människor tänker och formulerar livets mening både i religiös och sekulariserad kontext.

(Jönsson & Liljefors Persson 2006, s 20, min kursivering) 

3.3 Språkets betydelse i religionsämnet

3.3.1 Användandet av språket i religionsundervisningen 

Osbeck (2006) behandlar och tar upp betydelsen av språket i religionsämnet. I undervisningen 

så ska eleverna få lära sig/bekanta sig med religionsämnets speciella begrepp, teorier inom 

tros-  och  livsåskådningen  och  ge  elever  ett  språk  för  att  kunna  forma  en  personlig 

livsåskådning. Här måste man beakta att livsåskådning inte är ett statiskt tillstånd, utan är en 

process  som fortgår  genom hela  livet.  Osbeck sammanfattar  att  det  är  mycket  viktigt  att 

eleverna får med sig de verktyg som behövs för att kunna ha ett kritiskt förhållningssätt för att 

kunna  bemöta  och  även  förstå  informationsflödet  av  olika  livsåskådningar  och 

religionssamfund i  samhället.  Betydelsen  av att  få  den insikten och förståelsen är att  den 

personliga livsåskådningen påverkar mina val i livet.

Språket är en viktig resurs som behöver få utvecklas i skolan som Osbeck tar upp i sin studie. 

Vidare visar hon på religionsämnets rika innehåll av texter, där även skönlitteratur passar in 

för att utveckla sin livsförståelse. Därför kan det också vara bra att bearbeta texterna med 
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hjälp av det muntliga språket för att kunna ta texterna till sig och förstå dess innehåll och 

betydelse på ett bättre sätt. Ur ett didaktiskt perspektiv så är möjligheten större att eleven tar 

till  sig  texter  och  gör  dem  till  sina  egna  genom att  höra,  prata,  diskutera,  föreläsa  och 

dramatisera. Osbeck refererar till Bachtin som menade att religiösa texter ofta uppfattas som 

auktoritativa och lärarens röst betraktas på samma sätt av elever:

Den auktoritativa diskursen kan i stort sett bara användas som den föreligger. Den förkastas 

eller antas. Den överförs men blir inte närvarande i ny form. 

(Osbeck 2006, s 77)

Betydelsen av att använda sig av transformering av texterna till olika talgenrer kan inte nog 

understrykas enligt Osbecks studie.

Efter den här genomgången av forskningsmaterial, både Osbecks egna, samt även den stora 

omfattningen av andra forskares teorier och rapporter, så övergår studien i ett metodkapitel.  

4. Metod 

Den  empiriska  studien  är  baserad  på  litteraturstudium  av  utvalda  religionsdidaktiska 

handböcker för lärare där dessa utvalda titlar  och författare  kommer att  presenteras.  Först 

följer en beskrivning av den metod som används i studien.

 
4.1 Kvalitativ textanalys

I studien används en kvalitativ textanalysmetod. Tolkningsanalysen av den valda litteraturen 

kräver noggrannhet för att få fram ett empiriskt material som vilar på vetenskaplig grund för 

studiens  reliabilitet  (Bergström & Boréus  2009).  Den valda  litteraturen  till  den empiriska 

studien ska kunna bidra till att ge svar på uppsatsens syfte och frågeställningar.

   Som textanalysmetod används en hermeneutisk tolkning av texterna. Den hermeneutiska 

metoden ger utrymme för en tolkning ur ett helhetssystem, där varje del av texten ska tolkas 

utifrån helheten och dess kontext, den så kallade hermeneutiska cirkeln. 

   Det är viktigt att förstå textens koherens, inre samband, för att kunna få en riktig förståelse  

av  detaljer  i  texten.  Då  det  finns  en  sådan  komplex  förståelse  av  texten  så  uppnås  det 

holistiska kriteriet med en så korrekt förståelse som är möjligt. Därav så har jag studerat den 

aktuella litteraturen i studien i sin helhet och ser till den tolkade textens sammanhang.  

(Gilje & Grimen 2007).
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   Studiens  övergripande  perspektiv  består  av  religionsdidaktik  med  en  inriktning  på 

ämnesområdet livsförståelse. Min egen förförståelse i ämnet påverkar både direkt och indirekt 

mina  val och tolkning av textmaterialet,  men strävan är  att  förhålla  mig  vetenskapligt till 

dessa. Den egna förförståelse är också en förutsättning för tolkning (Gilje & Grimen 2007). 

Ett nyckelbegrepp i den hermeneutiska metoden är att vilja förstå – inte enbart begripa.

I min studie praktiseras en så kallad dubbel hermeneutik, då mitt empiriska material består av 

mina tolkningar av författarnas erfarenheter, teorier och slutsatser. Med den hermeneutiska 

tolkningsmetoden  så  kommer  man  inte  fram  till  några  slutgiltiga sanningar  med  den 

hermeneutiska  tolkningsmetoden,  då  förståelse  inbegrips  i  tolkningar  som  aldrig  kan  bli 

objektiva (Thurén 2008). 

4.2 Urval av litteratur och studiens frågeställningar 

Den litteratur jag valt  som grund för den empiriska studien är i  huvudsak inriktad på två 

huvudområden  med  religionsdidaktikens  teori  och  metodpraxis  med  en  inriktning  på 

ämnesområdet tros- och livsåskådning. I urvalet av litteratur så har ett viktigt kriterium varit 

att  den religionsdidaktiska  litteraturen  varit  aktuell  för  vår  tid  och den rådande samhälls-

kontexten. Vissa kapitel i den valda litteraturen har inte varit relevant för studiens ämnes-

inriktning och finns inte heller med i materialet för undersökningen. 

Den första valda boken som ingår är Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion,  

livsfrågor och etik  (Almén m.fl.  2000). Den boken är en antologi och har flera författare: 

Edgar  Almén,  tidigare  gymnasielärare  inom  religionskunskap  och  docent  i  systematisk 

teologi, sedan Ragnar Furenhed, tidigare SO-lärare och numera metodiklärare i detta ämne på 

universitetsnivå, vidare Sven G. Hartman professor i pedagogik och slutligen Björn Skogar 

docent i tros- och livsåskådningsvetenskap och verksam inom lärarutbildningen. Den andra 

valda boken  Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen  

(2006) är  skriven av  Carl  E.  Olivestam,  som är  doktor  i  religionsvetenskap och docent  i 

religionsdidaktik. Den tredje utvalda boken är Om undran inför livet. Barn och livsfrågor i ett  

mångkulturellt samhälle  (2009) som Bo Dahlin skrivit och som lämpar sig bra för studiens 

ändamål då Dahlin både forskar och undervisar om pedagogikens existentiella och filosofiska 

aspekter.  
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Mina  egna  formulerade  frågor  till  den  empiriska  studien  utgår  från  studiens  syfte  och 

problemformulering tillsammans med vad som framkommit av bakgrundsteorin bestående av 

en mindre didaktisk översikt och tillhörande forskningsbakgrund (se bilaga 1). 

Det har tillkommit ett nytt ämnesområde som tillkommit under läsningen av hela bakgrunds-

materialet,  som  består  av  språkets  betydelse  i  religionsundervisning,  då  användandet  av 

språket utgör en sådan central del i religionsdidaktiken Språkområdet är ett givet inslag som 

ingår i svaren på studiens syfte och frågeställningar. 

   Resultatanalysen är strukturerad i två huvudkategorier ”religionsdidaktik” och ”livsfrågor”, 

då  ämneskategorin  ”språket  i  religionsundervisningen”  går  in  under  båda  dessa  två 

indelningar. Där ges svar på studiens frågeställningar utifrån forskning inom området. 

   Det  måste  också  belysas  att  den  didaktiska  teoridelen,  forskningsdelen  och  den 

religionsdidaktiska  litteraturen  har  i  de flesta  fall  forskare,  både som författare  och andra 

forskare som medverkar till textens innehåll.  Den praxisnära forskningen och rapporterna i 

studien, intar en betydande roll i min analys i diskussionskapitlet och i studiens slutsats. 

 

5. Resultat av litteraturstudien 

Resultatet  av  min  undersökning  av  den  religionsdidaktiska  litteraturen  som  ingår  i  den 

empiriska  studien  redovisas  i  det  här  kapitlet  utifrån  studiens  syfte  och  frågeställningar, 

tillsammans med de nya frågor (se bilaga 1) som utformades utifrån studiens beskrivning av 

bakgrunden  med  didaktiska  teorier  och  metoder  samt  forskningsbakgrund.  Resultaten 

kategoriseras  nu,  liksom  i  forskningsöversikten,  in  i  tre  huvudområden  som  består  av 

Religionsdidaktik, Livs- och trosfrågor och Språkets betydelse i religionsämnet. Resultaten är 

uppdelade i tre delavsnitt efter dessa ämnesinriktningar. 

5.1 Religionsdidaktiska aspekter

5.1.1 Undervisning i religionsämnet

Religionsämnet tillsammans med de övriga SO-ämnena och de andra kärnämnena ska bidra 

till elevernas samhällskompetens. Tyvärr så är religionsämnet lågt rankat av elever och ligger 

enligt en relativt färsk undersökning näst sist av alla skolämnen (Olivestam 2006). Hartman 

konstaterar också i sina undersökningar att ”ett sekulariserat samhälle får sekulariserade barn” 

(Hartman 2000, s 81). 
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   Faktum är att i avsaknad av att kunna relatera till en etablerad religionsform så utvecklar en 

del barn, enligt Hartman, en egen privatreligion bestående av en föreställningsvärld. Samtidigt 

är avsaknaden av religiös erfarenhet i samhället  ett  problem för elever när de ska försöka 

förstå religion. De barn som ger uttryck för en gudstro har ofta en sökande och tvivlande 

inställning.  Hartman  menar  att elever  ändå  besitter  den  kompetensen  att  ta  till  sig 

religionsundervisning om läraren möter eleverna på deras egen nivå som fångar upp deras 

tankar i det språk de använder, inte minst inom livsåskådningens område. 

   Däremot kan det rent intellektuellt vara svårt att förstå religiösa symboler och abstrakta 

föreställningar för elever. Men när det kommer till  religiösa erfarenheter så har redan små 

barn  kompetensen  att  ta  till  sig  sådana  med  både  förstånd  och  känsla,  så  någon 

religionsmognad är det inte tal om enligt Hartman,  om den förekommer så är den kulturellt 

betingad. Han sammanfattar med att konstatera att det aldrig är ”elevens ”fel” (Hartman 2000, 

s  85)  om ett  undervisningsutbud  inte  fungerar.  Undervisningen  ska  anpassas  till  elevens 

förutsättningar, inte tvärtom. Till detta kan tilläggas värdet av att läraren tolkar de religiösa 

texterna in i vår tid så att de blir meningsfulla för eleverna i dagens skola (Olivestam 2006). 

5.1.2 Lärares förhållningssätt till objektivitet i ämnet

I  och  med  1962  års  läroplan  blev  det  förelagt  lärare  att  förhålla  sig  objektivt  till 

religionsämnet i undervisningen. Religionsundervisningen ska bedrivas icke konfessionellt så 

att alla elever ska, för det första kunna delta oberoende av sin religiösa tillhörighet och för det 

andra inte bli påverkade av läraren i en viss riktning. Objektivitet är ett nyckelbegrepp som 

religionslärare  måste  förhålla  sig  till  i  alla  situationer  vilket  innebär  en  öppenhet  samt 

engagemang för alla religionsinriktningar. Om lärare vill tala om sin egen ståndpunkt så är det 

tillåtet (Olivestam 2006). 

5.1.3  Några  didaktiska  metoder  som  ger  elever  möjlighet  till  egna  upplevelser  och  

erfarenheter inom religionsämnet

Olivestam tar  upp en mycket  viktig  aspekt  i  religionsämnet  som inte  i  första  hand är ett 

pluggämne utan istället ska eleven sätta - sig själv - i centrum i förhållande till faktainnehållet 

för - ett personligt - ställningstagande och dessutom få en – förståelse - för andra människors 

tros-  och  livsåskådningar.  Detta  öppnar  upp  för  möjligheter,  men  som  samtidigt  kräver 

lärarens ansträngning, att använda sig av kreativa arbetssätt för att belysa religioner på ett 

annat sätt än enbart genom traditionell undervisning som till stor del betonar faktainlärning.
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Det finns ännu ett didaktiskt förhållningssätt som är särskilt viktigt inom religionsämnet där 

läraren hela tiden bör ha i åtanke att undvika att eleven intar ett objektivt förhållningssätt till 

ämnesinnehållet med inställningen ”det här gäller inte mig”. En övergripande metod för detta 

har  Olivestam återgivit  med  hänvisning till  religionsfilosofen  Martin  Bubers  teori  om att 

fördjupning tillsammans med sakkunskap möjliggör en personlig bedömning av innehållet. 

   Ragnar Furenhed (2000) skriver om ett liknande förhållande och då mellan undervisning 

och förståelse i religionsämnet, där han utgår från religionspedagogen Grimmiths kunskaps-

begrepp. Det handlar om en undervisning med inriktning på att enbart lära om religioner kan 

få konsekvensen att elever får ett avståndstagande till religioner och att fördomar bekräftas 

eller  uppstår.  Därför  är  det  så  viktigt  att  även  aspekten  att  lära  av  religioner  ingår,  där 

möjligheten finns att upptäcka hur andra människor får svar på sina livsfrågor i religionerna, 

som utmanar elevens egna tankar och där fenomenet uppstår att det kan angå, utmana och 

beröra individen.

Ännu en metod att använda inom religionsdidaktik är den abduktiva teorin, utvecklad av 

C.S Peirce, som används utifrån  deduktion. Med detta avses att starta undervisningen i det 

övergripande sammanhanget, och den induktiva teorin där utgångspunkten består av att börja i 

det lilla sammanhanget för att sedan komma fram till det övergripande. I den abduktiva teorin 

ställs  frågorna  ”hur  och  varför”  tillsammans  med  en  öppenhet  att  pröva  olika  vägar  för 

tolkningar  och diskussioner.  Ett  sätt  kan vara att  läraren  först  introducerar  grundläggande 

fakta som utgör tolkningsram, för att därefter fungera som handledare och låta eleverna själva 

får diskutera och tolka.  Nästa steg i  denna teori  är en rekontextualiserande process vilket 

innebär att sätta in det framkomna materialet i en ny kontext, där en ny tolkning låter sig 

göras. Ett bra exempel på det är fakta om Islam som sammanställts och sedan sätts in i en ny 

kontext som till exempel i närkontexten Sverige (Olivestam 2006). Religionsämnets innehåll 

är så beskaffat att det inte går att få någon uppfattning och förståelse enbart genom att läsa om 

ämnet, och en bra religionslärare måste kunna ställa de rätta frågorna enligt Skogar, medan 

Furenhed lyfter fram förmågan att stimulera samtal som en god egenskap hos lärare, speciellt 

när det kommer till livstolkning och värderingar.

Några  fler  utgångspunkter  som  religionslärare  måste  ta  i  beaktande  i  sina  didaktiska 

överväganden är de fyra begreppsapparater som Almén utarbetat, där läraren har att utgå från 

kultur, individ, tradition och bekännelse. Alla delar måste finnas med i en komplett religions-

undervisning. Till detta tillkommer lärarens val av didaktisk tradition i sin undervisning som 
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kan variera från tolkningsideal med att låta eleven själv tolka innehållet med hjälp av lärarens 

handledning,  till  ett  dialogideal  med  öppenhet  och  tolerans  och  vidare  finns  ett 

traditionsförmedlingsideal.  Det  etiska  idealet sätter  elevens  personlighetsutveckling  och 

sociala  kompetens  främst  medan det  individcentrerade  idealet  utgår  från  elevens  egna 

förutsättningar i undervisningen (Olivestam 2006).

     

5.1.4 Möjligheter och svårigheter att uppnå en ”levande” religionsundervisning som berör  

och motiverar eleverna?

I  den  funktionella  religionsuppfattningen,  som  är  den  övergripande  religionsmodellen  i 

undervisningen,  så  ”förutsätter  man  att  religion  är  något  som  hör  till  det  gemensamt 

mänskliga” (Skogar 2000, s 108). En grundläggande princip som religionslärare måste ha är 

ett öppet dialektiskt förhållningssätt till ämnet där det inte finns något ”rätt eller fel”, utan 

istället  inspirera  elever  till  att  söka  och  granska  för  att  själva  komma  fram  till  egna 

ställningstaganden (Skogar 2000). 

   Lärprocessen har ett neurovetenskapligt perspektiv vilket har en påverkan för ett optimalt 

lärande, enligt Olivestams tolkning av Howard Gardner. Där kommer  stimulans in som ett 

nyckelbegrepp för att inlärning ska kunna ske. Ett exempel på det är att använda sig av och ta 

tillvara emotionella stämningar, musik och även kroppsrörelser som kommer till uttryck inom 

de olika religionerna (Olivestam 2006).

Vuxenkontakt är viktigt för framförallt ungdomar när de bearbetar sina liv och sin framtid. 

I en undersökning har Hartman (2000) kommit fram till att ungdomar  vill  prata med någon 

vuxen  om  detta  men  kontakterna  är  så  få  till  vuxenvärlden.  Det  här  förhållandet  kan 

uppmärksammas av religionslärarna och tillfredsställas något genom att ta upp livsfrågor i 

religionsundervisningen  med  samtal  i  mindre  grupper  med  läraren  som  handledare  och 

samtalspartner. 

   Hartman menar med sin erfarenhet inom området att det är viktigt att eleverna får möjlighet  

att sätta ord på sina ”upplevelser, känslor och reflektioner” (Hartman 2000, s 69). Dessutom 

tar han upp fenomenet om elever som visar upp en utåtagerande attityd så döljer det sig ofta 

ändå en annan sida bakom den livsstilen. Alla barn och ungdomar söker sin livstolkning och 

försöker göra sin omvärld begriplig (Hartman 2000). Ännu en detalj för att uppnå möjlighet 

till  samtal  är  att  lärare  försöker  skapa  en  samvaro  i  klassrummet  som ger  utrymme  för 

bearbetning och reflektion av livsfrågor och samtal.
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En metod som passar bra i en ”levande” religionsundervisning är att låta representanter från 

olika trossamfund få berätta om sina erfarenheter. Helst ska läraren undvika alltför extrema 

individer som skiljer sig från mängden, då syftet är att visa på hur människor i mängden lever 

med  sin  tro  i  vardagen  (Furenhed  2000).  En  trosåskådning  är  meningsskapande  för  den 

enskildes liv och påverkar hennes syn på livet. Det är en aspekt som är viktig att få fram i  

undervisningen -  religionens funktion och konsekvens i  troende människors liv (Olivestam 

2006).  

5.2 Livsförståelse

5.2.1 Religionsämnets centrala innehåll av livs- och trosåskådningsfrågor

Livsfrågeperspektivet infördes i religionsämnet redan i 1969 års läroplan för grundskolan och 

har stöd från forskning inom området som visar på att ”barn tidigt har djupa funderingar kring 

livet  och  tillvaron.  Sökandet  efter  livsmönster  är  en  drivkraft  i  dessa  funderingar  som 

fortsätter  också  under  ungdomsåren”  (Olivestam 2006,  s  50).  Detta  bekräftades  också  av 

undersökningar som Skolöverstyrelsen, (som senare övergick till Skolverket), genomförde i 

slutet av 1970-talet, som visade att eleverna hade ett större intresse för egna livsfrågor och 

ville ha mindre undervisning om fakta kring religioner. Elever är inte så attraherade av att läsa 

om  religioner vilket ännu en undersökning visar på från Finland, där det också framgår att 

eleverna  vill  ha  mer  undervisning  om  livsfrågor,  men  då  det  i  skolans  praxis  istället 

undervisas i huvudsak om religioner. Slutsatser av dessa undersökningar visar på att det finns 

ett intresse för livsfrågor hos eleverna. 

Det ska också beaktas att det kom en förändring i Sverige i och med 1994 års läroplan där 

etik, livsfrågor och värdegrund ställdes i centrum, istället för fakta om religioner (Olivestam 

2006). Så religionsämnets  huvudsakliga syfte  är enligt  styrdokumenten att  eleverna ska få 

möjlighet till att reflektera över sin egen livsåskådning, vilket kan styra hur individen ser på 

världen och de livsval man beslutar sig för i framtiden. 

   Detta är viktigt för eleverna att få möjlighet att tänka igenom livsfrågor samt få presenterat 

för sig de övergripande värdesystem och åskådningar som finns, för att precis som Hartman 

beskriver det, inte stå helt ovetande och kanske bli vilseförd när man söker svar på åsikts- och 

livstolkningsmarknaden. ”En av skolans viktigaste uppgifter måste vara att hos den enskilde 

eleven bygga upp en beredskap att möta sådana situationer” (Hartman 2000, s 65).
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5.2.2 Religionsämnets syfte att bidra till elevernas egen livsorientering

En  rapport  från  Skolverket  visar  på  att  de  etablerade  trosinriktningarna  har  ersatts  av 

privatreligiositet  hos  dagens elever  då  ”intresset  för  livsfrågor  och att  utforma  en  privat-

baserad livstro var vanligt förekommande”(Olivestam 2006, s 34). Alla är vi barn av vår tid 

och Olivestam har en egen slutsats om att elever hellre studerar de aktuella livsåskådningar 

som finns i samhället än de traditionella, men då är det viktigt att dessa åskådningar studeras 

utifrån värdegrundens kriterier. ”Alla världsreligioner har tillkommit i historisk tid…och i alla 

tider och kulturer har människor funderat över och sökt svar på livsfrågor” (Olivestam 2006, s 

46). 

Furenhed (2000) konstaterar också att många ungdomar i vår tid är nyfikna på nyandlighet. 

Tidsandan och det samhälle barnen och ungdomarna växer upp i påverkar vilken inriktning de 

jordnära  frågorna  får,  som  till  exempel  dagens  miljö-  och  klimatproblem,  men  den 

utvecklingspsykologiska processen hos individen är densamma enligt Hartman (2000), och 

det går inte att särskilja dessa två perspektiv när det kommer till ungdomars livstolkning. De 

tillfällen i livet som människan bearbetar livsfrågor mest intensivt är vid övergångsperioder i 

livscykeln  och  vid  viktiga  milstolpar  i  livet.  Skolstarten,  studieåren  och  puberteten  och  

inträdet  i  vuxenlivet  är  sådana  tillfällen  (Hartman  2000), vilket  aktualiserar  värdet  av 

undervisning  och  bearbetning  av  livsförståelse  i  skolan,  som  inbegriper  hela  elevens 

studiegång i grund- och gymnasieskolan. 

Många forskare är överens om att barn inte kan förstå abstrakta fenomen, men Hartman har 

genom sin forskning, som bygger på flera undersökningar av barn mellan 9-14 år som finns 

dokumenterat i rapporten  Barns tankar om livet  (1986), visat att barn ofta reflekterar över 

livsfrågor  som både  är  abstrakta  och djupa  tillsammans  med  vardagsnära  frågor.  Ofta  så 

underskattar  de  vuxna  barn  och  ungdomars  intellektuella  kapacitet  därför  att  tankar  inte 

uttrycks på ett verbalt korrekt sätt samt ofta har en konkret formulering, men Hartmans studie 

visar på att barn/ungdomar har mycket avancerade livsfrågor. 

Dessutom tillägger Hartman att det är bra för barn att få ett språk för sin livstolkning och sina 

religiösa upplevelser som de gärna ska få stifta bekantskap med i tidig ålder och då på sitt eget 

sätt. Alltså ska man inte som lärare underskatta elevernas förmåga att förstå och ta till sig den 

religiösa  dimensionen  eller  deras  existentiella  frågor  som  utgår  från  samma  frågor  som 

människor  i  alla tider  har ställt:  ”Varifrån kommer jag? Vart går jag? Vem är jag?” som 
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kyrkofader Clemens av Alexandria formulerade redan runt 150-talet  e.Kr. (Dahlin 2009, s 

49).

  

5.2.3 Hur/på vilket sätt beaktar man elevernas inre liv av andlighet och tänkande?

Ett sätt för lärare att nå och sätta igång elevers tänkande kring livsfrågor kan vara att inleda 

med  temat  ”vårt  universum”  som  många  gånger  kan  leda  till  att  aktualisera  frågor  och 

reflektioner kring vårt eget liv här på jorden, varför vi finns här, vad är liv, vad är död, varför 

finns det så mycket ondska och vår gemensamma natur och miljö. Hartman (2000) har i denna 

undersökning sett att barnen även relaterar till tankar om ett liv efter döden uppe i himlen, 

även tankar om reinkarnation är förekommande. Eleverna är givetvis påverkade av intryck 

från sin omgivning, men samtidigt tar Hartman upp det förhållandet att det finns en personlig  

bearbetning av detta stoff som personen tagit till sig som sin egen livsåskådning. Sen får man 

inte glömma bort det inre universum som rymmer så många livsfrågor hos var och en av oss  

(Hartman 2000). 

   Dahlin (2009) beskriver också om den förundran som människor ofta har inför universums 

storhet. ”Vad är förundran? Ett slags häpnad, men en häpnad som avstannar i en vördnadsfull 

fråga: vad är detta? varför...?...tänk om...” (Dahlin 2009, s 71). Fantasin är en förutsättning för 

att närma sig existentiella livsfrågor, för att kunna närma sig dem förbehållslöst utan att kräva 

och förvänta sig ett svar, även om man ibland tycker sig få svar på sin fråga (Dahlin 2009). 

Furenhed  (2000)  som  delar  med  sig  av  sin  erfarenhet  som  lärare  i  religionsämnet  för 

ungdomar,  beskriver  de grundläggande behoven för människan att  skapa sig en personlig 

livsåskådning  där  även  den  religiösa  dimensionen  kan  finnas  med.  Behovet  av  att  se  ett 

sammanhang, ett mönster i tillvaron är så viktigt för grundtryggheten, speciellt för ungdomar 

som fått börja känna på allvaret i livet. Ännu en viktig sak i livet är att kunna ha tillit till sin 

omgivning och där också religionerna kan bidra till den enskildes förtröstan i tron. Flera av de 

existentiella och religiösa områden som är viktiga för alla människor att komma fram till är ett 

mål  med  livet,  det  yttre  som det  inre  livet.  Vidare  finns  vårt  behov av  samhörighet  och 

gemenskap. Människan har en andlig sida som också måste bejakas genom att bearbeta livets 

gåtfullhet och mystik.

Fast i det sekulariserade samhälle som Sverige är idag, så har många människor förlorat tron 

på den religiösa dimensionen som gått förlorad i deras liv, även det andliga perspektivet på 
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livet och naturen försvinner i tillvaron. Det är det kalkylerande förnuftet som istället råder hos 

många  människor  och  denna  förändring  benämnde  sociologen  Max  Weber  för  en 

”avförtrollning”  av  världen,  och  då  främst  i  den  västerländska  kulturen  (Dahlin  2009). 

Människan sätter  sin tilltro  till  förnuftet  men tänker  inte  på att  detta  även innefattar  flera 

aspekter av förnuft. Religionen har ett slags förnuft och en viktig betydelse som mer eller 

mindre gått förlorad genom sekulariseringen, och innebär en enorm förändring och påverkan 

på människors syn på livet på flera plan. 

   Dahlin diskuterar vidare om att vetenskapen och teknikens framsteg har många fördelar, 

men å´den andra sidan kan det uppstå en slags tomhet som måste fyllas med något. Något 

evighetsperspektiv finns inte i den sekulariserade världsbilden och även respekten för livets 

och  naturens  helighet  kan  gå  förlorad  då  både  sådant  som  individuella  intressen  och 

marknadskrafter får företräde. En motreaktion mot ”avförtrollning” och sekularisering sker 

genom det ökade andliga intresset i samhället och att människor ofta skapar sig en privattro. 

Naturen kan bli ett andligt ”rum” för många människor (Dahlin 2009). 

   Till detta kan det tilläggas att det finns många andra sätt att fylla detta andliga tomrum med 

vilket vi alla kan se ett flertal exempel på i vår omgivning. Religionsämnet har en given plats 

att  förmedla  de andliga  och religiösa  dimensioner  som finns  och har  funnits  genom hela 

människans historia.  Dessutom bör eleverna ha den möjligheten att  stifta bekantskap med 

religiösa uttryck och former i skolan för att kunna bilda sig en egen uppfattning.

Den yttre bilden av religion kan i många fall ses som en mycket underlig företeelse, därför är 

det viktigt att skapa en förståelse ”inifrån” som är en viktig synpunkt som Furenhed (2000) 

belyser. Det gäller att som pedagog få fram en korrekt bild av religionens verkliga innebörd 

och dess betydelse för troende människor. En inriktning som läraren kan använda sig av för 

detta  syfte  är  att  låta  eleverna  reflektera  över  och  studera  religionernas  världsbild  och 

traditioner och deras svar på de existentiella frågorna. Kan lärare sedan uppnå att eleverna får 

en  förståelse  av den andliga och religiösa upplevelsen så har man kommit nära religionens 

kärna. 

   Både den intellektuella  och den emotionella  sidan måste  få ingå i  läroprocessen enligt 

Furenhed (2000). Ett enbart distanserat intellektuellt förhållningssätt kan inte skapa förståelse. 

De flesta människor har någon form av andlig erfarenhet i sitt liv som man kan relatera till, 

kanske religiös, namnlös eller profan. Dahlin (2009) skriver just om hur barn lär sig mer av 

egen erfarenhet, iakttagelse och eftertanke vilket också är en förutsättning för förståelse för de 

äldre åldrarna.  
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5.3 Språkets betydelse i religionsämnet 

5.3.1  Vad framhålls  i  den religionsdidaktiska litteraturen  om språkets  användning och  

betydelse i religionsundervisningen? 

Forskarna och författarna till den religionsdidaktiska litteraturen i studien utgår från att 

samtal och dialog är en given förutsättning i religionsundervisningens didaktiska utformning, 

då de beskriver undervisningsmetoder som är baserade på elevers egen reflektion, diskussion 

och samtal samt möjligheten att få uppleva och erfara (Olivestam 2006 ; Dahlin 2009 ; Almén 

m.fl. 2000). 

Björn Skogar (2000) skriver mycket om svenska språkets betydelse i ännu en mening i sitt 

kapitel  om teoretiska  vägval  i  religionsdidaktiken.  Idag,  mer  än  någonsin  tidigare  i  den 

multikulturella svenska skolan, så är det viktigt att som lärare inom alla ämnesområden även 

fungera som lärare i svenska, och då i SO-ämnen i synnerhet, allt för att kunna ge alla elever 

tillgång  till  ett  rikare  språk  som ger  en  ökad  förståelse.  Skogar  betonar  möjligheten  till 

elevernas språkutveckling i dessa ämnen som SO-lärare bör ta tillvara, även använda sig av 

flera språkgenrer för att stimulera och låta elever få pröva på att tänka i nya banor (Skogar 

2000).

En bra religionsdidaktik kräver en konstnärlig och kreativ ådra hos läraren, tillsammans med 

den  egna  ämneskunskapen.  Skogar  menar  vidare  att  skönlitteraturen,  poesin,  dramat  och 

bilden  tillför  och  ökar  förståelse  för  religionsämnets  alla  delar  av  innehåll,  i  form  av 

abstraktioner, människors livserfarenheter och livstydning och om hur människor lever sina 

liv i en tradition och religiös övertygelse. Här får berättandet en given plats i undervisningen 

och Skogar sträcker sig så långt att han ser religionslärarens roll som en bidragande del till 

undervisningen i ämnet svenska, eftersom religionsämnet är så beskaffat. 

Berättelsens betydelse tar även Furenhed upp från sin egen erfarenhet som lärare i årskurs 7-9, 

där han menar att det finns en poäng med att de flesta av eleverna kan hänga med och ta till  

sig något av berättelser, samt kan ofta dessutom relatera den till sitt eget liv och den egna 

livserfarenheten. Detta bekräftas också av sago- och mytforskare hur viktig berättelsen är för 

livstolkningen enligt Furenhed (2000), som tillägger att undervisning om religiösa teorier kan 
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bara de mest intellektuellt intresserade eleverna klara av att ta till sig. Ett exempel han tar upp 

om detta  är  att  -  antingen  redogöra för  den  kristna  människosynen  -  eller  istället  välja 

berättelsen i  Bibeln om den barmhärtige samariern (där eleven själv får tolka och komma 

fram till en egen slutsats). 

Den  religiösa  texten  har  flera  dimensioner  vilket  Olivestam  (2006)  beskriver  såsom  en 

bokstavlig litteral nivå i en berättelse, eller det kan finnas ett speciellt tema för att förstå den 

rätta innebörden och slutligen kan berättelsen ha en symbolisk mening med ett underliggande 

budskap. Denna kunskap är viktig för att få rätt förståelse av religiösa texters innebörd.          

Dahlin tar upp en stor del av sin bok Om undran över livet (2009) betydelsen och till och med 

nödvändigheten av berättelsens mångfacetterade möjligheter i religionsundervisningen. Ur ett 

historiskt perspektiv så återkommer samma arketypiska myter  sagor och dikter,  fast  i  nya 

versioner,  som  berör  människors  liv  och  livsvillkor.  Det  går  att  ”förklara”  saker  som 

egentligen inte går att förklara genom berättelser då mottagaren själv får fylla i med sin egen 

tolkning och förståelse. Detta är också ett sätt att indirekt närma sig existentiella frågor där 

eleverna får bearbeta, känna, uppleva och reflektera över dessa genom sagor och myter. Så 

småningom kan dessa tankar ges uttryck i ord och formuleras verbalt. 

Lärare kan använda sig av skönlitteratur, film, konst och bild för att elever ska kunna bearbeta 

livsfrågor, och då gärna tillsammans med en aktuell händelse som sedan diskuteras i grupper 

som åtföljs av någon slags redovisning av vad man kommit fram till. Man kan också arbeta 

med  drama  och  teater  samt  lajvspel  där  eleverna  får  improvisera  olika  roller.  Olivestam 

(2006)  tar  också  upp  det  utmärkta  tillfället  för  drama  i  religionsundervisningen  som till 

exempel kan vara en storyline som består av en metafor för sökandet av livets mening. Almén 

(2000) skriver om det historiska arvet av mänsklig visdom som vi ska undersöka och pröva i 

våra egna livsåskådningsbyggen. 

6. Diskussion, slutsats och avslutande reflektioner

I  följande  diskussion  så  delas  studien  in  i  de  två  huvudgrupperna  religionsdidaktik samt 

livsfrågor och livstolkning. Ämnesområdet ”språkets betydelse” har sin givna plats i dessa två 

grupper och ingår där.  Diskussionen består av en resultatanalys  utifrån studiens syfte  och 
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frågeställningar och vad som framkommit i bakgrundskapitlet, som sedan diskuteras i relation 

till det empiriska resultatet. Diskussionsdelen åtföljs av studiens slutsats och reflektioner. 

6.1 Religionsdidaktik

6.1.1 Några speciella omständigheter att undervisa i religionskunskapsämnet 

Med  utgångspunkt  i  kursplanen  för  religionskunskap  (2000)  och  Olivestam (2006)  så  är 

religionsämnet definitivt inget ”pluggämne” för eleverna, utan snarare en del i omvärlds- och 

samhällsorienteringen med fokus på hur människor lever sina liv inom olika trosinriktningar 

för att uppnå en slags förståelse för andra människors sätt att tänka. Det ska också beaktas att 

det  kom  en  förändring  i  Sverige  i  och  med  1994  års  läroplan  där  etik,  livsfrågor  och 

värdegrund ställdes i centrum, istället för fakta om religioner (Olivestam 2006). Så religions-

ämnets  huvudsakliga  syfte  är  enligt  styrdokumenten  att  eleverna  ska  få  möjlighet  till  att 

reflektera över sin egen livsåskådning i livet, vilket kan styra hur individen ser på världen och 

de livsval man beslutar sig för i framtiden. Det finns en mängd didaktiska teorier och metoder 

som denna studiens didaktiska litteratur påvisar för att uppnå detta ändamål, såsom genom 

samtal, dialog och reflektion, erfarenhetsinlärning och problembaserat lärande. 

I undervisningens praxis så visar det sig dock, enligt Osbecks empiriska delstudie (2006), att 

lärare i hög grad använder sig av och utgår från läroböckerna i undervisningen, då det framgår 

i Osbecks delstudie att eleverna har fått arbeta mycket på egen hand eller i grupper på basis av 

läroboken som inte har de kvaliteter som religionsämnet kräver. Det kan finnas flera orsaker 

till  valet  av detta arbetssätt  såsom lärarens okunnighet  och osäkerhet  i  ämnet,  krav på att 

eleverna ska prestera faktakunskap eller tidsbrist eller till och med ointresse för ämnet.

  Den vanligt förekommande läroboken på högstadiet är Religion och liv som i denna studie 

var tryckt år 1999, har ett  innehåll  som är baserad på fakta om religioner  och saknar det 

funktionella perspektivet som är så viktigt för att förstå bakomliggande orsaker. Det empiriska 

materialet i denna studie visar på att religionsämnet kräver ett kreativt didaktiskt arbetssätt där 

frågan om vad  religion är och består av i form av gudstro, riter och traditioner, och vidare 

komma bakom fasaden varför människor tror som de gör. Givetvis måste undervisningen ha 

en plattform baserad på fakta, men den måste sedan bearbetas för att kunna förstås och göras 

levande. 
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   Enligt Osbecks forskning om hur det går till i skolans praxis i undervisningen så finns det 

sålunda religionslärare som varken ta till sig forskningsresultat eller den religionsdidaktiska 

litteraturen. Resultatet av undervisningen, kan och blir tyvärr också som framkommit enligt 

flera studier, rapporter och handböcker i uppsatsen, helt ointressant för elever som förhåller 

sig objektiva till ämnet och som till och med kan bidra till en minskad tolerans mot allt vad 

religion heter och dess utövare i samhället (Olivestam 2006). Då har ofta läraren misslyckats 

med sin framställning  av vad religionens  verkliga  innebörd är  och hur mycket  religionen 

betyder i många människors liv. Då har man helt och hållet kommit ifrån kursplanens mål av 

att skapa förståelse. Det är synd när religionsämnet inte framställs på rätt sätt för att ge elever  

en ärlig chans till att förstå religionsämnets speciella och unika dimension. 

Utifrån Osbecks (2006) delstudie så är det många lärare som inte uppmärksammar religions-

ämnets  speciella  karaktär  i  undervisningens  praxis,  då  undervisningen  bedrivs  i  stort  sätt 

genom elevers eget arbete eller  grupparbeten utifrån studier av lärobok. Rapporten (2006) 

visar också på att elever önskar mer utav diskussion och samtal i religionsundervisningen, 

vilket även flera undersökningar bekräftar som finns med i denna studie. Religionsämnet är 

ett  sådant spännande och speciellt  område,  där utrymmet  för många spännande didaktiska 

metoder är möjliga som vi ska titta närmare på.   

6.1.2 Didaktiska möjligheter i religionsundervisningen

Språkets användbarhet i religionsundervisningen framstår som en gemensam åsikt både i den 

forskning och de handböcker som undersökts. Skogar (2000) betonar språkets betydelse där 

skönlitteratur,  poesi,  drama  och  bild  tillför  religionsämnet  flera  dimensioner  som  ökar 

förståelsen.  Osbeck  (2006)  lyfter  fram en  viktig  poäng  i  sin  forskning  att  elever  bör  få 

möjlighet till att bearbeta religiösa texter genom att prata, diskutera, föreläsa och dramatisera 

dessa för att kunna förstå både innehåll och språk. De flesta av forskarna i denna studie tar 

också upp betydelsen av dessa viktiga didaktiska metoder i religionsundervisningen.

 

Om man ser till läroböckernas texter tillsammans med lärarens föreläsningar, så är de ofta 

auktoritära och tas också emot som auktoritära. Där kan kunskapen i bästa fall överföras till 

eleven,  men kunskap måste bearbetas om den ska kunna förstås och omformas till elevens 

egen kunskap, det är den lärande själv som måste agera och ta till sig fakta och konstruera sin 

egen förståelse  (Hemberg  2005).  När  det  gäller  lämpliga  didaktiska  metoder  för  detta,  så 

består religionsämnets hörnpelare av diskussioner och samtal med möjlighet till  reflektion, 
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som i sin tur kan leda till personliga ställningstaganden i existentiella frågor och trosfrågor 

och utveckla en förståelse, allt i enlighet med kursplanens (2000) mål. Men, för att uppnå 

först och främst någon slags ingång och förståelse i religionsämnet för eleven så måste det 

byggas  en  plattform  först  av  faktainformation  som,  bland  flera,  den  abduktiva  teorin 

förespråkar  (Olivestam  2006).  Det  tillkommer  ännu  ett  didaktiskt  perspektiv  i  det  här 

sammanhanget att  ta hänsyn till,  där läraren måste  utgå från elevens kunskapsnivå för att 

uppnå en förståelse för innehållet i undervisningen, för att sedan bygga vidare på den, som 

resulterar i ny inhämtad kunskap om förutsättningarna är de rätta för eleven (Egidius 2009 ; 

Hemberg 2005 ; Hermansen 2009 ; Osbeck 2006). Den kognitiva inlärningsteorin visar på 

skillnaden  mellan  en  registrering  eller  en konstruering  av  kunskap som har  betydelse  för 

förståelsen och kunskapsinhämtningen hos eleven (Hemberg 2005 ; Egidius 2009). 

Slutsatsen  för  religionsämnets  vidkommande  är  att  detta  ämnesområde  särskilt  kräver 

beaktande  av  att  läraren  förstår  det  som eleven  förstår,  då  ämnet  består  av  ett  helt  nytt 

områdesfält för många elever med abstrakta fenomen, egna termer och symboler. Så vikten av 

att  eleverna  måste  introduceras  utifrån  sina  egna  erfarenheter  är  extra  viktigt  i  religions-

undervisningen med tanke på ämnets egenhet (Hemberg 2005).

Samtal  och  diskussion  som  berörts  tidigare  är  viktiga  inslag  i  religionsundervisningen 

eftersom ämnet är så beskaffat både innehållsmässigt, där det inte finns några rätt eller fel 

svar, tillsammans med det personliga perspektivet där elever behöver resonera och reflektera 

för  att  komma fram till  en djupare  förståelse  (Runesson 2005).  Det  gäller  för  läraren  att 

stimulera  den  inre  motivationen  och  skapa  egna  frågeställningar  hos  eleven  genom  att 

använda sig av öppna frågor med fria svar (Dimenäs 2005). Olivestam (2006) belägger precis 

denna  didaktiska  hållning  att  eleven  ska  sätta  sig  själv  i  centrum  i  förhållande  till  

faktainnehållet  för  ett  personligt  ställningstagande.  Allt  detta  kräver  en  kreativ  insats  av 

läraren. Detta kan, när det fungerar, öka intresset och motivationen hos eleverna. 

   En annan aspekt av samtalets positiva effekter är att det sker något hos oss när vi samtalar, 

tanken utvecklas och - vi lär oss - enligt Vygotskys teori (Runesson 2005). Enligt Osbeck 

(2006)  kan  lärare  uppnå  allt  detta  i  religionsämnet  genom  att  utgå  från  livsfrågor  i 

undervisningen, som elever ofta har ett stort intresse för, och sedan som en naturlig koppling 

övergå till religioner och trosåskådningar.
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Fast  tyvärr  visar  Osbecks  praxisnära  forskning  på  det  motsatta  förhållandet  då  många 

religionslärare i hennes delstudie använder sig i huvudsak av en lärobok i undervisningen som 

eleverna  får  arbeta  utifrån,  vars  innehåll  består  mestadels  av  faktainformation  med 

beskrivningar av religioner och därtill med en auktoritativ text. Det funktionella perspektivet 

saknas med svar på frågan ”varför” och de bakomliggande orsakerna.  Slutsatsen som kan 

dras,  utifrån  Osbecks  (2006)  studie  tillsammans  med  rapporter  och  undersökningar  som 

presenterats  i  denna studie om många elevers  (och en del lärares) negativa inställning till 

religionsämnet, är att religionsämnet får inte komma till sin fulla rätt i skolans undervisning 

idag, då ämnet förutsätter och är så beskaffat att samtal och diskussion är nödvändigt för att 

elever ska få rätt förståelse av religioner och kunna ”reflektera över etiska, existentiella och 

religiösa frågor som berör hans eller hennes liv” (Skolverket 2000, s 1). Det här hör också 

samman  med  Deweys  erfarenhetsinlärning  i  högsta  grad  där  faktakunskap  ska  ventileras, 

prövas och erfaras i en kreativ och stimulerande undervisning (Egidius 2009). 

6.2. Livsfrågor

6.2.1 Elevers existentiella livsfrågor och trosfrågor     

I enlighet med kursplanen i religionskunskap (Skolverket 2000:135) så ska undervisningen ge 

möjlighet för att bearbeta och reflektera över existentiella frågor och trosfrågor. Det framgår i 

denna  studies  forskningsöversikt  att  det  finns  en  samstämmighet  i  forskning  och  flera 

undersökningar  och rapporter  att  både barn och ungdomar  funderar  på livsfrågor  och vill 

diskutera  dessa.  Hartman  som  forskat  mycket  kring  barn  och  ungdomars  livsfrågor  har 

sammanfattat  dessa utifrån sina studier att de handlar om ”de grundläggande villkoren för 

mänskligt  liv och för tillvaron i  allmänhet”(citerat  i  Osbeck, s 106).  Den personliga livs-

åskådningen påverkar våra val i livet och hur vi förhåller oss till vår omvärld (Osbeck 2006). 

En rapport från Skolverket som presenteras i Olivestams bok (2006) visar på att ungdomar 

inte  är  så  intresserade  av  traditionella  livsåskådningar,  utan  söker  sig  istället  till  aktuella 

livsåskådningar ute i samhället som nyandlighet (Furenhed 2000). Samhället formar den nya 

generationen som växer upp, ett sekulariserat samhälle ger sekulariserade medborgare, men 

alla  människor  söker  en  livstolkning  för  att  göra  sin  värld  begriplig  (Hartman  2000). 

Hartmans studie (1986) visar dessutom på att  barn och ungdomar  har mycket  avancerade 

livsfrågor, men att barn inte lärt sig att formulera sig korrekt ännu. Flera studier kommer fram 

till samma slutresultat att barn har både konkreta som abstrakta frågor (Osbeck 2006). Precis 
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som Hartman (Osbeck 2006) menar att de vardagliga frågorna hänger samman med de djupa 

existentiella frågorna. 

 

Det går att konstatera att elevers livsfrågor kan relateras till religionsämnet enligt ett flertal 

forskare inom religionsdidaktik enligt Osbeck (2006), även om skolan har en begränsning i 

sitt uppdrag att i undervisningen presentera och diskutera livsåskådningar, eftersom livsfrågor 

är en pågående process för individen livet  ut.  Hartman (2000) har kommit  fram till  i  sin 

forskning att barn och ungdomar har ett stort behov att få prata med en vuxen om sina tankar 

om livet, en möjlighet att få sätta ord på sina tankar. Skolan och religionsundervisningen kan 

vara en del i detta då läraren får fungera som handledare och samtalspartner. Betydelsen av att 

få bearbeta och reflektera över sin livsåskådning påverkar hur vi lever och styr vår omvärlds-

förståelse (Osbeck 2006). 

Så en av de viktigaste slutsatserna som görs i denna studie är att religionsämnets innehåll av 

livs- och trosåskådning måste få en framträdande plats i undervisningen med en professionell 

lärare i ämnet som använder sig av de didaktiska möjligheter för att ge elever en ärlig chans 

att kunna reflektera och bearbeta sina livsfrågor, allt enligt kursplanens (Skolverket 2000:135) 

målinriktning och intention som finns återgiven i denna studie kapitel 2.1.1.   

6.2.2 Den andliga dimensionen i undervisningen

I Osbecks delstudie i doktorsavhandlingen så undersöktes en vanligt förekommande lärobok i 

religionsämnet,  där  det  fanns  ett  övergripande perspektiv  genom hela  texten  i  boken ”att 

religionen tar vid där människans kunskap tar slut” (Osbeck 2006, s 325). En slags vetenskap 

om  det  ovetbara.  Religion  har  en  transcendent  dimension,  som  Anders  Jeffner  givit  en 

kärnfull och enkel förklaring för som upplevelser ”från en annan verklighetsdimension...dit 

också Guds existens förläggs” (citerat i Osbeck 2006). 

   Hur ska man kunna förklara de livsfrågor som ligger  utanför förnuftets  område? Både 

Hartman (1986 ; 2000) och Dahlin (2009) beskriver en återkommande existentiell livsfråga 

hos  barn  och ungdomar  om hur  de  känner  sig  ödmjuka och förundrade  över  universums 

storhet. Alltså ska man inte som lärare underskatta elevernas förmåga att förstå och ta till sig 

den religiösa dimensionen eller deras existentiella frågor som utgår från samma frågor som 

människor  i  alla tider  har ställt:  ”Varifrån kommer jag? Vart går jag? Vem är jag?” som 

kyrkofader Clemens av Alexandria formulerade redan runt 150-talet  e.Kr. (Dahlin 2009, s 

49). 
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Går det då att förklara den andliga dimensionen på ett teoretiskts plan? I Norstedts  Svensk 

Ordbok (Allén 2003) så beskrivs adjektivet andlig ”som gäller själslivet särskilt med tanke på 

högre  (religiösa)  värden”.  Då  går  det  att  göra  ekvationen  att  andlighet  och  det  religiösa 

området hör definitivt ihop, men att andlighet även kan rymmas i den icke-religiösa sfären. 

Människan har en andlig sida som måste bejakas enligt många forskare och psykologer för att 

bearbeta livets gåtfullhet och mystik (Furenhed 2000 ; Osbeck 2006). 

Det funktionella perspektivet i religioner måste få framträda i undervisningen där eleverna får 

diskutera och ventilera  för att  förstå religiösa fenomen,  bakomliggande faktorer till  varför 

traditioner firas och vilken funktion riter har (Osbeck 2006). John Deweys erfarenhetslärning 

passar väl in här som en didaktisk metod då eleverna ska få möjlighet att få uppleva och erfara 

den religiösa och andliga dimensionen. Detta kan ske i undervisningen genom att förespråkare 

för olika religioner berättar hur deras trosåskådning påverkar deras liv och ger dem mening i 

och med livet (Furenhed 2000 ; Olivestam 2006 ; Osbeck 2006).

I religionsämnet så ska också eleverna få stifta bekantskap med den andliga och existentiella 

tolkningssynen  på  texter:  från  religiösa,  till  klassiska  sagor  och  myter,  till  dikter  och 

skönlitteratur. All slags litteratur kan i princip ingå om den har ett budskap till eleven som hon 

tolkar som ett andligt eller med ett existentiellt innehåll för henne (Osbeck 2006 ; Dahlin 2009 

; Skogar 2000).

   Det  finns  en  mängd  möjligheter  för  lärare  att  använda  sig  av  upplevelsebaserad 

undervisning som ger en inblick i andlighet, såsom att lyssna på musik från olika religiösa 

traditioner eller musik som berör eleven, få en inblick i mystiken olika riter, spela upp ett  

drama med ett existentiellt/andligt tema. Helt enkelt låta elever få göra egna erfarenheter och 

få uppleva både religionen, andligheten och de djupa existentiella frågorna (Osbeck 2006 ; 

Dahlin 2009 ). 

6.3 Slutsats

Utifrån Osbecks (2006) praxisnära delstudie,  vars resultat  tagits  upp både i  denna studies 

forskningsöversikt samt diskussion, så visar den på hur vanligt förekommande det är att lärare 

utgår från en lärobok i religionsundervisningen, som då dessutom är faktaorienterad, och där 

elever ofta får studera den på egen hand eller gruppvis. Till detta ska tilläggas alla rapporter 

och undersökningar som visar på att en övervägande majoritet av eleverna är ointresserade av 

religionsämnet.  Även  förekomsten  av  lärares  dåliga  attityd  och  bristande  ambition  och 
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tveksamhet  i  sitt  förhållningssätt  till  undervisningen i  religionskunskap  har  framkommit  i 

denna studie vid flera tillfällen.

Min  förhoppning  med  denna  studie  är  att  den  ska  bidra  till  att  fler  lärare  ska  upptäcka 

religionsämnets många spännande didaktiska metoder för att göra religionsämnet rättvisa, och 

inte minst ge eleverna en ärlig chans att kunna upptäcka religionsämnets unika religiösa och 

andliga dimension.

Kursplanen för grundskolan (Skolverket 2000:135) och Lpo 94 visar tydligt på att ungdomar 

ska få reflektera och diskutera kring livsfrågor på lektionerna i religionskunskap, vilket även 

flera undersökningar och rapporter visar på att de har intresse för att göra.

Därav så  är  denna studies  slutsats  att  lärare i  högre  grad kan ta  tillvara  de didaktiska  

möjligheter som finns i religionsämnet, för att kunna ge elever en mer rättvisande bild av  

religionens innebörd och ge dem möjlighet till att reflektera över existentiella livsfrågor, samt  

ge elever en chans att få upptäcka den religiösa och andliga dimensionen i tillvaron.

Mitt syfte med studien har uppfyllts då jag fått lyfta fram och presenterat religionsdidaktiska 

metoder  i  religionsundervisningen,  tillsammans  med  det  särskilda  och  speciella  med  att 

undervisa i ämnet religion och livsåskådning som har en religiös och andlig dimension. 

Allt för att ge eleverna en så rätt bild av religioner som det är möjligt med alla dess troende 

människor,  och  därigenom  öka  förståelsen  och  toleransen  för  andra  människors  tros-

åskådningar. Även att elever själva ska kunna få möjlighet till - kunskap om och få reflektera 

över - sin egen personliga trosåskådning / livsåskådning.

6.4 Avslutande reflektioner

  

6.4.1 Den teoretiska förankringen i studien

Eftersom studien utgår från de anvisningar och direktiv som lärare har att följa i enlighet med 

kursplanen i religionskunskap, så inleds det teoretiska avsnittet med ett urval av de mål och 

innehåll som religionsämnet ska ha, i denna studie främst med inriktning på livsförståelse. 

   I mitt urval av den allmänna didaktiska litteraturen så fanns det från början ett tiotal böcker i 

ämnet, där valet föll på tre väldigt grundläggande läroböcker i ämnet pedagogik, didaktik och 

vetenskapliga forskningsrön om inlärningsprocesser. Henry Egidius bok Pedagogik för 2000-

talet (2009) framställer de klassiska didaktiska teorierna tillsammans med vår tids pedagoger. 
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Vidare så föll valet på den praxisnära didaktiska boken Vägar till elevers lärande (Lendahls 

& Runesson 2005) med författare som både har en gedigen teoretisk förankring tillsammans 

med praktisk erfarenhet av undervisning. Den tredje boken som valdes var Mads Hermansens 

bok  Lärandets universum  (2009) där han tar upp teorier om lärande och lärandeprocesser. 

Denna didaktiska  litteratur  gav  en bra  översikt  av  de  vanligast  förekommande  didaktiska 

metoderna i undervisningen samt grundläggande teorier om elevens inlärning. Jag anser att 

den teoretiska bakgrunden är en styrka i studien. 

Den  forskningsöversikt  som  jag  valt  bygger  till  en  stor  del  på  ämnet  livsförståelse  i 

religionsämnet. Det är Christina Osbecks (2006) doktorsavhandling tillsammans med  

Sven G Hartmans (1986) forskning om barns och ungdomars livsorientering som ligger till 

grund för  detta  avsnitt.  Dessa  två  forskare  som dessutom har  sina  rötter  i  skolans  värld 

passade även utmärkt i detta avseende för min studie med sin delvis praxisnära forskning. 

Att därefter få bolla deras forskningsrön mot den rapport som gjorts på elevers syn på ämnet 

Religionskunskap i årskurs 9 (Jönsson & Liljefors Persson 2006), som består av tre olika 

former  av  undersökningar  med  ett  underlag  av  mellan  1000 till  1800 elevers  åsikter  var 

superbt. Sen tillkommer Osbecks många inslag av forskare i sin doktorsavhandling som tillför 

min studie mycket av innehåll och tyngd.   

6.4.2 Kritiska synpunkter på studien

Hela studien har en vetenskaplig förankring med aktuell forskning. En kritisk synpunkt kan 

vara användandet av Sven G Hartmans forskning från så lång tid tillbaks som 1986. Barn och 

ungdomars förhållanden och det samhälle de växer upp i har ändrats dramatiskt på många 

plan sedan dess. Samma grundtankar finns dock ändå kvar, nämligen att barn och ungdomar 

tänker på existentiella livsfrågor och till och med avancerade sådana. Hartman har också i en 

senare utgåva i ett, av sina tre, kapitel i boken Livstolkning och värdegrund, att undervisa om 

religion,  livsfrågor  och  etik  (Almén  m.fl.  2000)  visat  på  hur  livsfrågorna  ändrar  sig  hos 

ungdomar beroende av det samhällsförhållande och kontext de lever i.

Jag kan konstatera två förhållanden som framkommit i studien. Det första är den empiriska 

litteraturstudien  som utgörs av tre religionsdidaktiska handböcker,  vars författare  också är 

forskare, får som konsekvens att det material som framkommer i litteraturstudiet stämmer väl 

överrens med forskningsöversiktens utsagor. Forskarinslaget är övervägande i studien. 

40



  

Det andra förhållandet är att i litteraturstudiet så bekräftas också mycket av det som fram-

kommit i det tidigare bakgrundskapitlet i form av didaktiska teorier och metoder,  fast  med 

den skillnaden att litteraturstudiet har en religionsdidaktisk inriktning. 

6.4.3 Vidare forskning

Det som skulle vara intressant att forska vidare om är hur pass medvetna och insatta politiker 

och lärare är om det unika med att undervisa i ämnet Religionskunskap? Vidare så ska man 

beakta den viktiga samhällsfunktionen som religionsämnet har att påverka elevers förståelse 

för människor  i  det  mångkulturella  samhället.  Hur kan kontakten  öka mellan  forskningen 

inom detta område till politiker och lärare? När kan forskningsrönen börja tillämpas i större 

utsträckning  bland  beslutande  politiker  och  till  lärare  i  den  praktiska  undervisningen  på 

skolorna? Utifrån min studie så verkar det finnas en tröghet i det här avseendet, så vidare 

forskning  inom  området  med  utvidgad  utbildning  och  mötesplatser  för  politiker  och 

religionslärare vore på sin plats. 

&&&&&&&
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Bilaga 1: Frågeställningar till materialet i den empiriska undersökningen

• Religionsämnet  ska ge  möjlighet  till  reflektion  och insikt  enligt  Kursplanen,  vilka 

didaktiska metoder beskriver de religionsdidaktiska böckerna med möjlighet till det?

• Religionsämnet  lämpar sig för erfarenhetsinlärning med elevens möjlighet till  egna 

upplevelser, vilka didaktiska metoder beskriver handböckerna för det ändamålet?

• Vilka möjligheter finns det att uppnå en ”levande” religionsundervisning som berör 

och motiverar eleverna?

• Vad skriver  den  religionsdidaktiska  litteraturen  om religionsämnets  centrala  ämne 

”livs- och trosfrågor?

• Religionsämnets syfte är att bidra till elevernas egen livsorientering, hur och på vilket 

sätt kan läraren befrämja det i undervisningen?

• Livsfrågor är ett ämne som elever har intresse för, på vilket vis kan läraren arbeta 

utifrån detta ämne i sin undervisning?

• Det har visat sig att elever är intresserade av ”meningen i livet”, hur kan lärare bejaka 

det? 
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• Hur/på vilket sätt beaktar lärare elevernas inre liv av andlighet och tänkande?

• Hur kan läraren lyfta fram den transcendenta dimensionen i religionerna?

• Vad skriver den religionsdidaktiska litteraturen om språkets användning och betydelse 

i religionsundervisningen?

• Något om lärares utbildning inom religionsämnet. Lärares attityd till religionsämnet?
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