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Abstract 

Religious education is a school subject that is and has been debated in Sweden. 

The debates have been about the character of the subject as well as what content, 

which methods and for what purpose Swedish pupils should learn about religion. 

In secular Sweden the religious education is supposed to be objective and non-

confessional. 

As a future upper secondary school teacher with religious education as one of 

my subjects the school subject is highly relevant for me. Since religious education 

is one of the school subjects I will teach, I am interested in how employed teach-

ers handle the didactical choices concerning religious education. During my edu-

cation and internships I have come in contact with the didactical choices teachers 

have to make every day. These choices interest me and this essay’s purpose is to 

examine what, how and why teachers choose the content, methods and the pur-

pose they do. In order to do so I analyse interview material from four active upper 

secondary school religious education teachers. The method used to analyse the in-

terview material is textual analysis. The theories used are both sociological theo-

ries of religion and didactical theories about learning. The question formulations 

for this essay are as follows: 

 

 What content does the teachers advocate? 

 Which methods do the teachers advocate? 

 Why do the teacher choose that content and those methods? 

The examination shows that the teacher’s didactical choices seem to reflect the 

secularist society as well as a pragmatical and sociocultural perception of 

knowledge. There’s also a uniformity in the way the teachers reason about the re-

ligious education’s content, methods and purpose.  

 

Keywords: religionskunskapslärare, didaktiska val, sekularisering, individuali-

sering 



 3 

Innehållsförteckning 

Kapitel 1 Inledning .............................................................................................................. 4 
1. Inledning ..................................................................................................................... 4 
1.1. Syfte och mål ........................................................................................................... 4 
1.2. Frågeställningar ....................................................................................................... 4 
1.3. Avgränsning ............................................................................................................ 5 
1.4. Forskningsgenomgång ............................................................................................. 5 
1.5. Material ................................................................................................................... 8 

Kapitel 2 Teori .................................................................................................................. 11 
2.1. Presentation av teori .............................................................................................. 11 

Kapitel 3 Metod ................................................................................................................ 16 
3.1. Arbetsmodell ......................................................................................................... 18 

Kapitel 4 Resultat och Analys ........................................................................................... 19 
4.1. Resultat .................................................................................................................. 19 
4.1.1. Vilket innehåll förespråkar lärarna för religionsundervisningen? ...................... 19 
4.1.2. Vilka metoder förespråkar lärarna för religionsundervisningen? ....................... 22 
4.1.3. Varför väljs detta innehåll och dessa metoder i religionsundervisningen? ........ 24 
4.2. Analys .................................................................................................................... 28 
4.3. Slutsatser ............................................................................................................... 33 

Kapitel 5 Diskussion ......................................................................................................... 35 

Sammanfattning ................................................................................................................ 38 

Referenser ......................................................................................................................... 39 

 



 4 

Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

I all undervisning måste beslut fattas om vad som ska tas upp, hur det ska tas upp 

och varför det ska tas upp. Som blivande religionskunskapslärare har jag under 

min utbildning och VFU fått upp intresset för vilket stoff och vilka metoder som 

används i undervisningen och hur de motiveras. Det intresserar mig att ta reda på 

hur religionskunskapslärare resonerar kring de didaktiska avvägningar de måste 

göra och huruvida deras val överensstämmer med det som framkommer i läropla-

nen. Jag har därför valt att skriva min uppsats om de didaktiska val ämneslärare i 

religionskunskap gör dagligen. Vilket stoff, vilka metoder och med vilka syften de 

väljer i undervisningen är fokus för den här uppsatsen.  

Precis som andra ämnen har religionskunskapen förändrats genom åren, i infö-

rande av en ny läroplan för gymnasiet Lgr11. Lärarnas didaktiska val kommer 

därför undersökas mot bakgrund av läroplanen för att se vilket stoff, metoder och 

syften som förespråkas där. Religionsämnet är ett ämne som är omdebatterat på 

flera olika plan. Debatterna har handlat om allt ifrån vilket fokus religionsämnet 

ska ha, vilka metoder som anses passande i en icke-konfessionell skola såväl som 

ämnets syfte och framtid. Att undersöka hur religionskunskapsundervisningen kan 

se ut känns därför relevant.  

1.1. Syfte och mål 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka religionskunskapslärares didaktiska 

val i religionskunskapsundervisningen med utgångspunkt i de didaktiska grund-

frågorna vad, hur och varför. Jag vill även få fram vilket innehåll, vilka metoder 

och vilka syften till innehålls- och metodval som framhålls av lärarna i relation till 

läroplanen. Målet med uppsatsen är att få en bild över vilket innehåll, vilka meto-

der och syften som förespråkas av lärarna och hur det kan förstås utifrån läropla-

nen, såväl som utifrån religionsociologiska och didaktiska teorier och begrepp.  

1.2. Frågeställningar 

De frågeställningar som denna uppsats utgår ifrån är följande: 

 Vilket innehåll förespråkar lärarna för religionsundervisningen? 

 Vilka metoder förespråkar lärarna för religionsundervisningen? 

 Varför väljs detta innehåll och dessa metoder i religionsundervisningen? 
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1.3. Avgränsning 

En avgränsning jag tvingats göra beror framförallt på studiens begränsade storlek. 

Detta bidrog till att ett begränsat antal intervjuer kan användas i den här uppsat-

sen. Vid en större studie hade det varit intressant att ha med flera lärarintervjuer. 

En annan avgränsning är att ett lånat material används som underlag för analys, 

istället för att egna intervjuer har genomförts. Detta beror dels på tidsbristen, men 

även etiska aspekter, då en viss nivå av intervjuteknik behövs. Vidare har jag valt 

att fokusera på just de tre didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför, vilka 

skulle kunna kompletteras med ytterligare frågor kring didaktiska val. Det skulle 

också vara intressant att lyfta in ytterligare aspekter som framkommer i lärarinter-

vjuerna i denna studie, men på grund av uppsatsens storlek var detta inte möjligt. 

1.4. Forskningsgenomgång 

Vid val av tidigare forskning har jag valt att fokusera på forskning med relevans 

för min studie, och som behandlar en svensk kontext. Strävan har även varit att 

välja tidigare forskning som inte är för gammal, för att få aktuella perspektiv.  

 

En undervisning ”marinerad i luthersk protestantism” 

Den svenska religionsundervisningen uppfattats av många svenskar som neutral 

och objektiv, då den är icke-konfessionell och tar upp samtliga världsreligioner 

med mera. Jenny Berglund (2013) utreder dock hur svensk religionskunskapsun-

dervisning kan ses som både djupt lutheransk protestantisk och samtidigt neutral 

och objektiv. Berglund lyfter upp faktorer som har format den svenska religions-

kunskapsutbildningen till hur den ser ut idag. Dessa faktorer har på olika sätt bi-

dragit till att religionskunskapsundervisningen ser ut som den gör, med det som 

Berglund (2013, s. 165) kallar ”objektiv, men marinerad i luthersk protestantism”.  

Berglund (2013, s. 168) redogör för den nuvarande läroplanens (Lgr11) roll i for-

mandet av religionsämnet. Den föregående läroplanen (Lgr94) hade fått utstå kri-

tik för att den var för ospecifik och därmed lämnade bestämmandet av innehåll till 

lärarna.  

Lgr11 fick ett mer specifikt centralt innehåll, men också ett större fokus på 

världsreligionernas (kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism) 

grundtankar. Även sekulära livsåskådningar fick större utrymme. Berglund (2013, 

s. 171) problematiserar dock det mer specifika centrala innehållet läroplanen fick 

med att lyfta fram att det inte står utskrivet hur mycket tid lärare ska lägga på de 

olika ämnesområdena. Detta är upp till varje lärares professionella omdöme. 

Vid utformandet av den nuvarande läroplanen diskuterades den dagligen i me-

dia och kanske främst diskuterades formuleringen kring kristendomen och de 

andra världsreligionerna (Berglund, 2013, s. 172). Ingen värdedistinktion gjordes 

nämligen i förslaget till den nya läroplanen, vilket antydde att alla världsreligioner 

skulle få lika mycket utrymme. Ena sidan menade att detta bidrog till att läropla-

nens neutralitet, medan andra sidan menade att kristendomen skulle ha en särskild 

fokus. Efter flera ändringar och kontroverser kom man tillslut fram till formule-

ringen ”kristendomen och de övriga världsreligionerna”. Berglund menar att 

denna distinktion av kristendomen bidrar till att religionsämnet kan ses som lut-

herskt protestantiskt.  
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Något unikt med religionsämnet i Sverige är att det är obligatoriskt (Berglund, 

2013, s. 173). Skolverket menar dock att den svenska icke-konfessionella relig-

ionsundervisningen är i linje med Europakonventionens bestämmelser att relig-

ionsundervisning kan vara obligatorisk ifall ”information kan förmedlas på ett ob-

jektivt och pluralistiskt sätt”. Det har dock funnits invändningar från religiösa 

samfund som menar att icke-konfessionell religionsundervisning inte ger neutral 

information om religioner, utan snarare leder eleverna till ateism eller sekularism. 

Den luthersk protestantiska betoning som religionsundervisningen har bidrar 

också till att man kan ifrågasätta ämnets objektivitet, menar Berglund (2013, s. 

173). 

Berglund (2013, s. 174) tar också upp religionskunskapsämnets historia som en 

bidragande faktor till att det ser ut som det gör idag. Hon lyfter upp hur religions-

ämnet har gått ifrån att vara ihopkopplat med den luthersk protestantiska kyrkan, 

ämnet olika förändringar kopplade till samhällsförändringar genom åren, fram tills 

dagens religionsämne som ska vara objektiv. Den kristna bakgrunden i samhället 

och till religionsämnet bidrar dock bland annat till att kristendom ofta får mer ut-

rymme, exempelvis de kristna högtiderna eller att kristna trosbegrepp används om 

andra religioner. Dessutom verkar det finnas mer kunskap om kristendom än nå-

gon annan religion hos lärarna (Berglund, 2013, s. 166). 

Sammanfattningsvis menar Berglund (2013, s. 181) att det inte bara är Sveriges 

faktiska historia som påverkar att religionsämnets ”lutherskt protestantiska mari-

nad”, utan även hur människor tänker och pratar om religion i samhället, hur re-

ligion lärs ut och högtider firas i skolan och så vidare. 

 

Tre dominerande diskurser i religionsundervisningen 

Karin Kittelmann Flensner (2015) har genomfört en undersökning om religions-

undervisningen på gymnasiet i Sverige. Hennes syfte var att undersöka och analy-

sera hur religionsundervisning konstrueras socialt i det pluralistiska nutida Sve-

rige (Kittelmann Flensner, 2015, s. 21). I Kittelmann Flensners arbete är det tyd-

ligt att den svenska kontexten spelar stor roll för hur man talar om religion i klass-

rummet. Att det svenska samhället har genomgått en drastisk förändring de 

senaste hundra åren avspeglar sig på religionsämnet (Kittelmann Flensner, 2015, 

s. 255). Det har gått ifrån att ha en konfessionell kristen karaktär till att ha en icke-

konfessionell karaktär med stor påverkan av den utbredda sekularism som breder 

ut sig i samhället, menar Kittelmann Flensner.  

Kittelmann Flensner (2015, s. 256) fann tre diskurser som förekom i klassrum-

men under religionskunskapsundervisningen: en sekularistisk diskurs, en andlig 

diskurs och en svenskhetsdiskurs. Diskursbegreppet innebär här ett visst sätt att 

tala om och förstå världen eller en del av världen (Winther Jørgensen & Philips, 

2000, s. 7). Begreppet ”sekularism” och hur man kan förstå det förklaras närmare 

senare i denna uppsats. Den sekularistiska diskursen kännetecknas av att synen på 

religion som förlegad dominerar (Kittelmann Flensner, 2015, s. 285). Religionen 

ses i den sekularistiska diskursen som något människor höll på med förr, innan 

man visste bättre och religionens funktion ses som utgången. De människor som 

ändå är religiösa nuförtiden uppfattas som att de lever kvar i en förgången tid och 

som mer intoleranta än icke-religiösa individer, vilka ses som både toleranta och 

neutrala. Individualism var ett väldigt centralt värde i klassrummen och något som 

både elever och lärare framhöll (Kittelmann Flensner, 2015 s. 286). Att göra egna 

val, att vara rationell och självständig hade positiva konnotationer och dessa 

aspekter sågs kunna kombineras olika väl med olika religioner. 
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Den andliga diskursen kännetecknas av en förståelse av begreppet andlighet 

som något bortom det rationella och en dimension av tillvaron som handlar om 

människans existentiella villkor, samt möjligheten att det kan finnas någon form 

av övernaturligt fenomen (Kittelmann Flensner, 2015, s. 288). Andlighet ses här 

oftast som accepterat när det är bortkopplat från att vara en del av en religiös orga-

niserad tro. Istället sågs andlighet som något kännetecknat av frivillighet och beja-

kandet av den egna personen. Andlighet sammankopplades med privatreligiositet, 

vilket gick bra att kombinera med den individualism som var övergripande även i 

denna diskurs.  

Svenskhetsdiskursen handlar om föreställningar om svenskhet och Sverige som 

ett kristet land som förekommer i religionsundervisningen. Dessa föreställningar 

hade inte särskilt mycket med religion att göra, utan syftet var snarare att hålla 

isär vad som är ”vi” och vad som är främmande och annorlunda (Kittelmann 

Flensner, 2015, s. 289).  

Med tanke på sekulariseringsdiskursen kunde det alltså både talas om Sverige 

som ”det mest sekulära landet i världen”, men också som ”ett kristet land”. 

Svenskhet var kanske tydligast kopplat till kristendom när det handlade om högti-

der och traditioner, såsom jul (Kittelmann Flensner, 2015, s. 290). Man såg dock 

inte julen som en religiös tradition, utan först och främst en svensk tradition. 

Svenskhet talades om som kännetecknat av individualism, rationalism, tolerans, 

respekt och öppenhet för olika sätt att leva. Ifall religion underordnades eller gick 

att förena med de värdena sågs den oproblematisk. 

 

Från ett konfessionellt till ett icke-konfessionellt förhållningssätt 

Linda Jonsson (2016) har undersökt religionsläraruppdraget utifrån en läroplans-

historisk kontextualisering av uppdraget. Primärlitteraturen är tidskrifter och års-

böcker från Föreningen Lärare i Religionskunskaps (FLR) tidskrift Religion & 

Livsfrågor (Jonsson, 2016, s. 111).  Jonsson (2016, s. 19) fokuserar på två olika 

traditioner inom religionsläraryrket: den första traditionen präglas av ett konfess-

ionellt förhållningssätt till ämnet. Denna tradition övergår sedan till den andra 

traditionen, där ett objektivt förhållningssätt finns. I sin avhandling beskriver 

Jonsson (2016) den historiska utvecklingen av läraryrket, såväl som faktorer som 

påverkat yrkesrollen, exempelvis den svenska skolans utformning, läroplanens 

olika utföranden och det omgivande samhället.  

Jonsson (2016, s. 191) menar att religionsläraruppdraget befinner sig ”mellan 

tradition och förnyelse”. Hon identifierar att läraruppdraget befinner sig i rörelsen 

från den tidigare konfessionella undervisningen till dagens objektiva undervis-

ning. I och med införandet av den nuvarande läroplanen Lgr11 diskuterades återi-

gen kristendomens särställning och Jonsson (2016, s. 194) visar på funderingar 

om det kan ses som en backlash på bekostnad av förändringsaspekter, såväl som 

mångfaldsaspekter. Även här blir läroplanens tolkningsutrymme aktuellt, då det 

finns en utmaning att förstå hur ett objektivt förhållningssätt ska kunna tillämpas i 

förhållande till läroplanens formuleringar. 

Vidare ser Jonsson (2016, s. 196) religionslärarläraruppdraget som ett ”gräns-

löst uppdrag på begränsad tid”. Hon har kommit fram till är att religionskunskap-

ens bredd i förhållande till den tid som tilldelats religionsämnet leder till problem 

för religionslärare (Jonsson, 2016, s. 148). På grund av tidsbristen riskerar ämnet 

att bli ytligt, spretigt och inte ta upp för eleverna relevanta ämnen. Vidare lyfts lä-

roplanen upp som en faktor som påverkar de olika tolkningar om vad religionsäm-
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net ska innefatta. Läroplanen uppfattas skapa osäkerhet för lärarna, då den inne-

håller motsägande mål. Detta i kombination med att läroplanen föreskriver för 

mycket stoff på för kort tid riskerar att leda till att invanda traditioner tar över och 

att enbart basfakta lärs ut på bekostnad av förnyelse (Jonsson, 2016, s. 149). 

 

1.5. Material 

Det material som används i den här uppsatsen är ett lånat intervjumaterial från ett 

pågående forskningsprojekt om religionsundervisning i senmoderna Sverige. In-

tervjumaterialet är en del av en undersökning om religionkunskapslärares utma-

ningar i religionsämnet och syftar till att belysa olika aspekter av religionsunder-

visning, samt förståelsen av religion i samhället (CRS http://www.crs.uu.se/Forsk-

ning/aktuella-forskningsprojekt/Religionsundervisning+i+senmoderna+Sverige 

Hämtat 2017-01-14). Jag har fått låna transkriberingen från fyra intervjuer med re-

ligionskunskapslärare från projektet. Hälften av intervjuerna är med kvinnor och 

andra hälften med män. Samtliga respondenter arbetar i en stad eller i en storstad, 

vilket innebär att den här uppsatsens resultat inte uttalar sig om exempelvis relig-

ionskunskapslärare på landsbygdens upplevelser. Intervjuerna har ägt rum under 

en tidsram på ungefär 60 minuter i kombination med att forskarna har observerat 

en av lärarnas religionskunskapslektioner. 

Urvalet av vilket intervjumaterial jag fick låna gjordes av en av projektets fors-

kare och jag har därför inte haft möjlighet att välja ut intervjuer själv. Jag ser detta 

som både positivt och negativt. I och med att jag inte själv valt ut intervjuer inne-

bär det att jag inte kunnat välja ut de intervjuer som passar mitt syfte, vilket kan 

vara negativt då det finns mer eller mindre relevant innehåll i de olika intervju-

erna. Det innebär dock också att materialvalet kan ses som mer autentiskt, då jag 

inte kunnat välja ut precis de intervjuer som jag subjektivt tycker passar bäst.  

Det urval jag själv gjort handlar snarare om det urval jag gjort vid bestämman-

det av vilka delar som är relevanta att ha med i uppsatsen. Eftersom intervju-

materialet innehåller delar som behandlar aspekter som inte är relevanta för den 

här uppsatsen har jag valt ut de delar som upplevts vara aktuella. 

Eftersom jag inte varit med vid materialinsamlingen kan jag inte uttala mig om 

intervjusituationen eller huruvida materialet avspeglar situationen på ett rättvi-

sande sätt. Då projektet och intervjuerna är utförda av erfarna forskare bedömer 

jag dock materialets tillförlitlighet som hög. 

 

Läroplanen Lgr11 angående religionskunskapsämnet 

I denna uppsats behandlas gymnasieskolans religionskurs Religionskunskap 1, 

som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande (Skolverket, 

2011, s. 138). Det är en obligatorisk kurs på 50 poäng (cirka 50 undervisningstim-

mar) för alla gymnasieprogram. 

 

Religionskunskapsämnets innehåll 

I det centrala innehållet för religionskunskapsämnet beskrivs det innehåll som 

undervisningen ska behandla. Följande stoff lyfts fram: 

 

http://www.crs.uu.se/Forskning/aktuella-forskningsprojekt/Religionsundervisning+i+senmoderna+Sverige
http://www.crs.uu.se/Forskning/aktuella-forskningsprojekt/Religionsundervisning+i+senmoderna+Sverige
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 Kristendomens, de övriga världsreligionernas och olika livsåskådningars 

kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper idag, både 

i Sverige och i resten av världen. 

 Olika sätt att se på människan och gud i och emellan olika religioner. 

 Religion i förhållande till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet. 

 Individers och gruppers identitet och hur den kan formas i relation till re-

ligion och livsåskådning, med utgångspunkt i skriftliga källor, traditioner, 

historiska och nutida händelser. 

 Olika sätt att se på relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten. 

 Olika normativa etiska teorier och modeller, samt hur dessa kan tolkas, 

analyseras och tillämpas. Etiska och moraliska uppfattningar om vad ett 

gott samhälle och ett gott liv kan vara. 

 Analys av argument i etiska frågor utifrån kristendom, övriga världsrelig-

ioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. 

(Skolverket, 2011, s. 138). 

 

Religionskunskapsämnets metod 

I läroplanen beskrivs inte explicita metoder för hur läraren ska förmedla kunskap 

till eleverna. Det som skrivs fram är snarare olika metoder som eleverna ska få 

möjlighet att utöva för att införskaffa kunskap och förståelse. Under ämnets syfte 

lyfts en rad sådana metoder fram (Skolverket, 2011, s. 137). Eleverna ska ges 

möjlighet att diskutera, reflektera över, analysera, värdera, kritiskt granska och ar-

gumentera det stoff som framkommer i läroplanen. I kunskapskraven lyfts ytterli-

gare förmågor fram (Skolverket, 2011, s. 139). Dessa förmågor är dessutom såd-

ana som eleverna måste kunna för att få ett godkänt betyg i Religionskunskap 1. 

Eleverna ska kunna redogöra, analysera, förklara, dra slutsatser, argumentera, ex-

emplifiera och beskriva de stoff som finns i läroplanen.  

 

Religionskunskapsämnets syfte 

I läroplanen för gymnasieskolan beskrivs religionskunskapsämnets syfte, centrala 

innehåll och kunskapskrav. Under religionskunskapsämnets syfte betonas att ele-

vernas kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och etiska 

förhållningssätt och olika tolkningar gällande dessa ska utvecklas (Skolverket, 

2011, s. 137). På grund av att kristendomen ligger till grund för den värdegrund 

som tillämpas i det svenska samhället ska ett särskilt fokus ligga på att utveckla 

kunskapen och förståelsen för kristendom. Vidare lyfts upp att undervisningen ska 

utgå ifrån en samhällssyn, kännetecknad av öppenhet gällande livsstil, livshåll-

ning och människors olikhet, samt förbereda eleverna på att förstå och leva i ett 

samhälle kännetecknat av mångfald. I undervisningen ska eleverna få diskutera 

hur man kan se på förhållandet mellan religion och vetenskap, bland annat genom 

frågor om evolution och skapelse. Eleverna ska utveckla kunskap om hur männi-

skor kan motivera moraliska förhållningsätt utifrån religion och livsåskådning. 

Genom att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställ-

ningar ska eleverna utveckla respekt och förståelse för andra människors tanke- 
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och levnadssätt. Religionskunskapsämnet ska också ge eleverna möjlighet att re-

flektera kring hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioe-

konomisk bakgrund. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

I denna del av redogörs för uppsatsens teoretiska ramverk och de centrala begrepp 

som används. Först presenteras religionsociologiska teorier och begrepp, sedan di-

daktiska begrepp och teorier om lärande. 

 

Religionsbegrepp 

Begreppet ”religion” är svårdefinierat och det finns många olika slags religionsde-

finitioner. Substantiella definitioner fokuserar på centrala kännetecken av religion-

ers innehåll. Detta innehåll har ofta sin utgångspunkt i människors tro på fenomen 

som är något utöver det vardagliga, det man kan uppfatta med sina sinnen och för-

stå med sitt förstånd. Substantiella definitioner handlar också om en viss lära och 

en viss praktik. (Furseth och Repstad, 2005, s. 28). Funktionella definitioner foku-

seras istället på vilken nytta eller vilka uppgifter religionen har för människor och 

samhällen. 

Religion kan även delas in i institutionell respektive icke-institutionell religion. 

Institutionell religion innefattar i samhället officiellt erkända och organiserade re-

ligioner, såsom judendom, kristendom och islam. Icke-institutionell religion hand-

lar här om uttryck som hämtas från religiösa och andliga traditioner ”bortom den 

institutionella religionens villkor och ramar” (Winell, 2016, s 15). 

”Livsåskådning” är ett begrepp som tenderar att användas synonymt eller pa-

rallellt med religionsbegreppet. I denna uppsats definieras ”livsåskådning” som de 

i olika grad organiserade svar människor ger på grundläggande frågor om livets 

mening och om verklighetens innersta natur (NE http://www.ne.se/uppslags-

verk/encyklopedi/l%C3%A5ng/livs%C3%A5sk%C3%A5dning Hämtad 22-12-

2016). 

 

Sekularisering  

Det finns många definitioner av det mångtydiga sekulariseringsbegreppet. Nat-

ionalencyklopedin definierar ”sekularisering” som ”processer som innebär att re-

ligionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas medvetande” (NE 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sekularisering Hämtat 

14-12-2016). Furseth och Repstad (2005, s. 109) lyfter fram vidare definitioner av 

sekulariseringsbegreppet. De menar att samhället blir mindre religiöst genom att 

religionen blir mer en individuell angelägenhet. Vidare lyfter de upp att religiösa 

trosföreställningar och institutioner kan förlora sin religiösa karaktär och föränd-

ras till sekulära, mänskliga konstruktioner. Sekularisering medför också ett skifte i 

synen på världen, vilket innebär att saker som människoliv, natur och samhälle 

förklaras med hjälp av rationalitet, istället för gudomlighet.  

Sekularisering kan iakttas på tre nivåer: på samhällsnivå, på organisationsnivå 

och på individnivå (Furseth och Repstad, 2005 s. 126). Man kan dela in sekulari-

seringsteorierna på samhällsnivån i halvstarka och starka teorier (Furseth och 

Repstad, 2005, s. 110). De så kallade halvstarka sekulariseringsteorierna är de 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/livs%C3%A5sk%C3%A5dning
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/livs%C3%A5sk%C3%A5dning
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sekularisering
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som menar att religion kommer att få minskad betydelse för samhällsutvecklingen 

och att religiösa institutioner förlorar inflytande i samhället. Det betonas dock att 

detta inte behöver betyda att den individuella religionen också minskar. De seku-

lariseringsteorier som benämns som starka menar att religionens inflytande kom-

mer att minska på alla nivåer i samhället för att så småningom dö ut. Det är emel-

lertid få religionssociologer som i dag omfattar denna teori (Furseth och Repstad, 

2005, s 111). 

Sekularisering på organisationsnivå innebär att religionen får en minskad bety-

delse som gemenskapsgrund och att människor blir mer motvilliga att organisera 

sig med religion som bas (Dobbelaere, 2002, s. 35). Religionssociologen Karel 

Dobbelaere (2002, s. 37) menar att ingen sfär i samhället undgick påverkan av rat-

ionalisering och sekularisering, vilket innebär att även den religiösa sfären påver-

kades och rationaliserades. 

Sekularisering på individnivå behandlar möjliga effekter för enskilda individer. 

En möjlighet är att ett samhälle som präglas allt mindre av religion leder till att re-

ligion förlorar betydelse också på individnivå. En annan möjlighet är dock att re-

ligionens minskade inflytande i samhället leder till att den religiösa marknaden 

öppnas upp, vilket medför en ökad livskraft i det individuella religiösa livet. Det 

är därför viktigt att komma ihåg att en försvagning av organiserat religiöst liv inte 

nödvändigtvis innebär en försvagning av individuell religiositet (Furseth och Rep-

stad, 2005, s. 129). 

 

Individualisering av religion  

Furseth och Repstad (2005, s. 165) beskriver hur sociala och kulturella strukturer, 

exempelvis institutionell religion, förr hade en starkare förankring, medan männi-

skor nu är mer friställda från dem. Detta visar sig på flera sätt. Ett sätt är att indi-

viden faktiskt har en större valfrihet och handlingsutrymme än tidigare. Det stora 

utbudet av kunskap om andra religioner som finns tillgängligt har medfört att även 

människor som vill vara traditionsbärare aktivt måste välja det. Att en människa 

är lojal till det trossamfund hen tillhör och vuxit upp i är inte längre självklart. 

Den religiösa individualism som vuxit fram har präglats av en omfattande subjek-

tivering av religion och en auktoritetskepsis (Furseth och Repstad, 2005, s. 166). 

Det vill säga, vad som ses som religionens sanning avgör man själv, inte en yttre 

auktoritet, såsom en religiös ledare.  

Följande är några kännetecken för människors förändring av förhållandet till 

religion i västvärlden. Ett ökat fokus på gud som närstående och solidariskt, istäl-

let för allsmäktig och stark. Gudsbilderna blir även mer opersonliga med en rö-

relse mot att se gud som kraft eller energi (Furseth och Repstad, 2005, s. 167). Ar-

gumenten för att bli religiös byter betoning från kosmologiskt grundade dogmer 

om frälsning och undergång till en betoning antropologiska och funktionella argu-

ment, exempelvis mental hälsa. Berättelser, symbolhandlingar och metaforer får 

större betydelse, medan kognitiva och dogmatiska utsagor får mindre vikt 

(Furseth och Repstad, 2005, s. 167). 

Det finns dock även kritik mot att driva tesen om religionens individualisering 

för långt. Furseth och Repstad (2005, s. 168) tar bland annat upp att även den indi-

viduella religiositeten formas av den sociala kontexten. Religion, även individuell 

sådan, konstrueras utifrån individens sociala erfarenheter. Bara det att individen 

uppmuntras till självförverkligande och valfrihet är ett ideal som troligen kommer 

ifrån det samhälle där hen finns, förmodligen ett samhälle präglat av individual-

ism. Den individualiserade religionen formas dock inte helt separat från etablerade 
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trostraditioner, utan kan fungera som en dialogpartner för vissa människor, även 

ifall de inte är beredda att anamma tron som helhet (Furseth och Repstad, 2005, s. 

171). 

 

Religionens roll i den offentliga sfären 

Religionsociologiska teoretiker har överlag varit överens om att religionen har 

haft en viktig roll i traditionella samhällen. Oenigheter uppstår emellertid då relig-

ionens roll i moderna samhällen ska analyseras (Furseth och Repstad, 2005, s. 

134). 

Ett synsätt, representerat av Max Weber, är att religiösa institutioner i moderna 

samhällen kommer få mindre betydelse och försvinna, medan religionen blir indi-

vidualiserad (Furseth och Repstad, 2005 s. 135). 

Ett annat synsätt, representerat av Robert N. Bellah, är att religion kan ha en 

viktig roll även i moderna samhällen, som en faktor i kollektivt handlande, social 

gemenskap och politisk mobilisering (Furseth och Repstad, 2005, s. 134). Bellah 

ser samhället som en helhet och anser att det vilar på en moralisk och religiös för-

ståelse (Furseth och Repstad, 2005, s. 137). Religionens funktion är att ge mening 

och motivation till hela samhället, menar Bellah. 

Skolan, som är en institution i den offentliga sfären, kan också tänkas påverkas 

av de processer som beskrivs ovan. Då skolan inte är en isolerad institution påver-

kar religionens roll i samhället även religionens roll i skolan. I den svenska gym-

nasieskolans läroplan beskrivs att skolan vilar på en kristen värdegrund, samtidigt 

som det betonas att undervisningen ska vara icke-konfessionell (Skolverket, 2011, 

s. 5). Religionens roll i den svenska skolan verkar avspegla både Webers och Bel-

lahs synsätt, då den både fått mindre betydelse, samtidigt som den fungerar som 

en gemensam utgångspunkt för skolan i och med den kristna värdegrunden. 
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Didaktik 

Ordet ”didaktik” kommer från grekiskans ”undervisa” och används idag om 

undervisningens och inlärningens teori och praktiska överväganden (Skolverket). 

All undervisning kräver didaktiska överväganden, där de didaktiska grundfrå-

gorna kan användas som utgångspunkt. Man brukar räkna med fyra grundfrågor: 

”Vad ska individen lära sig?”, ”Hur ska individen lära sig?”, ”Varför ska indivi-

den lära sig?” och ”Vem ska lära?”. Dessa frågor är aspekter som läraren bör be-

akta vid planering av undervisning.  

De didaktiska grundfrågorna redovisas ibland som den didaktiska triangeln, där 

de tre hörnen står för ”Innehåll”, ”Metod” och ”Syfte” (Skolverket). Det är dessa 

tre aspekter som kommer vara fokus i den här uppsatsen. ”Vem”-frågan kommer 

inte få samma fokus som de tre övriga, utan bara snuddas vid. 

En utveckling av den didaktiska tringeln är den didaktiska pyramiden. Här 

finns eleven, skola, innehåll och metod i de olika spetsarna, men även den samhäl-

leliga kontexten (Skolverket, 2016). I den didaktiska pyramiden tas yttre aspekter 

som påverkar undervisningssituationen med, som exempelvis ekonomi, genus-

roller, migration och så vidare. Det betonas att skolan är en del av samhället och 

inte en isolerad institution. Detta innebär att skolan påverkas av samhällsproces-

ser, såsom sekularisering och individualisering, precis som andra institutioner i 

samhället. Vidare betonas att lärandet påverkas av samhällets aktuella frågor, tek-

niska utveckling, samhällsstrukturer och så vidare. 

I uppsatsen kommer begreppet ”ämnesdidaktik” också förekomma. Begreppet 

definieras som teori och överväganden vid planering av undervisning i ett särskilt 

ämne, exempelvis religionskunskap (NE http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-

pedi/l%C3%A5ng/didaktik Hämtad 2016-12-22). Det stoff, metoder och syften 

som används vid planering av svenskundervisning kan vara meningslösa vid pla-

nering av religionskunskapsundervisning till exempel. I den här uppsatsen be-

handlas ämnesdidaktiken i och med att fokus ligger på religionskunskapsundervis-

ning, inte undervisning generellt. Intresset ligger på lärarnas religionsdidaktiska 

överväganden, inte deras didaktiska övervägande i andra ämnen. 

 

Syn på lärande 

Pragmatism 

Pragmatism inom kunskapsteori har sin utgångspunkt i hur olika kunskaper funge-

rar i människors vardag (Säljö, 2012, s. 177). Inom pragmatismen ses kunskap 

som något som människor kan använda sig av och som hjälper dem att hantera si-

tuationer och problem de ställs inför. Teori och praktik ses som en enhet, då man 

tänker sig att praktiska handlingar inte är möjliga utan teoretisk kunskap.  

Pragmatismens främsta företrädare inom fältet utbildning är John Dewey 

(Säljö, 2012, s. 176). En av Deweys tankar om utbildning var att man måste bygga 

på och kopplas till elevens levda erfarenheter. Det betonas även att eleven måste 

få relevant kunskap för att förstå samhället. Undervisningen bör alltså, enligt 

Dewey, fokuseras på att de erfarenheter eleven gör i skolan ska sammankopplas 

med de erfarenheter eleven gör utanför skolan, i samhället (Säljö, 2012, s. 179). 

Vidare betonar Dewey (Säljö, 2012, s. 181) språkets betydelse som redskap för 

elevers delaktighet i mer abstrakta kunskaper och färdigheter i samhället. Med 

hjälp av språket kan människor kommunicera med andra och därmed utvidga sina 

erfarenheter bortom det egenupplevda. Språkets betydelse betonas även för att 

kunna förstå och analysera världen. Kunskapsförmedling genom språk och kom-

munikation bör därför vara centralt i undervisningen, menar Dewey. En av de mer 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/didaktik%20Hämtad%202016-12-22
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/didaktik%20Hämtad%202016-12-22
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handfasta undervisningsmetoder som förespråkas av Dewey är problembaserat lä-

rande. Detta kan vara att utgå ifrån ett problem eller en fundering som finns i elev-

gruppen och sedan söka kunskap för att besvara den för att sedan nå förståelse. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet på lärande kretsar kring hur människor utvecklar 

förmågor av kulturell karaktär, såsom att läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt, 

lösa problem och liknande (Säljö, 2012, s. 186). Den främsta företrädaren för det 

sociokulturella perspektivet på lärande och utbildning är Lev Semenovich 

Vygotskij.  

Centralt för det sociokulturella perspektivet på lärande är att människor använ-

der sig av redskap eller verktyg för att förstå omvärlden och agera i den (Säljö, 

2012, s. 187). Vygotskij menade att dessa redskap kan vara språkliga eller materi-

ella. De språkliga redskapen kan vara en symbol, ett tecken eller ett teckensystem 

som människor använder för att tänka och kommunicera med. Eftersom männi-

skor använder redskap, såsom exempelvis det metriska systemet, för att förstå och 

tänka menade Vygotskij att de inte upplever omvärlden direkt, utan att deras tän-

kande tar omvägar genom att ta hjälp av redskap för att förstå.  

Materiella redskap är fysiska objekt som används för att utöva olika sysslor 

(Säljö, 2012, s. 188). Mycket av behärskningen av materiella redskap är kopplat 

till språkliga redskap. Materiella redskap förekommer ofta tillsammans med 

språkliga redskap och de utgör varandras förutsättningar. Exempelvis måste en 

smed känna till materials egenskaper innan hen använder redskap för att smida. På 

grund av detta menar många företrädare för sociokulturellt perspektiv att man inte 

bör skilja på språkliga och materiella redskap.  

De språkliga och materiella redskapen används alltså för att förstå och handla i 

omgivningen. Vygotskij lyfte upp språket som redskapens redskap (Säljö, 2012, s. 

189). Genom kommunikation med andra människor kan man uttrycka sig och de 

språkliga begreppen hjälper en att organisera ens omvärld, vilket innebär att språ-

ket är en del av nästan allting människor gör. Med hjälp av språket kan kunskap 

konstrueras inom och emellan människor. 

En av Vygotskijs mest använda teorier inom lärande och utbildning är den 

närmaste proximala utvecklingszonen (Säljö, 2012, s. 193). Det innebär att när 

man har behärskat en färdighet eller ett begrepp är man även mycket nära att be-

härska något nytt. För att fortsätta lära sig behöver man en mer kompetent person 

som kan vägleda en vidare, exempelvis en lärare. Man befinner sig i den närmaste 

proximala utvecklingszonen när man är mottaglig för instruktioner och förkla-

ringar. Med till exempelvis läraren hjälp kan man få det stöd man behöver tills 

man behärskar kunskapen i fråga själv. 
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Kapitel 3 Metod 

Den metod jag använt för att analysera mitt material är en kvalitativ textanalys. 

Vid beskrivning och analys av material som består av samtal eller observationer är 

ett kvalitativt tillvägagångssätt lämpligt (Malterud, 2014, s. 31). Till skillnad från 

kvantitativ metod bidrar kvalitativa metoder med mer nyanserade svar, snarare än 

numeriska resultat. Metoden valdes dels på grund av att det material som används 

är ett intervjumaterial, dels på grund av att jag fann det mest givande att använda 

mig av kvalitativ metod eftersom jag ville få fram nyanser och mångfald i lärarnas 

svar. Jag skulle självfallet ha kunnat använda mig av kvantitativ metod och exem-

pelvis räknat vilka ämnesområden, metoder och motiveringar som framkom i in-

tervjumaterialet. Dock är materialet så litet att ett kvantitativt resultat inte skulle 

vara särskilt talande. Jag fann därför att kvalitativ metod var mer lämplig för just 

mitt syfte.  

För att analysera intervjumaterialet har jag använt mig av manuell textanalys. 

Alltså att jag tagit mig an materialet för hand, snarare än att använda mig av ett 

analysprogram. Då mitt material innehåller en hel del som inte direkt är relevant 

för just den här uppsatsen valde jag att gå in manuellt och hitta det som är använd-

bart för mig. Denna analysstil kallas crystalliztion analysis style och innebär att 

forskaren fördjupar sig i materialet och efter det kristalliserar ut det viktigaste 

(Malterud, 2014, s. 113). För att välja ut det som var relevant läste jag igenom 

materialet flera gånger med ett analytiskt synsätt för att försäkra mig om att valet 

var berättigat. Detta tillvägagångssätt förespråkas av Ahrne och Svensson (2011, 

s. 197) som ett sätt att bli förtrogen med och sortera sitt material. Malterud (2014, 

s. 110) betonar att de analysfrågor man väljer att ställa sitt material avgör vilka 

svar man får. I det här fallet letade jag efter lärarnas svar på de didaktiska grund-

frågorna vad, hur och varför i materialet. Det som inte behandlade de tre didak-

tiska grundfrågorna i materialet valdes därför bort. De analysfrågor som valts till 

analysen är följande: 

 

 Vilket innehåll förespråkar lärarna för religionsundervisningen? 

 Vilka metoder förespråkar lärarna för religionsundervisningen? 

 Varför väljs detta innehåll och dessa metoder i religionsundervisningen? 

Vid den manuella textanalysen har jag utgått från systematisk textkondense-

ring. Detta tillvägagångssätt genomförs i fyra steg: 1. Skaffa ett helhetsintryck 2. 

Identifiera meningsbärande enheter 3. Abstrahera innehållet i de meningsbärande 

enheterna 4. Sammanfatta betydelsen av detta (Malterud, 2014, s. 116). 

Det första steget är att få en helhetsbild av materialet och leta efter teman i tex-

ten (Malterud, 2014, s. 117). Dessa teman är sådant som direkt läggs märke till ef-

ter en genomläsning. De teman jag kom fram till är världsreligioner, förståelse, 

anpassning och samtal. Vid en första genomläsning var det dessa teman som jag 

uppfattade stod ut. Temat ”världsreligioner” står här för de fem världsreligionerna 

kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. ”Förståelse”-temat betyder 
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här en förståelse för andra människor, såväl som deras religiösa uttryck. Med te-

mat ”anpassning” menas här att en anpassning beskrivs göras av lärarna, antingen 

vid val av stoff, metod eller syfte. ”Samtal” innebär här olika slags samtal, såsom 

diskussioner, argumentationer och allmänt småprat. 

I det andra steget ska meningsbärande enheter identifieras och man går från te-

man till koder. Texten gås igenom och de olika textbitarna får en kod (Malterud, 

2014, s. 119). Då jag undersöker vilket innehåll, metod och syfte som framkom-

mer i materialet används detta som koder. De textbitar som behandlar stoff i 

undervisningen får koden ”innehåll”, de som tar upp undervisningsmetoder får 

koden ”metoder” och de textbitar som innehåller motiveringar till stoff eller meto-

der från koden ”syfte”. 

I det tredje steget abstraheras innehållet i de meningsbärande enheterna. Här 

skapas ett slags konstgjort citat (ett kondensat), där det varje kod säger om materi-

alet sammanfattas till en mening (Malterud, 2014, s. 125). 

Det fjärde steget innefattar att man sammanfattar betydelsen av kondensaten 

och att en analytisk text skapas från dessa (Malterud, 2014, s. 127). Här beskrivs 

vad materialet kan berätta om en särskild aspekt av den frågeställning man jobbar 

med. 

 

Validitet och reliabilitet 

Malterud (2014, s. 27) redogör för fyra validitetskriterier; intern validitet, extern 

validitet, konsistens och repeterbarhet. Intern validitet innebär huruvida sättet man 

valt att undersöka något på ger en tillräckligt täckande bild av det som ska under-

sökas. Då denna uppsats är av begränsad storlek ger den inte en heltäckande bild 

av det ämnesdidaktiska fältet religionskunskap. Dock bidrar även den begränsade 

storleken till att just det material som används kan analyseras noggrant och där-

med ge en täckande bild av just dessa fyra lärarnas erfarenheter. 

Extern validitet handlar om överförbarhet, det vill säga, i vilken kontext de re-

sultat man kommit fram till är giltiga (Malterud, 2014, s. 27). Som nämnt ovan 

har ett begränsat material använts, vilket även påverkar den externa validiteten. 

Materialet är utsagor från fyra lärare och är giltiga i kontexten ämneslärare i gym-

nasieskolan i en stad eller storstad i Sverige. Denna uppsats uttalar sig inte om en 

större grupp och kan därför inte ses representera en generell bild bland lärare i 

Sverige. 

Repeterbarhet står för att en annan person ska kunna genomföra samma under-

sökning som gjorts tidigare och komma fram till samma resultat (Malterud, 2014, 

s. 28). Eftersom det enbart är fyra intervjuer som analyseras i denna uppsats ökar 

det chansen att en annan person skulle ta sig igenom och tolka det på samma sätt 

som i denna uppsats. Särskilt om samma material, metod och teorier användes. 

Dock påverkar alltid forskarens egen bakgrund vad som väljs att fokuseras på och 

vad som väljs bort. Det är också möjligt att tolka lärarnas svar på något olika sätt. 

På grund av detta är det självklart möjligt att en annan forskare skulle komma 

fram till ett annat resultat, kanske särskilt om det var en av forskarna som var när-

varande vid intervjuerna.  

Konsistens innebär ett krav på att det ska finns en röd tråd i undersökningens 

problemställning, teori, metod och data (Malterud, 2014, s. 28). Detta validitets-

kriterium är kanske det som jag särskilt strävat efter under arbetet med uppsatsen. 

Genom att försöka visa på hur de olika delarna i uppsatsen hör ihop är min för-

hoppning att uppsatsen som helhet är tydlig. 
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Forskarposition 

Vid genomförandet av forskning bör alltid forskarens egen roll tas hänsyn till, ef-

tersom detta påverkar studiens riktning (Malterud, 2014, s. 45). Forskarens ut-

gångspunkt, intressen, motiv och personliga erfarenheter påverkar hela forsk-

ningsprocessen, från valet av frågeställning till analys av resultaten. Min egen 

forskarposition påverkar denna uppsats utformning på flera olika sätt. Det första 

sättet kanske är det initiala intresset för ämnet och forskningsfrågorna. En annan 

forskare hade kanske inte varit intresserad av att undersöka lärares didaktiska val 

överhuvudtaget, än mindre med just det syfte jag valt.  

Ett sätt som min forskarposition påverkar uppsatsen är min egen närhet till äm-

net. Som blivande religionskunskapslärare sympatiserar jag med de intervjuade lä-

rarna eftersom jag själv snart kommer befinna mig i samma situation som dem. 

Detta bidrar till att jag har en insatthet som en annan icke-lärarstudent kanske inte 

har, vilket kan vara både till fördel och nackdel. Det kan vara en fördel att ha en 

närhet till sitt uppsatsämne då det kan vara lättare för mig att tänka mig in i och 

tolka lärarnas svar. Dock kan det även vara en nackdel, då en viss distans till äm-

net kan vara bra för att inte tolka ”för snällt” av ren välvilja. För mycket distans 

till ämnet kan dock kanske bidra till för stor oförståelse och ointresse. Min egen 

forskarposition är därför något jag försökt aktivt tänka på vid analysen av materi-

alet, för att hela tiden tolka rättvisande. 

3.1. Arbetsmodell 

Den arbetsmodell som används vid analys av resultatet har tillkommit genom att 

kombinera den valda metoden och de valda teorierna. Textanalys är en flexibel 

metod, vilket underlättar möjligheten att kombinera den med valda teorier och be-

grepp. De teorier och begrepp som kommer att appliceras på resultatet är de relig-

ionssociologiska ”sekularisering” och ”individualisering”. Från de didaktiska teo-

rier som beskrivits kommer pragmatismens och det sociokulturella perspektivets 

syn på lärande appliceras på resultatet. Efter urskiljningen av relevant material (se 

beskrivning av metod ovan) kommer materialet analyseras med de teorier och be-

grepp som beskrivs ovan utgångspunkt. Man kan då exempelvis se vilka spår av 

sekularisering som finns att utläsa i lärarnas svar. Genom att genomgående appli-

cera teorierna och begreppen på material framkommer en analys av resultatet. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

Nedan kommer resultatet av analysen av lärarintervjuerna att redovisas. Varje 

forskningsfråga kommer att svaras på separat i den ordning de är uppställda i in-

ledningen. I resultatet är Lärare 1 lärare i stad, medan Lärare 2, Lärare 3 och Lä-

rare 4 är lärare i storstad. 

4.1.1. Vilket innehåll förespråkar lärarna för 
religionsundervisningen? 

 
Här redovisas resultatet av den första forskningsfrågan; ” Vilket innehåll föresprå-

kar lärarna för religionsundervisningen?”. För överskådligheten är svaret indelat i 

underrubriker utifrån de ämnesområden som framkommit efter analysen.  

 

Världsreligionerna 

Samtliga fyra lärare berättar att de lyfter upp världsreligionerna i undervisningen, 

med ett ökat fokus på de abrahamitiska religionerna och särskilt kristendomen. 

Lärare 1 menar dock att kristendomens särskilda fokus nu har minskat jämfört 

med tidigare. I sin undervisning använder hen världsreligionernas religionshistoria 

som en byggsten för att bygga upp förståelse för att kunna ta upp religionens plats 

i samhället, vilket hen tycker är det viktigaste. Vid arbetet med världsreligionerna 

försöker hen att lyfta upp likheter emellan religionerna, istället för deras olikheter. 

Lärare 2 uttrycker explicit att hen utgår ifrån det centrala innehållet för religions-

kunskap 1 och de förmågor som uttrycks där vid planeringen av undervisningens 

innehåll. Exempelvis kopplas världsreligionerna till förhållningssätt, identitets-

skapande, sexualitet, gudssyn och människosyn. Lärare 2 lyfter även upp olika ut-

tryck för religionens funktion i människors vardag. Lärare 3 tar upp religionshi-

storia såväl som livsfrågor kring döden, ondska och gud och satan under arbets-

området världsreligionerna. Vid arbetet med världsreligionerna innefattas även ur-

kunder, såsom koranen och gamla testamentet. Liksom Lärare 2 framhåller Lärare 

4 att hen tar upp det stoff om världsreligionerna som framkommer i läroplanen, 

det vill säga, deras grundtankar, kännetecken, hur de kan kopplas till identitet, 

kön, sexualitet och etnicitet, såväl som deras relation till vetenskap.  

 

Religion och livsåskådningar  

Tre av lärarna, Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 4, uttrycker att de på olika sätt re-

flekterar över vad religion är i undervisningen. Lärare 1 inleder religionskun-
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skapskursen med en reflektion kring vad religion är utifrån Smarts sju dimens-

ioner av religion1. Hen försöker hela tiden sträva efter att ge eleverna en uppfatt-

ning om att det finns många olika uppfattningar om världen, samt ge en bild av 

hur religion kan påverka livet för människor och hur religion kan spela in i möten 

eleverna kommer ha. Lärare 2 tar upp olika sekulära livsåskådningar, såsom 

humanism, och inkluderar reflektioner kring hur man ser på religion i dessa livså-

skådningar, samt huruvida de kan ses som religioner. Lärare 4 tar upp religionsbe-

greppet och frågan om vad religion är. Hen betonar att identitet och att identifiera 

sig med andra människor är något hen lägger stor vikt vid i religionskunskapskur-

sen. Alternativa livsåskådningar får lite utrymme, men tas också upp i undervis-

ningen.  

 

Egna erfarenheter 

Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4 använder sig av sina egna erfarenheter i undervis-

ningen, exempelvis genom att berätta om sina resor, kyrkor eller platser de upp-

levt. Lärare 3 inleder religionskunskapskursen med att eleverna får fylla i en 

undersökning sig om sin egen livsåskådning. Kursen innefattar sedan flera mo-

ment där eleverna får fundera över sin egen livssituation och livsåskådning. Lä-

rare 2 berättar att egna erfarenheter, både elevernas och lärarens innefattas i 

undervisningen. Eleverna får berätta om sin egen livsåskådning för klassen i de 

fall när de vill det. Lärare 2 brukar även göra en avslutning på kursen där hen 

slumpar ut en livsåskådning hen säger sig tillhöra och se huruvida detta påverkar 

elevernas syn på hen.  

 

Etik 
Samtliga lärare uttrycker att de tar upp ämnesområdet etik genom att ta upp etiska 

modeller och etiska frågor. Lärare 1 och Lärare 4 innefattar även de olika världs-

religionernas syn på de etiska frågorna under etikmomentet, exempelvis kristen 

värdegrund. Hen brukar även ta upp frågor kring ämnesområdet religion och ve-

tenskap samtidigt. 

 

Religion i samhället 

Samtliga lärare uttrycker att de på olika sätt tar upp religioner kopplat till sam-

hället. Lärare 1 och Lärare 4 menar att fördomar om religion är stoff som nästan 

är oundvikligt att ta upp. Lärare 1 uppfattar att religionsundervisningen har en ten-

dens att hamna i det religionsociologiska. Lärare 2 innefattar hur religion lyfts upp 

och syns i samhället, exempelvis hur religion porträtteras i media. Religion i kul-

tur är också något som ingår i undervisningen. 

 

Vetenskap 

Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 4 är de lärare som explicit uttrycker att de arbetar 

med arbetsområdet religion och vetenskap. Lärare 1 brukar ta upp religion och ve-

tenskap genom att lyfta världsreligionernas syn på vetenskap under arbetsområdet 

etik. Lärare 2 berättar att under arbetet med religion och vetenskap tas olika syn-

sätt på förhållandet upp, exempelvis intelligent design. Lärare 4 uttrycker att hen 

lyfter upp världsreligionernas relation till vetenskap. 

 

                                                 
1 Smarts sju dimensioner av religion innefattar en dogmatisk dimension, en mytologiska dimension, 
en etiska dimension, en rituella dimension, en erfarenhetsdimension, en sociala dimension och en 
materiell dimension (Furseth och Repstad 2005, s. 39) 



 21 

Övrigt 

Lärare 1 uttrycker att olika typer av fördjupningar om livsåskådningar som natur-

religion, scientologi och amish 2ofta inte hinns med, men det förekommer. Lärare 

3 uttalar att under kursens olika moment betonas människors olika värderingar 

och olika synsätt på olika saker. Skolans värdegrund tas upp för att leda mot ac-

ceptans. Under den tid Lärare 3 har haft religionskunskapskursen har olika studie-

resor ägt rum, bland annat till Jerusalem och Kairo. Resorna ger möjlighet att be-

söka olika religiösa samfund i andra länder.   

                                                 
2 Amish är en anabaptistisk kristen grupp, kännetecknad av enkelhet i klädedräkt och livsföring (NE 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/amish Hämtat 14-01-2017) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/amish


 22 

4.1.2. Vilka metoder förespråkar lärarna för 
religionsundervisningen? 

 
Här redovisas svaret på den andra forskningsfrågan; ”Vilka metoder förespråkar 

lärarna för religionsundervisningen?”. De metoder som framkommit är inledande i 

underrubriker utifrån metodens slag för en tydlig redovisning. 

 

Muntliga metoder 

Samtliga lärare framhåller att de använder sig av flera muntliga metoder i under-

visningen. Alla lärarna uttrycker att de använder de muntliga metoderna diskuss-

ion, (kritiska) reflektioner, elevernas redovisning och genomgång av läraren. Lä-

rare 3 använder sig mestadels av muntliga metoder i undervisningen, exempelvis i 

form av seminarium, samtalsprov, muntliga hemuppgifter och argumentation. 

Förutom ovan nämna metoder använder sig Lärare 4 av muntliga metoder som 

samtal och muntliga förhör. 

 

Skriftliga metoder 

Lärare 1 använder de skriftliga metoderna inlämningsuppgifter, prov och arbete 

med läroboken. Lärare 2 använder skriftliga metoder som arbete med olika texter, 

artiklar, skrivuppgifter, läroboken, prov och hemuppgifter. Lärare 3 använder inte 

skriftliga metoder så mycket, men det förekommer skriftliga prov eller skrivupp-

gifter. Lärare 4 har skriftliga metoder som en del i undervisningen, exempelvis 

hemprov och skriftliga examinationer, men också skapandet av tankekartor med 

basfakta. 

 

Erfarenhetsbaserade metoder 

Lärare 1 låter eleverna muntligt berätta för varandra om sin religion om de vill 

och hen berättar också om sina egna erfarenheter. Eleverna får även gå på studie-

besök hos olika samfund om det är under rätt omständigheter, samt ibland 

geotagga3. Även Lärare 2 låter eleverna få berätta om sina egna tolkningar, tankar 

eller erfarenheter. Lärare 2 berättar inte om sina egna erfarenheter, men hen bru-

kar ha en avslutning på kursen där hen slumpar ut en livsåskådning hen säger sig 

tillhöra för att skapa diskussion kring hur elevernas syn på hen förändras. Ele-

verna får även göra studiebesök hos olika religiösa samfund. Lärare 3 ger exempel 

på att erfarenhetsbaserade metoder kan vara att hen berättar om sina egna erfaren-

heter, men också studieresor och studiebesök. Lärare 4 använder sig av erfaren-

hetsbaserade metoder där elevernas egen kunskap eller erfarenheter används, eller 

där hens egen erfarenheter används. 

 

Anpassningsmetoder 

Samtliga lärare uttrycker att de på olika sätt anpassar undervisningen efter klas-

sen. Lärare 1 återkopplar till elevernas tidigare kunskap eller deras förförståelse, 

arbetar ämnesöverskridande och kopplar innehållet till elevernas egen tillvaro el-

ler vardag. Hen framhäver att hen också anpassar metod efter vilka elever som 

finns i klassen. Lärare 2 använder också anpassningsmetoder genom att bygga på 

och koppla till elevernas tidigare kunskap, samt koppla till elevernas egen vardag. 

                                                 
3 Geotag innebär att man knyter en geografisk position till något. Att geotagga kan innebära att man 
exempelvis besöker en geografisk plats för att se något som finns där, ta en bild där, finna något som 
gömts där (Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Geotaggning Hämtad 14-01-2017) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Geotaggning
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Lärare 2 framhäver att hen anpassar metod efter elevgrupp genom att ändra ut-

gångspunkt för undervisningen, men hen ändrar inte innehållet. Lärare 3 anpassar 

undervisningen genom att bestämma elevernas sittplats i klassrummet och att an-

passa efter klassen, vilket hen gör till viss del. 

 

Mediebaserade metoder 

Samtliga lärare använder sig av medier för att eleverna ska ta till sig stoff, som ex-

empelvis bilder, klipp (nyheter, youtube, ur dokumentärer) och film. Lärare 1 an-

vänder sig också av dokumentärer, musik och tecknade serier (South Park, Simp-

sons) i undervisningen. Lärare 3 använder dessutom urkunder, program och före-

mål. Förutom det som nämnt ovan använder Lärare 4 också mediet musikvideos. 

 

Övriga metoder 

Både Lärare 1 och Lärare 2 brukar ha på sig kläder eller accessoarer med religiös 

koppling och använda det som utlösande faktor i undervisningen. Lärare 1, Lärare 

3 och Lärare 4 försöker arbeta integrerat och flytande. Lärare 1 betonar att hen 

strävar efter att visa ”hur allting hör ihop”, exempelvis genom att arbeta ämnesö-

verskridande. Andra metoder som Lärare 1 förespråkar är att ha goda relationer 

till eleverna och att vara personlig. Hen försöker även avdramatisera betyg så att 

eleverna vågar uttrycka sin åsikt, utan att oroa sig för att det påverkar betyget. Öv-

riga metoder som Lärare 4 tar upp är att hen låter eleverna själva leta kunskap, att 

hen arbetar för att eleverna ska kunna sätta sig in i andras situation och att alla 

ämnesområden återkommer. Lärare 4 arbetar också med en jämförande metod för 

att bredda elevernas synsätt och motverka fördomar, exempelvis genom att jäm-

föra kristendom och islam.  
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4.1.3. Varför väljs detta innehåll och dessa metoder i 
religionsundervisningen?  

 
Här redovisas resultatet på den tredje forskningsfrågan; ”Varför väljs detta inne-

håll och dessa metoder i religionsundervisningen?”. Denna del är uppdelad i lärar-

nas övergripande syfte, syfte med lärarnas metodval och syfte med lärarnas inne-

hållsval. Dessa delar är i sin tur uppdelade i underrubriker, där det framkommer 

vilken slags metod eller innehåll som redovisas. 

 

Religionsämnets övergripande syfte 

Religionsämnets övergripande syfte anser samtliga lärare handlar om förståelse 

och acceptans för andra människor. Detta syfte är därför något man kan tänka sig 

genomsyrar hela religionskunskapskursen för dessa lärare. Även om alla lärare ut-

trycker samma syfte med religionsämnet, betonar de något olika aspekter av det. 

Lärare 1 betonar religionens påverkan på eleverna i och med olika slags möten 

med religion de har eller kommer ha. En förståelse för religion menar hen bidrar 

även till förståelse av det som händer i världen, både förr och nu. Lärare 2 betonar 

förståelsen för att sekulära Sveriges relation till religion är rätt ovanlig, och 

bredda elevernas synsätt genom att visa vilken naturlig del av livet religion är på 

många andra platser. Lärare 3 betonar tolerans och allmänbildning som aspekt av 

förståelsen för religion. Hen menar att förståelse för andra leder till tolerans och 

lyfter upp att kunskap om religion är en del av allmänbildningen och ett kriterium 

för att förstå vad som händer i världen. Lärare 4 betonar Sveriges mångkulturella 

karaktär och att förståelse för andra människor bidrar till acceptans och att hjälpa 

eleverna att bli samhällsmedborgare och världsmedborgare. Hen uttrycker också 

att motverka främlingsfientlighet är ett syfte, såväl som att understryka männi-

skors lika värde, oavsett likheter och skillnader. 

 

Syfte med innehållsval 

 

Världsreligionerna 

Lärare 1 väljer att ta upp hinduism och buddhism, som annars lätt väljs bort, på 

grund av att det finns ett intresse hos eleverna för dessa religioner. 

Lärare 3 anser att religionshistorien är viktig för att eleverna ska förstå dagens 

läge. Hen lägger mer tid på abrahamitiska religionerna för att de har samtalsprov 

där, som tar längre tid att förbereda. Men också på grund av läget i världen där de 

religionerna syns. Hinduism och buddhism uppfattas inte som lika aktuella, därför 

får de mindre tid. Lärare 4 uttrycker att de abrahamitiska religionerna får mer fo-

kus på grund av den historiska kontexten, det vill säga, dess särställning i äldre lä-

roplaner, samt att skolan bygger på den kristna värdegrunden. Ett annat syfte med 

den ökade fokusen är att man i Sverige oftast stöter på främst kristendom och 

islam. Lärare 4 lyfter även fram tidsbristen, som påverkar att inte lika mycket tid 

kan läggas på alla världsreligionerna. 

 

Läroplanen 

Lärare 1 framhäver att läroplanen påverkar vilket stoff och vilka metoder som kan 

tas upp, särskild då det nu är mer att göra än i tidigare läroplaner.  Att Lärare 1 nu-

mera lägger mindre tid på religionshistorien är på grund av tidsbrist och den 

ökande fokusen på nutid i läroplanen. Lärare 2 menat att läroplanens utformning 
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begränsar, då det är mycket som ska hinnas med, vilket gör att exempelvis för-

djupningar inte hinns med. Lärare 4 lyfter upp läroplanen som ett stöd för plane-

ringen av stoff till undervisningen. Hen plockar ut de moment som framkommer 

där och använder dem som rubriker. Lärare 4 framhåller att hen lägger så pass 

mycket tyngd vid varje ämnesområde så att eleverna ska kunna visa att de kan det 

”nyanserat och utförligt”, vilket finns uttrycks i läroplanens kunskapskrav för be-

tyget A. 

 

Motverka fördomar 

Lärare 1 strävar efter att göra medvetna av val av material och försöker välja så-

dant som inte förstärker fördomar eleverna kan ha. Dock påverkar tillgänglighet 

av exempelvis klipp och dokumentärer hur och vad som kan visas. Lärare 4 är 

noga med att inte ge en felaktig bild av framförallt islam för att motverka bilden 

som finns i media. Hen kan också spela ut kristendomen mot islam för att visa att 

kristendomen inte alltid är enbart trevlig. Syftet är alltså att visa på nyanser i relig-

ionerna. 

 

Anpassning 

Lärare 1 kan också till viss del anpassa material efter klassen för att inte kränka 

någon ifall det inte finns ett starkt syfte med att använda just det materialet. Dock 

ändrar Lärare 1 i stor grad inte innehållet för att hen anser att religionskunskap ska 

vara ett objektivt ämne. Lärare 2 framhåller att hen inte anpassar själva innehållet 

efter elevgruppen eftersom religionsämnet inte ska bli vinklat. Lärare 4 uttrycker 

att hen anpassar vad som sägs om en viss religion ifall det finns troende i klassen, 

för att inte trampa någon på tårna. 

 

Etik och moral 

Lärare 1 väljer att lägga vikt vid etik och moral bra på grund av att det påverkar 

våra livsval, samt att hen finner det intressant. 

 

Svårigheter 

Det ämnesområde som Lärare 2 helst hade valt bort, eller snarare senarelagt, är 

Religion och Vetenskap, då eleverna är mer mogna för det tankesätt som krävs i 

senare årskurser. Lärare 2 finner att HBTQ-frågor är svårt att ta upp för att det 

triggar igång en reaktion hos eleverna. Det kan vara känsligt både hos religiösa 

och icke-religiösa elever. Tidsbrist påverkar hur mycket stoff man kan ta upp om 

olika arbetsområdena. 

Lärare 3 lyfter också upp bristen på tid, som begränsar innehållet. 

Lärare 4 uttrycker att ämnesområdet religion och vetenskap är ett nytt tillägg 

till läroplanen och därför svårt att undervisa om på grund av bristande ämneskun-

skaper. Det behandlas därför mindre än andra ämnesområden och examineras bara 

vid ett tillfälle. 

Lärare 4 yttrar även att hen tar upp lite nyheter i undervisningen på grund av 

brist på kunskap om aktuella konflikter till exempel. Hen lyfter även upp tidsbris-

ten och att nyheter väljs bort till förmån för att hålla sig till planeringen. Ifall hen 

tar upp nyheter är det inplanerat innan och inte spontant. 

 

Syfte med metodval 

De olika lärarna lyfter fram olika syften med att de väljer de metoder de gör i 

undervisningen. Värt att nämna är att lärarna i intervjumaterialet inte alltid bes 
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motivera de metodval de nämner, därav finns inte en motivering till varje metod-

val som beskrevs ovan. Det resultat som presenteras på denna forskningsfråga 

bygger därför på de motiveringar som faktiskt framkommer i intervjuerna med lä-

rarna. 

 

Muntligt 

Lärare 2 prioriterar muntliga diskussioner eftersom hen tycker att det är roligt när 

eleverna diskuterar. Lärare 3 använder sig också av mycket muntliga metoder. 

Hen förespråkar gruppdiskussioner för att eleverna lär känna varandra bättre. Lä-

rare 3 har mestadels samtalsprov för att hen tycker att det är roligt och nyttigt för 

eleverna att öva muntligt. Hen skulle helst vilja ha enbart muntliga övningar, för 

att eleverna har så mycket skriftliga övningar i andra ämnen. 

 

Läroboken  

Lärare 1 och Lärare 2 har liknande motiveringar kring deras användande av läro-

boken. Användandet av läroboken påverkas och begränsas hos Lärare 1 på grund 

av dess korthet. Liksom hos Lärare 1 används ofta inte läroboken på lektionerna 

hos Lärare 2, utan den används mest ifall en elev missat en lektion för att ta igen.  

 

Erfarenhet 

Lärare 1 väljer att berätta om sin egen religiösa tillhörighet för att vara öppen och 

kunna använda sig själv som exempel i undervisningen. Hen upplever att eleverna 

tycker att det är spännande och intressant när hen använder sig av sig själv i 

undervisningen, men hen betonar att det måste finnas ett vettigt syfte när hen gör 

det. Att låta eleverna berätta om sin egen religion är en del av undervisningen för 

att de själva tycker att det är roligt. Lärare 1 är tveksam till studiebesök för att det 

finns en risk att företrädare för religionen spär på fördomar som finns hos ele-

verna. Metoden geotag förespråkas istället för att eleverna ska få se var samfun-

den finns i närområdet.  

Att låta eleverna berätta om sin egen religion motiveras genom att Lärare 2 

upplever att eleverna lyssnar bättre och får en bättre förståelse för religionen när 

en klasskamrat berättar. Den sista lektionen slumpar Lärare 2 ut en livsåskådning 

som hen säger sig ha för att få en effekt. Hen menar att det sätter igång elevernas 

reflektioner kring ifall deras syn på hen förändras. Lärare 2 har även under kur-

sens gång olika kläder med religiös anknytning för att trigga elevernas tankar och 

få igång diskussion, samt för att inleda ny religion. 

Lärare 3 Eleverna får prata med en närstående om livsåskådning för att resulta-

tet brukar bli ett lyft och något eleverna inte pratat om med närstående tidigare. 

Hen använder sina egna erfarenheter för att ge exempel och dela erfarenheter. Lä-

rare 3 menar att det öppnar dialogen och ger ett bra klassrumsklimat, även om det 

finns risker med det. 

Lärare 4 anser att elever som vill berätta om sin egen religion kan vara en re-

surs. Hen berättar inte alltid om sin egen religiösa tillhörighet för att det inte är re-

levant. Dock berättar hen om sina egna erfarenheter, men på ett objektivt sätt. Ele-

verna får skriva om sin egen livsåskådning för att Lärare 3 ska få en uppfattning 

om vilken klass hen har framför sig samt för att eleverna tycker det är spännande. 

 

Anpassning 

Samtliga lärare lyfter upp att de använder olika typer av metoder som anpassas ef-

ter olika elevgrupper.  
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Genom att lyfta upp exempel på religioners synsätt och hitta motsvarigheter i 

elevernas synsätt hoppas Lärare 1 att eleverna ska få en förståelse för att det inte 

är så olika. Att kontinuerligt koppla undervisningsinnehållet till elevernas vardag 

görs för att eleverna ska se de spår av religion som kan finnas där, exempelvis id-

rottares ”religiösa” ritualer innan match. Lärare 1 försöker ofta koppla till elever-

nas intresse på det sättet, för att de ska tycka att det är mer intressant. Genom att 

välja att anpassa metod efter klassen tycker sig Lärare 1 få en mer givande under-

visning, då hen exempelvis vid diskussion kan välja att lägga till olika frågor be-

roende på klass. 

Lärare 2 uttrycker att hen väljer att ha olika utgångspunkt för undervisningen 

beroende på klassen eftersom det gör det lättare att diskutera. Exempel på detta 

kan vara att utgå ifrån elevernas intresse eller deras frågor. Att försöka koppla in-

nehållet till eleverna egna liv görs för att de inte ska fastna i enbart basfakta om 

religion. Eleverna får skriva om sin egen livsåskådning för att läraren ska få en 

uppfattning om hur de tänker så att hen kan planera diskussionerna efter det. 

Lärare 3 uttrycker att hen anpassar efter elevgrupp i och med att hen har undvi-

kit vissa (känsliga) ämnen efter klassen. 

Lärare 4 anpassar metod efter grupp eftersom hen uppfattar att anpassningar 

kan begränsa eller berika det valda arbetssättet.  

 

Medier 

Lärare 1 och Lärare 2 motiverar användningen av medier i undervisningen genom 

att eleverna ska se kopplingen mellan medier och religion och för att låta eleverna 

få ta del av hur religion kan användas i kultur. 

Lärare 2 betonar att film och klipp används för att eleverna ska få se sådant 

som de inte kan eller får uppleva i sin vardag. Till exempel se hur personer i andra 

samhällen uttalar sig och tänker eller ritualer och ceremonier. Nyhetsklipp an-

vänds för att visa vilken bild media kan presentera av religioner eller händelser. 

Lärare 2 upplever att valet av film och klipp försvåras av att det kan bli exotifie-

rande, men hen menar att man då får väga upp med något annat som motverkar 

bilden. Hen betonar även att man hela tiden måste prata om de filmer eller klipp 

som visas för att de inte ska landa fel hos eleverna. Användningen av film begrän-

sas av tidsbrist, vilket gör det svårt att visa en hel film. 

Lärare 3 strävar efter att använda nya och aktuella klipp för att inte verka gam-

malmodig och inaktuell. Hen försöker välja program och klipp medvetet, som lyf-

ter fram något på ett bra sätt, exempelvis ett modernt sätt att se religion. Precis 

som Lärare 2 lyfter Lärare 3 upp tidsbristen, som gör dock att antal medier som 

kan visas begränsas. 

Även Lärare 4 förespråkar film som hen uppfattar på något sätt blir på riktigt 

för eleverna, exempelvis när det är en film baserad på en sann händelse. Lärare 4 

lyfter upp att hen inkluderar läsning av urkunder för att eleverna själva ska få se 

vad som står, istället för att lita på antaganden. Eleverna får då också bilda sig en 

egen uppfattning och tolka själva. 

 

Allmänna metoder  

Lärare 1 betonar att det vid val av metod måste finnas ett vettigt syfte, det vill 

säga, något som får eleverna att lära sig något och tänka till. Det vill Lärare 1 

uppnå genom att erbjuda nya eller annorlunda bilder av religion än det som ele-

verna kanske vanligtvis ser. 
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Lärare 3 jobbar ämnesöverskridande för att eleverna inte ska få samma stoff 

dubbelt. Hen lyfter fram att metod ibland väljs beroende på tid och bekvämlighet, 

exempelvis för att hinna sätta betyg innan slutdatumet. Lärare 3 menar att ett vari-

erat arbetssätt med korta perioder av samma aktiviteter är användbart då hen upp-

fattar att elever inte kan koncentrera sig på samma sak länge. Lärare 3 Låter ele-

verna sätta sig in i andra människors situation för att det skapar motivation och in-

tresse hos eleverna. Hen inleder med ”vad är religion” för att eleverna ska ha fått 

ur sig egna åsikter och sedan kunna tänka utifrån andra. 

Lärare 4 strävar efter att eleverna ska jobba och leta kunskap för att lärandet 

ska ske hos eleverna. Hen förespråkar hemarbete för att man i klassrummet ska 

kunna göra bedömningar och inte behöva ha så mycket prov. 

 

Övriga syften 

Lärare 1 betonar att hen strävar efter att skapa ett klassrumsklimat där eleverna 

vågar öppna upp sig om sin tro och att själv få dem att våga. Hen strävar efter att 

skapa ett tillåtande klassrumsklimat för att alla ska kunna säga vad de vill, utan att 

vara rädd för att få lägre betyg eller bli ifrågasatt. Lärare 1 väljer att inte ha exam-

inationer för ofta för att eleverna då tröttnar eftersom de har många olika ämnen. 

Lärare 1 framhåller att hens eget intresse påverkar valen av metod och också 

material.  

Lärare 3 väljer placering i klassrummet för att blanda klassen och inte märka 

av vilket program eleverna går. Lärare 3 betonar också att religionsämnets särart, 

där man diskuterar egna tankar, religion och livsåskådning, gör att en öppenhet är 

nödvändig. Hen väljer att inkludera urkunder för att det är spännande och för att 

eleverna ska få se vad som verkligen står. Lärare 3 betonar demokrati, värdegrun-

den och tolerans i undervisningen för att undvika opassande uttalanden. 

Lärare 4 framhåller för eleverna att hens mål är att bli så lite fördomsfull som 

möjligt, men berättar att det är svårt att bli helt fördomsfri. 

 

4.2. Analys 

Tolkning av resultat i förhållande till religionsbegreppet 

Som tidigare framkommit finns olika definitioner av religion, såväl som olika 

uppdelningar av religioner. I denna uppsats används begreppen ”institutionell” re-

spektive ”icke- institutionell religion”, och även begreppet ”livsåskådning”. Lä-

rarna själva använder dock inte begreppen institutionell och icke- institutionell re-

ligion, dessa begrepp är mina analytiska verktyg. Vid analys av lärarintervjuerna 

tydliggörs då att det framförallt är institutionell religion som åsyftas när de använ-

der begreppet ”religion”, då det ofta är kopplat till de abrahamitiska religionerna. 

Begreppet kan även användas vid omnämnande av hinduism och buddhism, men 

då är det snarare begreppet ”världsreligioner” som används. Vidare kan man se att 

användandet av ”livsåskådning” är mycket begränsat och enbart används i anslut-

ning till prat om elevers eller läraren egen livsåskådning eller när alternativa livså-

skådningar nämns. Utan att dra för omfattade slutsatser om lärarnas användande 

av religionsbegreppet kan man se att de använder begreppet ”religion” främst om 

institutionell religion. 

 

 



 29 

Tolkning av resultat i förhållande till sekularisering och individualisering  

Att institutionell religion generellt sett förlorat i auktoritet i samhället innebär 

följaktligen att institutionell religion förlorat i auktoritet inom de offentliga in-

stitutionerna, såsom skolan. I religionsämnet innebär detta att läraren ska hålla i 

en icke-konfessionell undervisning och följa det innehåll som förespråkas i läro-

planen. Samtidigt kan läraren aldrig vara helt och hållet objektiv och neutral, vil-

ket inte heller de elever läraren möter är. Läraren måste förhålla sig till å ena sidan 

Skolverket och läroplanen, å andra sidan bemöta sin egen och elevernas överty-

gelse. 

Samtliga lärare i denna uppsats ser religionsämnets övergripande syfte som att 

skapa förståelse och acceptans för andra människor. Detta stämmer väl överens 

med det läroplanen framhåller som syftet med religionsämnet. Där beskrivs syftet 

med ord som ”förståelse”, ”öppenhet” och ”respekt” för andra människors synsätt 

och olikheter. Med hjälp av religionsundervisningen ska eleverna förberedas för 

att förstå och leva i ett samhälle kännetecknat av mångfald. Denna stora betoning 

på förståelse och acceptans verkar vara nödvändig, då samtliga lärare beskriver att 

de lägger tid på att motverka fördomar på olika sätt. Två av lärarna uttrycker till 

och med att det nästan är oundvikligt att bemöta fördomar.  

Lärarna tar alla upp hur religion syns i samhället. Det kan vara att kritiskt 

granska hur religion framställs i media, men också poängtera att Sveriges förhål-

lande till religion är rätt ovanligt (Se Resultat). Sekulariseringens påverkan på 

samhällsmedborgarnas syn på religion blir tydlig utifrån lärarnas beskrivningar 

om sina didaktiska val. De gör anpassningar utifrån elevernas attityd till religion, 

exempelvis genom att lägga tid på att bemöta fördomar eller att erbjuda en annan 

syn på religion än den som syns i media.  En slutsats som kan dras utifrån deras 

utsagor är att religion generellt inte har särskilt hög status i klassrummen. Fokus 

på förståelse och acceptans blir därför oundvikligt. 

I lärarnas svar kan man se spår av en individualisering av religion. Detta kan 

vara i form av att den egna religionen, både elevernas och lärarens, får utrymme i 

undervisningen. Eleverna får möjlighet att uttrycka sitt eget synsätt och frihet att 

själva beskriva vad de tror. Denna metod används av tre av fyra lärarna i denna 

uppsats, vilka har positiva erfarenheter av att använda metoden. Detta kan ses som 

ett utryck för en individualisering av religion, då eleverna har en valfrihet som kan 

sammankopplas med ett samhälle präglat av individualism.  

 

Tolkning av resultat i förhållande till Kittelmann Flensners undersökning 

Kittelmann Flensner fann tre diskurser som cirkulerade i religionsklassrummen: 

en sekularistisk diskurs, en andlig diskurs och en svenskhetsdiskurs. Dessa diskur-

ser fanns både hos elever och lärare, vilket gör resultatet intressant för den här stu-

dien, där just lärare är i fokus. 

Den sekularistiska diskursen som Kittelmann Flensner upptäckte kretsar kring 

sekularisering, synsättet på religion som förlegad och individualism. Svenskhets-

diskursen kännetecknas av synen på Sverige som ett kristet land och kristendom 

som ett sätt att avgöra vad som är ”vi” och vad som är ”dem”. Även här är indi-

vidualism en del av diskursen, då religion som inte går emot eller utmärker sig 

jämfört med ”det svenska” ses som accepterat. Dessa två diskurser kan jag till viss 

del se även i denna uppsats resultat. Inte minst då samtliga lärare lyfter fram att 

förståelse för andra människor är religionsämnet övergripande syfte, vilket kan 

tolkas som att det finns en oförståelse som de vill motverka. Detta stödjs vidare av 

att motverkande av fördomar på olika sätt framkommer i lärarnas uttalanden om 



 30 

innehåll, metod och syften. Exempel på detta kan vara betoning av medvetna val 

av material, kritiska reflektioner kring hur religionen lyfts fram i samhället och ett 

syfte att visa nyanser i religioner.  

Individualism är också en del av dessa diskurser. Att lärarna försöker visa på 

hur religion kan en naturlig del av livet på andra platser och deras strävan efter att 

visa på religioner stora inverkan kan ses som en reaktion på att det finns en indivi-

dualistisk syn på religion i klassrummen, där religionen ses som en privatsak. 

Kristendomens särställning i undervisningen framkommer även i den här uppsat-

sens resultat och analyseras vidare i anslutning till Berglunds undersökning. 

En skillnad mellan den här uppsatsens resultat och Kittelmann Flensners resul-

tat är att ingen av lärarna i denna uppsats utger sig för att bidra till varken en seku-

laristisk diskurs eller en svenskhetsdiskurs. Viktigt att notera är dock att den här 

uppsatsen bygger på vad lärarna utger sig för att göra, medan Kittelmann Flens-

ners undersökning bygger på observationer. Det är därför inte orimligt att tänka 

sig att lärarna kanske inte vill framhålla att de talar på ett visst sätt om religion. En 

annan möjlighet är att de inte är medvetna om hur de talar om religion i klassrum-

met själva. 

Den andliga diskursen kännetecknas av uppfattning om att det finns något bor-

tom det rationella och en acceptans av det andliga som är bortkopplat från institut-

ionell religion. 

Bland samtliga lärare i denna uppsats förespråkas att försöka hitta kopplingar 

mellan innehållet och elevernas vardag. En av lärarna uttrycker dessutom att han 

försöker hitta olika uttryck som kan ses som religiösa i elevernas liv. Dessa försök 

att koppla till elevernas vardag kan ses som försök att spela på att vissa uttryck av 

religion är mer accepterat än andra. Genom att lyfta fram hur en idrottares ritualer 

eventuellt kan ses som religiösa framstår kanske andra (institutionella) religioners 

uttryckssätt inte som så underliga. Att lärarna känner att de måste eller vill ta till 

sådana metoder kan tolkas som att det finns en andlig diskurs i även deras klass-

rum.  

När lärarna beskriver att de vill skapa förståelse och motverka fördomar verkar 

det vara med institutionella religion, särskilt islam, i fokus. Detta kan tolkas som 

att det framförallt är institutionella religioner som eleverna inte accepterar, medan 

uttryck för icke- institutionella religion är mer accepterade. Det här kan ses som 

ytterligare ett tecken på en andlig diskurs i lärarnas klassrum. 

Samtliga lärare framhåller att de behandlar frågan om vad religion är i under-

visningen. En tolkning av det kan vara att lärarna vill att deras undervisning ska 

visa på att religion kan vara många olika saker. Ifall det finns en andlig diskurs i 

lärarnas klassrum kan detta vara ett sätt att göra de skarpa gränserna mellan icke-

accepterad institutionell religion och accepterad icke- institutionell religion lite 

mer suddiga.   

 

Tolkning av resultat i förhållande till Berglunds studie 

Berglund utreder hur det svenska religionsämnet kan ses ha både objektiv och lut-

hersk protestantisk karaktär. Berglund lyfter fram kristendomens särställning i den 

svenska skolan, vilket man även kan se hos lärarna i denna uppsats undervisning. 

Lärarna motiverar detta med kristendomens särställning i läroplanen, såväl som 

kristendomens särskilda ställning i skolan och samhället. En av lärarna uttrycker 

dock att kristendomen är nedskuren i hens undervisning jämfört med tidigare. 

Kristendomen används också av någon av lärarna som utgångspunkt för jämfö-
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relse mellan religioner. Denna lärare lyfter fram att hon brukar spela ut kristendo-

men mot islam, för att visa på att det finns bättre och sämre nyanser i alla relig-

ioner. Detta kan tolkas som att kristendom uppfattas som ”det normala” och där-

med kan visas i mindre smickrande ljus.  

Att det svenska religionsämnet uppfattas som objektivt är den andra aspekten 

Berglund tar upp. Här finns en mer uttalad strävan hos lärarna i denna uppsats att 

vara objektiva i sina roller som lärare. Detta uttrycks exempelvis då lärarnas val 

kring att berätta om sin egen religiösa tillhörighet eller inte. De lärare som väljer 

att berätta om sin religiösa tillhörighet gör det på grund av en strävan efter öppen-

het i klassrummet, för att kunna använda sig av sig själv i undervisningen eller för 

att kunna berätta om egna erfarenheter, men de betonar samtidigt att de ändå hål-

ler sig objektiva. Strävan efter objektivitet visar sig även exempelvis vid material-

val och vid strävan efter att presentera alla religioner på ett rättvisande sätt. Lä-

rarna lyfter fram läroplanen och att det innehåll och metoder som framkommer 

där innebär att eleverna ska ges möjlighet att kunna beskriva samtliga världsrelig-

ioner nyanserat och utförligt.  

 

Tolkning av resultat i förhållande till Jonssons studie 

Jonssons studie beskriver religionsläraruppdraget som att det befinner sig emellan 

tradition och förnyelse, samt som ett gränslöst uppdrag på begränsad tid. De 

aspekter Jonsson lyfter upp är religionsläraryrkets objektiva och samtidigt kristen-

domspräglade sidor. Hon lyfter även upp religionsläraruppdragets vidd, begränsat 

av tidsbrist och läroplanen. De utmaningar som Jonsson utläser för religionslärare 

är sådana som både tidigare forskare i forskningsgenomgången såväl som lärarna i 

denna uppsats lyfter fram. Religionsämnets både objektiva och kristendomspräg-

lade karaktärsdrag i förhållande till denna uppsats resultat utvecklas utförligare 

ovan, i anslutning till Berglunds studie.  

Beträffande den tidsbrist som Jonsson lyfter upp kan man se att tidsbristen 

även är något som förekommer i denna uppsats resultat. Lärarna hänvisar genom-

gående till hur bristen på tid påverkar både innehållsval och metodval, exempelvis 

vid hur mycket stoff som kan tas upp eller hur många medier som kan innefattas. 

Jonsson menar att tidsbristen i kombination med läroplanens omfattande formule-

ringar bidar till att religionsundervisningen riskerar att bli ytlig.  

Detta är också något som lärarna i denna uppsats uttrycker. Exempelvis ut-

trycker två av lärarna att fördjupningar oftast inte hinns med. Lärarna hänvisar 

även till läroplanen som ibland begränsande, då den nu är mer omfattande och 

därmed påverkar hur mycket stoff som kan tas upp om varje ämnesområde. En av 

lärarna lyfter dessutom upp att hålla sig till planeringen är så pass viktigt att inne-

håll som ses som relevant (nyheter) ändå väljs bort för att hinna med planeringen. 

 

Tolkning av resultat i förhållande till pragmatismen  

Inom pragmatismen betonas att läraren bör koppla det innehåll som ska läras ut 

till elevernas erfarenheter för en lyckad inlärning. Detta är något som framkom-

mer tydligt hos lärarna i denna uppsats. Flera av metoderna de använder sig av är 

olika typer av koppling till elevernas erfarenheter. Ett exempel är det som i den 

här uppsatsen kallas ”erfarenhetsbaserade metoder”. Dessa metoder kan vara att 

lärarna låter eleverna berätta om sin egen religion, att lärarna berättar om sina er-

farenheter eller att eleverna får en ny erfarenhet i och med ett studiebesök. Ett an-

nat exempel är det som kallas ”anpassningsmetoder” i denna uppsats. Metoderna 
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inom denna kategori kan vara att lärarna på olika sätt kopplar undervisningsinne-

hållet till just den klass hen har framför sig. Det kan vara att bygga på elevernas 

förförståelse, att koppla till elevernas vardag eller anpassa utgångspunkt för 

undervisningen beroende på klass. 

Inom pragmatismen betonas även att den kunskap som lärs ut ska hjälpa ele-

verna förstå samhället. Detta synsätt på kunskap återfinnes även hos lärarna i den 

här uppsatsen, inte minst då de alla uttrycker att religionsämnet övergripande syfte 

är att eleverna ska få förståelse om religioner (i samhället). Genom att lära ele-

verna om religion hoppas lärarna att de ska få en ökad förståelse för deras uttryck, 

som syns på olika sätt i samhället. Ett tydligt exempel som samtliga lärare låter 

vara en del av undervisningen är kritiska reflektioner kring hur religioner syns i 

samhället, exempelvis i media. Här låter lärarna eleverna se hur religion syns i 

media, vilket i kombination med kunskap om religionerna kan hjälpa eleverna att 

förstå samhället och hur religioner kan porträtteras på olika sätt. 

Vidare är språket en viktig del av inlärningen inom pragmatismen och kun-

skapsförmedlande metoder genom språk och kommunikation förespråkas därför. 

Lärarna i denna uppsats använder i varierande grad, en av dem nästan uteslutande. 

Det kan vara genomgångar, elevernas redovisningar eller diskussioner. Språkets 

betydelse för inlärning kommer att utvecklas vidare under det sociokulturella per-

spektivet nedan. 

Problembaserat lärande är inom pragmatismen en handfast metod som före-

språkas. En av lärarna i denna uppsats uttrycker att han upplever att eleverna i en 

heterogen grupp är nyfikna på varandras religion och att detta blir en utgångs-

punkt i undervisningen. Detta kan ses som en form av problembaserat lärande, då 

man utgår ifrån frågor som finns i klassen. 

 

Tolkning av resultat i förhållande till sociokulturellt perspektiv  

Inom sociokulturellt perspektiv används begreppen språkliga, respektive materi-

ella redskap. Nästan ingen av lärarna uttrycker att de använder sig av några fy-

siska verktyg i undervisningen, med undantaget av en lärare, som har med föremål 

i undervisningen. Däremot kan man tänka sig att eleverna vid studiebesök och stu-

dieresor oundvikligen stöter på fysiska föremål och att även ifall de kanske inte 

använder dem, iallafall får kunskap om hur och varför de används. Alla lärare an-

vänder också filmer och klipp, där bland annat religiösa ceremonier utövas, vilket 

möjligtvis kan ha liknande effekt för elevernas förståelse för olika föremål. Två av 

lärarna använder dessutom kläder eller accessoarer med religiös koppling i under-

visningen, vilket eventuellt kan ses som materiella redskap, då de används för att 

sätta igång elevernas tankeverksamhet. 

De redskap som lärarna framförallt använder sig av är olika slags språkliga red-

skap. I princip samtliga metoder lärarna beskriver kan kategoriseras som språk-

liga. De skriftliga metoderna lärarna tar upp innefattar användandet av skriftsy-

stem. Muntliga metoder som lärarna beskriver innehåller också skriftliga redskap, 

inte minst då stödord eller anteckningar ofta används vid muntliga metoder. Munt-

ligt och skriftligt överlappar alltså varandra ofta. Både skriftliga och muntliga me-

toder kan ses som uttryck för användandet av språkliga redskap. 

Inom sociokulturellt perspektiv ses dessutom själva språket ofta som det 

främsta redskapet. Även här kan skriftliga metoder ses som användande av språ-

ket som redskap, dock kommer här fokus här ligga på språk i kombination med 

kommunikation. Det sociokulturella perspektivet ser språk som ett sätt att kon-

struera kunskap tillsammans med andra. Överlag förespråkas muntliga metoder, 
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såsom diskussioner, reflektioner och olika muntliga examinationsformer av lä-

rarna. Samtliga lärare använder sig också av olika slags muntliga utbytanden av 

erfarenheter i undervisningen, där lärare och elever får berätta utifrån sina egna er-

farenheter. Dessa muntliga metoder upplevs som intressanta och roliga av både lä-

rare och elever. Dessutom uttrycker lärarna att eleverna lär sig bättre och att det 

skapar ett bättre klassrumsklimat.   

En central teori inom det sociokulturella perspektivet är den om den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Inom den antas att en elev som lärt sig något är 

mycket nära att tillägna sig ytterligare kunskap, med hjälp av stöttning från en mer 

kompetent person, såsom en lärare eller klasskamrat. I de skriftliga metoder som 

lärarna använder sig av, såsom skrivuppgifter och prov, innefattas förmodligen 

återkoppling, vilket kan ses som en form av lärande utifrån den närmaste proxi-

mala utvecklingszonen. Den kunskap eleven uppvisat i den skriftliga uppgiften 

kan med hjälp av återkoppling från läraren hjälpa hen att nå en ny nivå av kun-

skap. 

Det är dock kanske framförallt vi användandet de muntliga metoderna som lä-

rarna beskriver som lärande utifrån den närmaste proximala utvecklingszonen blir 

tydligt. Inom dessa metoder kan eleven få direkt respons av antingen lärare eller 

klasskamrat och ”tvingas” utveckla sin tanke. Vid muntliga metoder utvecklas 

dessutom inte bara de elever som talar i klassrummet, utan även de som bara lyss-

nar har chans att lägga till nya perspektiv till sin kunskap. Inte minst vid de erfa-

renhetsbaserade metoderna får eleverna tillgång till nya perspektiv, då två erfaren-

heter sällan är exakt likadana.  

En av lärarna är särskilt noga med att betona att han strävar efter att hjälpa ele-

verna se sambandet mellan religion och andra områden. Eleverna kanske har kun-

skap om en viss religion, men genom att hjälpa dem se kopplingen till exempelvis 

historia kan de även förstå det sambandet.  

4.3. Slutsatser 

I denna del sammanfattas resultatet som framkommit i denna uppsats. Varje forsk-

ningsfråga kommer svaras på var för sig. 

 

Vilket innehåll förespråkar lärarna för religionsundervisningen?  

Den första forskningsfrågan är ”Vilket innehåll förespråkar lärarna för religions-

undervisningen?”. Svaret som framkommit är att lärarna förespråkar en rad olika 

ämnesområden och att det finns en likformighet lärarna emellan, då mestadels 

samma ämnesområden förespråkas av samtliga lärare. De ämnesområden som hu-

vudparten av lärarna uttrycker att de tar upp är världsreligionerna, om religion och 

livsåskådningar, lärarens eller elevernas egna erfarenheter av religion, etik, relig-

ion i samhället och religion och vetenskap. Detta undervisningsinnehåll kan ses 

som representativt för dessa fyra lärare. 

Vidare analyseras svaret på denna forskningsfråga utifrån de religionsociolo-

giska och didaktiska teorier som används i denna uppsats. Här framkommer att 

det innehålls som väljs i religionsundervisningen kan sägas avspegla samhället, 

såväl som lärarens kunskapssyn. Exempelvis väljs sådant innehåll som kan ses 

hjälpa eleverna förstå och leva i ett sekulärt individualiserat samhälle.  
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Vilka metoder förespråkar lärarna för religionsundervisningen? 

Den andra forskningsfrågan för denna uppsats är ”Vilka metoder förespråkar lä-

rarna för religionsundervisningen?”. Det svar som framkommit liknar svaret på 

den första forskningsfrågan på så sätt att det även här finns en likformighet i lärar-

nas svar. De metoder som lärarna förespråkar är av olika slag, men sorteras efter 

metodens typ. 

I denna uppsats har metoderna delats in på följande vis: muntliga metoder, 

skriftliga metoder, erfarenhetsbaserade metoder, mediebaserade metoder och an-

passningsmetoder. De metoder som kanske framförallt förespråkas är olika slags 

muntliga metoder. Generellt kan de muntliga metoderna ses vara dominerande, då 

även metoder sorterade under ”erfarenhetsbaserade metoder”, ”mediebaserade 

metoder” och ”anpassningsmetoder” kan innehålla inslag av muntliga moment.  

Vidare kan lärarnas metodval förstås utifrån religionssociologiska och didak-

tiska teorier. De metoder som lärarna förespråkar anpassas efter såväl samhället 

som eleverna själva. Exempelvis används kritiska reflektioner för att motverka 

den negativa bild av religion som kan framkomma på olika sätt i det svenska sam-

hället. De inlärningsmetoder som förespråkas kan förstås utifrån lärarnas syn på 

lärande, där det muntliga och språket kan ses som det främsta.  

 

Varför väljs detta innehåll och dessa metoder i religionsundervisningen? 

Den tredje forskningsfrågan för denna uppsats är ” Varför väljs detta innehåll och 

dessa metoder i religionsundervisningen?”. Svaret på denna fråga är även det 

mycket likartat lärarna emellan. Det syfte som lärarna främst framhåller med både 

det innehåll och de metoder som de förespråkar är förståelse och acceptans. Ex-

empelvis kan ett syfte med innehållsval vara att ta upp ett ämnesområde som finns 

med i läroplanen, men också att ta upp innehåll som ger eleverna kunskap och ut-

vecklingsvis förståelse och acceptans. Exempel på syfte med metodval kan vara 

att optimera elevernas inlärning genom muntliga metoder eller att välja metoder 

som hjälper eleverna få nyanserade bilder av religion. 

Andra syften som lärarna lyfter upp med innehållsval kan vara att ta upp något 

som finns med i läroplanen, att välja innehåll som motverkar fördomar, att an-

passa innehåll efter elevgrupp eller att ge kunskap om världsreligionerna. Syften 

med metodval som lärarna förespråkar kan vara att ta hjälp av olika medier för att 

visa olika bilder av religion, att använda muntliga metoder för att förbättra klass-

rumklimatet, att anpassa efter elevgrupp för att göra undervisningen mer intres-

sant och relevant för eleverna eller att använda lärarens eller elevernas egna erfa-

renheter för att det ses som givande.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Diskussionsdelen av denna uppsats består av fyra delar, där varje del lyfter upp 

diskussion och reflektion kring olika aspekter av uppsatsen. Den första delen inne-

håller reflektioner kring uppsatsens teori och den andra delen innefattar reflektion 

kring den metod som använts i uppsatsen. I den tredje delen diskuteras denna upp-

sats resultat kopplat till forskningsgenomgångens resultat. Den fjärde och sista de-

len diskuterar uppsatsens bidrag såväl som möjlig vidare forskning.  

 

Teoretisk reflektion 

I den här delen diskuterar och reflekterar jag över de teorier som använts vid arbe-

tet med uppsatsen. De teorier som använts i denna uppsats är dels religionsociolo-

giska, dels didaktiska. De religionsociologiska är teorier kring sekularisering, in-

dividualisering av religion och religionens roll i den offentliga sfären. Pragmatism 

och sociokulturellt perspektiv är de didaktiska teorier som använts. Båda dessa te-

orier rör lärande och inlärning. 

De religionsociologiska teorierna har fungerat som stomme i uppsatsen, då de 

bidragit med begrepp att analysera resultatet med. Det som har fungerat bra med 

teorierna är att de har stöttat det resultat som framkommit, samtidigt som de hjälpt 

mig att behålla fokus på det som är relevant för uppsatsen. Genom att applicera 

begreppen på resultatet har jag kunnat komma fram till en relevant och samman-

hållen analys. De religionsociologiska begreppen har använts genomgående vid 

analysen av resultatet, vilket innebär att de inte använts för att svara på en särskild 

forskningsfråga, utan genomsyrar samtliga. För att utveckla teori skulle man 

kunna tänka sig att lägga till ytterligare teorier och begrepp, vilket skulle kunnat 

bidra till en djupare förståelse av materialet. Dock finns då risken att analysen blir 

alltför spretig och att uppsatsens utbredning blir för omfattande.  

De didaktiska teorierna har fungerat väl för att analysera de metoder som lä-

rarna förespråkar, det vill säga, den andra forskningsfrågan. Genom att utgå ifrån 

två didaktiska traditioner kunde lärarna metodval belysas och begrepp från tradit-

ionerna appliceras. Då lärarna förespråkade liknande metoder valdes att använda 

de teorier som gav den mest givande analysen. Man hade självklart kunnat lägga 

till ytterligare didaktiska teorier, ur vilka åtminstone vissa begrepp hade kunnat 

användas. På grund av platsbristen valdes dock att enbart ta upp de två mest pas-

sande. 

 

Metodisk reflektion 

I denna del reflekterar och diskuterar jag över metoden som använts i denna upp-

sats. Den metod som använts är kvalitativ textanalys med analysstilen crys-

talliztion analysis style tillsammans med systematisk textkondensering. Denna 

metod valdes utifrån uppsatsen syfte, vilket var att undersöka lärares didaktiska 

val. Att använda en kvantitativ metod hade självklart kunnat göras, men resultatet 

hade varken blivit särskilt talande eller givande, då materialet är ett intervju-

material. 
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Överlag har den valda metoden fungerat bra och bidragit till ett flexibelt arbets-

sätt. Då materialet innefattar delar som inte är relevanta hjälpte analysstilen mig 

att utkristallisera vad som var relevant för denna uppsats och vad som inte var det. 

Vidare användes systematisk textkondensering för att analysera det relevanta 

materialet. De fyra stegen fungerade som en tydlig vägledning i analysarbetet. 

Textanalysens flexibla utformning bidrog dock till att jag vid behov även kunde 

frångå eller kasta om de fyra stegen för att få ut det mesta av materialet.  

Det som har fungerat sämre med metoden är att jag upplever att det finns en 

osäkerhet kring hur jag tolkat materialet. Även om jag självfallet genomgående 

försökt vara medveten om min egen forskarroll och försökt tolka rättvisande finns 

alltid en risk för misstolkningar. Denna osäkerhet kan sägas öka då jag fått låna 

intervjumaterial ur ett större forskningsprojekt, och därför inte varit närvarande 

vid intervjuerna. Detta bidrar till att nyanser som intervjuaren kunnat uppleva inte 

alltid blir tydliga vid läsande av transkriberingen. På grund av detta har jag varit 

försiktig vid tolkningen och hellre valt bort delar än att ta med något jag kanske 

misstolkat fram i resultatet. 

 

Empirisk reflektion 

I denna del jämförs hur väl denna uppsats resultat överensstämmer med de resultat 

som framkom i forskningsgenomgången. 

Mitt resultat visar att lärarna i de fyra intervjuer som använts som material fö-

respråkar likande undervisningsinnehåll, metoder och syften. Även ifall man kan 

se nyanser i olika riktningar i deras svar verkar de överlag vara överens om sina 

didaktiska val. Denna likformighet i lärarna svar var något som jag inte förvän-

tade mig. Jag uppfattar detta som positivt, då till viss del motbevisar den spretig-

het undervisning ofta beskylls för. Istället verkar det som att samtliga lärare i 

denna uppsats tolkat det styrdokument de har att utgå ifrån, läroplanen, på lik-

nande sätt. Att de ser religionsämnets syfte som på likartat sätt bidrar förmodligen 

också till likformigheten. Något man kan utläsa i deras svar är hur samhället och 

religionens plats där är något som de genomgående refererar till. Både när de be-

skriver innehåll, metod och syfte. Det kan vara genom att påvisa världsreligioner-

nas uttrycksätt i människors vardag, kritiskt reflektera över samhällets framställ-

ning över religion eller genom att välja innehåll och metod utefter samhällssituat-

ion.  

Jämfört med de forskare som togs upp i forskningsgenomgången, Berglund 

(2013), Kittelmann Flensner (2015) och Jonsson (2016), skiljer sig metod, 

material och syfte från denna uppsats.  

Berglund lyfter upp olika aspekter som påverkat den svenska religionsunder-

visningens utformning och genom detta påvisar hon hur man kan se på undervis-

ningens karaktär. Trots att mycket skiljer lyfter Berglund ändå upp relevanta 

aspekter för denna uppsats, framförallt hur religionsämnet kan ses som både ob-

jektivt och luthersk protestantiskt. Objektivitetsbegreppet och kristendomens sär-

ställning har varit särskilt användbart för denna uppsats, då detta är något som går 

att utläsa i lärarnas svar. Det är uppenbart att lärarna strävar efter objektivitet, me-

dan de samtidigt måste förhålla sig till läroplanen och kristendomens särställning 

där. Berglund påvisar även kristendomens särställning i den svenska skolan över-

lag, vilket är viktigt att ha i åtanke. Berglunds artikel bidrar också med en histo-

risk kontext, såväl som en inblick i läroplanens Lgr11 utformande. Detta hjälper 

en kontextuellt förstå den situation lärarna i denna uppsats befinner sig i bättre. 
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Kittelmann Flensners undersökning skiljer sig också från denna uppsats i och 

med att den bygger på observationer i klassrum av både elever och lärare. Detta 

innebär att undersökningen tar upp både lärares och elevers diskurser, medan 

denna uppsats fokuserar på lärare. I och med att metoden skiljer sig har Kittel-

mann Flensner också haft möjlighet att se hur det verkligen ser ut i klassrummen, 

medan jag måste lita på lärarnas utsagor om vad som sker. Även ifall denna upp-

sats och Kittelmann Flensners undersökning skiljer sig åt på flera sätt har jag ändå 

funnit den användbar. De tre diskurser som Kittelmann Flensner identifierade 

kunde jag även till viss grad finna i mitt material.  

Jonssons studie kring religionsläraruppdraget lyfter upp två faktorer som jag 

också kan se i mitt resultat; religionsämnets både objektiva och kristendomspräg-

lade sidor, samt tidsbristens och läroplanens utformnings påverkan. Även ifall 

Jonssons studie har en annan fokus än denna uppsats fann jag den användbar. 

Detta beror framförallt på att den tydligare än de andra forskarna lyfter upp tids-

bristsaspekten i förhållande till läroplanen. Då lärarna i denna uppsats hänvisar till 

tidsbristen och läroplanens utformning genomgående i materialet, bekräftar Jons-

sons studie att de inte är ensamma om att finna religionsläraruppdragets didak-

tiska val som utmanande. Vidare bekräftar Jonssons studie att ämnets två sidor, 

den objektiva och den konfessionella, som även beskrivs av Berglund och lärarna 

i denna uppsats är vitt utbrett.  

Jämfört med de forskare som tagits upp och diskuterats i uppsatsen är bidrar 

denna uppsats med en tydlig fokus på fyra lärares didaktiska val. I och med att 

bara fyra lärarintervjuer använts som material får dessa fyra lärare verkligen 

komma till tals. Uppsatsens begräsande storlek blir därmed även en styrka, då 

dessa fyra lärares utsagor inte blir fyra i mängden, utan verkligen får utrymme. 

 

Avslutande reflektioner 

De förslag till vidare forskning som arbetet med denna uppsats lett till är under-

sökningar som fokuserar på religionslärares ämnesdidaktiska val, såväl som deras 

dagliga upplevelser och erfarenheter i sin yrkesroll. Under arbetet med denna upp-

sats upplever jag att det varit svårt att hitta forskning som fokuserar på just detta, 

särskilt sådan som behandlar en svensk kontext. Vidare skulle det vara intressant 

att se forskning på hur religionslärare hanterar de utmaningar och svårigheter som 

framkommit i denna uppsats, exempelvis förekommande diskurser där religion 

nedvärderas, den både objektiva och kristendomspräglade läroplanen och tidsbris-

ten. Som tidigare nämnt pågår ett forskningsprojekt där religionsundervisning i 

senmoderna Sverige är i fokus, vilket kanske kan ge svar på några av dessa frågor. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka fyra religionkunskapslärares di-

daktiska val, med utgångspunkt i de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför. 

Frågeställningarna som används har varit de tre följande:  

 

 Vilket innehåll förespråkar lärarna för religionsundervisningen? 

 Vilka metoder förespråkar lärarna för religionsundervisningen? 

 Varför väljs detta innehåll och dessa metoder i religionsundervisningen? 

 

Den metod som använts har varit textanalys med systematisk textkondensering 

som tillvägagångssätt. Denna metod har tillämpats på materialet, vilket har varit 

fyra stycken lärarintervjuer. De teorier som använts har varit både religionssocio-

logiska och didaktiska. Från dessa teorier har koncept och begrepp hämtats och 

applicerats vid analys av resultatet. 

De slutsatser som framkommit i denna uppsats är att det innehåll, de metoder 

och de syften med innehållsval och metodval som lärarna lyfter fram kan ses av-

spegla det sekulära och individualiserade samhälle där de är verksamma. Detta tar 

sig uttryck i lärarnas formuleringar kring deras didaktiska val, då de strävar efter 

att sprida kunskap och skapa acceptans för religion. Det innehåll, metoder och 

syften de förespråkar handlar framförallt om att skapa förståelse för ett kontrover-

siellt ämne i Sverige – religion.  
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