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Abstract 
Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning tidigare gymnasieelever upplever att 

religionsundervisningen i den svenska gymnasieskolan har varit förberedande för ett liv i samhället 

efter avslutade studier. Vidare undersöker uppsatsen även tidigare gymnasieelevers upplevelser av 

religionsundervisningen som betydelsefull och bristfällig. För att erhålla ett resultat har fyra 

semistrukturerade intervjuer med tidigare gymnasieelever som läst religionskunskap 1 & 2 utefter 

Gy 11 gjorts. För att visa på i vilken utsträckning religionsundervisningen har varit förberedande för 

informanterna har insamlat material analyserats utifrån en flerdimensionell utbildningsfilosofisk 

karta vilken anger hur lärarens spektrum av urval och innehåll är inordnat i flera spänningsfält av 

huruvida undervisningen ska syfta till att förvalta en tradition, ett kulturarv, eller om den istället ska 

syfta framåt och förbereda för framtiden. Undersökningen visar att religionsundervisningen i stor 

utsträckning har varit förberedande för ett liv i samhället efter avslutade studier för informanterna 

och att det innehåll och de undervisningsmetoder som informanterna upplevde vara bristfälliga i 

hög grad går att koppla till en åstundan efter en undervisning där diskussion, samtal, projekt- och 

temaarbeten,  konfliktfyllda frågor, grupparbeten och problemlösning är centrala aktiviteter. Vidare 

visade undersökningen på en åstundan efter problembaserad, reflekterande, samtidsrelevant och 

problemlösande undervisning där elevernas erfarenheter och intressen är i fokus. 

Nyckelord: Religionskunskap, Gymnasieskolan, Religionsundervisning, Perennialism,  

Utbildningsfilosofi, Essentialism, Progressivism, Rekonstruktivism, Undervisningsinnehåll, 

Undervisningsmetod 
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1. Inledning 
Sommaren 2011; jag hade precis tagit studenten. Jag hade just blivit fri från det dagliga kravet att 

studera, kravet att anamma ny kunskap och kravet att förstå något jag ändå inte upplevde vara 

betydelsefullt. Jag hade just tagit studenten. Det var åtta år sedan. Idag tycker jag annorlunda. Idag 

är jag tacksam för den kunskap jag fick till mig under min gymnasietid, kunskap jag för åtta år 

sedan upplevde vara betydelselös, kunskap jag idag istället finner betydelsefull, kunskap jag idag 

har stor nytta av, både i mitt vardagsliv men även i mina pågående studier till gymnasielärare. 

Diskussioner om huruvida den svenska gymnasieskolan ska sikta mot en traditionell undervisning 

med förmedling av ett kulturarv som mål eller en medborgarförberedande undervisning med den 

framtida medborgaren i sikte har länge florerat inom den svenska skolvärden. Inte minst under 

mitten av 1950-talet då skolan skulle komma att fungera som en viktig byggsten i skapandet av ett 

demokratiskt samhälle, en utveckling som än idag är aktuell. Trots detta visar forskning idag, 70 år 

senare, att eleverna i den svenska skolan inte ges tillräckligt med utrymme för att utveckla en 

gedigen kunskap om människors likhet och olikheter och kunskaper som ger eleverna de bästa 

förutsättningarna för att bli ansvarstagande och aktiva människor i samhället, både under och efter  

avslutade studier. Vetskapen fick mig att fundera. Vilken plats om inte skolan där eleverna i 

genomsnitt spenderar 40 timmar i veckan i 13 år, ska förbereda inför livets alla möten, och 

prövningar? Vilken plats om inte skolan, ska ge eleverna kunskap och värden som är nödvändiga i 

framtiden, efter avslutade studier?  

Som blivande gymnasielärare i ett ämne där undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en 

samhällssyn som präglas av öppenhet beträffande livsstilar, livshållningar och människors olikheter 

samt ge eleverna möjligheten att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av 

mångfald, finner jag det därför vara av stor relevans att undersöka hur ämnet religionskunskap i den 

svenska skolan lyckas med just detta; att förbereda eleverna för livet efter studenten.  
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1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att, utifrån fyra halvstrukturerade intervjuer med tidigare 

gymnasieelever, undersöka i vilken utsträckning undervisningen i ämnet religionskunskap i den 

svenska gymnasieskolan lyckas verkställa skolans uppgift att förmedla kunskaper och förbereda 

eleverna för att arbeta och verka i samhället efter avslutade studier. Vidare är syftet att få en insyn i 

hur tidigare gymnasieelever upplever att religionsundervisningen under deras gymnasietid var  

betydelsefull och bristfällig. Detta för att bilda mig en uppfattning om urval gällande 

undervisningsinnehåll och undervisningsmetod i min framtida yrkesroll som religionslärare i 

gymnasieskolan. Insamlad empiri kommer att analyseras utifrån Englunds (1997) flerdimensionella 

utbildningsfilosofiska karta vilken anger hur lärarens spektrum av urval och innehåll är inordnat i 

flera spänningsfält av huruvida undervisningen ska syfta till att förvalta en tradition, ett kulturarv, 

eller om den istället ska syfta framåt och därmed förbereda för framtiden. 

1.2 Frågeställningar 
- I vilken utsträckning upplever tidigare gymnasieelever att religionsundervisningen har varit 

förberedande för ett liv i samhället efter avslutade gymnasiestudier? 

- Vilket undervisningsinnehåll och vilka undervisningsmetoder upplevs av tidigare gymnasieelever 

vara betydelsefulla och därtill bristfälliga i religionsundervisningen i gymnasieskolan? 

- Hur kan tidigare gymnasieelevers syn på undervisningen i religionskunskap influera min 

framtida yrkesprofession som gymnasielärare gällande urval av undervisningsinnehåll och 

undervisningsmetoder? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för studiens syfte och tillhörande frågeställningar. Vidare ges 

en bakgrund till uppsatsområdet där gymnasieskolans uppdrag och övergripande mål, 

religionskunskapsämnets utformning och innehåll presenteras. Bakgrundskapitlet avslutas med ett 

religionsdidaktiskt resonemang kring varför religionskunskap anses vara ett viktigt ämne att läsa i 

den svenska gymnasieskolan idag. Vidare ges en översiktlig presentation av tidigare forskning inom 

områdena religionsundervisning som en förberedelse för framtiden och religionskunskapsämnet i 

gymnasieskolan. I uppsatsens fjärde kapitel, metod och genomförande, ges en utförlig beskrivning 

av uppsatsens forskningsansats, urvalsprocess, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Vidare 

presenteras de etiska överväganden som tagits längs arbetets förlopp. Uppsatsens metod- och 
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genomförandekapitel avslutas med en redogörelse av intervjuernas utformning och hur processen 

kring bearbetning av insamlad data har sett ut. I uppsatsens femte kapitel presenteras det teoretiska 

perspektiv som vidare används som analysredskap i uppsatsen: En flerdimensionell 

utbildningsfilosofisk karta. I påföljande kapitel redogörs insamlad empiri från fyra 

halvstrukturerade intervjuer. Vidare görs en analys av uppsatsens resultat i det sjunde kapitlet. 

Analysen tar sin utgångspunkt i den flerdimensionella utbildningsfilosofiska kartan vilken 

presenterades i uppsatsens femte kapitel. I uppsatsens avslutande kapitel förs en diskussion kring 

huruvida uppsatsens resultat kan komma att påverka min framtida yrkesprofession som 

gymnasielärare i religionskunskapsämnet. 
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2. Bakgrund 
I bakgrundskapitlet presenteras till en början gymnasieskolans uppdrag gentemot eleverna gällande 

skolans värdegrund och övergripande mål. Vidare presenteras religionskunskapsämnets utformning 

och innehåll. Kapitlet avslutas med ett religionsdidaktiskt resonemang kring varför 

religionskunskap anses vara ett viktigt ämne att läsa i den svenska gymnasieskolan. Resonemanget 

tar sin utgångspunkt i Löfsteds (2011) bok Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i 

skolan. 

2.1 Skolans uppdrag 

Enligt styrdokumenten för den svenska gymnasieskolan vilar skolverksamheten på en demokratisk 

grund vilket innebär att undervisningen i högsta utsträckning ska ta utgångspunkt i de demokratiska 

värderingar som ligger till grund i det svenska samhället. Vidare ska skolan som organisation och 

varje enskild lärare verka som mellanhand i avseende att ”förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna […] som det svenska samhället vilar på.”  Detta innebär att eleverna, 1

genom undervisning präglad av ett medbestämmande och en öppenhet, ska utveckla en förståelse 

och respekt för människors likhet och olikheter, oavsett bakgrund. Vidare ska den svenska skolan, 

genom gedigen kunskap, öppna diskussioner och aktiva insatser av både lärare och organisation, 

motverka all form av främlingsfientlighet. Skolan och samtliga verksamma lärare ska således, med 

utgångspunkt i samtliga undervisningsämnen, frambringa en tolerans hos eleverna.  Vidare ska den 2

svenska gymnasieskolan dessutom vara öppen och tillgänglig för skilda uppfattningar och 

uppmuntra att de förs fram. Även detta ska möjliggöras inom samtliga undervisningsämnen.   3

Förutom ansvaret att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna har den svenska 

gymnasieskolan huvuduppgiften att överföra kunskaper till eleverna och skapa förutsättningar för 

att understödja deras utveckling till att bli ansvarstagande och aktiva människor i yrkes- och 

samhällslivet. Detta innebär att undervisningen i samtliga gymnasieämnen ska överföra värden, 

förmedla relevant kunskap och förbereda eleverna för att arbeta och verka i samhället under och 

efter avslutade studier.  Lärarens uppgift blir således att organisera och genomföra undervisningen 4

 Skolverket 2011a.  1

 Skolverket 2011a. 2

 Skolverket 2011a.3

 Skolverket 2011a. 4
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så att eleverna upplever den förmedlade kunskapen som meningsfull.  Elevernas utveckling mot att 5

bli ansvarstagande och aktiva människor i yrkes- och samhällslivet under och efter avslutade 

gymnasiestudier ska ske i förhållande till ett kritiskt tänkande, granskning av fakta samt genom att 

inse konsekvenserna av olika alternativ. Det är därför av stor betydelse att skolan, med 

utgångspunkt i samtliga undervisningsämnen, förser undervisningen utifrån ett internationellt 

perspektiv vilket innebär att undervisningen ska förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare 

kontakter över nations- och kulturgränser, samt bidra till att utveckla elevernas förståelse för den 

kulturella mångfalden i Sverige.  6

2.2 Religionskunskapsämnets utformning och innehåll 

För att borga för en undervisning som är likvärdig för alla elever, oavsett gymnasieprogram, 

inriktning, lärare och skola, finns det så kallade styrdokument. Styrdokument innefattar de regler 

och förordningar som skolan måste följa och arbeta efter. Samtliga undervisningsämnen har 

specifika ämnes- och kursplaner att följa.  Löfstedt (2011) menar att eftersom att samhället ständigt 7

är i föränderlig process, behöver skolans kursplaner med jämna mellanrum också omprövas och 

eventuellt skrivas om. Detta för att skolan ska följa den utveckling som sker utanför skolans väggar. 

En sådan förändring skedde under 2009/2010 då den svenska regeringen utformade uppdraget till 

Skolverket att omarbeta och förändra det innehåll som då stod skrivet i respektive ämnes- och 

kursplan.  8

I början av 2011 kom Skolverkets och regeringens bearbetade kursplaneförslag för gymnasieskolan 

och under hösten 2011 sattes den i bruk. I samband med de förändringar som skedde i de nya 

kursplanerna infördes ett så kallat centralt innehåll. Det centrala innehållet upplyser såväl elev som 

lärare vad som ska behandlas inom respektive skolämne, således även inom religionskunskap. Den 

största förändring som skedde med religionsämnet i de högre skolstadierna var att en större vikt 

lades vid centrala tankegångar inom de stora världsreligionerna och sekulära livsåskådningar, vilket 

av bland annat Löfstedt (2011) var mer än välkommet då det: ”tidigare inte fanns någon 

 Skolverket 2011a. 5

 Skolverket 2011a. 6

 Löfstedt 2011: 10. 7

 Löfstedt 2011: 10. 8
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framskriden progression inom religionsämnet.”  I jämförelse med grundskolan ska 9

religionskunskapen i gymnasieskolan verka för en progression när det bland annat kommer till en 

större betoning på samtida religioner och livsåskådningar och hur dessa kan ta sig uttryck i olika 

livsstilar och livshållningar.  10

För att kursplanerna ska kunna nyttjas och sättas i bruk krävs det enligt Löfstedt emellertid att 

någon tolkar dem och omsätter dem i praktiken, varpå religionsdidaktiken kommer in. Då tiden för 

verksamma religionslärare är begränsad medförs risken att intressanta och viktiga perspektiv och 

ämnesinnehåll inte hinns med. Löfstedt menar därför att religionslärarens didaktiska val har kommit 

att bli avgörande för vad eleverna får med sig för kunskaper i ämnet, och för att återgå till avsnittets 

inledning; skolornas strävan efter en likvärdig undervisning.  11

Nedan presenteras ett utdrag ur religionsämnets syfte, vilket visar på i vilken utsträckning ämnet 

bör agera i överensstämmelse med gymnasieskolans uppdrag att forma demokratiska medborgare, 

överföra värden, förmedla relevant kunskap och förbereda eleverna för att arbeta och verka i 

samhället under och efter avslutade studier: 

Undervisningen […] ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, 

livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. […] Undervisningen 
ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och 
människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett 

samhälle präglat av mångfald. […] Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges 
möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom 

utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva. […].  12

I ämnesplanen för religionskunskap framkommer det att undervisningen ska ta sin utgångspunkt i 

en samhällssyn som är präglad av öppenhet gällande människors livsstilar, livshållningar och 

människors olikheter samt öppna upp för möjligheten att ge samtliga elever en beredskap att förstå 

och verka i ett samhälle präglat av mångfald, där utövare av olika religiösa och kulturella traditioner 

 Löfstedt 2011: 12. 9

 Skolverket 2011b.10

 Löfstedt 2011: 12. 11

 Skolverket 2011a.12
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lever och verkar sida vid sida.  Det framkommer således i ämnesplanen att undervisningen ska 13

utveckla förmågan att förstå och acceptera samhället som en plats med skilda uppfattningar 

gällande livsstil och livshållningar. Religionsämnets syfte är på det sättet i överensstämmelse med 

gymnasieskolans värdegrund och övergripande mål. Frågeställningarna om i vilken utsträckning 

tidigare gymnasieelever upplever att religionsundervisningen har varit förberedande för ett liv i 

samhället efter avslutade gymnasiestudier och i vilken utsträckning tidigare gymnasieelever 

upplever att religionsundervisningen varit betydelsefull och därutöver bristfällig i avseende till 

lärarens val av innehåll och undervisningsmetod, blir sålunda intressanta.  

2.3 Varför läsa religionskunskap i gymnasieskolan? 

Enligt Löfstedt (2011) är religion ett ämne som minst sagt väcker starka känslor och tankar hos 

människor.  I såväl radio, TV, tidningar som på bloggar har människor det senaste årtiondet ljudligt 14

diskuterat hur undervisningen i religionskunskap för den svenska gymnasieskolan bör se ut och 

bedrivas. Religionskunskapen i den svenska gymnasieskolan är enligt Löfstedt idag mer väsentligt 

att diskutera och lyfta fram än någonsin, inte bara då det är ett ämne som väcker starka åsikter utan 

även på grund av dess utrymme för leverans av kunskaper om religioner och andra livsåskådningar 

som är centrala för att förstå nationella och globala händelser i vår samtid. Kännedom om religion 

och religiösa tillhörigheter är således nödvändiga i mötet med människor i vårt pluralistiska 

samhälle.  Löfstedt menar att eleverna, i brist på kunskaper om varför människor i vår omgivning 15

tänker och handlar på ett visst sätt, riskerar att underbygga fördomar och främlingsfientliga 

fördomar om religioner och kulturer, varpå religionskunskapen spelar en avgörande roll i 

situationen av att skapa förståelse och tolerans för de olikheter som råder i samhället. Det är i stor 

utsträckning inom skolans väggar som de flesta elever får sin grundläggande kunskap om religion 

och därmed utvecklar en förståelse för situationer som har med ämnet religion att göra, varpå 

Löfstedt menar att  religionsundervisningens utformning blir väldigt viktig.  16

 Skolverket 2011b.13

 Löfstedt 2011: 9. 14

 Löfstedt 2011: 9. 15

 Löfstedt 2011: 9-10. 16
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3. Forskningsöversikt 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning inom områdena undervisning som en förberedelse 

för framtiden och religionskunskapsämnet i gymnasieskolan. Forskning om tidigare 

gymnasieelevers upplevelser av religionsundervisningen i gymnasieskolan lyser med sin frånvaro i 

ett hav av rapporter och avhandlingar inom området. Det upplevs därför vara särskilt angeläget att 

bidra med forskning utifrån en avsaknad synvinkel och vidare sätta denne i relation till tidigare 

forskning inom området. 

I forskningsarbetet ”The (educational) meaning of religion as a quality of liberal democratic 

citizenship” (2016) har Johan Liljestrand, lektor i pedagogik, och Maria Olson, professor i 

pedagogiskt arbete, undersökt hur undervisande religionslärare i grundskolan beskriver religion när 

det gäller konsekvenser för medborgarskap med särskild hänsyn till religionsämnets roll i skolan. 

Detta med utgångspunkt i att lärares skilda uppfattningar att definiera och förhålla sig till 

religionsbegreppet kan komma att få konsekvenser för elevernas sociala verklighet och vidare 

påverka eleverna i deras agerande mot religiösa och icke-religiösa människor, och även mot sig 

själva.  Författarnas syftesfokus har därmed dels varit att granska begreppet "religion" utifrån 17

svenska religionslärares beskrivningar och dels att diskutera lärarnas föreställningar i förhållande 

till medborgarbildning i skolan med särskild hänsyn till religionsämnet som en källa till social 

sammanhållning.  För att uppnå forskningens syfte och öppna upp för möjligheten att 18

problematisera ovanstående problemformulering genomfördes nio intervjuer med erfarna 

religionslärare i grundskolan.  19

Vid bearbetning och analys av insamlat material framträdde tre betydelsefulla föreställningar om 

religion i lärarnas beskrivningar: 1. Religion är huvudsakligen individuell eller privat. 2. Religion 

betecknar en etnisk vägledning. 3. Religion hänför sig till sociokulturella system för tänkande.  För 20

att visa på hur lärarnas konceptualiseringar och föreställningar om religion kan komma att påverka 

elevernas syn på och uppfattning av religion i samhället, diskuterar Liljestrand och Olson vidare 

religionens och religionsämnets roll i det moderna demokratiska livet i samhället. Liljestrand och 

 Liljestrand & Olson 2016: 151.17

 Liljestrand & Olson 2016: 153. 18

 Liljestrand & Olson 2016: 155. 19

 Liljestrand & Olson 2016: 156. 20
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Olson menar att religionskunskapsämnet och demokratisk utbildning ingår i ett villkorat 

förhållande. Problemet ligger inte i att liberala demokratiska begrepp och uppfattningar saknas i 

lärarnas föreställningar om religion. Problemet och svårigheterna ligger snarare i de konsekvenser 

som lärarnas agerande, utifrån specifika föreställningar, medför. Därför betonar Liljestrand och 

Olson vikten av att lyfta fram aspekten social sammanhållning som en betydelsefull del i ett liberalt 

demokratiskt medborgarskap för eleverna i skolan och i samhället.  Om detta uppdrag inte tas på 21

allvar inom respektive undervisningsämne menar Liljestrand och Olsson att idén om ett 

allomfattande utbildningssystem istället komma att leda till en ökad förfrågan om demokratisk 

utbildning på egen hand.  22

I avhandlingen Jag är neutral! (2017) argumenterar Kittelmann Flensner, lektor i 

utbildningsvetenskap, för att den svenska skolans religionsundervisning idag saknar ett genuint 

intresse för människor som ser världen på ett annat sätt. En avsaknad hon menar att skolan behöver 

ge sig i kast med. Istället för att öppna upp för möjligheten att låta eleverna utveckla ett genuint 

intresse för andra människors trosuppfattningar, menar Kittelmann Flensner att 

religionsundervisningen idag används för att förtydliga den egna, sekulära övertygelsen.  Mot 23

bakgrund att Sverige idag kan beskrivas som ett av världens mest sekulariserade länder samtidigt 

som det är mångreligiöst, har Kittelmann Flensner undersökt vilken typ av religionsundervisning en 

sekulär stat likt Sverige bör bedriva och vilka förhållningssätt till religionsundervisningen i det 

offentligt reglerade skolsystemet som kan vara rimliga att förhålla sig till.  För att åstadkomma ett 24

resultat har deltagande observationer i 24 gymnasieklasser genomförts. Sammantaget deltog 

Kittelmann Flensner under 125 lektioner där samtliga observationer spelades in. Detta för att vidare 

möjliggöra för en diskursanalys av insamlat material.   25

Resultatet i Kittelmann Flensners undersökning visar på att innehållet i religionsundervisningen i 

den svenska gymnasieskolan tenderar att reduceras till ”[…] ett antal fakta och […] något som 

andra, mindre upplysta människor hade eller var en del av […].”  Detta menar Kittelmann Flensner 26

 Liljestrand & Olson 2016: 160-163. 21

 Liljestrand & Olson 2016: 163. 22

 Kittelmann Flensner 2017: 4-5. 23

 Kittelmann Flensner 2017: 7. 24

 Kittelmann Flensner 2017: 15. 25

 Kittelmann Flensner 2017: 29. 26
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medför två huvudproblem för religionsundervisningen: För det första leder det till att eleverna ges 

en föreställning om människor från andra länder med starka religiösa identiteter som inte stämmer 

överens med verkligheten. För det andra menar Kittelmann Flensner att även religiösa elever ska 

kunna känna sig bekväma i en svensk skola. Därför menar hon att religionsundervisningen måste 

generera kunskap som bygger upp ett genuint intresse för ”den andre”.  Vidare visade studiens 27

resultat att religionsundervisningen i stora drag är präglad av innehåll om de olika 

världsreligionerna, detta då många av lärarna upplevde att eleverna saknade allmän kunskap om 

religion och därför valde att lägga ett stort fokus på att förmedla fakta.  28

För att undvika öppna konflikter i klassrummet valde flera av lärarna i Kittelmann Flensners studie 

att låta eleverna arbeta med ”ofarliga” reproducerande faktafrågor som inte genererade några starka 

känslor. Detta förstärkte i sin tur bilden av religion som en samling irrationella och obegripliga 

regler som eleverna uppfattade som svåra att relatera till och förstå. Kittelmann Flensner menar att 

konflikter och ett synliggörande av olika ståndpunkter är helt nödvändiga i en demokrati och 

därmed i skolans medborgarutbildande uppdrag.  För att öppna upp för möjligheten för eleverna att 29

nå målen om förståelse och att förbereda dem för att leva i ett samhälle som präglas av mångfald 

menar Kittelmann Flensner därför att religionsundervisningen behöver pendla mellan inifrån- och 

utifrånperspektiv. Den behöver närma sig religion utifrån en hänsynsfull nyfikenhet på vad det kan 

innebära för olika individer samtidigt som olika företeelser relaterade till religiösa och icke-

religiösa livsåskådningar granskas kritiskt och problematiseras.  Om religion enbart blir 30

främmande och får negativa konnotationer argumenterar Kittelmann Flensner för att det inte är 

konstigt att troende elever blir tysta i klassrummet och att klassrummet inte blir det forum för dialog 

och prövande utforskande samtal som det skulle kunna vara.  Kittelmann Flensner menar att det i 31

religionskunskapsämnet finns möjlighet att hantera delar av dessa utmaningar på ett konstruktivt 

sätt och att religionskunskapsämnet kan bidra med viktiga kunskaper och perspektiv som berikar 

det demokratiska samtalet som behövs i klassrummet idag.  32

 Kittelmann Flensner 2017: 29. 27

 Kittelmann Flensner 2017: 17. 28

 Kittelmann Flensner 2017: 36-37. 29

 Kittelmann Flensner 2017: 34-35. 30

 Kittelmann Flensner 2017: 34-35. 31
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Med huvudsyftet att bidra till utveckling genomförde Skolinspektionen år 2012 en 

kvalitetsgranskning av skolors insatser för religionskunskap i gymnasieskolor. Granskningen kom 

att utmynna i en rapport med titeln Mer än vad du kan tro - Religionskunskap i gymnasieskolan. I 

kvalitetsgranskningen undersöktes religionsundervisningen i 28 kommunala och 19 fristående 

skolor. Granskningen genomfördes genom dokumentanalyser, lektionsobservationer, intervjuer med 

ansvariga rektorer, lärare och företrädare för eleverna samt genom elevenkäter.  33

Resultatet av Skolinspektionens granskning visade på att undervisningen i religionskunskap A och 1 

i stor utsträckning sker i förhållande till styrdokumentens krav och att lärarna i hög grad lyckas 

alstra en god och trygg stämning i klassrummen, något Skolinspektionen menar bidrar till att 

eleverna vågar göra personliga ställningstaganden och argumentera i känsliga frågor. 

Undersökningens resultat framställde även en bild av lärarnas problematik i att finna tillräcklig tid 

till allt som kursen bör täcka, något Skolverket anser kan förändras genom att exempelvis utforma 

undervisningen så att den ger eleverna förutsättningar för att analysera religionernas samtida 

kännetecken och uttryck, och genom att låta etikundervisningen utgöra en av utgångspunkterna för 

elevernas analyser av och arbeten med religioner och livsåskådningar.  34

När det kommer till elevernas uppfattning av religionskunskapsämnet i skolan visade 

undersökningen att många av eleverna anser kursen religionskunskap vara intressant då den förutom 

att generera kunskaper om religioner och livsåskådningar även öppnar upp för möjligheten att 

utvecklas som individ. För de elever som uppvisar ett visst ointresse och en negativ förförståelse för 

ämnet tenderar dock undervisningen att ge mindre utrymme till detta, något Skolinspektionen anser 

utmynna i en kontraproduktiv situation. Det är först när religionsundervisningen har en rimlig 

balans mellan att visa på religioners uttryck utifrån ett verklighetsförankrat perspektiv som eleverna 

upplever att innehållet i undervisningen motverkar fördomar, menar Skolinspektionen.  Vidare 35

visar Skolinspektionens undersökning att eleverna upplever religionsämnet vara intressant när 

undervisningen ger utrymme för dem att reflektera över sig själva och sina liv, varpå 

Skolinspektionen lyfter fram lärarens behov av att i större utsträckning planera och genomföra 

 Skolinspektionen 2012. 33

 Skolinspektionen 2012. 34

 Skolinspektionen 2012. 35
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undervisningen utifrån elevernas intressen och erfarenheter.  Trots ett uppvisande av goda resultat i 36

den omfattande uppdragsgranskningen, menar Skolinspektionen att det alltjämt finns viktiga 

områden inom religionskunskapsämnet där undervisningen måste öka i kvalitet.   37

I forskningsarbetet Teachers’ views on values education: A qualitative study in Sweden and Turkey 

(2013) har Thornberg och Oğuz, professorer i pedagogiskt arbete, undersökt hur verksamma 

grundskolelärare i Sverige och Turkiet förhåller sig till värdeutbildning i skolan, det vill säga de 

processer som det innebär att initiera barn och unga till de värden som samhället vilar på. 

Thornbergs och Oğuzs forskning tar sin utgångspunkt i föreställningen om att Sverige och Turkiet 

båda är europeiska länder med ett sekulärt skolsystem, dock med skilda kulturella och religiösa 

bakgrunder. För att uppnå ett resultat genomfördes 52 halvstrukturerade intervjuer med 26 lärare 

från Sverige och 26 lärare från Turkiet. Samtliga av de deltagande lärarna var behöriga att undervisa 

på grundskolenivå, årskurs 1-9, och deras undervisningsämnen varierade mellan matematik, fysik, 

biologi, kemi,  teknik, historia, religion, svenska, engelska, turkiska, franska och rådgivning.  38

Forskningens resultat visar på att majoriteten av lärarna ansåg relativa värden vara särskilt viktiga 

för eleverna att få ta del av i undervisningen, det vill säga värderingar om hur man behandlar andra. 

Den näst vanligaste uppsättningen värden som lärarna rapporterade var att lära eleverna om 

självansvarsvärden. Enligt de flesta svenska och turkiska lärarna ansågs en viktigt metod för 

värderingsutbildning vara att agerar som förebilder för eleverna i vardagliga interaktioner med 

förhoppningen att eleverna antar ett liknande beteende.  Vidare rapporterade svenska lärare att 39

deras praktik av värderingsutbildning i stor utsträckning handlade om att ingripa när saker händer, 

det vill säga att reagera på stundande studentbeteenden. Värderingsutbildning sågs således inte som 

en del av de planerade instruktionerna i klassrummet. Denna reaktiva inställning nämndes sällan av 

de turkiska lärarna, som i vidare utsträckning fokuserade på proaktiva metoder och strategier. Inte 

desto mindre rapporterade många turkiska lärare och några svenska lärare också särskilda metoder 

som sätt att anta värderingsutbildning, som att visa filmer eller läsa en bok högt med 
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uppföljningsdiskussioner, rollspel eller diskussioner.  Under intervjuerna framkom det även att en 40

del av de turkiska och svenska lärarna värderar innehållet i de specifika undervisningsämnena som 

särskilt betydelsefullt, exempelvis genom att diskutera etik från olika religiösa perspektiv. Samtidigt 

diskuterade några av de svenska och turkiska lärarna också demokratiskt deltagande som ett viktigt 

värde i värderingsutbildning då demokratiska möten och deltagande i diskussioner skapar ett gott 

moraliskt och demokratiskt klimat i klassrummet.  41

I forskningsstudien var lärarna mestadels upptagna med att beskriva sina referenser och baser för 

värderingsutbildning utifrån det personliga jaget snarare än utifrån det professionella jaget, vilket 

Thornberg och Oğuz menar pekar på ett behov att lägga till ett kritiskt tillvägagångssätt för 

värderingsutbildning i skolor samt behovet av kvalificerad yrkeskunskap och färdigheter i 

värderingsutbildning. Med tanke på lärarnas avsaknad av ett professionellt metaspråk inom området 

för värderingsutbildning, menar Thornberg och Oğuz att lärare måste blir bekanta med traditionella, 

progressiva, konstruktiva och kritiska förhållningssätt till värderingsutbildning och med deras 

styrkor och svagheter.   42

 Thornberg & Oğuz 2013: 53-54. 40
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4. Metod och genomförande  
I föreliggande kapitel presenteras till en början forskningens ansats. Vidare presenteras och 

problematiseras forskningens urvalsprocess då den sätts i förhållande till uppsatsens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Vidare presenteras de etiska överväganden som tagit längs arbetets 

förlopp. Kapitlet avslutas med en redogörelse av intervjuernas utformning och hur processen kring 

bearbetning av insamlad data har sett ut.  

4.1 Val av metod och forskningsansats 

Trots den kvantitativa forskningsansatsens förmåga och kapacitet att erbjuda möjligheten att samla 

in data från ett stort antal respondenter som därmed genererar ett resultat av mer generaliserbar 

karaktär, antar jag i den här uppsatsen en kvalitativ forskningsansats i form av halvstrukturerade 

intervjuer då jag i största möjliga utsträckning vill undvika att begränsa mina möjligheter att nå 

kunskap som inte är möjlig att nå genom en kvantitativ undersökning. Kvalitativa intervjuer med 

halvstrukturerad standard ger informanterna utrymme att förklara och utveckla sina tankar om det 

aktuella forskningstemat och gör det även möjligt för intervjuaren att tolka och finna djupare 

meningar i det insamlade datamaterialet.  Den kvalitativa ansatsens utrymme för tolkning bör 43

emellertid inte uppfattas som en fri utsaga för forskaren att tolka och förstå. Poängen med kvalitativ 

tolkning är snarare att man som forskare ska generera en mer generell förståelse av en företeelse. 

Tolkande forskning kan därigenom sägas utveckla vårt sätt att betrakta vår omvärld på och därmed 

bidra med en mer nyanserad förståelse av den.  44

Då jag avser att söka djupare förståelse för i vilken utsträckning religionsundervisningen i den 

svenska gymnasieskolan lyckas verkställa skolans uppgift att förmedla kunskaper och förbereda 

eleverna för att arbeta och verka i samhället efter avslutade studier, samt få en insyn i hur de 

upplever att religionsundervisningen under deras gymnasietid var bristfällig och betydelsefull för att 

vidare bilda mig en uppfattning om urval gällande undervisningsstoff och undervisningsmetod i min 

framtida yrkesroll som religionslärare i gymnasieskolan, anser jag en kvalitativ forskningsansats 

med ett hermeneutiskt förhållningssätt till materialet, vara mest lämplig i den här uppsatsen. 

Metodtriangulering, vilken öppnar upp för möjligheten att samla in data på flera olika sätt, ofta i 
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kombination av intervjuer, enkäter och observationer, valdes i förevarande uppsats bort. Detta på 

grund av uppsatsens begränsade tidsrymd och omfång. 

4.2 Urval och avgränsningar 

Då jag i högsta grad söker efter djupare kunskap och innebörd i forskningsarbetet har jag med 

utgångspunkt i uppsatsens syfte valt att tillämpa ett urval i form av ett strategiskt sådant, något 

Alvehus (2013) menar vanligen tillämpas i forskningsstudier då forskaren vill ha tag på personer 

med specifika erfarenheter. Då urvalet har utformats utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar 

tillkommer diverse begränsningar, både när det kommer till risken att bli för strategisk men även 

när det kommer till risken att begränsa sig till en specifik typ av grupp. Det är därför av stor 

betydelse att man som forskare realiserar ett väl genomtänkt urval.  Som forskare är jag medveten 45

om den problematik som ett strategiskt urval kan medföra när det kommer till begränsning av 

informanter och ett resultat av låg generaliserbarhet.  

För att säkerställa att lämpliga personer valdes ut i forskningsstudien, formulerades diverse kriterier 

som var och en av de deltagande behövde vara försedd med: Kriteriet att ha läst både 

religionskunskap 1 & 2 enligt Gy 11 och kriteriet att ha tagit gymnasieexamen mellan åren 

2014-2017. Den valbara gymnasiekursen religionskunskap - specialisering valdes i uppsatsens 

begynnelse bort som ett krav för de deltagande att uppfylla. Detta på grund av studiens begränsade 

tidsrymd och omfång. Urvalskriterierna grundar sig i syftet att samtliga av de tidigare 

gymnasieeleverna ska ha läst utefter samma läroplan, vilken dessutom är aktuell idag, samt att de 

har fått tillfällen av livserfarenhet efter avslutade gymnasiestudier.  

Sökandet efter informanter tog sin början efter det att uppsatsens syfte och frågeställningar var 

formulerade. En kort beskrivning av uppsatsens syfte lades ut i diverse forum på sociala medier 

med förhoppningen att finna minst fyra tidigare gymnasieelever med uppfyllda kriterier att 

intervjua. Efter en veckas tid hade fyra personer funnits, tre kvinnor och en man i åldrarna 20-23. 

Tid för intervju med samtliga deltagande kunde bokas in. Samtliga av de kvinnliga informanterna 

läste samhällsprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning på gymnasiet. Uppsatsens manliga 

informant läste även han samhällsprogrammet under sin gymnasietid, dock med idrottsvetenskaplig 

inriktning. Alla informanter kommer från södra Sverige där de även har läst sina 

gymnasieutbildningar. Idag arbetar en av informanterna på en förskola medan tre av informanterna 
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studerar juridik på olika universitet i Sverige. Belägenheten att tre av fyra informanter idag studerar 

juridik kan komma att påverka uppsatsens generaliserbarhet och kommer därför tas i beaktning i 

uppsatsens diskussionskapitel.

4.3 Forskningsetiska aspekter 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vilket förevarande uppsats bedrivs inom, har 

fyra övergripande krav utformats av vetenskapsrådet vilka man som forskare ska ta hänsyn till 

under hela forskningsarbetet : Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 46

Nyttjandekravet.  Samtliga av de fyra etiska forskningsreglerna har under hela forskningsprocessen 47

tagits i beaktning på ett omsorgsfullt sätt. Två dagar innan respektive intervjutillfälle fick samtliga 

deltagare ett missivbrev  skickat till sig via mejl eller Facebook. I missivbrevet förklarades 48

forskningens huvudsakliga syfte vilket var tänkt att fungera som en behövlighet och preparering för 

de deltagande personerna. Forskningens syfte presenterades ännu en gång vid intervjuns början då 

även deltagarnas frivilliga medverkan presenterades. Informationskravet togs följaktligen i 

beaktning både innan och under samtliga intervjutillfällen. Samtyckeskravet togs även det i 

beaktning vid intervjuns början då samtliga deltagare gavs möjligheten att godkänna sin medverkan 

i forskningsarbetet. Samtliga informanter blev under intervjuns upptakt informerade om att all 

insamlad information kommer att behandlas konfidentiellt och att svaren inte kan sättas i 

förbindelse till de enskilda informanterna. Konfidentialitetskravet har sålunda tagits i noggrann 

beaktning då alla informanter har försetts med fingerat namn. Nyttjandekravet tas även det på stort 

allvar genom hela forskningsarbetet då ingen insamlad empiri kommer att användas för 

kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Som forskare är det av stor betydelse att förse uppsatsens innehåll och inhämtat material med god 

överensstämmelse mellan vad man avser att undersöka och vad man faktiskt undersöker. Genom att 

undersöka det man som forskare har som avsikt att undersöka, borgar för hög validitet. Det blir 

därav viktigt för forskaren att utforma intervjufrågor av relevans för uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  Då jag under utformningen av intervjufrågor var noggrann med att tillgodose 49

 Patel & Davidson 2011: 62-63. 46
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varje aspekt i uppsatsens syfte och tillhörande frågeställningar ökade jag således möjligheten att 

undersöka det jag avsåg att undersöka.  

Vidare är det en angelägenhet att veta att insamlandet av material bedrivs på ett lämpligt sätt, detta 

genom att säkra tillförlitligheten i insamlingsförloppet i så stor utsträckning som möjligt. Genom att 

alstra en god stämning vid inhämtning av material, ökar man som forskare tillfället att förse 

materialet med hög reliabilitet.  Valet att utföra två intervjuer i respektive informants bostad, en 50

intervju genom samtalsfunktionen Skype och en intervju på ett café i ostörd miljö, minskade således 

risken för utomstående påverkan. Ett genomförande av samtliga intervjuer i respektive informants 

bostad hade emellertid borgat för något högre tillförlitlighet.  

4.5 Intervjuernas utformning 

Kvalitativa intervjuer ger utvalda informanter utrymme att förklara sina tankar om forskningsämnet 

och gör det även möjligt för forskaren att tolka och finna djupa meningar i insamlat material. 

Beroende på i vilken grad man som forskare vill öppna upp för flexibilitet rörande potentiella 

fritolkningar bör man fatta ett beslut gällande intervjufrågornas grad av strukturering och 

standardisering.  Intervjufrågornas grad av strukturering styrs av intervjuaren då det gäller 51

frågornas utformning och inbördes ordning. Frågornas grad av standardisering styrs av i vilken 

utsträckning frågorna är fria för informanterna att tolka beroende på tidigare erfarenheter och 

inställning till ämnet i fråga.  Vid utformning av intervjufrågor i förevarande uppsats fattades 52

beslutet att en viss grad av standardisering krävdes då sökandet efter kunskap hos informanterna var 

något begränsat till uppsatsens syfte. Vidare togs beslutet att utformade frågor skulle ställas i 

inbördes ordning med ett visst utrymme för följdfrågor och omplacering av frågorna under 

intervjuernas gång. Därav består uppsatsens forskningsmaterial av empiri, insamlad av fyra 

halvstrukturerade intervjuer med en relativt låg grad av standardisering.  

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar formulerades 17 intervjufrågor , 53

uppdelade i fyra övergripande teman: Bakgrundsfrågor, uppfattning av religionskunskapen under 
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gymnasietiden, uppfattning av religionskunskapen efter studenten och en avslutande fråga. För att 

öppna upp för informationskravet och ge informanterna en överblick av forskningen, inleddes 

samtliga intervjuer med en redogörelse för uppsatsens och intervjuns syfte. Följaktligen frågades 

respektive informant efter ett godkännande att intervjun skulle komma att spelas in för eget bruk. 

Vidare ställdes fem inledande bakgrundsfrågor för att säkerställa att ett korrekt urval gjorts och för 

att på ett lättsamt sätt som möjligt få informanterna att känna sig bekväma i situationen av intervju. 

Efter bakgrundsfrågorna behandlades de två övergripande temana i intervjun vilka i huvudsak är 

ställda utefter uppsatsens syfte och frågeställningar. Intervjuerna avslutades med en obunden fråga 

vilken lämnade utrymme för vidare kommentarer. Samtliga intervjuer hölls inom en tidsram på 

37-49 minuter.  

4.6 Bearbetning av insamlad data 

När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades respektive intervju utefter den ordning 

frågorna var ställda i. Vidare sammanställdes samtliga intervjuer genom en grundläggande 

sammanfattning, detta för att vara i tillstånd att tematiseras och kodas. Under tematiserings- och 

kodningsprocessen drogs kopplingar mellan empirin, insamlad från de olika intervjutillfällena, och 

mönster såsom likheter och skillnader kunde identifieras. Respektive intervju analyserades noggrant 

vid ett flertal tillfällen, detta för att undvika att viktigt innehåll och identifierbara mönster skulle gå 

förlorade. Vid en första anblick och genomläsning av respektive intervju noterades övergripande 

mönster och en helhetsbild av intervjuinnehållet antecknades ned. Några av de övergripande 

mönster som identifierades vid en första anblick var undervisningsmetoder som bristfälliga 

alternativt betydelsefulla, och undervisningsinnehåll som bristfälligt alternativt betydelsefullt. De 

mönster och anteckningar som hade uppstått i bearbetningens begynnelse fick vidare funktionen att 

ligga till grund när gemensamma drag och skillnader identifierades mellan de olika intervjuerna - 

gemensamma drag och skillnader som vidare fick utgöra koder i processen av analys. Vid vidare 

genomläsning och bearbetning av respektive intervju sorterades innehållet från respektive intervju 

in under de övergripande teman som identifierats vid en första genomläsning. Vid uppnådd 

mättningsgrad, det vill säga när allt för forskningen relevant innehåll hade tematiserats och kodats, 

började uppsatsens resultat utformas i skrift utefter de huvudsakliga teman som uppstått under 

bearbetningen av insamlad empiri. 
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5. Teoretiskt perspektiv  
I följande kapitel presenteras det teoretiska perspektiv som vidare kommer att användas som 

analysredskap i uppsatsens analyskapitel för att besvara uppsatsens första och andra frågeställning. 

Teorin kommer även användas som grund då uppsatsens tredje frågeställning besvaras i 

diskussionskapitlet. Utbildningsfilosofierna som står i fokus i föreliggande uppsats och som 

kommer att presenteras i avsnitt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 och 5.1.4 är perennialism, essentialism, 

progressivism och rekonstruktivism. 

5.1 En flerdimensionell utbildningsfilosofisk karta 

För att visa på hur undervisning kan komma att skilja sig åt beroende på enskilda lärares val av 

undervisningsinnehåll och undervisningsmetod, som i hög grad har gjorts genom tolkningar av 

fastställda läro- och kursplaner, har Englund (1997) utifrån fyra utbildningsfilosofiska perspektiv 

utformat en flerdimensionell utbildningsfilosofisk karta.  Kartan anger hur lärarens spektrum av 54

urval och innehåll är inordnat i flera spänningsfält av huruvida undervisningen ska syfta till att 

förvalta en tradition, ett kulturarv, eller om den istället ska syfta framåt och därmed förbereda för 

framtiden.  Englund menar att man i en forskningsprocess kan använda sig av 55

utbildningsfilosofiska förhållningssätt då de öppnar upp för möjligheten till analys av skilda 

uppfattningar om hur skolans undervisning och verksamhet ska se ut och byggas upp inom 

respektive ämne.  Kartan presenteras på nästföljande sida.  56

 Englund 1997: 134. 54

 Englund 1997: 134.55

 Englund 1997: 134. 56
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Samhälle/  Samhällsbevarande Skolan underordnad  Skola som 
skola:    skola   samhällsutvecklingen   medborgar- 
          förberedelse  
              

Central aktivitet 
 i undervisningen:  Inlärning  Inlärning/arbete   Samtal 

      Essentialistisk       
      utbildningsfilosofi 
       

 

Perennialistisk  
utbildningsfilosofi       Rekonstruktivistisk  
         utbildningsfilosofi 

              Progressivistisk utbildningsfilosofi 
     
  

Figur 1. En flerdimensionell utbildningsfilosofisk ”karta”.  57

 Efter: Englund 1997: 134. 57
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5.1.1 Perennialism  

Enligt Englund (1986) utgår den perennialistiska utbildningsfilosofin från föreställningen att 

människan är i behov av ständigt återkommande frågor om vad som anses vara rätt och fel eller sant 

och falsk, varpå Englund menar att man inom den perennialistiska utbildningsfilosofin anser att de 

klassiska verken av stora filosofer och författare innehåller människans grundläggande vision. Detta 

utmynnar således vanligen i undervisningssituationer där undervisningen i stor utsträckning präglas 

av klassiska verk och tankegångar som anses vara tidlösa och en betydelsefull del av kulturarvet.  58

Vidare menar Englund (2005) att man inom den perennialistiska utbildningsfilosofin anser att 

skolan och undervisningen bör lägga sitt fokus på att utveckla elevernas förnuft genom att förmedla 

de eviga sanningarna som ligger till grund för samhället.  Detta innebär att undervisningen 59

fokuserar på att överföra kunskaper och innehåll av tidlös karaktär och att den kunskap som 

förmedlas inte ska bestå av modernt urval. En central föreställning inom perennialism är nämligen 

att människan kommer att förbli densamma, oavsett om samhället förändras eller inte.  Vidare 60

menar Englund att centrala tankegångar inom den perennialistiska utbildningsfilosofin är strävan 

efter en samhällsbevarande skola där individuell inlärning ses som central aktivitet och där en 

traditionell utlärning med kunskapsförmedling genom monolog förespråkas.  I praktiken kan ett 61

perennialistiskt förhållningssätt således visa sig genom att läraren exempelvis förmedlar kunskap 

till eleverna genom att skriva på tavlan, alternativt att eleverna enskilt arbetar utifrån ett klassiskt 

verk.  

5.1.2 Essentialism  

Englund (2005) menar att man inom den essentialistiska utbildningsfilosofin ser skolan som en 

förmedlare av allmänt vedertagna kunskapsämnen som ska utgöra grunden för samhället. Man 

menar att skolans specifika undervisningsämnen utgör en grundläggande del i det mänskliga arvet 

och att kunskaperna som eleverna inhämtar i respektive ämne är nödvändiga för individens roll i 

samhället. Den essentialistiska utbildningsfilosofin uppstod därmed som en reaktion på den 

progressivistiska filosofins tanke att ämneskunskaper endast är nödvändiga om eleverna har nytta 

 Englund 1986: 240-241. 58

 Englund 2005: 237. 59

 Englund 2005: 237-238. 60

 Englund 1997: 134-135. 61
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av dem vid problemlösning.  Vidare menar Englund att en central tanke inom den essentialistiska 62

utbildningsfilosofin är att eleverna, i de enskilda undervisningsämnena, ska ges möjligheten att 

tillägna sig innehåll och kunskap av essentiell karaktär. Innehållet i skolans olika 

undervisningsämnen är uppdelat i olika vetenskapliga discipliner vilka Englund menar att man inom 

den essentialistiska utbildningsfilosofin anser är nödvändiga att få kunskaper om.  63

Englund (2005) menar att en essentialistisk undervisningen, likt den perennialistiska, kännetecknas 

av en traditionell undervisningsmetod där läraren vanligen överför kunskaper till eleverna vilka av 

eleverna ska anammas och memoreras. Vidare kännetecknas undervisningen av självdisciplin och 

tålamod, detta för att eleverna ska kunna uppfylla långsiktliga mål. Läraren ses i största utsträckning 

som den centrala kunskapsförmedlaren vilken eleverna ska lyssna på och se upp till.  Stensmo 64

(2007) menar att en centrala utgångspunkt inom den essentialistiska utbildningsfilosofin är att 

lärandet inte ska inrikta sig på elevernas och samhällets omedelbara intressen. Istället menar man att 

lärandet ska riktas mot mer avlägsna mål där läraren huvudsakligen tar initiativen i 

undervisningssituationer. Lärande med hjälp av läromedel ses som en central aktivitet inom 

essentialism, något Stensmo menar beror på att man inom den essentialistiska utbildningsfilosofin 

anser att eleverna behöver ta del av det kulturarv som beskrivs i läromedel. En central tankegång 

inom den essentialistiska utbildningsfilosofin är även tanken att man som elev och lärare inte ska 

fördöma traditionella undervisningsmetoder, detta med utgångspunkt i tanken att den traditionella 

undervisningsformen är den bästa för eleverna vid inlärning av exempelvis abstrakta begrepp.  65

5.1.3 Progressivism  

Enligt Englund (2005) uppstod den progressivistiska utbildningsfilosofin i USA under slutet av 

1800-talet med föreställningen att man ville skapa ett utbildningssystem som både kunde anpassas 

till den utveckling som skedde i samhället men även för att utveckla demokratin. Till skillnad från 

tidigare dominerande utbildningsfilosofier, skulle man inom progressivism komma att sätta eleven i 

centrum för lärandet.  Englund (1986) menar att den progressivistiska utbildningsfilosofins syn på 66

 Englund 2005: 235. 62

 Englund 2005: 235-237. 63

 Englund 2005: 235-237. 64

 Stensmo 2007: 241. 65

 Englund 2005: 230-231. 66
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lärande skiljer sig åt från både perennialism och essentialism i den bemärkelsen att man inom den 

progressivistiska utbildningsfilosofin menar att skolans undervisning ska vara baserad på elevernas 

behov och intressen. Elevernas behov och intressen ska således sättas i fokus i undervisningen och 

eleven förväntas vara aktiv.  Vidare menar Englund att man inom progressivism lyfter fram att 67

eleverna ska få direkta erfarenheter av naturen och samhället, snarare än från andrahandskällor 

såsom lärarens personliga berättelser och litteratur. Då samverkan i grupp förespråkas inom den 

progressivistiska utbildningsfilosofin, kännetecknas undervisningen således av grupparbeten och 

samarbete. Rena ämneskunskaper förespråkas inte inom den progressivistiska utbildningsfilosofin. 

Istället förespråkas inlärning genom problemlösning där eleverna utifrån olika perspektiv och 

synvinklar ges möjligheten att diskutera sig fram till olika alternativ.  68

Vidare menar Englund (2005) att en central utgångspunkt inom den progressivistiska 

utbildningsfilosofin är synen på relationen mellan samhälle och skola. Eftersom att skolan är en stor 

och betydelsefull del av livet bör samarbete stå i fokus i undervisningen, detta för att spegla 

samhället i så stor utsträckning som möjligt.  Istället för att diskutera och läsa om demokratiska 69

värden under lektionstid, menar Englund att man inom den progressivistiska utbildningsfilosofin 

istället förespråkar att all undervisning sker i demokratisk anda. Detta utmynnar i att elevernas 

utrymme för medbestämmande och aktivt deltagande blir centralt i undervisningen.  Då man inom 70

den progressivistiska utbildningsfilosofin inte nödvändigtvis förespråkar att kunskapen ska ha sin 

grund i det vetenskapligt prövade, och då eleverfarenheter används som kunskapsbakgrund i 

undervisningen, menar Englund att man inom den progressivistiska utbildningsfilosofin förespråkar 

ett ämnes- och innehållsöverskridande arbete. Detta då innehållet i undervisningen förespråkas att 

struktureras utefter problem och helheter, inte i de enskilda ämnena.   71

5.1.4 Rekonstruktivism  

Englund (1986) menar att den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin tar sin utgångspunkt i en 

kultur- och samhällskritik där undervisningen i hög grad kännetecknas av att eleverna ska 

 Englund 1986: 235.67

 Englund 1986: 235. 68
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identifiera samtida kulturella och sociala problem. Detta för att skolan ska ses som en bidragande 

organisation i förbättringen av dessa.  Inom det rekonstruktivistiska perspektivet förespråkar man 72

att skolans verksamhet ska bedrivas genom större projekt- och temaarbeten där eleverna ska ges 

möjligheten att arbeta aktivt. Inom rekonstruktivism anses skolutbildning vara grunden för 

samhällsplanering och samhällsförändring varpå fokuset inom utbildningsfilosofin ligger på  

kunskapens och undervisningens framtida syften.  Englund (2005) menar att den 73

rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin uppstod under 1930-talet som en reaktion på den 

progressivistiska utbildningsfilosofin. Istället för att centrera tankarna om att klassiska verk och 

frågor bör genomsyra undervisningen, menar Englund att man inom rekonstruktivism sätter 

problembaserade undervisningsmetoder i fokus. Istället för att sätta individen i fokus, vilket bland 

annat kännetecknas av den progressivistiska utbildningsfilosofin, menar man även inom den 

rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin att samhället och dess tillhörande förändringar bör 

uppmärksammas och utgöra det centrala i undervisningen.  74

Vidare menar Englund (2005) att man inom den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin lägger ett 

särskilt fokus på de samhällsorienterade ämnena i skolan då man menar att skolan och 

undervisningen inte ska begränsa möjligheterna att öppna upp för konfliktfyllda frågor. Inom 

filosofin förespråkas således konfliktfyllda frågor och diskussion ses som en central aktivitet i 

undervisningen, detta då det möjliggör för ett kritisk tänkande hos eleverna. Genom ett kritiskt 

tänkande menar rekostruktivisterna att eleverna vidare kan värdera och problematisera olika 

alternativ och förhållanden i relation till varandra. En ämnes- och innehållsöverskridande 

undervisning förespråkas inom den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin då man menar att 

eleverna, genom traditionella ämnes- och innehållsuppdelningar, begränsas.  75

Precis likt Englund (1986) menar Stensmo (2007) att centrala tankegångar och föreställningar inom 

den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin är att framtiden ska vara i fokus och att lärarens 

uppgift är att utifrån en demokratisk anda bevisa för eleverna den rekonstruktivistiska lösningens 

giltighet och nödvändighet i samhället. Detta ska göras genom att läraren ger korrekta 

 Englund 1986: 242. 72
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framställningar av olika alternativ, lösningar och synsätt på saker och ting, för att vidare låta 

eleverna själva få uttrycka sina egna ståndpunkter och synsätt. Med utgångspunkt i tanken att 

eleverna formas av sociala och kulturella krafter, menar man inom den rekonstruktivistiska 

utbildningsfilosofin att människans liv är ett gruppliv varpå grupparbeten ses som en central 

aktivitet i undervisningen.  Englund (1997) menar således att centrala föreställningar och 76

aktiviteter inom rekonstruktivism är att skolan ska fungera som medborgarförberedande för 

eleverna, detta genom att sätta samtal, diskussion, reflektion och problemlösande i fokus. Samtal, 

diskussion och reflektion lyfts särskilt fram då en grundläggande idé inom den rekonstruktivistiska 

utbildningsfilosofin är att man genom samtal kan blottlägga de skilda perspektiv som framkommit 

för att den lärande på sikt ska kunna göra självständigt ställningstaganden grundade på argument.  77

 Stensmo 2007: 261. 76

 Englund 1997: 135. 77
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6. Resultat 
I följande kapitel presenteras insamlad empiri från fyra halvstrukturerade intervjuer. Med hänsyn till 

konfidentialitetskravet har samtliga informanter fått fingerat namn. Informanternas fingerade namn 

som kommer att användas i följande kapitel är Klara, Josefin, Isabella och Melvin. I resultatkapitlet 

presenteras informanternas svar utifrån teman som varit ledande i samtliga intervjuer och som 

vidare kommer att vara centrala i uppsatsens analys. I avsnitt 6.1 ”Religionsundervisningen som 

betydelsefull” redogörs informanternas upplevelse av religionsundervisningens innehåll och 

lärarens undervisningsmetoder som betydelsefull. I avsnitt 6.2 ”Religionsundervisningen som 

bristfällig” presenteras informanternas upplevelse av religionsundervisningens innehåll och lärarens 

undervisningsmetoder som bristfällig.  

6.1 Religionsundervisningen som betydelsefull  

I följande avsnitt presenteras informanternas upplevelse av religionsundervisningen som 

betydelsefull. I delavsnittet 6.1.1 redogörs informanternas upplevelser av undervisningsinnehållet i 

religionsundervisningen som betydelsefulla och delavsnittet 6.1.2 presenteras informanternas 

upplevelser av lärarens undervisningsmetoder som betydelsefulla.  

6.1.1 Undervisningsinnehållet som betydelsefullt 

Klara minns att hon tyckte väldigt bra om religionsundervisningen under sin gymnasietid, både när 

det kom till lärarens val av innehåll och sätt att undervisa på: ”Jag tyckte det var väldigt kul, alltså  

ett väldigt roligt ämne.” Särskilt betydelsefull fann Klara undervisningen om hinduism och 

buddism, detta då hon inte visste särskilt mycket om religionerna sedan tidigare och då hon anser att 

kunskapen är nödvändig att vara försedd med. Hon minns inte att det var något som berördes i 

religionsundervisningen under hennes skoltid på högstadiet. 

Josefin minns att hon upplevde religionsundervisningen vara betydelsefull för henne under hennes 

gymnasietid, i synnerhet den kunskap som undervisningen om etik och moral genererade. 

Undervisningen om etik och moral frambringade ett utvecklat tänkande hos Josefin då hon i 

vardagliga situationer kunde komma på sig själv att tänka hur man bör bete sig i olika situationer. 

Vidare minns Josefin att undervisningen och arbetet med olika sekter gjorde ett starkt avtryck hos 

henne, inte minst då det var väldigt intressant och spännande men även då kunskapen om sekter 

utvecklade ett kritiskt tänkande hos henne, något hon uppskattade mycket under sin gymnasietid 
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och även idag. Josefin upplevde även studiebesöken till en synagoga och en ortodox kyrka vara 

betydelsefullt för henne, detta då hon kunde sätta inhämtad kunskap i en anan kontext. 

Isabella minns att hon hade en väldigt positiv inställning till religionskunskap under sin 

gymnasietid. Hon tyckte det var ett intressant ämne att läsa, främst då hon blev medveten om 

människors skilda uppfattningar av livet. Det var dock först när Isabella började läsa 

religionskunskap 2 som hon fick erfara ny kunskap, i synnerhet om sekter och andra mindre 

religiösa trosuppfattningar såsom plymouthbröderna, Jehovas vittnen och mormonerna. Isabella 

upplevde arbetet med sekter vara särskilt intressant och betydelsefullt under hennes gymnasietid, 

detta då det var något hon inte hade särskild kännedom om sedan tidigare. I religionskunskap 2 gick 

Isabellas klass in mer djupgående på de abrahamitiska religionerna, mer i form av etiska 

ställningstaganden: ”[…] det tyckte jag var bra för då hann man liksom sätta sig in och lära sig det 

och inte bara kunna liksom det översiktliga.” Isabella minns i synnerhet att hon upplevde kunskapen 

om förbindelsen mellan konflikter och religion vara betydelsefull för henne under gymnasietiden, 

och även idag. Isabella upplevde att kunskapen gav henne en djupare förståelse i varför 

terrorattacker och andra konflikter kan uppstå i relation till religion. Kunskapen Isabella inhämtade 

under lektionstid kunde sedan användas och kopplas till: ”[…] verkligheten och nutiden […].” 

Melvin kan dra sig till minnes att han upplevde religionsundervisningen vara betydelsefull för 

honom under gymnasietiden då han fick: ”[…] vidare vyer på hur människor har det i olika 

religioner och vad folk tror på.” Melvin fann många arbetsmoment intressanta och gynnsamma 

under sin gymnasietid. Särskild intressant och betydelsefull upplevde han dock undervisningen om 

Ku Klux Klan och White supremacy vara. Anledningen till att Melvin fann just dessa arbetsmoment 

intressanta tror han berodde på eget underliggande intresse för frågan om makt och förtryck. I övrigt 

upplevde Melvin upprepningen och repetitionen av de andra religionerna [judendom och islam] som 

något positivt då den nya kunskapen kunde ses utifrån nyare perspektiv. 

6.1.2 Lärarens undervisningsmetoder som betydelsefulla 

Under gymnasietiden uppskattade Klara sin lärares sätt att undervisa på, vilken till största del 

innefattade lärarledd undervisning framme vid whiteboard-tavlan där eleverna fick anteckna på sina 

datorer och ställa löpande frågor vid undran. Klara minns i synnerhet att hon upplevde 

religionslärarens tillvägagångssätt att variera egna erfarenheter med faktakunskaper från läroböcker 

vara särskilt bra och betydelsefullt. Klaras lärare hade under en längre period varit bosatt i Indien 
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och därmed haft möjligheten att uppleva hinduism i det verkliga, vardagliga livet. Klara upplevde 

lärarens tillvägagångssätt att dela med sig av egna erfarenheter som betydelsefullt och givande då 

det ingav en verklighetstrogen känsla. Att lärare delade med sig av egna erfarenheter var något hon 

uppskattade överlag. Vidare minns Klara en uppgift under gymnasietiden som hon uppskattade och 

fann särskild intressant att skriva. Uppgiften skrevs i samband med undervisning om 

livsåskådningar och gick ut på att eleverna skulle producera en egenskriven text om sin egen 

livsåskådning och syn på livet. Klara upplevde uppgiften som synnerligen betydelsefull då hon fick 

möjligheten att utgå från sig själv. Hon uppskattade således sin lärares tillvägagångssätt att låta 

eleverna producera text med utgångspunkt i egna erfarenheter och synsätt. Om Klara själv fick 

bestämma skulle religionsundervisningen idag se ut på ett liknande sätt som den undervisning hon 

själv fick ta del av under sin gymnasietid, det vill säga en varierande undervisning där både lärarens 

egna erfarenheter kombineras med läroböcker och där skrivuppgifter kombineras med diskussioner 

och prov: ”En blandad undervisning är den bästa undervisningen.” 

I vardagslivet upplever Klara inte alls att religionsundervisningen har begränsat hennes synsätt på 

omvärlden och religioner, snarare tvärtom. Klara menar att undervisningen har gett henne kunskap 

om religioner och att religionskunskapen har hjälpt henne att utveckla en vidare förståelse för andra 

människor, religioner och kulturer. Vidare upplever Klara att hon idag har kunnat nyttja den 

kunskap som inhämtades i religionsundervisningen under hennes gymnasietid i sin nuvarande 

sysselsättning som juridikstudent. Klara upplever att hon idag har nytta av religionsundervisningen i 

sina pågående studier då hon i somliga sammanhang har kommit att behöva diskutera och reflektera 

kring religion i en rättsfråga. Klara menar närmare bestämt att religion kan komma att påverka och 

ha inflytande i en viktig rättsfråga. 

Josefin minns att den läraren som undervisade i kursen religionskunskap 2 var: ”[…] helt fantastisk 

[…].”, främst då hon fann hans varierande arbetssätt och förfarande att examinera innehållet på, 

exempelvis genom paneldebatter, som betydelsefullt. Särskilt mycket uppskattade Josefin att hennes 

lärare ofta bjöd in till diskussioner och tillät eleverna att diskutera fritt i stor utsträckning: ”Vi kunde 

ställas inför olika dilemman hela tiden som vi fick diskutera utifrån tilldelade religioner och typer 

av etik. Detta tyckte jag var väldigt bra.” Med ett särskilt tycke för diskussion uppskattade Josefin 

således undervisningen väldig mycket: ”[…] det var ett jättebra sätt att lära sig på och för att få 

olika perspektiv på saker och ting.” Möjligheterna för diskussion bidrog vidare till tankesättet att 

alla inte tycker och tänker likadant i alla situationer. Om Josefin fick utrycka en önskan om 
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religionsundervisningen på gymnasieskolan skulle den i stor utsträckning präglas av diskussioner, 

både i mindre grupper och i helklass. 

Under intervjun berättade Josefin att hon idag upplever den kunskap som inhämtades i 

religionsundervisningen under hennes gymnasietid vara betydelsefull då den har: ”[…] hjälpt mig 

[Josefin] i den politiska tiden, alltså att navigera mellan massa åsikter.” Josefin upplever således att 

religionsundervisningen i gymnasieskolan har givit henne en bred bild av vad religion är och hur 

det kan se ut i olika sammanhang. Josefin upplever att religionsundervisningen har varit 

betydelsefull för henne i bemärkelsen att den har utvecklat ett kritiskt tänkande hos henne, något 

hon exempelvis har stor nytta av idag i sina juridikstudier. Josefin anser att hon har kunnat använda 

sig av den kunskap som inhämtades i religionsundervisningen under hennes gymnasietid i sin 

nuvarande sysselsättning. Josefin upplevde att kunskaperna som inhämtades i religionskunskapen 

under hennes gymnasietid bland annat kunde nyttjas när hon läste om rätten till religion. 

Läraren som Isabella hade i religionskunskap under sin gymnasietid undervisade med varierande 

undervisningsmetoder, bland annat med tavelundervisning och läsning av aktuella tidningsartiklar 

om olika händelser som berörde ämnet religion. En vanlig lektion kunde börja med läsning av en 

tidningsartikel för att vidare diskutera artikelns innehåll i helklass. Isabella uppskattade lärarens 

engagemang att finna nya tidningsartiklar inför varje lektion: ”[…] man kunde lite mer […] sätta 

faktan på händelser och det som vi själva möter i nutiden, så det tyckte jag var ett jättebra sätt av 

henne […] och då fick man själv också tänka efter och då använde man ju det som man hade skrivit 

ner som man kanske kan tycka är tråkigt från tavlan bara, men så märkte man att det gick in för då 

fick man tänka […].” Tidningsartiklarna diskuterades till en början i mindre grupper och övergick 

sedan till diskussioner i helklass. Isabella minns att hon uppskattade arbetet med tidningsartiklarna 

väldigt mycket, främst då kunskapen inte bara var ”ren fakta”, utan då de också fick diskutera 

utifrån egna tankar och synsätt. Isabella upplevde även lärarens val att visa en dokumentär om 

sekter för klassen som betydelsefullt.  

Ett och ett halvt år efter gymnasieexamen kan Isabella se tillbaka på religionsundervisningen som 

betydelsefull, både när det kommer till hennes förståelse för: ”[…] terror och sånt […]” men även 

när det kommer till vardagliga situationer då religionen spelar en stor roll i sammanhanget, såsom i 

politiken och på nyheterna: ”[…] det som är på nyheterna är ju väldigt översiktligt men har man 

själv läst det och speciellt när vi har pratat så mycket om nutidsfrågor så vet man ju mycket där om 

bakomliggande faktorer och tidigare händelser och sånt.” I övrigt anser Isabella att kunskaper om 
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religion är nyttigt och viktigt att vara i besittning av i många sammanhang, i synnerhet då man går i 

skolan och interagerar med människor från olika kulturer med varierande trosuppfattningar. Isabella 

menar att det i dagens samhälle är viktigare än någonsin att ha kunskaper om religion: ”[…] Sverige 

är väldigt mångkulturellt. Det är ju människor från alla dess religioner och alla länder och 

världsdelar så därför känner jag att det är väl egentligen nu om någon gång som vi ska förstå 

varandra lite mer […].” 

Religionsundervisningen som Melvin fick ta del av under sin gymnasietid var till övervägande del 

styrd av läraren och utgjordes genom vad Melvin benämner som ”klassisk undervisning”, det vill 

säga lärarledd undervisning vid whiteboardtavlan där eleverna fick anteckna det som skrevs på 

tavlan. Melvin minns även att de vid några tillfällen fick ägna undervisningstiden åt självstyre vilket 

innebar att eleverna i klassen fick söka information på sina tilldelade datorer och i litteratur. 

Diskussioner mellan samtliga elever i klassen tilläts och förespråkades av läraren i stor utsträckning, 

vilket Melvin uppskattade då han menar att det tillåter samtliga elever att tala fritt och säga vad de 

tycker: ”Det var högt i tak […] och jag tycker det ska vara så.” Vidare upplevde Melvin sina 

religionslärares tillvägagångssätt vara betydelsefulla, mycket på grund av deras tolerans och 

öppenhet för öppna diskussioner och åsiktsutbyten i klassrummet: ”[…] folk fick tycka och tänka 

precis som de ville […] jag upplevde aldrig att vi var begränsade på något sätt.” 

Två och ett halvt år efter avslutade gymnasiestudier kan Melvin blicka tillbaka på 

religionsundervisningen som en förberedelse inför livet efter skolan, framförallt i vardagen då 

inhämtade kunskaper nyttjas vid diverse tillfällen. Under intervjun berättade Melvin om en nyligen 

upplevd erfarenhet då han gick på biograf och såg en film om Ku Klux Klan. Han upplevde då att 

hans inhämtade kunskaper om religion medförde en fördjupad förståelse för filmens innehåll och 

budskap. Melvin menar att hans kunskaper om bland annat islam har genererat i ett mer tolerant 

förhållningssätt gentemot religionen, ett förhållningssätt han tror att många saknar idag. Melvin 

anser dessutom att skolan har bidragit till ett mer kritiskt förhållningssätt hos honom då han idag 

upplever att han har fått mer förståelse för att allt som visas inte speglar verkligheten. I övrigt anser 

Melvin det vara viktigt och betydelsefullt att ha kunskap om religion och kultur i alla sammanhang 

och situationer man stöter på under sitt levnadslopp. Melvin menar att kunskapen är viktig då den 

genererar i mer förståelse för andra människor varpå den är viktigt i alla möten, både i skolan och 

på arbetsplatsen: ”[…] ett stort problem idag är ju att att man inte riktigt förstår varför den här 
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personen kan tro på x liksom när jag tror på y, och jag tror […] att ha kunskaper om det […] då kan 

man också förstå andra personer och det är ju viktigt i alla möten […].” 

Melvin upplever att de kunskaper som han inhämtade i religionskunskapen under sin gymnasietid 

har varit betydelsefulla för honom, i synnerhet då de har kunnat nyttjas i hans nuvarande 

sysselsättning som juridikstudent. Melvin menar att hans inhämtade kunskaper var särskilt 

betydelsefulla när de läste om konstitutionell rätt. Melvin tror att hans tidigare inhämtade kunskaper 

inom ämnet religion således har bidragit till en förförståelse inom grundlagen av religionsfrihet. 

6.2 Religionsundervisningen som bristfällig 

I följande avsnitt presenteras informanternas upplevelse av religionsundervisningen som bristfällig. 

I delavsnitt 6.2.1 redogörs informanternas upplevelser av undervisningsinnehållet i 

religionskunskapen som bristfälliga och i delavsnittet 6.2.2 presenteras informanternas upplevelser 

av lärarens undervisningsmetoder som bristfälliga.  

6.2.1 Undervisningsinnehållet som bristfälligt 

Klara kan idag uppleva en viss avsaknad i religionskunskapen gällande kunskap om relationen 

mellan konflikt och religion. Klara menar att det hade varit relevant att få lärdom och kunskap om 

vilken roll religion spelar i olika sammanhang, exempelvis i olika konflikter: ”[…] det skulle ha 

varit riktigt bra tycker jag, det känns väldigt relevant också.” Klara minns att de läste lite om 

konflikten i Palestina, men det tror hon bestämt skedde i historieundervisningen. 

Nu i efterhand kan Josefin fundera över det ämnesinnehåll hon själv fick ta del av under sin 

gymnasietid och önska att hon fått lära sig mer om religioner och trosuppfattningar som inte är 

särskilt vanliga i väst, exempelvis religioner i Asien och afrikanska religioner. Josefin tror att det är 

viktigt att man som elev får kunskap om exempelvis buddismen och hinduismen just eftersom att: 

”[…] världen blir mer och mer global […] och man kommer träffa på människor som är hinduer 

eller buddhister och då är det väl lika viktigt att känna till lite om dem […].” Josefin menar att 

världen ser annorlunda ut idag i jämförelse med för några år sedan då man i princip bara 

interagerade med religioner i närheten av en själv. Idag kan Josefin blicka tillbaka på tiden som 

varit och i ringa utsträckning värdera religionsundervisningen som bristfällig. Det enda hon gör sig 

uttryck över att sakna i religionsundervisningen två år efter gymnasieexamen är en fördjupad 
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kunskap inom de asiatiska religionerna och därmed mindre fokus på de abrahamitiska religionerna 

med motiveringen att världen är: ”[…] mer globaliserad idag.” 

Isabella berättade under intervjun att undervisningsinnehållet i religionskunskap 1 i största 

utsträckning präglades av kunskapsinhämtning inom de abrahamitiska världsreligionerna; 

judendom, islam och kristendom. Isabella minns att hon upplevde kursen vara: ”[…] ganska 

översiktlig […]”, främst då arbetet med de abrahamitiska religionerna upplevdes vara lite av en 

upprepning från högstadiet. Arbetsomfånget med hinduism och buddism var dock i ett betydligt 

mindre omfång, något Isabella upplevde vara tråkigt och bristfälligt. Om Isabella själv fick 

bestämma skulle religionsundervisningen idag vara mer varierande sett till innehållet. Isabella 

önskar exempelvis att arbetsmomentet om etik och moral skulle få plats i undervisningen i samband 

med de olika världsreligionerna. I övrigt hade Isabella gärna: ”[…] sett att man arbetade […] 

mycket med nutida händelser och moderna saker, dels då det gör det hela mer intressant men också 

då det känns väldigt nyttigt eftersom att vi är väldigt mångkulturella och att det då ökar 

förståelsen.” 

Melvin ser tillbaka på religionskunskapen med övervägande positiva ögon men kan idag finna en 

del brister när det kommer till hans lärares val av ämnesinnehåll i undervisningen. Melvin kan inte 

minnas att han under sin gymnasietid fick någon större vetskap om religiösa konflikter, något han 

upplever vara bristfälligt. Även den frånvarande kunskapen om kristendomen är något Melvin idag 

kan uppleva som en ofullkomlighet i religionsundervisningen: ”[…] kristendomen är ju högst 

väsentlig och lite mer ingående där skulle ju inte skada någon faktiskt.” Vidare lyfter Melvin fram 

nutidsartiklar som ett önskemål att implementera i undervisningen, något Melvin anser att han fick 

för lite av under sin gymnasietid.  

6.2.2 Lärarens undervisningsmetoder som bristfälliga 

Klara minns att hon under sin gymnasietid gärna hade sett att hennes lärare lämnat mer utrymme för 

diskussioner i klassrummet: ”Just religion känns som ett ämne som kan leda till en del funderingar 

och diskussioner […] när det kommer till etik och så, alltså vad är rätt och vad är fel.” I övrigt 

önskar Klara att hennes lärare hade gett eleverna möjligheten att reflektera lite mer över sin egen 

syn och sitt egna förhållningssätt till livet och omvärlden. Att som gymnasieelev få möjligheten och 

tiden att reflektera över sig själv är något Klara förespråkar, främst då det ger ett vidare perspektiv 

på framtiden. När det kommer till lärarens sätt att undervisa på hade hon gärna sett att 
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undervisningen var något mer varierande, exempelvis med mer studiebesök: ”Jag tror att det är bra 

när man kommer in i religionens värld på olika sätt. Jag hade även uppskattat om läraren kom med 

många egna exempel och erfarenheter också, det gör ju undervisningen lite roligare också.” 

Efter något år av utveckling och vidare perspektiv på sammanhanget kan Isabella uppleva att hon 

fick ta del av mycket negativ fakta gällande religion i religionsundervisningen, i synnerhet genom 

de artiklar hennes klass ofta fick läsa. Istället önskar Isabella att de hade fått läsa och ta del av lite 

mer positiva angelägenheter: ”Man kanske hade velat få lite mer kunskap om hur det [religion] kan 

förena oss också.” Vidare minns Isabella att undervisningen om religion och terror var något 

hämmad och begränsad, något hon tror kan ha haft sin grund i situationen av en mångkulturell skola 

där hennes lärare: ”[…] kanske måste vara lite mer försiktig i undervisningen.” Vidare upplevde 

Isabella religionsundervisningen vara något bristfällig då hon gärna hade sett att hennes lärare hade 

öppnat upp för mycket diskussion, kombinerat med lärarledd undervisning vid tavlan och 

dokumentärer, någon hon själv anser sig ha fått ta del av i för liten utsträckning under sin 

gymnasietid. 

Melvin minns hur han under sin gymnasietid kunde uppleva religionskunskapen som bristfällig, 

främst då han emellanåt kunde önska mindre traditionell, lärarledd undervisning och att han istället 

fått förtroendet för mer självständigt arbete. Om Melvin själv fick bestämma skulle 

religionsundervisningen främst präglas av självständigt arbete där eleverna ständigt ges friheten att 

själva välja ämnesområden att fördjupa sig inom. När det kommer till religionslärarens sätt att 

undervisa och tala på uppskattar Melvin när läraren delar med sig av egna erfarenheter och historier 

som är relevanta för området: ”[…] en lärare som bara citerar litteratur är väl inte liksom den bästa 

[…].” Något Melvin däremot uppskattar och som han upplevde att han fick för lite av i 

religionsundervisningen under sin gymnasietid är när läraren knyter samman information från 

kurslitteraturen till egna erfarenheter: ”[…] skickliga lärare är bra på att liksom binda ihop fakta 

med egna erfarenheter som oftast är komiska och som gör att eleverna blir intresserade och 

engagerade och så.” Ytterligare en undervisningsaspekt av önskvärd karaktär som lyftes fram under 

intervjun var utrymmet för självständigt arbete, något han anser att han inte fick tillräckligt av under 

sin gymnasietid och därav upplevde vara bristfälligt. Melvin lägger en stor vikt vid det självständigt 

arbetet då han menar att man som elev blir mer tillgänglig för ny kunskap då det kräver mer av 

eleven, både när det kommer till strukturering och att inta ett kritiskt förhållningssätt. 
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7. Analys 
I följande kapitel kommer uppsatsens resultat att analyseras utifrån de utbildningsfilosofiska 

perspektiven som presenterades i uppsatsens femte kapitel, vilka anger hur lärares spektrum av 

urval och innehåll är inordnat i flera spänningsfält av huruvida undervisningen ska syfta till att 

förvalta en tradition, ett kulturarv, eller om den istället ska syfta framåt och därmed förbereda för 

framtiden. Utbildningsfilosofierna perennialism, essentialism, progressivism och rekonstruktivism 

kommer således att användas som analysredskap för att belysa i vilken utsträckning informanterna 

upplever att religionsundervisningen har varit förberedande för ett liv i samhället efter avslutade 

gymnasiestudier, samt för att visa på informanternas uppfattning av religionsundervisningen som 

betydelsefull och bristfällig. Kapitlet är indelat i tre avsnitt: I avsnitt 7.1 görs en analys av 

religionsundervisningen som betydelsefull, i avsnitt 7.2 görs en analys av religionsundervisningen 

som bristfällig och i kapitlets avslutande avsnitt 7.3 görs en sammanfattning av analysen för att 

belysa uppsatsens två första frågeställningar.  

7.1 Analys av religionsundervisningen som betydelsefull 

Att Klara upplevde undervisningen om hinduism och buddism som särskild betydelsefull under sin 

gymnasietid då hon inte kunde minnas att det var något som berördes i religionsundervisningen 

under hennes skoltid på högstadiet, går utifrån den utbildningsfilosofiska kartan att koppla till en 

uppskattning av den progressivistiska utbildningsfilosofin, detta då man inom filosofin förespråkar 

eleverfarenheter som kunskapsbakgrund. Även om Klara inte explicit uttryckte att hennes lärare 

utgick från elevernas tidigare erfarenheter inom ämnet, kopplar jag emellertid erfarenheten till den 

progressivistiska utbildningsfilosofin.  

Klaras uppskattning av sin lärares varierande undervisningsmetoder, vilka bland annat innefattade 

lärarledd undervisning framme vid whiteboard-tavlan, kunskapsinhämtning från läroböcker och 

situationer då läraren delade med sig av egna erfarenheter, kan utifrån den utbildningsfilosofiska 

kartan tolkas på så vis att Klara uppskattade en sammanblandning av de fyra utbildningsfilosofiska 

perspektiven. Perennialism och essentialism då hon uppskattade lärarens traditionella sätt att 

undervisa på, och progressivism då Klara under intervjun förklarade sin beundran över uppgiften 

där hon gavs möjligheten att utgå från sig själv och sina egna erfarenheter och synsätt i förhållande 

till livsåskådning. Uppskattning av den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin blev särskild 

märkbar då Klara gav uttryck för att uppskatta lärarens utrymme för löpande frågor, vilket ses som 

en central aktivitet inom det rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin. Läraren som Klara hade i 
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religionsundervisningen går dock emot den progressivistiska utbildningsfilosofin något då man 

inom filosofin menar att eleven ska erbjudas erfarenhet direkt av samhället och inte genom 

andrahandserfarenhet såsom lärarens egna berä t te lser. Klaras upplevelse av  

religionsundervisningens innehåll och lärarens undervisningsmetoder som betydelsefulla kan 

således tolkas som en blandning av samtliga utbildningsfilosofier där en samhällsbevarande skola 

möter en skola som ska vara medborgarförberedande.  

Att Klara idag upplever att religionsundervisningen har gett henne kunskap om och förståelse för 

andra människor, religioner och kulturer, och att hon dessutom har kunnat nyttja den kunskap som 

inhämtades i religionsundervisningen i sin nuvarande sysselsättning som juridikstudent, visar på att 

skolan i hög grad har gett henne kunskaper för framtiden. Klara uppgav under intervjun att hon i 

somliga sammanhang har kommit att behöva diskutera och reflektera kring religion i en rättsfråga 

och att hon då upplevt att hon har kunnat använda den kunskap som inhämtades i 

religionsundervisningen under hennes gymnasietid. Detta visar på att den undervisning som Klara 

fick ta del av under sin gymnasietid i stor utsträckning går att koppla till den rekonstruktivistiska 

utbildningsfilosofin, åtminstone när det kommer till aspekterna att kunna diskutera och reflektera 

företeelser utifrån olika perspektiv.  

Till skillnad från Klara, kan i stort sett alla de aspekter som Josefin upplevde vara betydelsefulla i 

religionsundervisningen under och efter sin gymnasietid förklaras utifrån ett rekonstruktivistiskt 

perspektiv, vilket syftar till att skolan ska fungera som medborgarförberedande. 

Undervisningsinnehållet rörande etik och moral var det innehåll som Josefin gav uttryck över att ha 

upplevt som särskilt betydelsefullt under sin gymnasietid. Detta då den frambringade ett 

utvecklande tänkande hos henne då hon i vardagliga situationer kunde komma på sig själv att tänka 

hur man bör bete sig i olika situationer. Ett utvecklande tänkande är centralt inom den 

rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin då betoning läggs på att innehållet ska utgöra grunden för 

framtida val och beslutsfattande, exempelvis genom att belysa olika sätt att betrakta ett skeende 

eller en företeelse på. Vidare kan Josefins upplevelse av undervisningen om sekter som 

betydelsefull då den utvecklade ett kritiskt tänkande hos henne, tolkas som särskilt utmärkande 

inom den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin. Detta då ett kritiskt tänkande är centralt inom 

filosofin. Även den progressivistiska utbildningsfilosofins föreställningar framkom när Josefin 

under intervjun uttryckte sin upplevelse av studiebesöken till en synagoga och en ortodox kyrka 

som betydelsefulla. Detta då man inom den progressivistiska utbildningsfilosofin lyfter fram att 
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eleverna ska få direkta erfarenheter av naturen och samhället, snarare än från andrahandskällor. Att 

Josefins lärare under intervjun beskrivs som: ”[…] helt fantastisk […]” då han bland annat 

undervisade utifrån varierande undervisningsmetoder och förfaranden att examinera innehållet på, 

exempelvis genom paneldebatter, visar på att Josefin fick ta del av och uppskattade en undervisning 

som i hög grad grundade sig i den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin. Likaså kan Josefins 

uppvisande av uppskattning till lärarens förfarande att öppna upp för diskussioner och i stor 

utsträckning tillåta eleverna att diskutera fritt härledas till den rekonstruktivistiska 

utbildningsfilosofin där samtal och värderingar av olika perspektiv ses som centrala aktiviteter. 

Likaledes kan lärarens selektion av paneldebatt som examinationsuppgift tolkas som en handling 

med motivet att skapa en genuin demokrati i klassrummet där allas röster blir hörda, något som 

även det går att förbinda med den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin.  

Att Josefin idag upplever att religionsundervisningen har varit betydelsefull för henne och: ”[…] 

hjälpt mig [Josefin] i den politiska tiden, alltså att navigera mellan massa åsikter.” visar på att den 

religionsundervisning som hon fick ta del i stor utsträckning har varit inriktad på kunskapens 

möjligheter i andra sammanhang, det vill säga en central utgångspunkt i den rekonstruktivistiska 

utbildningsfilosofin. Vidare kan Josefins upplevelse av religionsundervisningen som betydelsefull 

då den har utvecklat ett kritiskt tänkande hos henne även det kopplas till rekonstruktivism där 

undervisningen ska ta sin utgångspunkt i tanken att eleverna ska ges möjligheten att kritiskt granska 

det omgivande samhället och där skolan ska verka för kritisk fostran. Därutöver kan Josefins 

uppfattning om religionsundervisningen som gynnsam i nuvarande juridikstudier, visa på att 

undervisningen har verkat för att bidra med kunskaper med framtidsmöjligheter, vilket även det 

lyfts fram som en central tanke inom den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin. Josefin menar att 

hon bland annat hade nytta av kunskaperna som inhämtades under gymnasietiden när hon läste om 

rätten till religion. 

Precis likt Josefin, upplevde Isabella att innehållet i religionsundervisningen blev synnerligen 

betydelsefullt och intressant när hon fick erfara ny kunskap om sekter och andra mindre 

trosuppfattningar, kunskaper hon inte hade sedan tidigare och som väckte en nyfikenhet hos henne 

då hon gavs möjligheten att utveckla samhällsrelevant kunskap. Isabellas upplevelse av 

undervisningen om sekter som betydelsefull kan således, precis likt Josefins, tolkas som 

rekonstruktivistiskt, detta då syftet inom den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin bland annat är 

att identifiera det som anses vara en angelägenhet i samtidens samhälle. Likaså kan Isabellas 
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upplevelse av det djupgående arbetet, där eleverna arbetade utifrån etiska ställningstaganden, som 

betydelsefullt, härledas till den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin. Detta främst då Isabella 

menade att det gav henne möjligheten att lära sig mer än det översiktliga. Vidare uttryckte Isabella 

under intervjun att hon upplevde kunskapen om förbindelsen mellan konflikter och religion vara 

särskild betydelsefull för henne under gymnasietiden och även idag, främst då hon upplevde att 

kunskapen gav henne en mer djupgående förståelse för varför terrorattacker och andra konflikter 

kan uppstå i relation till religion. Kunskapen Isabella inhämtade i undervisningen kunde sedan 

användas och kopplas till: ”[…] verkligheten och nutiden […].” Utifrån ett utbildningsfilosofiskt 

perspektiv kan Isabellas uppfattning av kunskapen om terror och religion som betydelsefull tolkas 

som att undervisningen bidrog till kunskaper som av läraren ansågs vara viktiga och betydelsefulla i 

samtiden, något den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin förespråkar. Likaledes kan den 

rekonstruktivistiska visionen att arbete i skolan ska relateras till samhällsutvecklingens mål och 

därtill även utforska konfliktfyllda frågor, kopplas till arbetet med religion och terror. Lärarens 

varierande undervisningsmetoder går utifrån den utbildningsfilosofiska kartan att kopplas till både 

den essentialistiska och rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin; den essentialistiska då den 

förespråkar en traditionell och individbaserad undervisning, och den rekonstruktivistiska då den 

förespråkar en undervisning där samtidens problem och händelser synliggörs. 

Under intervjun berättade Isabella om hur en vanlig lektion i religionskunskap kunde inledas med 

individuell läsning av en nutidsartikel för att vidare diskutera artikelns innehåll i helklass. Detta var 

något Isabella uppskattade då hon upplevde att hon kunde sätta tidigare inhämtad fakta på händelser 

i samtiden. Isabella uppskattade således en undervisningssituation där ett essentialistiskt 

förhållningssätt mynnade ut i en rekonstruktivistisk undervisningssituation. Arbete i mindre grupper 

och undervisningssituationer då Isabella gavs möjligheten att diskutera utifrån egna erfarenheter var 

något Isabella fann betydelsefullt i religionsundervisningen under sin gymnasietid. Detta går att 

sätta i förbindelse till den progressivistiska utbildningsfilosofin där den givna arbetsformen är 

samverkan i grupp och där eleverfarenheter används som kunskapsbakgrund. Likaså kan Isabellas 

uppfattning av dokumentär som betydelsefullt visa på Isabellas avståndstagande från den 

perennialistiska utbildningsfilosofins tankar där klassiska verk är en central utgångspunkt i 

undervisningen, inte nutida händelser.  

Att Isabella ett och ett halv år efter gymnasieexamen, precis likt Klara och Josefin, kan se tillbaka 

på religionsundervisningen som betydelsefull, både när det kommer till hennes förståelse för: ” […] 

!37



terror och sånt […].” men även när det kommer till vardagliga situationer då religionen spelar en 

stor roll i sammanhanget, såsom i politiken och på nyheterna, visar på att Isabella i stor utsträckning 

fick ta del av en rekonstruktivistisk religionsundervisning under sin gymnasietid. Detta går att 

uttyda då innehållet i undervisningen i stor utsträckning har haft framtidsmöjligheter. Att Isabella 

dessutom upplever att: ”[…] det som är på nyheterna är ju väldigt översiktligt men har man själv 

läst det och speciellt när vi har pratat så mycket om nutidsfrågor så vet man ju mycket där om 

bakomliggande faktorer och tidigare händelser och sånt.” visar på att Isabella har utvecklat ett 

kritisk tänkande genom religionsundervisningen, vilket även det anses vara en central vision inom 

den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin. Likaså kan Isabellas tankar om att det i dagens 

samhälle är viktigare än någonsin att ha kunskaper om religion: ”Speciellt om man tar i dagens 

samhälle där […] Sverige är väldigt mångkulturellt […]”, utifrån den flerdimensionella 

utbildningsfilosofiska kartan kopplas till rekonstruktivism där syftet bland annat ligger i skolans 

verksamhet att identifiera samtidens sociala och kulturella problem. 

Att Melvin, precis likt Josefin och Isabella, fick: ”[…] vidare vyer på hur människor har det i olika 

religioner och vad folk tror på.” visar att religionsundervisningen som Melvin fick ta del av under 

sin gymnasietid i stor utsträckning präglades av centrala tankegångar inom de rekonstruktivistiska 

och progressivistiska utbildningsfilosofierna. Detta då kunskapen varit socialt och individuellt 

framåtskridande. Vidare kan Melvins uppfattning av undervisningen om Ku Klux Klan och White 

supremacy som betydelsefull förklaras utifrån ett rekonstruktivistiskt perspektiv, främst då han 

under intervjun berättade om en nyligen upplevd erfarenhet då han gick på biograf och upplevde att 

hans sedan tidigare inhämtade kunskaper om religion medförde en fördjupad förståelse för filmens 

innehåll och budskap. Att Melvin dessutom upplever att religionsundervisningen har bidragit till ett 

mer kritiskt förhållningssätt hos honom då han idag upplever att han har fått mer förståelse för att 

allt som visas inte speglar verkligheten, går att återföra till centrala föreställningar inom den 

rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin där en reflekterande undervisning, där eleverna ges 

möjligheten att kritiskt granska det omgivande samhället, är grundläggande. Melvins upplevelse av 

upprepning och repetition som betydelsefullt kan i hög grad anknytas till en föreställning om att 

Melvin till viss del fick ta del av en progressivistisk religionsundervisning. Detta då en ledande 

föreställning inom utbildningsfilosofin är att undervisningen ska ta utgångspunkt i elevernas 

tidigare erfarenheter. Melvin såg således repetitionen som något positivt då den nya kunskapen 

kunde ses utifrån nya perspektiv. 
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Melvin gav under intervjun uttryck för att ha upplevt en varierande undervisning i 

religionskunskapsämnet under sin gymnasietid. Upplevelsen av religionsundervisningen som styrd 

av läraren och vad Melvin benämner som ”klassisk undervisning”, det vill säga lärarledd 

undervisning vid whiteboardtavlan där eleverna fick anteckna det som skrevs på tavlan, kan precis 

som i Klaras fall ses som en blandning av de perennialistiska och essentialistiska 

utbildningsfilosofierna. Mest betydelsefullt upplevde Melvin dock situationer av självstyre och 

situationer med utrymme för diskussion och samtal vara: ”Det var högt i tak […] och jag tycker det 

ska vara så.” Melvin fann därmed en särskild betydelsefullhet i situationer som lämnade utrymme 

för vad som inom de progressivistiska och rekonstruktivistiska utbildningsfilosofierna är särskilt 

framstående: eleven i centrum, elevaktiva arbetssätt och samtal som en central aktivitet. Likaså kan 

Melvins uppfattning om lärarnas utrymme för tolerans och öppenhet som betydelsefullt visa på 

Melvins uppskattning av både ett rekonstruktivistiskt och progressivistiskt utbildningsfilosofiskt 

förhållningssätt i undervisningen. Lärarens utrymme för självstyre går emellertid emot den 

essentialistiska utbildningsfilosofins tankar då man inom filosofin istället menar att läraren ska ta 

initiativet i undervisningssituationen, inte eleven.  

Att Melvin, två och ett halvt år efter avslutade gymnasiestudier kan blicka tillbaka på 

religionsundervisningen som betydelsefull då den har varit förberedande inför livet efter skolan, 

visar på att religionsundervisning i stor utsträckning har haft starka drag från den 

rekonstrukt ivis t iska utbi ldningsfi losofin. Vidare visar Melvins upplevelse av 

religionsundervisningen som betydelsefull, då den har genererat mer förståelse för andra människor, 

på att undervisningen i viss mån har tagit utgångspunkt i ett reflekterande förhållningssätt. Detta 

blev särskilt tydligt när Melvin under intervjun yttrade: ”[…] ett stort problem idag är ju att att man 

inte riktigt förstår varför den här personen kan tro på x liksom när jag tror på y, och jag tror […] att 

ha kunskaper om det […] då kan man också förstå andra personer och det är ju viktigt i alla möten 

[…].”  

Precis likt Klara och Josefin, anser Melvin att de kunskaper som inhämtades i 

religionsundervisningen under gymnasietiden har varit betydelsefulla för honom i hans nuvarande 

sysselsättning som juridikstudent. Melvin anser i synnerhet att kunskaperna var betydelsefulla när 

de läste om konstitutionell rätt. Melvin tror att hans tidigare inhämtade kunskaper inom ämnet 

religion således har bidragit till en förförståelse inom grundlagen av religionsfrihet, vilket även det 

visar på att Melvins inhämtade kunskaper har haft framtidsmöjligheter.  
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7.2 Analys av religionsundervisningen som bristfällig 

Att Klara idag kan uppleva en viss avsaknad i religionsundervisningen gällande kunskap om 

relationen mellan konflikt och religion tyder på att innehållet i religionsundervisningen hade en viss 

avsaknad av konfliktfyllda frågor, något som går emot den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofins 

föreställningar om utforskandet av konfliktfyllda frågor. Klaras uttryck för avsaknad av kunskaper 

om vilken roll religion spelar i olika sammanhang, exempelvis i olika konflikter, visar således på en 

vilja att få ta del av konfliktfyllda frågor, det vill säga en situation där skolan agerar utifrån ett 

rekonstruktivistiskt perspektiv. Klaras uppfattning av religionskunskapen som bristfällig med 

hänseende till lärarens begränsade utrymme för diskussioner i klassrummet går även det att tolka 

som att Klara uttrycker ett behov av ett rekonstruktivistiskt förhållningssätt där samtalets betydelse i 

klassrummet betonas. 

Under intervjun gav Klara även uttryck för att ha upplevt religionsundervisningen som bristfällig då 

hon önskar att hennes klass hade getts möjligheten att reflektera lite mer över sin egen syn och sitt 

egna förhållningssätt till livet och omvärlden. Klara menar nämligen att sådana aktiviteter och 

uppgifter ger ett vidare perspektiv på framtiden. Klara förespråkar således även en 

undervisningssituation där progressivistiska föreställningar lyfts fram. Likaså kan Klaras åstundan 

efter mer studiebesök i religionsundervisningen, och en undervisning där läraren kommer med egna 

exempel och erfarenheter, förstås som ett avståndstagande från den perennialistiska 

utbildningsfilosofin där utbildning och innehåll ska stödja sig i det vetenskapligt prövande. Klara 

gav således ett uttryck för ett stort behov av de rekonstruktivistiska och progressivistiska 

utbildningsfilosofierna i undervisningen.  

Josefin uppgav under intervjun en önskan om att få lära sig mer om religioner och trosuppfattningar 

som inte är särskilt vanliga i väst under sin gymnasietid. Detta då hon tror att det är viktigt att man 

som elev får kunskap om exempelvis buddismen och hinduismen just eftersom att: […] världen blir 

mer och mer global […] och man kommer träffa på människor som är hinduer eller buddhister och 

då är det väl lika viktigt att känna till lite om dem […].” Josefins upplevelse av 

religionsundervisningen som bristfällig gällande ett avsaknat innehåll som hon anser vara av stor 

vikt att ha idag, kan kopplas till en önskan om att få ta del av ett innehåll vilket läraren anser vara 

relevant i samtiden och där kunskapens framtidsmöjligheter lyfts fram, något som förespråkas inom 

den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin. 
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Precis likt Josefin, gav Isabella under intervjun ett uttryck för en viss avsaknad i 

religionsundervisningen, i synnerhet undervisning om hinduism och buddism. Istället präglades 

undervisningsinnehållet i religionskunskap 1 i största utsträckning av kunskapsinhämtning inom de 

abrahamitiska religionerna; judendom, islam och kristendom. Isabella minns att hon upplevde 

kursen vara: ”[…] ganska översiktlig […]”, främst då arbetet med de abrahamitiska religionerna 

upplevdes vara lite av en upprepning från högstadiet. Isabellas upplevelse av 

religionsundervisningen som bristfällig gällande en avsaknad av innehåll kan således, i samma 

utsträckning som Josefins, härledas till en önskan om att få ta del av ett innehåll vilket läraren anser 

vara relevant i samtiden och där kunskapens framtidsmöjligheter lyfts fram, något Isabella och 

Josefin menar att de fick för lite av. Isabella trånar således efter en undervisning med 

rekonstruktivistiska föreställningar. Istället för att låta undervisningen om etik och moral ta allt för 

stort utrymme i undervisningen menar Isabella att undervisningens innehåll borde vara mer 

överskridande, exempelvis genom att arbete med etik och moral i samband med de olika 

världsreligionerna. Även detta kan härledas till den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin där ett 

ämnesöverskridande innehåll förespråkas. Trots att etik, moral och världsreligioner är områden som 

ska behandlas inom ett och samma undervisningsämne, tolkas ett ämnesöverskridande innehåll även 

beröra olika delområden inom ett ämne. I övrigt hade Isabella gärna ”[…] sett att man arbetade […] 

mycket med nutida händelser och moderna saker, dels då det gör det hela mer intressant men också 

då det känns väldigt nyttigt eftersom att vi är väldigt mångkulturella och att det då ökar 

förståelsen.” vilket även detta kan kopplas till ett rekonstruktivistiskt utbildningsfilosofiskt 

förhållningssätt då ett av syftena med undervisningen inom filosofin är att identifiera samtidens 

sociala och kulturella problem. Likafullt kan Isabellas uttryck över att önska mer nutida och 

moderna moment i undervisningen direkt sättas i motsättning till perennialism där sådant som anses 

vara viktigt i samtiden och sådant som uppfattas vara ålderstypiskt, inte ska studeras.  

Isabellas upplevelse av religionsundervisningen som bristfällig då hon upplever att hon under sin 

gymnasietid fick ta del av mycket negativ fakta gällande religion, och att hon istället önskat att de 

hade fått läsa och ta del av lite mer positiva angelägenheter, är svårt att härleda till någon specifik 

utbildningsfilosofi. Hade Isabella däremot framställt situationen av ”negativt framställda artiklar” i 

relation till diskussion och samtal, alternativt i relation till lärarens eventuella syfte att ge eleverna 

direkta erfarenheter av naturen och samhället, hade ett rekonstruktivistiskt och progressivistiskt 

förhållningssätt lyfts fram i sammanhanget. Vidare kan Isabellas avsaknad av en undervisning 

innehållande religion och terror, precis likt Klaras, relateras till att religionsundervisningen var 
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bristfällig då eleverna inte gavs utrymme att diskutera konfliktfyllda frågor, något som förespråkas 

inom den rekonstrukt ivis t iska utbi ldningsf i losof in . Isabel las uppfat tning om 

religionsundervisningen som bristfälligt gjorde sig vidare uttryck då hon menade på att hennes 

lärare inte öppnade upp för diskussion i någon vidare utsträckning. Isabellas syn på diskussion som 

en viktig del av undervisningen visar även det på att hon förespråkar ett rekonstruktivistisk 

förhållningssätt där samtal ses som en central aktivitet i undervisningen för att visa på elevernas 

varierande förhållningssätt och perspektiv på undervisningsinnehållet. Under intervjun uttryckte 

dock Isabella även en önskan om lärarledd undervisning vid tavlan, kombinerat med samtal och 

diskussioner som en del av religionsundervisningen, vilket kan sättas i förbindelse till tre av de fyra 

utbildningsfilosofierna: perennialism, essentialism och rekonstruktivism. Isabella förespråkar 

således en varierande undervisning. 

Precis likt Klara och Isabella, såg Melvin avsaknaden av kunskap om religiösa konflikter som 

bristfällig i religionsundervisningen under sin gymnasietid, något han idag upplever vara negativt. 

Melvin ger således även han uttryck för att vilja ha ett undervisningsinnehåll av rekonstruktivistisk 

karaktär, där utrymme att diskutera konfliktfyllda förespråkas. Även den frånvarande kunskapen om 

kristendomen är något Melvin idag kan uppleva som en ofullkomlighet i religionsundervisningen: 

”[…] kristendomen är ju högst väsentlig och lite mer ingående där skulle ju inte skada någon 

faktiskt.” - vilket i motsats till rekonstruktivism kan anslutas till den perennialistiska 

utbildningsfilosofin där undervisningen ska syfta till att förmedla ett kulturarv och där man anser att 

den mänskliga utbildningen måste vara densamma för alla människor i alla tider. Vidare kan 

Melvins önskemål om att implementera och lyfta fram mer nutidsartiklar i undervisningen kopplas 

till rekonstruktivistiska föreställningar där ett av syftena med undervisningen är att identifiera 

samtidens sociala och kulturella problem. 

Att Melvin minns hur han under sin gymnasietid emellanåt kunde önska en mindre traditionell, 

lärarledd undervisning och hur han istället önskade att han hade fått mer förtroende för självständigt 

arbete, visar på en önskan om att undervisningen skulle ha varit mindre präglad av de 

perennialistiska och essentialistiska utbildningsfilosofiernas föreställningar där individuellt, lärarlett 

arbete förespråkas. Melvin visade istället en åstundan efter en undervisning med progressivistiska 

grundtankar där elevaktiva arbetssätt ses som en central aktivitet i undervisningen. Melvins 

åstundan efter en lärare som delar med sig av egna erfarenheter och historier som är relevanta för 

området: ”[…] en lärare som bara citerar litteratur är väl inte liksom den bästa […]” visar emellertid 
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även på ett avståndstagande från den progressivistiska utbildningsfilosofin då man inom 

progressivism utgår från föreställningen att eleverna ska ges direkt erfarenhet av samhället och 

naturen istället för andrahandserfarenhet genom exempelvis lärarens berättelser.  

7.3 Sammanfattning av analys 

Efter en djupgående och noggrant genomförd analys utifrån de fyra utbildningsfilosofiska 

perspektiven vilka bland annat anger hur lärares spektrum av urval och innehåll är inordnat i flera 

spänningsfält av huruvida undervisningen ska syfta till att förvalta en tradition, ett kulturarv, eller 

om den istället ska syfta framåt och därmed förbereda för framtiden, har framstående samband 

mellan informanterna identifierats. 

Tendenser av samtliga utbildningsfilosofiska perspektiv framkom i informanternas berättelser om 

deras upplevelse av religionsundervisningen under gymnasietiden. De perennialistiska och  

essentialistiska utbildningsfilosoferna gjorde sig kända i den undervisning som Klara och Isabella 

fick ta del av i religionskunskapen. Särskilt märkbar var filosofin då deras lärare i viss utsträckning 

undervisade utifrån en traditionell undervisningsmetod framme vid white-board tavlan och som i 

Klaras fall - där fakta inhämtades från läroböcker. Den progressivistiska utbildningsfilosofin skulle 

under analysen, i likhet med de perennialistiska och essentialistiska, dock visa sig vara relativt 

frånvarande i informanternas upplevelser av religionsundervisningen som betydelsefull. 

Progressivism gick dock att identifiera i somliga situationer. En situation då ett progressivistiskt 

förhållningssätt framkom var då Klaras klass fick uppdraget att skriva en uppgift utifrån deras egen 

livsåskådning. Vidare framkom även ett progressivistiska utbildningsfilosofin då Josefin berättade 

om ett studiebesök som hon tillsammans med sin klass fick erfara, och situationen då Melvins lärare 

delade med sig av egna erfarenheter. Analysen visar att den undervisning som informanterna har 

gett sig uttryck för att ha tagit del av i religionskunskapen under deras gymnasietid, i ringa 

utsträckning har varit präglad av de perennialistiska, essentialistiska och progressivistiska 

utbildningsfilosofierna. Detta visar således att informanterna endast i ringa utsträckning fick 

uppleva en skola, ett undervisningsämne och en lärare med föreställningen att upprätthålla en 

samhällsbevarande skola med en i princip obefintlig avsikt att verka som framtidsförberedande. 

Istället visar analysen att informanterna i stor utsträckning har fått ta del av en undervisning där 

lärarna i hög grad har anammat undervisningsmetoder och tillvägagångssätt, och valt 

undervisningsinnehåll som direkt går att koppla till den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin. 
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Exempel på sådana situationer är konfliktfyllda frågor, arbeten med och utifrån samtida händelser, 

diskussioner, samtal och arbeten med diverse sekter. Detta innebär således att informanterna i stor 

omfattning fick uppleva en skola, ett undervisningsämne och en lärare med föreställningen att 

upprätthålla en skola som medborgarförberedande för eleverna, detta genom reflekterande 

diskussioner, samtal och innehållsöverskridande uppgifter där informanterna gavs möjligheten att 

utveckla ett kritiskt tänkande och där konfliktfyllda frågor och samtidsrelevanta ämnen lyftes fram. 

Utifrån genomförd analys går det likaledes att utläsa och synliggöra samband mellan 

informanternas upplevelser av religionsundervisningen som betydelsefull och därtill även 

bristfällig. Samtliga informanter menar att lärarnas undervisningsmetoder och val av innehåll i 

religionsundervisningen under deras gymnasietid var särskilt betydelsefullt då arbeten, uppgifter 

och föreläsningar om sekter möjliggjordes. Informanterna fann arbeten om olika sekter särskilt 

betydelsefulla då det utvecklade ett kritiskt och reflekterande tänkande hos dem. Ytterligare 

undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder som utifrån analysen går att utläsa som särskilt 

betydelsefulla är undervisning om hinduism och buddism, arbeten om samtida frågor och händelser, 

undervisning och arbeten om etik och moral, studiebesök, innehållsöverskridande uppgifter, arbeten 

om konfliktfyllda frågor, beskådning av dokumentärer, undervisning då utrymme för diskussion och 

samtal lämnades av läraren, undervisning och uppgifter med bakgrund i elevernas erfarenheter, 

monologisk undervisning, undervisning där läraren delar med sig av egen livserfarenhet, 

paneldebatter och gruppdiskussioner. Informanterna fann nyss nämnda aspekter vara särskilt 

betydelsefulla då de, förutom att utveckla ett kritiskt och reflekterande synsätt även bidrog till en 

vidare förståelse av människors skilda syn på och förhållningssätt till omvärlden. Informanternas 

upplevelser av religionsundervisningen som betydelsefulla går således i vid utsträckning att sätta i 

relation till den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin vilken majoriteten av ovan nämnda 

aspekter går att kopplas till.  

Det undervisningsinnehåll och de undervisningsmetoder som informanterna gav sig uttryck över att 

uppleva som bristfälliga i religionsundervisningen under gymnasietiden och efter avslutade studier, 

går efter genomförd analys framför allt att koppla till de perennialistiska och essentialistiska 

utbildningsfilosofierna. Detta visar sig bland annat i Klaras upplevelse då hon idag kan önska att 

undervisningen hade varit mer präglad av diskussioner och samtal, studiebesök och där reflektioner 

kring konfliktfyllda frågor hade möjliggjorts, aktiviteter som inte anses vara centrala inom varken 

den perennialistiska eller essentialistiska utbildningsfilosofin. Istället visar Klaras upplevelse av 
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religionsundervisningen som bristfällig på en önskan efter aktiviteter som är mer centrala inom de 

progressivistiska och rekonstruktivistiska utbildningsfilosofierna. Likaså kan Josefins upplevelse av 

religionsundervisningen som bristfällig härledas till en önskan om ett rekonstruktivistiskt 

förhållningssätt till undervisningen. Detta då hon idag anser att undervisningen inte speglade och 

tog sin grund i samtida händelser och företeelser. Även Isabellas och Melvins uppfattningar om 

religionsundervisningen som bristfällig går att koppla till en situation där de önskar att 

undervisningsinnehållet och lärarens val av undervisningsmetod hade varit mer präglad av och 

grundat sig i den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin. Deras uppfattning av undervisningen 

som bristfällig, exempelvis genom en önskan av mer frågor som är relevanta för samtiden, 

innehållsöverskridande undervisning, konfliktfyllda frågor, kritiskt tänkande och diskussion, visar 

nämligen att de båda hade en åstundan efter en religionsundervisning med utgångspunkt i de 

rekonstruktivistiska och progressivistiska utbildningsfilosofierna.  

Noterbart i kontexten är således att de aspekter av undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder 

som informanterna upplevde vara bristfälliga i religionskunskapen under och efter avslutade 

gymnasiestudier, i stor utsträckning går att härleda till en avsaknad och en åstundan efter de 

rekonstruktivistiska och progressivistiska utbildningsfilosofierna i undervisningen. Trots att 

samtliga informanter upplever att religionsundervisningen i stor utsträckning har varit 

framtidsförberedande, visar resultatet att det fortfarande finns vissa bristfälligheter i 

religionsundervisningen när det kommer till vad undervisningen ska innehålla och hur en 

religionslärare ska arbeta för att uppnå en situation där eleverna upplever en fullständig grad av 

förberedelse inför framtiden och där undervisningens innehåll och lärarens undervisningsmetoder i 

stor utsträckning uppfattas som betydelsefulla. Detta är något som kommer att diskuteras i följande 

kapitel där uppsatsens tredje frågeställning besvaras.  
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8. Diskussion och slutsats 
I föregående kapitel analyserades fyra tidigare gymnasieelevers upplevelser av 

religionsundervisningen i gymnasieskolan som betydelsefulla och bristfälliga med avseende till 

undervisningens innehåll och undervisningsmetoder. Detta gjordes utifrån en flerdimensionell 

utbildningsfilosofisk karta med syfte att synliggöra i vilken utsträckning informanterna upplever att 

religionsundervisningen har varit förberedande för ett liv i samhället efter avslutade 

gymnasiestudier. Då analysen visade ett tillstånd där religionsundervisningen i hög grad har varit 

förberedande för informanterna inför deras framtida liv efter avsluta gymnasiestudier, och då 

analysen även visade på vilket undervisningsinnehåll och vilka undervisningsmetoder 

informanterna upplever vara betydelsefulla och bristfälliga, kommer i följande kapitel uppsatsens 

tredje och sista frågeställning att diskuteras. För att öppna upp för möjligheten att diskutera och 

besvara uppsatsens tredje frågeställning kommer såldes informanternas upplevelser av 

religionsundervisningen som betydelsefull och bristfällig att användas i relation till analysens 

uppvisande av i vilken utsträckning informanterna upplever att religionsundervisningen i den 

svenska gymnasieskolan har varit förberedande för ett liv i samhället efter avslutade 

gymnasiestudier. Diskussionen kommer vidare att sättas i relation till tidigare forskning med 

avsikten att visa på huruvida föreliggande uppsats resultat stämmer överens, alternativt skiljer sig 

åt, från tidigare forskning inom området.  

Som blivande gymnasielärare i ämnet religionskunskap står jag inför en situation och ett, vad 

Englund (1997) anser vara, spänningsfält av huruvida undervisningen ska syfta till att förvalta en 

tradition, ett kulturarv, eller om den istället ska syfta framåt och därmed förbereda eleverna för 

framtiden.  Då uppsatsens resultat och analys visar på att tidigare gymnasieelever i stor 78

utsträckning upplever att religionsundervisningen har varit förberedande för ett liv efter avslutade 

gymnasiestudier, finner jag ingen anledning i att inte undersöka vilka aspekter av innehåll och 

undervisningsmetoder som informanterna under intervjuerna uppgav som betydelsefulla och 

bristfälliga. Genom att studera det innehåll och de metoder som informanterna upplevde vara 

bristfälliga kan jag som blivande lärare även bilda mig en uppfattning om vilket innehåll och vilka 

metoder som inte uppskattas i undervisningen. Detta för att vidare tillägna mig informationen och 

omvandla den till något betydelsefullt.  

 Englund 1997: 134. 78
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Då uppsatsens analys visar på att det innehåll och de undervisningsmetoder som informanterna 

upplevde vara särskilt betydelsefulla i religionsundervisningen i hög grad går att härleda till den 

rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin och i viss utsträckning även till den progressivistiska 

utbildningsfilosofin, finner jag det särskilt angeläget att i framtida undervisningssituationer ta 

utgångspunkt i den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin, dock även med inslag av de övriga 

filosofierna. Det undervisningsinnehåll som informanterna upplevde vara särskilt betydelsefullt i 

religionsundervisningen var konfliktfyllda frågor, arbeten med och utifrån samtida händelser, 

diskussioner, samtal och arbeten med diverse sekter. Detta innebär således att informanterna i stor 

omfattning upplevde flera centrala aktiviteter inom den rekonstruktivistiska filosofin som 

betydelsefulla. Likaså kan informanternas upplevelse av religionsundervisningen som bristfällig ses 

som en stor tillgång i min framtida yrkesprofession som religionslärare i gymnasieskolan. Detta då 

resultatet visar att det innehåll och de undervisningsmetoder som informanterna fann bristfälliga i 

stor utsträckning visar på en avsaknad av de rekonstruktivistiska och progressivistiska 

utbildningsfilosofiernas centrala föreställningar. Som blivande lärare finner jag därför det 

synnerligen relevant och adekvat att i undervisningen, i omfattande utsträckning, utgå från centrala 

tankar, aktiviteter och förhållningssätt inom rekonstruktivism och progressivism. Detta innebär att 

undervisningen i hög grad bör kännetecknas av att eleverna ska ges möjligheten att identifiera 

samtida kulturella och sociala problem, att undervisningen ska bedrivas genom större projekt- och 

temaarbeten där eleverna ges möjligheten att arbeta aktivt och att undervisningens fokus i stor 

utsträckning ska ligga på framtiden. Likaså innebär detta att problembaserade 

undervisningsmetoder bör sättas i fokus i undervisningen, att samhället och dess tillhörande 

förändringar bör uppmärksammas och utgöra det centrala i undervisningen, att konfliktfyllda frågor 

ska lyftas fram för att möjliggöra ett kritiskt tänkande hos eleverna, samt att undervisningen i stor 

utsträckning tar sin utgångspunkt i eleverna erfarenheter. Vidare innebär detta även att 

undervisningen bör präglas av varierande arbetsformer där både grupparbeten och individuellt 

arbete möjliggörs i klassrummet. Likaså bör undervisningen präglas av ämnes- och 

innehållsöverskridande arbeten där samtal, diskussion, reflektion och problemlösning ses som 

centrala aktiviteter. Då majoriteten av informanterna även gav uttryck för att uppfatta en varierande 

undervisning som betydelsefull kan även detta anammas och omsättas i praktik. 

I relation till tidigare forskning inom religionsdidaktiken, vilken presenterades i uppsatsen tredje 

kapitel, uppvisar föreliggande uppsats relativt stora likheter med tidigare forskning inom området. 

Precis likt det som föreliggande uppsats har uppvisat, menar bland annat Kittelmann Flensner att 
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konfliktfyllda frågor och ett synliggörande av olika ståndpunkter är helt nödvändiga i en demokrati 

och därmed i skolans medborgarutbildande uppdrag. Likaså kan paralleller dras mellan föreliggande 

uppsats och de forskningsarbeten som presenterades i uppsatsens forskningsöversikt då 

diskussioner, prövade och utforskande samtal och undervisningssituationer som utmynnar i ett 

kritiskt tänkande lyfts fram som betydelsefulla och nödvändiga aktiviteter i undervisningen. Detta 

bland annat för att minska risken att demokratisk utbildning och framtidsskridande undervisning 

ska komma att behöva ta egen plats i utbildningen. Likaledes går det att visa på samband mellan 

föreliggande uppsats resultat och skolinspektionens granskning av religionskunskapen år 2012. I 

båda undersökningarna har ett behov av innehållsöverskridande undervisning och en undervisning 

som tar sin utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter och intressen identifierats. Inte desto mindre 

har föreliggande uppsats varit betydelsefull i sammanhanget av religionsdidaktik och undervisning 

som en förberedelse för framtiden då den, precis likt det Thornberg och Oğuz menar är viktigt för 

blivande och verksamma lärare att ha kunskaper om, nämligen varierande utbildningsfilosofiska 

förhållningssätt och perspektiv till undervisning.  

Till skillnad från tidigare forskning inom området har föreliggande uppsats tagit sin utgångspunkt i 

tidigare gymnasieelevers syn på och uppfattning av religionsundervisningen i gymnasieskolan, 

något som dessutom har bidragit till en vetskap gällande vilket undervisningsinnehåll och vilka 

undervisningsmetoder som anses vara betydelsefulla och bristfälliga i religionsundervisningen. 

Intressant hade dock varit att i en vidare och mer omfattande undersökning undersöka i vilken 

utsträckning föreliggande uppsats resultat går att göra mer generaliserbart, förslagsvis genom ett  

större och mer varierande urval av informanter. I föreliggande uppsats urval av informanter visade 

sig tre av fyra studera juridik på universitetsnivå. Detta kan möjligen ha kommit att ha en viss 

påverkan på uppsatsens resultat av vad som anses ha varit betydelsefullt och bristfälligt i 

religionsundervisningen under gymnasietiden. Likaså kan situationen av tre juridikstudenter ha 

kommit att uppvisa en något ensidig bild av religionskunskapen som förberedande för ett liv i 

samhället efter avslutade studier, i synnerhet beträffande i vilken utsträckning 

religionsundervisningen har varit betydelsefull för informanterna i deras nuvarande sysselsättningar.  

Med förankring i nyss nämnda resonemang hade således ett mer varierat urval kunnat uppvisa ett 

mer generaliserbart resultat. Den här uppsatsen har sålunda i grunden enbart speglat en liten, men 

inte desto mindre betydelsefull, del av verkligheten. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1. Missivbrev  

Hej! Jag vill börja med att tacka dig för att du valt att ställa upp som intervjuperson i min 
forskningsstudie som ska utmynna i en C-uppsats i religionsvetenskap höstterminen 2018.  

Intervjutillfället kommer att äga rum inom loppet av ett par veckor och jag tänkte att det kunde vara 
till hjälp, både för din skull men även för egen del, att skicka ett förberedelseutskick som ger en 
kortfattad beskrivning av vad intervjun kommer att innehålla för typ av frågor. Syftet med min 
uppsats är undersöka i vilken utsträckning ämnet religionskunskap i den svenska gymnasieskolan 
lyckas verkställa uppgiften att förmedla kunskaper och förbereda eleverna för att arbeta och verka i 
samhället efter avslutade studier. Jag vill därför undersöka hur du upplevde religionsundervisningen 
under din skoltid, men även hur du har upplevt innehållet i religionsundervisningen efter avslutade 
gymnasiestudier. Jag kommer således ställa frågor som berör både din gymnasietid men även hur du 
idag, några år efter avslutade gymnasiestudier, upplever att religionsundervisningen har varit 
betydelsefull, alternativt bristfällig för dig. Inför intervjutillfället får du gärna fundera lite över hur 
den religionsundervisning som du fick ta del av under gymnasietiden såg ut, men även hur du anser 
att religionskunskapen har påverkat dig idag. Dina personuppgifter kommer att hanteras 
konfidentiellt och det kommer därför inte vara möjligt för någon utomstående att identifiera dig som 
individ i uppsatsresultatet. 

Har du några frågor eller funderingar inför intervjutillfället får du gärna höra av dig till mig. 

Vänliga hälsningar, Hannah Brandin         
hanbra14@student.hh.se  



10.2 Bilaga 2. Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 
- Ålder: 

- Gymnasieutbildning (program): 

- Studentår: 

- Läste du religionskunskap 1 & 2 enligt lgy 11 under din gymnasiala tid? 

- Nuvarande sysselsättning: 

Uppfattning av religionskunskapen under gymnasietiden 
- Skulle du vilja börja med att berätta lite om det du kommer ihåg av religionsundervisningen 

under din gymnasietid? 

- Upplevde du religionsundervisningen vara betydelsefull för dig under din gymnasiala tid?  
Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

- Vilket eller vilka undervisningsinnehåll upplevde du vara särskilt bra i religionsundervisningen 
under din tid i gymnasiet? 

- Upplevde du under din gymnasietid att innehållet i religionsundervisningen var bristfällig? 
Om ja, på vilka sätt? 

- Anser du att din religionslärares sätt att undervisa på och val av undervisningsinnehåll, eller 
andra faktorer likt klasskamrater, påverkade dig under din gymnasietid? 

Om ja, på vilka sätt? Om nej, varför inte? 

Uppfattning av religionsämnet efter studenten 
- Anser du att religionskunskap 1 & 2 borde vara obligatoriskt att läsa för samtliga elever inom 

samtliga program i gymnasieskolan? 
Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

- Hur anser du att religionsämnet i gymnasieskolan ska se ut och innehålla idag när det kommer till  
lärarens val av undervisningsinnehåll och tillvägagångssätt? 



- Upplever du att innehållet i religionsundervisningen under din gymnasietid har varit 
betydelsefullt för dig efter studenten, exempelvis i arbetslivet, under fortsatta studier eller i andra 
sammanhang?  

Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

- Upplever du nu i efterhand, efter avslutade gymnasiestudier, att innehållet i 
religionsundervisningen var bristfällig? 

Om ja, på vilka sätt? 

- I vilka sammanhang uppfattar du kunskaper om religion vara särskilt betydelsefulla? 

- I vilken utsträckning anser du att skolan har påverkat din nuvarande syn på religion?  

Avslutande fråga 
- Har du något mer att tilläga?
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