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Bakgrund 
 

Religionspedagogik 1 (77GU38) respektive Religionspedagogik 2 (77GU33) är två 
uppdragsutbildningar som vardera omfattar 7,5 hp och som Linköpings 
universitet/IBL har lång erfarenhet av att ge. Uppdragsgivare är Svenska kyrkan 
som, från den första förfrågan 1994, erbjuder dessa utbildningar som fortbildning 
till medarbetare inom stiften i Linköping, Göteborg, Skara, Karlstad, Växjö samt 
Strängnäs och Västerås. Utbildningarna behandlar pedagogik, lärande och 
förändringsarbete och är inriktade mot kyrkans arbete med ungdomar och unga 
vuxna bl.a. i samband med konfirmation.  
 
Religionspedagogik 1 fokuserar på undervisning och mötet med ungdomar varför 
konfirmanden sätts i centrum. Religionspedagogik 2 (kräver godkänd 
Religionspedagogik 1) sätter medarbetaren i centrum och fokuserar på arbetslaget 
och hur olika yrkesgrupper kan arbeta på ett medvetet sätt för att verksamheten 
ska nå hög kvalitet. Båda utbildningarna är på grundläggande nivå. 
 
Speciellt för dessa två uppdragsutbildningar är att uppdragsgivaren utsett ett 
antal stiftskonsulenter som aktivt arbetar med utbildningarna. Under ledning av 
kursansvarig LiU-lärare utgör stiftskonsulenterna ett kursteam. LiU-läraren leder 
teamet och ansvarar för de gemensamma utbildningstillfällena. Stifts-
konsulenterna fungerar som handledare och håller i stiftsträffar där lokala 
studiegrupper träffas. Sammantaget består respektive utbildning av tre 
gemensamma utbildningstillfällen om åtta heldagar samt fyra stiftsträffar. 
Utbildningstillfällena genomförs som internat i lokaler som uppdragsgivaren 
förfogar över. Stiftsträffarna genomförs på respektive stiftskansli.  
 

 
 
 

Basdata 
 

Huvudområde: Pedagogik (tidigare kursplaner har haft huvudområde 
”Pedagogiskt arbete”). 
Aktuella kursplaner från 2019 respektive 2018, länkar infogas under rubriken 
”Måluppfyllelse”. 
Antal platser: 15-30 
Typ av uppdragsutbildning: skräddarsydd efter uppdragsgivarens behov och 
önskemål. 
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Nyckeltal 
 

Nedan visas en sammanställning av antal deltagare samt genomströmning i 
uppdragsutbildningarna Religionspedagogik 1 respektive 2: 

 
 

  Antagna Godkända 

Utbildning Start Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt 
Rel ped 1 

77GU38 

Ht 21 23 6 29 Pågående 

Rel ped 1 

77GU38 

Ht 19 13 6 19 9 5 14 

Rel ped 2 

77GU33 

Ht 18 18 7 25 16 7 23 

Rel ped 1 

912G12 

Ht 17 10 5 15 8 4 12 

Rel ped 1 

912G12 

Ht 16 18 12 30 13 11 24 

Rel ped 1 

912G12 

Ht 15 16 6 22 16 6 22 

 

Deltagarna i utbildningarna arbetar i huvudsak som församlingspedagoger eller 

präster. Nästan varje utbildningsomgång har även med en, eller flera deltagare som 

är diakoner och/eller kyrkomusiker. Över tid är det allt fler kvinnor som arbetar i 

Svenska kyrkan, det gäller även yrken som präst och musiker som tidigare innehafts 

av män. Därför är det också naturligt att det framförallt är kvinnor som deltar i de 

uppdragsutbildningar som ingår i denna granskning. 

 

Antal deltagare i utbildningarna har skiftat mellan som lägst 15 deltagare till som 

mest 30 deltagare per omgång. Genomströmningen varierar mellan som lägst 70 % 

till som mest 100 %.  

 

En iakttagelse är att genomströmningen är mycket god i Religionspedagogik 2. En 

förklaring kan vara att de deltagare som antas till den utbildningen troligen är mer 

motiverade då väljer att fortsätta läsa och delta i fortbildning även efter avslutad 

Religionspedagogik 1. Ytterligare en förklaringsfaktor kan vara att de är mer 

förtrogna med utbildningens upplägg och krav.  

 

För att än mer förbättra genomströmningen i utbildningarna förs en kontinuerlig 

dialog med uppdragsgivaren om hur deltagare, samt deras arbetsgivare och chefer, 

på förhand ska förstå upplägget och den tid som studier i uppdragsutbildning kräver 

parallellt med pågående yrkesarbete – se vidare nedan under rubriken 

”Deltagarperspektiv”. 

 

Varje utbildningsomgång har utvärderats med hjälp av frågeformulär samt 

muntligen vid avslutningstillfällen. Från och med 2019 används i utbildningen den 

enkät med standardiserade frågor som tillhandahålls av LiU Uppdragsutbildning. 

Dessförinnan användes i utbildningen ett formulär som tidigare använts för 

fristående kurser i Pedagogik 1, halvfart. Utvärderingarna har fokuserat på 

deltagarens lärande och dennes studier och frågor som ställts har bl.a. varit: Vad 
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tycker du att du har lärt och utvecklat?” Vad har varit mest givande, intressant 

eller viktigt (positiv kritik)?” Vad har varit minst givande, intressant eller viktigt 

(negativ kritik)?” Även frågor om hur litteraturen uppfattats och i vilken grad de läst 

den, samt hur många timmar som de lagt ned på studierna har ingått i 

utvärderingen. Resultatet för samtliga utbildningsomgångar har återförts till 

uppdragsgivaren, både till stiftsansvariga konsulenter och till stiftschefer i 

ledningsgrupp. Utöver LiU:s utvärdering har även uppdragsgivaren följt upp 

utbildningen och då främst ställt frågor om det som rör de praktiska delarna såsom 

stiftsgruppens funktion och det som rör internaten.  

 

Nedan visas en tabell över det sammanvägda betyget för respektive 

utbildningsomgång:  

 

Utbildning och omgång Sammanvägt betyg på 5-gradig skala 

Religionspedagogik 

1 ht 2019 

4,7 

Religionspedagogik 

2 ht 2018 

4,7 

Religionspedagogik 

1 ht 2017 

4,6 

Religionspedagogik 

1 ht 2016 

4,5 

Religionspedagogik 

1 ht 2015 

4,3 

 
Måluppfyllelse 
 

Religionspedagogik 1 har sju lärandemål (se länk till kursplan) där följande fyra mål 
kan sägas vara de mest centrala:  

1. förklara och tillämpa pedagogiska teorier vid beskrivning av konfirmandverksamhet 
på lokal respektive nationell nivå 

2. redogöra för olika perspektiv på lärande och dess betydelse för 
konfirmandundervisningens innehåll och form 

3. reflektera över kvalitet i det pedagogiska arbetet med konfirmander 

4. kartlägga och kritiskt diskutera ungdomars livsvillkor, för att inom ramen för 
kyrkans konfirmandverksamhet, kunna bemöta och skapa mötesplatser för 
ungdomar. 

 
Ovanstående lärandemål kopplas tydligt samman med de tre examinationsuppgifter 
som ingår i utbildningen. Den första uppgiften fokuserar på pedagogik och lärande 
(mål 2 och 3 ovan). I den andra uppgiften ska deltagaren kartlägga den geografiska 
församlingen och intervjua ungdomar (mål 4 ovan). I den sista och avslutande 
examinationsuppgiften ska ett etablerat undervisningsmaterial analyseras med 
hjälp av pedagogiska teorier och perspektiv (mål 1, 2 och 3 ovan). 
 

Religionspedagogik 2 har sju lärandemål  (se länk till kursplan) där de mest centrala 
är: 

1. sammanställa och motivera en handlingsplan för konfirmandarbete som ligger i linje 

https://liu.se/studieinfo/kurs/77gu38/ht-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/77gu33/ht-2018
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med församlingens övergripande plan för lärande och undervisning 

2. inventera och analysera befintlig konfirmandverksamhet och ge förslag till 
utveckling  

3. reflektera över sin egen roll som konfirmandmedarbetare samt kunna relatera den 
till övriga medlemmar i ett konfirmandarbetslag 

Även i Religionspedagogik 2 ingår det tre olika examinationsuppgifter som alla 
tydligt knyter an till lärandemålen. Den första uppgiften fokuserar på det 
pedagogiska ledarskapet i konfirmandverksamhet (mål 3 ovan). Den andra 
uppgiften handlar om ledning, organisering och samverkan av 
konfirmandverksamhet (mål 1 och 3 ovan). Den tredje och avslutande uppgiften är 
en fördjupningsuppgift som innebär att en plan för ett förändrings- och 
utvecklingsarbete av församlingens (framtida) konfirmandverksamhet ska tas 
fram (mål 1 och 2 ovan). 

I båda utbildningarna introduceras uppgifterna muntligen. Utöver finns det tydliga 
skriftliga instruktioner där syfte anges, och koppling till litteratur och lärandemål 
görs. Nedan visas ett exempel på hur en av examinationsuppgifterna formuleras så 
att syfte och kopplingen till lärandemålen i utbildningen blir tydligt för deltagaren:  
 

Syftet med denna uppgift ”Religionspedagogik och 
lärande” är att du ska utveckla din förmåga att 
beskriva och förklara olika pedagogiska teorier och 
perspektiv. Tanken är sedan att du ska ta hjälp av 
dessa teorier för att kunna analysera och bättre 
förstå konfirmandverksamhet och arbete med 
konfirmander. 

 

Löpande under utbildningen – vid gemensamma tillfällen och de mer lokala 
stiftsträffarna – stäms uppgifterna av, och deltagarna har möjlighet att få hjälp med 
att avkoda uppgifter och vad det finns för krav och förväntningar. Den löpande 
informationen, och det stöd som ges vid gemensamma tillfällen och stiftsträffar, tros 
öka deltagarnas förutsättningar och möjligheter att slutföra och nå godkänt resultat 
på examinationsuppgifterna. 
 
Vad gäller progression görs deltagarna uppmärksamma på att de kunskaper och 
insikter som de förvärvat i Religionspedagogik 1 ska nyttjas och att de ska bygga 
vidare på det under Religionspedagogik 2. Detta sker bl a genom att det i 
föreläsningar görs hänvisningar till Religionspedagogik 1 och att studieuppgifterna i 
Religionspedagogik 2 är mer djuplodande. och självreflekterande. Progressionen 
märks också genom att litteraturen är lite mer avancerad och att fler 
forskningsrapporter läses. 
 
När utbildningarna utvecklas och förbereds inför kommande omgångar finns 
ovanstående beskrivningar av examinationerna i Religionspedagogik 1 respektive 2 
med. Till exempel behöver uppgifternas innehåll och form regelbundet ses över och 
justeras utefter de förändringar som sker i samhället i stort, och i Svenska kyrkan 
specifikt. Ett exempel på detta är att Svenska kyrkans kyrkostyrelse våren 2020 
antog nya ”Riktlinjer för konfirmandarbete” (att jämföra med skolans läroplan). 
Dessa riktlinjer, men även biskopsbrevet om ”Lärande och undervisning” från 2021, 
har nyligen påverkat, och påverkar alltjämt uppgifternas upplägg och val av 
litteratur.  
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Utformning och genomförande 
 

Uppdragsutbildningarna i religionspedagogik har, som framgår ovan av 
bakgrundstexten, en lång tradition och bygger på en nära relation mellan LiU och 
Svenska kyrkan. Utbildningarna är skräddarsydda, vilket innebär att de designas 
utifrån uppdragsgivarens önskemål rörande innehåll och form samt de behov av 
kompetens som dess medarbetare har. 
 
Vidare har uppdragsutbildningarna ett verksamhetsnära upplägg vilket här innebär 
att deltagarna aktivt bidrar med praktiska exempel och erfarenheter från de 
församlingar som de representerar. Dessa exempel analyseras med hjälp av 
pedagogisk teori, vilket bidrar till att deltagarna får fördjupad förståelse av 
vardagsarbetet och att den verksamhet som utförs i församlingen håller hög kvalité.  
 
Den pedagogiska modell som tillämpas i utbildningen är framtagen i nära 
samarbete med uppdragsgivare och de stiftskonsulenter som denne utsett. 
Grundinställningen är att detta är reflektionskurser, inte metodkurser. Det innebär 
att deltagaren utifrån sin egen praktik (församling) behöver fundera och kritiskt 
granska verksamheten på lokal nivå. I nästa steg ska deltagaren sätta den egna 
verksamheten i relation till den nationella nivån och i och med det också ställa sig 
frågor som; Varför? Vad? och Hur? 
 
Vidare är den pedagogiska utgångspunkten att deltagarnas egen aktivitet och 
bearbetning är viktigt för lärandet. Det här innebär att undervisningen i 
utbildningen ofta sker i tre steg där deltagarna först studerar enskilt och förbereder 
en uppgift, därefter sker bearbetning i mindre grupp, varefter en slutlig presentation 
och diskussion sker storgrupp.  
 
 

Forskningsanknytning  
 

Religionspedagogik 1 och 2 ingår i utbudet av utbildningar vid Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande (IBL). Till en början var det avdelningen för 
”Pedagogik och vuxnas lärande” (PVL) som ansvarade för utbildningen. Sedan ett 
par år tillbaka är dock ansvaret för utbildningen överflyttat till ”Avdelningen för 
pedagogik och sociologi” (APS). Vid båda dessa avdelningar finns relevant forskning 
och grundutbildning som knyter an till uppdragsutbildningen. Den förstnämnda 
avdelningen har fokus på folkbildning och lärande utanför formella situationer 
(relevant för Religionspedagogik 1). Den andra pedagogikavdelningen har forskning 
kring det som rör lärande i arbetslivet, förändringsarbete och ledarskap (relevant för 
Religionspedagogik 2). Verksamheten i dessa forskningsmiljöer kommer 
uppdragsutbildningen tillgodo bl.a. vid val av litteratur och genom aktuella och 
åskådliggörande exempel som ges vid föreläsningar och seminarier.  
 
All uppdragsutbildning vid LiU ska hålla hög kvalité och vila på vetenskaplig grund. 
I Religionspedagogik 1 och 2 tar det sig bl a uttryck i att grunden för alla 
examinationer är skrivna texter som utförs enligt akademiska principer. I 
utbildningarna ingår även att examinationsuppgifter granskas och kritiskt 
diskuteras i roller som motsvarar ”opponent” och ”respondent”. 
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Lärarkompetens 

Sedan 2015 är en lärare ansvarig för både Religionspedagogik 1 och 2. Från och med 
2021 är en till lärare med i Religionspedagogik 1. Både lärare är universitetslektorer 
vid APS, IBL. 

I tabellen nedan framgår lärarnas vetenskapliga, pedagogiska och professionella 
kompetens: 

Lärare Vetenskaplig Pedagogisk Professionell 

Lärare 1 Disputerad (2013) i 
pedagogik med inriktning 
mot arbete och arbetsliv. 
Forskningsintressen: 
”pedagogik som ämne”, 
”arbetsplatslärande”, 
”reflekterande samtal” 
och ”förändringsarbete”. 

Universitetslektor i 
pedagogik.  
Tidigare 
studierektor för 
fristående kurser i 
pedagogik. 

Församlingspedagog 

Lärare 2 Disputerad (2016) i 
pedagogik. 
Forskningsintressen: 
utbildning, coachning, 
socialisering, inkludering 
och exkludering. 

Universitetslektor i 
pedagogik.  
Lärare i fristående 
kurser i pedagogik, 
sociologi och 
beteendevetenskap. 

Som nämnts ovan, övergick ansvaret för utbildningen till lärare 1, APS under 2015. 

Detta gjordes då flera lärare som tidigare varit kursansvariga gick i pension 

2014-15. Då det inte är hållbart över tid att endast en lärare arbetar 

med uppdragsutbildning har lärarlagets sammansättning diskuterats det senaste 

året. Vid APS har en lösning presenterats och som framgår av tabellen ovan finns 

sedan 2021 lärare 2 med i uppdraget. Förhoppningen är att det nu ska bli ett 

lärarlag som tillsammans kan ansvara för utbildningen och att det ska finnas 

ett tydligt och gemensamt ägarskap. Det bidrar till att utförandet av uppdraget 

blir mindre sårbart och att det finns möjlighet för lärarna att stötta varandra. När 

lärare utses/tillfrågas om uppdraget är det dock viktigt att dessa är lämpliga 

för den aktuella uppdragsutbildningen. I det här sammanhanget innebär det att 

lärare bör vara förtrogna med uppdragsgivarens, det vill säga Svenska kyrkans 

kontext och verksamhet. Det ger legitimitet och bidrar till hög kvalitet.  

Tilläggas kan också att uppdragsutbildningarna Religionspedagogik 1 och 2 är unika 

på så sätt att uppdragsgivaren tillhandahåller stiftskonsulenter/handledare 

som arbetar aktivt i uppdraget. Dessa personer utgör tillsammans med LiU-

lärare ett kursteam som kontinuerligt utvecklar och förbättrar utbildningen.  

För LiU:s del är det vidare viktigt att tillse att de lärare som arbetar i uppdraget får 

möjlighet till kompetensutveckling, varför tid för bl a deltagande i konferenser 

och inläsning av ny litteratur inkluderas i kostnadskalkylen. 
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Arbetslivsperspektiv 
 

I Religionspedagogik 1 och 2 har arbetslivsperspektivet vävts in genom att uppdraget 
formats i nära relation till uppdragsgivarens önskemål och dess medarbetares behov. 
Samhället förändras, vilket för Svenska kyrkan del bl a innebär att församlingar behöver 
förhålla sig till en ökad sekularisering och förskjutningar av normer och värderingar. För 
att möta upp dessa förändringar utformas examinationsuppgifterna, som ingår i 
utbildningarna på ett verksamhetsnära sätt. Ambitionen är att såväl deltagare som 
arbetsgivare (kyrkoherdar) ska uppleva att uppgifterna genererar resultat som nyttiga 
och som kan komma verksamheterna till godo.  
 
För att än mer tydliggöra arbetslivsperspektivet och poängtera vikten av att 
uppdragsutbildningen kommer verksamheten tillgodo förs i Religionspedagogik 1 och 2 
en diskussion om utbildningarna på sikt kan utvecklas så att deltagarna återför resultatet 
från utbildningen (den avslutande examinationsuppgiften) till dennes chef/arbetslag vid 
en APT eller liknande. Ett annat förslag som diskuterats är att bjuda in kyrkoherdar till 
en inledande och/eller avslutande träff för att på så sätt sprida erfarenheterna från 
utbildningen. 
 
En annan samhällsförändring som inverkat på utbildningen är den ökade 
digitaliseringen som inneburit att utbildningen idag, i jämförelse med tidigare, i högre 
grad nyttjar tekniska hjälpmedel som exempelvis lärplattform, filmklipp och videomöten. 
När dessa hjälpmedel nyttjas i utbildningen blir det också lättare för deltagarna att 
använda digital teknik i andra sammanhang i arbetslivet. 
 

 

Deltagarperspektiv 
 

Generellt gäller att den som deltar i uppdragsutbildning gör det i en roll som anställd hos 
en arbetsgivare. Det innebär att deltagaren, förutom att studera, också förväntas 
yrkesarbeta. För många innebär det här att det som lärs i utbildningen direkt kommer till 
praktisk nytta i det egna yrkesarbetet. Det innebär också att litteratur och teorier kan bli 
levande då de kan relateras till egna erfarenheter och vardagens arbete, vilket också kan 
bidra till ökad studiemotivation hos deltagaren.  
 
Samtidigt som deltagaren direkt kan omsätta det som lärs i utbildningen är det viktigt att 
påminna om studier kräver tid och ork. En uppdragsutbildning som omfattar 7,5 hp 
motsvarar 200 timmar. I Religionspedagogik 1 respektive 2 ska dessa timmar fördelas på 
gemensamma utbildningsdagar, stiftsdagar samt självstudier. För flertalet deltagare är 
det minst sagt en utmaning att läsa en uppdragsutbildning parallellt med vardagens 
arbete och den löpande verksamheten i församlingen. 
 
I uppdragsutbildning behöver samtliga aktörer ta ansvar för att deltagarna ges tid, men 
också tar sig tid att genomföra utbildningen. Det innebär att projektledaren för 
uppdraget inledningsvis behöver föra en dialog med uppdragsgivaren om 
förutsättningarna. Vidare behöver kursansvarig vara tydlig i dialogen med deltagarna 
och, såväl muntligt som skriftligt, informera om krav och upplägg. I föreliggande 
uppdrag (Religionspedagogik 1 och 2) har även stiftskonsulenterna en uppgift att 
tydliggöra för deltagarna om vad det är som gäller i denna utbildning. Slutligen har även 
den enskilda deltagaren ett ansvar. Denne behöver inse att lärande tar tid och att hen 
behöver avsätta tid och fullt ut nyttja tiden för studier. 
 
Vad gäller deltagarperspektivet är det också viktigt att nämna att flertalet deltagare i de 
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senaste utbildningsomgångarna påtalat att de har läs- och skrivsvårigheter. Därför 
behöver en dialog med uppdragsgivaren initieras om hur särskilt stöd ska eller kan ges 
till dessa deltagare. Detta är också en fråga som enheten ”LiU Uppdragsutbildning” bör 
driva tillsammans med projektledaren, men även kursansvarig lärare samt 
uppdragsgivaren behöver diskutera detta tillsammans för att finna en lämplig lösning för 
framtiden. 

 
Vad gäller deltagarperspektivet är det också viktigt att påtala att alla som deltagit i 
Religionspedagogik 1 och 2 regelbundet fått möjlighet att utvärdera den 
utbildningsomgång de själva har deltagit i. Resultatet från dessa utvärderingar har 
fungerat som verktyg för fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete av 
uppdragsutbildningarna i religionspedagogik. För att tydliggöra för kommande deltagare 
att utvecklingsarbetet grundas på tidigare deltagares erfarenheter bör kursansvarig 
lärare på ett mer konkret sätt lyfta upp detta i samband med introduktionen av en ny 
utbildningsomgång.  

 
 

Jämställdhetsperspektiv 
 

I dessa uppdragsutbildningar finns ett jämställdhetsperspektiv med i såväl utbildningens 
innehåll, form och genomförande. 

 
• I Religionspedagogik 1 och 2 är litteraturen skriven av såväl kvinnor som män, 

fördelningen är i princip 50/50. 
 

• I Religionspedagogik 1 ingår boken ”Normkritisk pedagogik” som aktualiserar och 
problematiserar människors lika värde och likabehandling. 

 
• I LiU:s lärarlag ingår sedan 2021 en kvinna och en man. 

 
• I det kursteam som LiU-lärare har tillsammans med uppdragsgivarens kontaktpersoner 

(stiftskonsulenter) finns såväl kvinnor som män representerade (70/30). 
 

• När gästföreläsare engageras i utbildningen (föreläsare utöver LiU-lärare) ska såväl 
kvinnor som män vara representerade.  

 


