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Introduktion
Idén till undersökningen kom ifrån Olov Dahlins studie där han behövde hjälp från studenter
som gick på Högskolan i Gävle med syfte att nå ut till skolor och elever med frågor som rörde
dels deras undervisning och deras kunskap angående religionskunskap. På detta sätt
formulerade sig Olov i sitt brev till oss högskolestudenter:
För att genomföra denna studie skulle jag dels vilja göra ett besök i ett par skolor i
Gävle/Gävleborg. En poäng skulle kunna vara att välja en skola i Gävle och en
i ett mindre samhälle i Gästrikland eller Hälsingland, för att på så vis påvisa
eventuella regionala skillnader. Jag skulle vilja att några lärarstudenter på C- eller
D-nivå, hjälpa mig med intervjuarbetet ute i klasserna. Intervjuerna, inklusive det
efterföljande analysarbetet, som skulle kunna utgöra deras uppsatsarbete.
Slutsatserna i dessa uppsatser kunde sedan tjäna som underlag för min text. En
fördel med detta tillvägagångssätt skulle kunna vara att studenterna genom sina
perioder av VFU har bildat kontakter med skolor i regionen på vilka
intervjuerna kunde göras. Känner de redan eleverna så kan detta också underlätta i
intervjusituationerna (Dahlin).

Min undersökning är grundad på Olovs studie (Se bilaga 3), dock är denna undersökning en
utvidgning samt fördjupning av hans studie, där det hela grundar sig på elevernas religiösa
bakgrund, deras religiösa uppfattningar samt deras tankar kring sin religionsundervisning.
Religionskunskap är det ämne som mer än andra ämnen har genomgått stora förändringar. 1
Det gäller ämnets betydelse för skolans värdegrund, status, innehåll och plats på schemat. På
grund av dessa förändringar har lärare och pedagoger ständigt varit beredda på uppbrott från
det bekanta och den invanda didaktiken, för att dels pröva nya metoder och vara en
förskjutning från religionsfakta mot etik och livsfrågor som markerades i 1994 års läroplaner.
2
Alla dessa tvära kast har gjort att många lärare och pedagoger fått svårt att omställa sig till
en ny didaktisk miljö vilket kan vara en förklaring till att den mest använda läroboken i
religionsvetenskap på gymnasiet är från 1952. 3
Samhället är inne i en fas där förändringar ständigt sker, där människor allt mer bli indelade i
fack, på levandehistorias hemsida framställs en undersökning som har studerat vilka typer av
människor som är minst toleranta i Sverige, på detta sätt stod det i deras artikel:
2004 publicerade Forum för levande historia och Brottförebyggande Rådet
Intoleransrapporten, som handlade om ungdomars tolerans och intolerans mot
homosexuella, judar och muslimer. I rapporten publicerades resultat från en
enkätundersökning där cirka 10 000 ungdomar hade svarat på frågor. Resultaten
visade tydligt att muslimer är den minst tolererade gruppen av de undersökta
1
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grupperna. Muslimska ungdomar berättade också i högre grad än andra
ungdomar att de kände sig utsatta för kränkningar på grund av sin religion. Var
femte ung muslim hade blivit utsatt för detta.4

Hur kan det komma sig att det är muslimer som är den minst toleranta bland människor? Den
största orsaken är attackerna mot USA den 11 september 2001 vilket var enligt terroristerna i
terrornätverket Al-qadia det ultimata uttrycket att slå till mitt i det gudlösa västerländska
fiendens hjärta. Det var första slaget i en strid som skulle erövra först Europa och Amerika
och till slut leda till hela västerländska samhällets underkastelse till den enda sanna tron,
islam. Det hela skulle bli en vändpunkt för det muslimska samhället i väntan på en strålande
framtid, angripet på väst skulle störta onda regimer i muslimska länder som hämtat makt och
beskydd från västs herravälde. Men utanför Al-qadias kretsar såg inte världens muslimer
attackerna som en löftesrik ”räddning”. Tvärtom. När den första entusiasmen över slaget mot
det arroganta västerländska samhället lagt sig, såg de flesta av muslimerna massakern som en
öppen dörr till kaos och förödelse inom islam. Det heliga krig som hade utlovats förde med
sig ingenting annat än förstörelse och ödeläggelse i mellanöstern. 5 All denna ondska har
utgjort en rädsla bland världens människor, till och med att det finns ett ord i svenska lexikon
som beskriver rädslan mot muslimer, islamofobi som betyder rädsla för muslimer eller islam. 6
Förändringar är skrämmande och människan har alltid i alla tider varit duktig på att hitta
problemen genom att peka ut de främmande folkslagen som den största orsaken till det
negativa, som uttrycks i form av att de främmande människorna är kriminella eller tar våra
jobb. 7 Terrorism och muslimer är ord som kopplas samman i dagens samhälle likväl som
minareterna, hedersmord och polygami är begrepp vilka ofta skapar åsikter, det hela resulterar
i att vårt samhälle håller på att bli allt mer stängt för nya kulturella inslag. 8 Sverige har röstat
in ett högerextremt parti likaså Finland, Belgien, Frankrike och Nederländerna bara för att
nämna några9. Europa håller på att bli mer och mer inskränkt. Därför är det viktigt att alla
skolor försöker i sin religionsundervisning mildra denna okunskap, bevisa att
främlingsfientligheten kan försvinna så skulle möjligtvis världen bli mycket mer öppen och
denna främlingsfientlighet botas.

Tidigare religionssociologisk forskning
Under denna rubrik kommer det redovisas tidigare religionssociologisk forskning, för att få en
inblick i hur religionssociologiska forskare har tidigare utformat religionsundersökningar i
samhället med inriktning på intervjuer och enkätundersökningar som bas för sin
undersökning.
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Liselotte Frisk är en religionssociolog och har skrivit om de ”nya religiösa rörelserna” i
Sverige genom sin bok De nya religiösa rörelserna, där hon behandlar fem religiösa rörelser
som framträdde under åren 1969-1978. Det genomgående temat är förändring inom de olika
grupperna. Syftet med undersökningen är att se om människor för 30 år sedan har frångått de
traditionella religionerna och har börjat skapat sig ett eget sätt att förstå sig själva ur ett
religionsvetenskapligt perspektiv. Frisk avgränsade sin forskning genom att ta de rörelserna
som är stora, omtalade och kontroversiella. Frågeställningen till denna studie var formulerad
hur dessa rörelser har förändrats under fyra decennier.
Materialet till att kunna göra studien är litteratur samt intervjuer med personer som varit aktiv
inom rörelserna en längre tid, vilket spelade en viktig och avgörande roll. De flesta som
intervjuades var under intervjutillfället fortfarande medlemmar inom rörelsen. Personerna i
Frisk studie är anonyma, förutom i ett fåtal fall då de personerna har haft en särställning i sin
rörelse10
Intervjuerna utgjordes av konstruktioner av berättelser. I en berättelse framhäver man normalt
vissa händelser och perspektiv, utelämnar andra händelser och perspektiv och utkristalliserar
på så vis en röd tråd eller budskap. Tidigare händelser tolkas också utifrån den situation man
befinner sig i när berättelsen konstrueras. Detta är naturligtvis ett problem både vad gäller
intervjuer med medlemmar och avhoppare. En del händelser i rörelsen som Frisk betraktar
som viktiga, berörs till exempel i vissa fall inte spontant av hennes intervjuobjekt eftersom de
själva i nuläget lägger så stor vikt vid dem. I Frisk studie har hon använt sig av en
konstruktion där den beskriver vissa saker, och utelämnar andra och lagt betoning på en del
händelser. För att motverka allt för mycket snedvridning har hon använt sig av olika slags
källor. Representanter från alla rörelserna har fått läsa ett avsnitt som berör deras egen rörelse
före publicering och de har varit varierande nöjd med avsnitten. 11
I Göran Gustafssons bok Tro, samfund och samhälle har syftet varit att ge dem som läser
religionsvetenskap en första inblick i vad religionssociologer sysslar med för
problemställningar, vilka teoribildningar de utgår från och vilka metodiska frågor de ställs
inför. Efter utgivningen av den nyöversättning av Nya testamentet som kallas NT81 lät
Svenska Bibelsällskapet utföra en serie undersökningar som främst syftade till att kartlägga
svenska folkets användning av Bibeln och NT81, men där man också ställde en rad andra
frågor i anknytning till religion och kristen tro. I två undersökningar vände man sig till
representativa befolkningsurval. Den ena var en undersökning 1984 som genomfördes på så
sätt att man i samband med personliga intervjuer om bibelläsning lämnade ut ett
enkätformulär som skulle sändas in till undersökningsledningen. Den andra var en
undersökning som genomfördes som en postenkät 1985. Den förra undersökningen hade hög
svarsfrekvens och materialet från den omfattar 900 personer. Den senare undersökningen där
personerna i urvalet endast kontaktades genom brev hade mycket lägre svarsfrekvens, knappt
hälften sändes tillbaka. Antalet individer som ingick i materialet var ovanligt stort, cirka 4800.
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Båda undersökningarna hade lika formulär och har i studien betraktats som ett material.
Tillvägagångssättet kan diskuteras från metodisk synpunkt, men det sammanlagda innebär att
man får en stor datamängd vilket är nödvändigt att ha om man som här vill redovisa
uppfattningar och vanor sedan materialet har så kallat brutits ner, så att man på så vis kan göra
rättvisa jämförelser mellan relativt enhetliga grupper. Den senare undersökningen, det vill
säga enkätundersökningen, visade något större andel religiöst engagemang än vad andra
ungefär samtidiga undersökningar, inklusive den första undersökningen, visar. De religiöst
aktiva och/eller intresserade besvarade tydligen på postenkäten om bibelläsningsvanor i något
större utsträckning än andra. 12

Syfte
Undersökningens syftet är att lyfta fram dagens gymnasieelevers uppfattningar och
värderingar om livsåskådning, religion och religionsundervisningen.

Frågeställningar







Vilken religiös bakgrund har gymnasieeleverna?
Hur medvetna är eleverna om sin eller sina anhörigas religiösa tillhörigheter?
Vilken gudsbild har dagens elever på gymnasiet?
Vilken religionsuppfattning har eleverna på gymnasiet angående livet efter detta?
På vilket sätt skulle eleverna på gymnasiet vilja utforma sin religionsundervisning?
Vad har eleverna på gymnasiet för syn på sin religionsundervisning?

Metod
Urval
Min undersökning genomfördes på Estetiskagymnasiet, där deltagarna var mellan 15-20 år
gamla. Klasserna i undersökningen bestod utav elever från det första året på det estetiska
programmet och det tredje året på det estetiska programmet, där de inriktar sig mot musik
eller bild. Av de som deltog var det en relativt jämn könsfördelning med 16 män och 21
kvinnor. Valet av deltagare är av bekvämlighetsurval. Deltagarna fick information om studien
och dess syfte i muntlig form. De fick även information kring varför just de blivit valda och
hur de med sitt deltagande kunde bidra till kunskapsutvecklingen. Deltagarna blev
informerade om att deras medverkan i studien var frivillig och kunde välja att avstå från att
svara på frågorna i enkätundersökningen.
I studien kommer inte de riktiga namnen på deltagarna i undersökningen nämnas utan
undersökningen kommer använda pseudonymer så att det skulle kunna bli lättare hitta tillbaka
till enkäterna under sammanställningsprocessen och på samma gång hålla deltagarna
anonyma. Skolan som denna undersökning utfördes på kommer att kallas Estetiskagymnasiet
och även den hållas anonym.
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Enkäterna
Basen till enkäterna i undersökningen konstruerades dels från Olov Dahlins papper med
inbjudan till de som var intresserade av att ingå i hans studie och dels från boken Tro,
samfund och samhälle av Göran Gustafsson.
Frågorna i enkäten var dels öppna för att få deltagarna uttrycka värderingar och tankar mer
utförligt, likväl som det fanns stängda frågor med alternativ i enkäten, genom att på så vis
kunna effektivt kategorisera in svaren senare i undersökningen. Försök till att utforma tydliga,
korta och icke ledande frågor gjordes, detta för att förhindra misstolkningar. Frågorna i
enkäten är uppdelade i tre teman, där den första delen behandlar deltagarnas bakgrund, med
frågor om deras föräldrar och anhöriga samt hur ofta de besöker gudstjänster. Den andra delen
är uppbyggd på deltagarnas trosuppfattningar, som bland annat ges svar på deltagarnas
gudsbild och uppfattningar om livet efter detta. Den tredje och sista delen ger svar på
deltagarnas tankar, uppfattningar och värderingar om deras religions undervisning. Svaren i
det insamlade materialet redovisas i olika diagram för att på enklast möjliga sätt kunna få en
översyn på deltagarnas svar. Slutligen har jag valt att lyfta fram vissa svar som jag anser vara
speciellt intressanta för denna studie. De svaren kommer att analyseras och diskuteras
ytterligare.

Bakgrund
Religionskunskap är det skolämnet som mer än andra ämnen har både blivit ifrågasatt och
förändrat. Inget annat skolämne har genomgått så stora förändringar i fråga om innehåll och
didaktiska förutsättningar. Religionskunskapen har genomgått mycket och granskats utifrån
kyrkans, samhällets och näringslivets behov, dessutom har den testats gentemot elevernas
behov av kompetens för att motsvara samhällets och yrkeslivets krav. 13 Dessa förändringar
har skett dels ur elevers och föräldrars demokratiska rätt till information, integritet och
självständighet och dels vad en ung människa behöver för att kunna leva sitt fortsatta liv. 14
Dessa förändringar är inget som Sverige är ensam om, i många länder såsom USA och forna
Sovjet är religionskunskap inget skolämne. Utifrån ideologin om den religiöst neutrala staten,
är det stridande att bestämma att eleverna ska ha religionskunskap som ett obligatoriskt ämne.
I USA har staten låtit de olika kyrkorna och trossamfunden bidra till utformningen av
religionsundervisningen, som innebär att undervisningen har målats upp som den kyrkan eller
trossamfunds uppfattningar.
I det forna Sovjet infördes ett alternativt ateistiskt, det vill säga gudlöst, ämne i skolan. 15
Skolans ämnen och antal är en konstruktion som uppkommit ur den tradition som dominerar
ett samhälle. Förskjutningar inom samhället resulterar i omprövning av skolan och dess
ämnen. Av tradition har religionsundervisningen i skolan haft och har stor betydelse för
kyrkan. Kristendomsundervisning var bestämt av Svenska kyrkans lutherska lära och kom till
13
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uttryck i skolans lärobok, Luthers lilla katekes under 1800-talet. I samma stund kom
undervisningen att bli allt viktigare för den framväxande staten där utbildade människor
skulle fungera i ett allt mer komplext och komplicerat system. Så länge staten kunde
kontrollera den lutherska kyrkan och använda den i sin samhällstjänst, samverkade båda. 16
Med de demokratiseringsreformerna som stegvis infördes under 1800-talet, uppstod i och med
det en konflikt mellan kyrkan och samhället där det handlade om vad som ansågs vara
relevant i skolutbildningen och vilka som skulle bestämma detta. Det hela ledde till att staten
tog över skolan i och med 1842 års reform, även om kyrkan alltjämnt fortfarande skötte
religionsundervisningen i enighet med Svenska kyrkans lära. Kristendomen var det trosystem
som genomsyrade skolan och utgjorde att kristendomskunskapen betraktades som skolans
första ämne, och att skoldagen alltid inleddes med en morgonbön Dock blev det växande
avståndet mellan stat och kyrka en utgörande faktor varpå medborgarna började ifrågasätta
kristendomsundervisningen. 17 Skolan är en plattform för många aktörer som vill framföra sin
åsikt på hur undervisningen ska utformas. Med 1842 års reform blev staten en konkurrerande
aktör till kyrkan angående hur undervisningen skulle utforma sig, men skolan genomsyrades
fortfarande på den lutherska kyrkotraditionen. 18
Vid första världskriget medfördes många förändringar i samhället. För skolans del resulterade
detta i 1919 års undervisningsplan, skolans lärare fick allt större utrymme och religionsämnet
som tidigare varit låst blev mer öppet när demokratiska värderingar allt mer tog form i
samhället. Den lutherska katekesen vilket tidigare styrt undervisningen, ersattes av en
läroboksbefriad undervisning där de tio bud orden, det Nya testamentet och Jesus
bergspredikan i Bibeln utgjorde undervisningen. 19
Andra världskriget förde även det med sig starka åsikter och nya idéer gjorde entré i skolans
plattform. Kristendomsämnet ändrades avsevärt, för att kunna motsvara de förväntningar det
demokratiska samhället hade. 20 De politiska partierna framträdde som folkets representanter,
vilka ställde krav på skolan i och med att föräldrarna till eleverna ställde krav på att varje elev
skulle få skolundervisning som inte avvek från ämnet runt år 1940-1946. Först under 1960talet genomfördes en del förändringar kring utformningen och ställning till skolans
kristendomskunskap. 21 Det kom ett nytt reformbeslut som kom att sätta en humanistisk
värdegrund istället för den kristna, kristendomskunskapen ersattes nu av orienteringsämnet
religionskunskap runt år 1968-1970. Skolan skulle nu vara samhällsanpassad. Ännu en
förändring skedde då läraren hade varit i centrum tidigare till att sätt eleven i centrum, eleven
framträdde för första gången som aktör på skolarenan. De fick hävda sig mot föräldrarna och
lärarna. Skolans mål med den nya humanistiska värdegrunden var att förbereda eleverna för
framtiden, genom att ge dem verktygen de behöver för att kunna delta i det kommande
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samhället. Kristendomsämnet kom att bli från att ha varit ett självständigt moralgrundande
ämne till ett samhällsorienterande ämne. 22
I sökande efter en grund för en mer konsekvent skoletik kom kristendomen tillbaka i debatten
under 1990-talet, med 1994 års läroplansreform framstod återigen kristendomen som
moralgrundande, nu i samverkan med den humanistiska traditionen. Tyngdpunkten i
undervisningen blev etik, livsfrågor och värdegrund. Religionskunskapens betydelse lyftes
fram i gymnasiereformen och blev ett av åtta kärnämnen. Trots denna framgång för
religionskunskapen i skolan kom kritiken där ett försök att reducera antalet kärnämnen kom
på tapeten och då var religionskunskapen främst tänkbart alternativ, dock utan framgång för
kritikerna. 23
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra
de värden som vårt samhällsliv vilar på… I överensstämmelse med den etik som
förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Lpo
94 och Lpf 94)

Vad som har redovisats ovanför är bland annat introduktionen där jag berättade om iden till
hela projektet samtidigt som det kom allmän information om människor som föraktar vissa
specifika religioner. Sedan kom tidigare religionssociologiskforskning vilket berättade om hur
andra religionssociologiska forskare har gått tillväga när de har gjort liknade undersökning
som min. Efter det kom syftet med hela undersökningen samt mina frågeställningar, vilka
kommer bli undersökta i resultatredovisningen. Slutligen kommer metoden och bakgrunden
där det förstnämnda tog upp mitt tillvägagångssätt, urvalet av deltagarna samt konst ruktionen
av enkäterna. Den sistnämnda delen, bakgrund, tar upp religionsämnets förändringar genom
åren. I Nästa avsnitt kommer min undersökning där allt material kommer framställas.

Resultatredovisning
Deltagarnas bakgrund

I det första delen av detta resultat kommer det presenteras allmän information om deltagarnas
köns- och åldersfördelning, deras familjeförhållanden, föräldrarnas socioekonomiska
tillhörighet och deras religiösa tillhörighet. Där många av frågorna var stängda för att kunna
effektivt kategorisera deltagarnas svar

22
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Tabell 1. Deltagarnas könsfördelning
25

21

20

16

15

Man

10

Kvinna

5
0

Tabell 1 redovisar könsfördelningen bland deltagarna i studien. Fördelningen är som kan ses
relativt jämn med en liten majoritet av kvinnor.
Tabell 2. Åldersfördelningen
20
15

15

15
15-16 år

10

17-18 år

7

19-20 år
5
0

Tabell 2 redovisar deltagarnas åldersfördelning, där åldern på deltagarna är skiftande.
Tabell 3. Deltagarnas familjestruktur
25
20

Bor med båda föräldrarna
19
Bor med mamma

15
10
5
0

Bor med pappa

10
3

4
1

Bor ibland hos mamma,
ibland hos pappa
Annat boende

Tabell 3 redovisar deltagarnas familjestruktur, för att genom kommande tabeller kunna se om
deltagarna har blivit färgade av sin familjs tankar kring religion. De flesta bor hos båda
föräldrarna, många bor hos mamman medan färre bor hos pappan. Några växlar mellan att bo
hos modern respektive fadern. En av personerna bor i egen lägenhet.
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Tabell 4. Föräldrarnas yrkestillhörighet
20

Pensionerade eller
arbetslösa
Studerande

18
16

14

14

Kultur och utbildning
11

12

Hantverkare

9

10

8

Service

8
6

4

4

Konstnärliga yrken

4
2

2

3

2

Vård och omsorg
Övriga yrkesroller

0

Tabell 4 redovisar föräldrarnas yrkestillhörighet som har kategoriserats enligt följande:
Pensionärer eller arbetslösa.
Studerande.
Kultur och utbildning: rektor, lärare, biomaskinist, ungdomsledare, bibliotekarie,
präst.
Hantverkare: snickare, målare, elektriker, svetsare.
Service: fastighetsskötare, inom allmännyttan, säljare, lastbilschaufför,
pensionsmyndigheten.
Konstnärliga yrken: guldsmed, krukmakare.
Vård och omsorg: sjuksköterska, arbetsterapeut, landsting.
Övriga yrkesroller: budgetfördelare, bemanningsföretag.

De flesta av deltagarnas föräldrar är inom kategorin hantvekare och sedan tätt efter kommer
kultur och utbildning samt service. Relativt få är pensionerade eller arbetslösa. De flesta av
yrkena behövs en gymnasialutbildning vilket säger att åtminstone en av respektive deltagares
föräldrar har minst en gymnasieutbildning som grund för sitt yrke.
Tabell 5. Fördelningen av föräldrarnas religiositet
28

30
25
20

Ja

15
10

9

Nej

5
0

Tabell 5 redovisar deltagarnas uppfattning om föräldrarna har en religiös tillhörighet eller
inte, vilket resultatet uppvisar att en majoritet svarade nej.

11

Tabell 6. Föräldrarnas religiösa tillhörighet
10
8

Kristendom

8

Islam

6

Judendom

4

Buddism
Hinduism

2

Annan
0

Tabell 6 redovisar deltagarnas föräldrars religiösa tillhörighet, där en minoritet av den totala
summan deltagare har svarat att deras föräldrar tillhör kristendomen. Dock har nio av
deltagarna angett att de har religiösa föräldrar i tabell 5. En deltagare har inte angivit vilken
religiös tillhörighet dess föräldrar har.
Tabell 7. Antal anhöriga som har en religiös bakgrund
Farmor

25
20
20

Farfar
Mormor
Morfar

15

Farbror
10

Faster
5

5

3

2

1

1

1

Kusin

2

1

Inom släkten

0

Ingen eller vet inte

Tabell 7 redovisar deltagarnas anhöriga och deras religiösa tillhörighet, där en majoritet av de
svarande inte har någon i sitt släktskap som har någon religiös tillhörighet.
Tabell 8. Anhörigas religiösa tillhörighet
25

22

20

Svenska kyrkan

15

Pingstkyrkan
Kristna kyrkan

10
6
5

6
2

Vet inte
Ingen religiös tillhörighet

1

0

Tabell 8 redovisar deltagarnas anhöriga och dess religiösa tillhörighet till en organisation,
vilket en majoritet av deltagarna har svarat att deras anhöriga inte tillhör någon
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religiösorganisation. Det minimala antalet av nio av deltagarna har svarat att de har anhöriga
vilka är med i någon organisation.
Tabell 9. Antal gudstjänstbesök av föräldrarna
30

27

25

Två till tre gånger i
månaden

20

Omkring en gång i
månaden

15
10
5

Minst en gång i veckan

Omkring en gång i
kvartalet

7

Några gånger eller
någon gång om året

3

Nästan aldrig eller aldrig

0

Tabell 9 redovisar 27 av studiens deltagare har föräldrar som aldrig deltar i gudstjänster, sju
personer har angivit att deras föräldrar deltar i gudstjänst någon eller några gånger per år och
fyra har föräldrar som deltar i gudstjänster minst en gång per vecka.
Tabell 10. Antal gudstjänst besök bland deltagarna
30

27

25

Två till tre gånger i
månaden

20

Omkring en gång i
månaden

15

Omkring en gång i
kvartalet

10
5

Mins en gång i veckan

5
1

0

2

2

Några gånger eller någon
gång om året
Nästan aldrig eller aldrig

Tabell 10 redovisar hur många gånger deltagarna besöker en gudstjänst, vilket på ett ungefär
visar samma resultat som den föregående tabellen med en majoritet på 27 personer som
svarade att de inte besöker gudstjänster. tio personer av de svarande besöker någon gång
gudstjänster.

Tolkning av redovisningen
Efter varje del av det redovisade materialet kommer denna del, tolkning av redovisningen, där
jag kommer tolka samt dra paralleller mellan det insamlade och redovisade materialet utifrån
hur deltagarna har valt att svara och formulera sig i öppna frågor och de stängda frågorna. I
denna del kommer även en del citeringar från vissa utvalda deltagarna lyftas fram, dessa
citeringar är av en betydelsebärande syfte, och intressant i förhållande till undersökningen.
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I tabell 6 ser vi samma problem som i tabell 7 där frågan i tabell 6 var formulerad vilken
religiös tillhörighet deltagarens föräldrar har samt frågan i tabell 7, vilken religiös bakgrund
dess övriga anhöriga hade. 20 av de svarande deltagare har besvarat att de inte vet eller har
någon i släkten som har en religiös tillhörighet. Hypotetiskt sett så skulle antalet i denna tabell
vara åtminstone tre dubbelt så mycket, i och med att varje deltagare ha förmodligen en släkt
på fyra personer, alltså en mormor och morfar samt en farmor och farfar.
Även i tabell 8 där frågan var vilken religiös tillhörighet som deltagarens anhöriga kunde
tänkas ha, kan vi dra intressanta paralleller mellan tabell 5, tabell 6. I tabell 5, där frågan var
om deltagarnas föräldrar var religiösa, har åtta av deltagarna svarat att deras föräldrar har en
kristen tillhörighet. I tabell 6 säger sig åtta av deltagarna ha vetskap om att deras föräldrar har
en religiös tillhörighet samt i tabell 8 har nio av deltagarna besvarat att deras anhöriga tillhör
för religiöst samfund, en deltagare har till och med skrivit kristna kyrkan, vilket är intressant
då det är lika till antalet svarande i tabell 5 och tabell 6. För att sedan vara nio av deltagarna
svarat att deras anhöriga i tabell 8 tillhör något samfund eller rörelse
Enligt tabell 10 så kan vi dra slutsatsen att deltagarna själva oftare besöker gudstjänster än vad
deras föräldrar gör, om man ser till tabellerna 9 och 10, som behandlar frågan om hur många
antal tillfällen deltagarna och deras föräldrar besöker kyrkan. Enligt tabell 10 är det tio av
deltagarna som går relativt kontinuerligt, medans det är endast tre av deltagarnas föräldrar
som besöker gudstjänster.
Dock får vi inte reda på vilka slags kyrkligaktiviteter eller religiösa möten som deltagarna och
dess föräldrar deltar i, hade varit intressant att haft en fråga om vad som fångar
uppmärksamheten. Möjligtvis kan det vara de kyrkliga ungdomsföreningarna, gör en hel del
resor och andra aktiviteter som lockar ungdomar.
Deltagare, Camilla som går första året på det Estetiskagymnasiet med inriktning bild och
formgivning, har skrivit efter svarat på frågan i tabell 10, som var stängd med svarsalternativ,
att hon går en gång i månaden på gudstjänster eller andra religiösa möten formulerat sig på
följande sätt:
Fast asså inte så, men typ jag går in till kyrkan fast det inte är någon sak. Jag
går aldrig på sånt (Camilla).

Något kryptiskt skrivit, men deltagaren går möjligtvis inte på religiösa möten, utan bara går
förbi, kanske går på någon konsert där vännerna uppträder, eller något dylikt. Vad menar
denna deltagare med ordet sak och sånt? Camilla har även skrivit i en senare fråga, tabell 14
där frågan var formulerad utifrån deltagarnas troende, att:
Jag brukar be ibland, när jag mår som sämst, och faktum är att man mår faktiskt
bättre efteråt (Camilla).

I tabell 10 och tabell 9 där frågan var formulerad hur många gånger deltagarna och deras
föräldrar besöker gudstjänster ger oss 27 av deltagarna som angivit att varken de eller deras
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föräldrar inte besöker gudstjänster. Men sedan i tabell 10, har tre respektive sju av deltagarna
svarat att deras föräldrar går till kyrkan, ser vi då tillbaka till tabell 8 så finns det bara totalt
nio av deltagarna som har angett att deras föräldrar tillhör en religiös församling. Även i tabell
6 har åtta av deltagarna besvarat att deras föräldrar har en religiös tillhörighet. Alltså finns det
en problematik. Detta måste innebära att tio av deltagarnas föräldrar går på religiösa möten
och bör även innebära att tio av deltagarnas föräldrar bör ha en religiös tillhörighet? Dock
finns bara åtta av deltagarna som har svarat i tabell 6 att de har föräldrar som har en religiös
tillhörighet och även i tabell 8 är det bara nio deltagare som har svarat att deras föräldrar
tillhör en religiösförening. Det hela blir förvirrande i och med att åtta av deltagarna i tabell 6
säger sig ha föräldrar som tillhör kristendomen, sen i tabell 8 är det helt plötsligt nio av
föräldrarna som tillhör en religiösförening, och däribland något som kallar det kristna kyrkan.
Deltagare Emelie som går första året på Estetiskagymnasiet med inriktning bild och
formgivning, har skrivit i tabell 14 att hon tillhör kristendomen, men har inte angett att hennes
föräldrar har en religiös tillhörighet i varken tabell 5, 6 eller 8.
Ett annat besynnerligt svar är ifrån deltagare Joakim som även han går första året på
Estetiskagymnasiet men med inriktning på musik, då deltagare har svarat i tabell 5, ja,
angående om föräldrarna har en religiöstillhörighet och även i tabell 6 har han svarat att
föräldrarna har en kristen tillhörighet. Dessutom har Joakim angett att hela släkten är religiösa
i tabell 7, men sedan i tabell 8 vet han inte vilken religiös organisation någon av släktingarna
eller föräldrarna tillhör. Även i tabell 9 så har deltagaren svarat att föräldrarna aldrig besöker
gudstjänster eller andra religiösa möten.

Religionsuppfattningar

Det kommande avsnittet religionsuppfattningar kommer att presentera deltagarnas tankar
kring hur pass intressant religion är, döden och tankar kring vad som kommer ske efter detta
liv samt synen på en högre makt. Många av dessa frågor var öppna utan svarsalternativ, som
genomsyrades i den första delen. Syftet var att få igång eleverna att börja skriva deras tankar
värderingar och på så sätt få fram intressanta svar.
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Tabell 11. Deltagarnas association av begreppet religion
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Tro och tankesystem
15
Livsstil
11
9
6

Orsaker till konflikter
Nyckelord

3
Andra värderingar av
religion

Tabell 11 redovisar deltagarnas uppfattningar angående vad de tycker om religion,
majoriteten av de svarande har formulerat sig att religion är en tro på en högre makt. Efter
kommer uppfattningar så som att religion skapar konflikter och att det är ointressant.
På detta sätt har det kategoriserats:
Tro eller tankesystem: tro, tankar, syn på en högre makt, starkt troende, tro på
Jesus, tron på en större makt än en själv, oliktänkande, böcker, kyrka,
middagsbön, diskussioner
Livsstil: kulturer, livsstil, värderingar, acceptans, gemenskap.
Orsaker av konflikter: krig, terror, världsproblem
Nyckelord: olikheter, svar, tradition, kärleksfullt, tröst, trygghet, tillförsikt,
gudar, Jesus.
Andra värderingar av religion: onödigt, påhittat, bullshit, inte så mycket, skit,
strunt, inte äkta, betyder allt och ingenting, ingenting.
Tabell 12. Deltagarnas intresse av religion
15

13

13
9

10

Mycket

intresserad

Ganska

intresserad

Ganska ointresserad

5
2

Mycket ointresserad

0

Tabell 12 redovisar deltagarnas intresse till religion där den övervägande delen av de svarande
har svagt intresse till religion, dock inte med en stor marginal.

16

Tabell 13. Deltagarnas uppfattning om en överjordisk makt eller gud
25
20

20

Jag tror det

15

Jag vet inte, kanske,
kanske inte

11
10
6

Jag tror inte det

5
0

Tabell 13 redovisar frågan om det kan finnas något överjordisk väsen eller makt. Många av
deltagarna hade intressanta antaganden, en majoritet svarade att de är osäkra på om det kan
finnas något överjordiskt väsen eller makt.
Tabell 14. Deltagarnas troende
20
15

15

Tror Tveksam

11
10

Andra teorier

9

Tror inte

5
2
0

Tabell 14 redovisar deltagarnas svar på om de har någon religiös tro och hur de filosoferar om
livet i stort där det är en majoritet av deltagarna som har svarat att de inte tror på något,
samtidigt som det emellertid är hela 20 svarande vilka tror på något samt står och väger
mellan vad de ska tro på.
Tabell 15. Deltagarnas uppfattning om människans själ lever kvar efter döden
25
20

20
17

15

Ja

10

Nej

5
0
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Tabell 15 redovisar deltagarnas uppfattningar angående om det finns ett liv efter döden vilket
en majoritet av de svarande, tror på att människan lever vidare efter jordelivet.
Tabell 16. Uppfattningar till personer som anser sig kunna tala med de döda
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Tror det kan finnas
personer som kan prata
med döda

15
13

Tveksam

9

Tror inte det finns personer
som kan prata med döda
människor

Tabell 16 redovisar deltagarnas spekulationer om huruvida människor kan kommunicera med
de döda, där deltagarna kom med blandade svar. 15 av de 37 svarande tror inte
överhuvudtaget på någon människa med den egenskapen, medan 13 av deltagarna tror det kan
finnas människor med den förmågan.
Tabell 17. Uppfattningar till vad som händer efter detta liv
30
25
20
20

Reinkarnation

15
10

Händer ingenting
8

9

Vet inte

5
0

Tabell 17 redovisar deltagarnas uppfattningar om hur de ser på livet efter detta. De svarande
argumenterar för ett liv efter detta med en stark majoritet på hela 20 av de 37, dock inte med
den kristna bilden utav livet efter detta, utan reinkarnationsidén där man återfödds till något
annat.
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Tabell 18. Deltagarna uppfattningar var människan finns efter döden
20
15
15
11

10

Ja, jag tror det finns en
plats
Tveksam

10

Nej, det finns ingen plats

5
0

Tabell 18 redovisat deltagarna uppfattningar om det finns en plats likt himmelen eller ett
helvete som människan samlas vid efter sin jordetid. Där resultatet av de svarande var
blandat, dock ett litet övertag med de som tror att det inte finns någon plats efter döden, men
det är inget stort övertag, utan elva respektive tio deltagare av de 37 svarande tror att det kan
finnas eller är tveksamma om det finns en plats.
Tabell 19.
37

40
30

Ja, jag är aktiv inom en
religiös community

20

Nej, jag är inte aktiv.
10
0

Tabell 19 redovisar hur pass aktiv deltagarna var inom religiösa communitys, vilket jag valde
att ta bort då den inte känns relevant till den övriga studien.
Tabell 20.
32

35
30
25

Hört talats om religiösa
communitys

20
15
10

5

Har inte hört talats om
någon religiös community

5
0

Tabell 20 redovisar deltagarnas kännedom angående religiösa communitys, även denna valde
jag ta bort då den handlar om religiösa communitys.
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Tolkning av redovisning
I tabell 13 där deltagarna fick skriva vad de anser om en överjordisk makt eller Gud kan vi
betrakta två intressanta siffror, dels har sex av deltagarna sagt sig att de tror på en överjordisk
makt eller Gud, och dels har elva av deltagarna sagt sig inte tro att det finns en överjordisk
makt eller Gud. I stapeln jag tror det i tabell 13 så finns det två av deltagarna, som i tabell 14
där frågan är formulerad som sådan att deltagarna ska beskriva kort om sin egen tro har
deltagare Mattias, som går tredje och sista året på Estetiskagymnasiet med inriktning mot
musik, sagt sig i tabell 13 inte tro på något överjordiskt, men i den senare tabell 14 är Mattias
tveksam när det gäller frågan angående sitt troende. Även deltagare Angelica har svarat med
en intressant teori i tabell 13, då hon tror att det kan finnas en överjordisk makt eller Gud.
Men sedan i tabell 14 har deltagaren uttryckt sig på följande sätt,
Jag är ateist och tror på den vetenskapliga delen av hur jorden skapades
(Angelica).

Vilket är väldigt intresseväckande, denna deltagare har alltså sagt sig tro att det finns en
överjordisk makt, men sedan i tabell 14 sagt sig vara ateist och tro sig endast bara på den
vetenskapliga delen rörande hur jorden skapades? Om deltagaren skulle tro att det fanns en
överjordisk makt eller Gud så skulle hon inte ha svarat att jag är ateist.
I tabell 13 och stapeln där elva av deltagarna har svarat att de inte tror att det finns en
överjordisk makt, finns även där tre intressanta svar från deltagarna som urskiljer sig från de
övriga elva. Deltagare Louise som går på Estetiskagymnasiets tredje år med inriktning mot
bild och formgivning, säger sig i tabell 13, att hon inte tror det finns en överjordisk makt eller
Gud, men sedan i tabell 14 har deltagaren svarat att hon är tveksam angående sitt troende.
Även deltagare Filippa som går det första året på Estetiskagymnasiet med inriktning mot bild
och formgivning, har formulerat sig intressant,
Jag pendlar mellan att se mig själv som agnostiker och ateist. Jag tror absolut
inte att gud finns, men kan inte säga att det är så. Jag förnekar som tidigare
sagt, inte att det kan finnas något överjordiskt, men jag tror inte på det. Gud
kanske kan finnas, men inte i den formen människan beskriver honom (Filippa).

Filippa säger sig i tabell 13 att det inte finns något överjordiskt makt eller gud vilket även hon
påpekar i sitt svar i tabell 14, men eftersom i sitt svar säger sig deltagaren att Gud kan finnas,
men inte i formen som människan beskriver. Vilket innebär att denna deltagare tror på något
slags överjordiskt, bara att det är i en form som vi människor inte har målat upp. Sedan finns
det ytterligare en som har svarat med en intressant teori, deltagare Fridolf som går första året
på det Estetiskagymnasiet med inriktning musik, har skrivit
Jag är ganska neutral. Tror inte direkt på gud, men vill inte kalla mig ateist
(Fridolf).
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Fridolf har även den svarat att han inte tror på något överjordisk makt eller Gud, men har
sedan i frågan angående sitt troende sagt sig vara neutral, men om att han inte direkt tror på
någon Gud, vad tror denna deltagare då på?
I tabell 14 finns en majoritet av deltagare som har svarat att de inte tror och de som är
tveksamma. Här nedanför har vi fem intresseväckande teorier i anknytning till frågan om
deltagarnas troende. Fyra av dessa exempel tror inte överhuvudtaget och ett exempel där det
är en deltagare som tror. Deltagare Kalle, som går tredje året på Estetiskagymnasiet med
inriktning mot bild och formgivning, har svarat som följande:
Jag tror inte på nått. Inte på gud, Buddha eller big bang. Enligt mig så är det
lika troligt att en skäggig gubbe på ett moln har skapat allt som att allt kommer
från en explosion för X miljarder år sedan. Det låter ju bara dumt. Jag försöker
inte tänka på sådant och det mest troliga är att det är som i matrix, allt är fejk.
(Kalle).

Många av deltagarna har beskrivit att de tror mer på den vetenskapliga bilden om bland annat
hur jorden har skapats, likt upplysningstiden, där vetenskapen kom allt mer i fokus och den
kyrkliga iden blev åsidosatt. Deltagarna har förmodligen blivit färgade av filmer och tv, som i
exemplet ovanför där deltagarens beskrivning av hans tro säger sig tro mer på Matrix, vilket
är en berömd sciene-fiction film. 24 I och för sig är big-bang teorin, en vetenskaplig teori?
Vi lever i ett samhälle där människan utvecklar diverse magnifika tekniska prylar varje år, där
samhället blir allt mer bekvämare med bland annat bättre hjälpmedel. Alla naturkatastrofer
som inträffar, finns alltid en logisk förklaring bakom, spöken, gastar och så vidare, finns alltid
en logisk förklaring kring. Möjligt är att allt detta med logiska förklaringar som har skapat en
slags bekvämlighet där tron på vetenskapens makt är en trygghet, dessa förklaringar var svåra
att framställa för människan tidigare, men nu går det på ett eller annat sätt besvara
människornas funderingar.
Deltagare Sigrid som går första året på Estetiskagymnasiet med inriktning mot bild och
formgivning, har svarat på följande sätt i frågan om sitt troende,
Jag har ingen religion. Jag tror inte det finns en mening med livet, annat än att
föra arten vidare (Sigrid).

Vilket berättar om en tämligen dyster förklaring till människans existens. Hennes svar skulle
även kunna sätta in under rubriken vetenskap. Tråkigt att inte denna teori kunde utvecklas,
hade varit roligt att fått veta något mer hur denna deltagare tänker kring sin existens här på
jorden.
Emelie har formulerat sig:

24

The internet movie database - Matrix http://www.imdb.com/title/tt0133093/ (2011–05-20 )
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Jag skulle nog kalla mig själv ateist. Jag tillhör kristendomen men jag är inte
religiös och tror inte på någon gud eller några andra högre makter
överhuvudtaget (Emelie).

Varför just detta exempel är med är på grund av att hon har svarat i frågorna, tabellerna, 5,6,7
och 8 att varken hennes föräldrar eller anhöriga har en religiös tillhörighet. Men denna
deltagare är medveten om sin kristna tillhörighet, dock inte om sina föräldrars eller anhörigas
religiösa tillhörighet.
Deltagare Sammy som går första året på det Estetiskagymnasiet med inriktning mot bild och
formgivning har uttryckt sig,
Jag är en ateist, eftersom att jag inte tror på någon gud. Om det verkligen finns
en gud, varför skulle det då finnas så mycket orrättvisor i världen? Något borde
väl han göra om han verkligen finns (Sammy).

Denna deltagare har beskrivit en teori som egentligen är vanliga existentiella frågor i frågan
om guds existens. Varför så mycket ondska i världen om Gud ska skydda oss? Detta är vad
som kallas Teodicéproblemet, med en kort beskrivning av begreppet,
Frågan hur det onda kan existera om världen är skapad av en god och
allsmäktig Gud?25

Thomas Anderberg skriver i sin bok Guds moral – En essä om lidandets och ondskans
problem att:
Hur kan en varelse som är så kolossalt mäktig och som är godare än någon
människa, skapa och upprätthålla en värld som rymmer så mycket fysiskt och
moraliskt ont? Ett sätt att lösa problemet är att stryka Guds namn ur rullorna.
Kanske finns han helt enkelt inte? Ett annat är att sudda ut de likheter som finns
med oss. Gud är kanske totalt olik oss. Ett tredje är att hävda att vi helt enkelt
missförstått honom. En helt annan lösning består i att förneka att det finns något
ont eller att söka visa att det onda är ett instrument för något högre gott. 26

En till teori vilket brukar nämnas är att herrens storhet och agerande kan vi människor inte
förstå, allt han gör har sin mening och den kunskapen eller förståelse har vi inte tillr äckligt
med insikt till att begripa oss på.
Camilla har formulerat sig i frågan om gud:
Asså, jag tror på någon gud men kanske inte direkt en gammal man med skägg
på ett moln men jag tror att det finns något. Jag brukar faktiskt be (ibland när
jag mår riktigt dåligt) och faktum är att man mår faktiskt bättre efteråt. Men jag
tror inte att gud finns i den formen som kyrkan tror. Utan jag tror att någon
alltid hör. Att det finns alltid någon som lyssnar (Camilla).

25
26

National Encyklopedin – Teodice problemet http://www.ne.se/teodiceproblemet (2011-05-21)
Anderberg 1997: 24
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Varför denna gudabild? Man, sittandes på ett moln, skägg och gammal? Dessa kriterier har
ungdomar idag när de föreställer sig Gud på bild. Men om sanningen ska fram så vet ingen
vad för kön Gud har? Har han ens en mänsklig form? Detta är citerat från första moseboken,
när Gud skapade jorden:
Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets
fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på
jorden. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han
henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till
dem: Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.
Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på
jorden (Bibel 2000). 27

Det som är förundransvärt i denna bit av text är att Gud skapade människorna utifrån sin
avbild, alltså utifrån detta kan intressanta paralleller dras mellan att Gud är androgyn? Varför
har människorna ens till en början en manlig bild av Gud, som deltagarna har skrivit. En
gammal gubbe med skägg, det är den bilden människan har av Gud. Är det på grund av det
mansdominerande samhället som var kring Kristus födelse som har skapat en manlig bild av
gud? Många människor drar förmodligen slutsatser att gud är en man på grund av att inom
kyrkan säger de att de ber till herren, förmodligen spelar många olika teorier in i varför
människor har en manlig bild av gud. Om detta resonemang dras än längre så finns det fler
historier om hur Eva skapades, en av dessa är att Gud skapade Adam först som en
trädgårdsmästare i Edens lustträdgård. Men hans ensamhet gick inte att ta miste på, när Adam
föll i sömn passade Gud på att ta en bit av Adams revben och på så sätt skapade Gud Eva. På
detta sätt beskriver Bibelns första mosebok själva proceduren, citerat ur bibeln:
Herren Gud sade: Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom
någon som kan vara honom till hjälp. Så formade Herren Gud av jord alla
markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se
vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav
den. Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men
han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. Då försänkte Herren Gud
mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet
med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud
28

en kvinna och förde fram henne till mannen (Bibel 2000).

Varför står det i skapelseberättelsen att Gud:
skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man
och kvinna skapade han dem (Bibel 2000).29

Vilket bör utgöra att det är dubbla budskap angående hur Gud skapade kvinnan?

Svenska bibelsällskapet – första moseboken http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos (2011-05-20)
Ibid.
29
Ibid.
27
28
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I tabell 16, där frågan var formulerad angående vad deltagarna hade för uppfattningar om
människor som kan prata med de döda. Där var det en majoritet av deltagarna som har svarat
att det kan finnas människor med egenskapen att kunna tala med de döda, en artikel av
Aftonbladet som publicerades 2005-10-03, var 60 % av läsarna som (dock framgår inte antalet
av deltagarna i denna undersökning) trodde sig att sierskor kan ha en unik förmåga att se in i
framtiden och ha förmågan att kunna tala med döda. 30
Psykologen Leena Hirvonen uttalar sig i artikeln på följande sätt angående denna
undersökning
Det började med new age för tio år sedan. Sedan dess har media varit med och
stimulerat allmänhetens intresse för det paranormala. Det har varit många tvserier på temat. Nu är det mer tillåtet att berätta om sina paranormala
erfarenheter. Det ses som spännande. Tidigare var människor rädda för att bli
betraktade som knäppa. 31

Det var en period där TV visade paranormala serier innehållandes medium som kom till
diverse olika platser där människor behövde hjälp med oroliga andar som spökade.
Oförklarliga händelser ger många nyfikna TV-tittare, spöken, gastar och människor som går
igen är sådant som skapar TV. Men, i och med att det finns ingenting som tyder på bevis till
om dessa människor överhuvudtaget ser dessa illusioner, utgör genast att det skapas skeptiker.
Många av deltagarna har skrivit att de tror människor som har förmågan att kunna tala med
döda har på något sätt tagit reda på information i förväg. Dagens människor har som jag
tidigare skrivit blivit bekväma med den vetenskapliga sanningen, finns ingen vetenskaplig
forskning eller framställning, så skapas sådana som tvivlar.
Spökens historia går långt tillbaka i tiden, de har alltid varit en viktig beståndsdel i folktron
och religion. Hela tanken om spökenas existens vilar på den urgamla teorin om människan har
en själ. Beträffande denna teori finns det förståeligt nog många skeptiker, men det anses ändå
som en accepterad tanke att människan verkligen har om inte en själ så någon annan form av
energikropp vid sidan av den fysiska. 32
Deltagare Evelina som går tredje året på Estetiskagymnasiet med inriktning mot musik, säger
sig i tabell14 att inte tro sig på någon form av Gud eller överjordisk makt. I frågan angående
människor som har förmågan att tala med döda, har deltagaren formulerat sig som sådan:
Jag tror man kan känna någons närvaro men det är nog mest inom oss och inte
direkt till de döda. Men vi har ju minnen och ja, jag vet inte (Evelina).

Detta är även det en intressant teori, att vi genom minnen skapar en slags närvaro av de döda.
Denna teori skulle även den vara intressant om den utvecklades.

30

Aftonbladet – 60 procent av läsarna tror på sierskor http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10676325.ab
(2011-05-23)
31
Ibid.
32
Fersling 1994: 104
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Denna deltagare, Sara som går första året på Estetiskagymnasiet med inriktning mot bild och
formgivning, berättar följande:
En som jag känner har gått till ett medium och hon sa att de först satt tyst och
fokuserade på den döde personen sedan blinkade lampan tre gånger och
mediumet sa att den döde var där (Sara).

Deltagare Filippa har två teorier om vad som händer när personer säger sig kunna tala med de
döda, där den ena är mer kritisk och vetenskapligt rätt, och den andra mer oförklarlig:
Den synska tar reda på fakta om personen som den sen använder sig av när de
talar med den. De talar med den dödes själ eller vad det är på riktigt. Mina två
alternativ, vet inte vad jag tror på, men lutar åt det första (Filippa).

Detta är två teorier från stapeln som inte tror att det kan finnas personer som kan tala med
döda:
Deltagare Kalle har en betydligt negativ bild angående människor som kan tala med döda:
Vissa människor säger att det kan prata med döda, andra att de kan skapa guld.
Jag har haft en SO-lärare som trodde på svarta madam. Jag tror att det antingen
händer i deras huvud, eller så ljuger de (Kalle).

Deltagare, Hannes som går första året på Estetiskagymnasiet med inriktning mot musik, har
en intressant och något besynnerlig teori till hur människor kan tala med döda människor :
Jag tror dom borde åka till ett sjukhus, för dom har då fått en tumör som trycker
på hjärnan som får dem tro att de hör eller ser andar (Hannes).

I tabell 17 där frågan var formulerad om vad deltagarna hade för uppfattningar angående till
vad som händer efter detta liv där en stor majoritet tror på någon slags form av reinkarnation,
själavandring. Det naiva tänket har fallit bort där det tidigare fanns en bild av ett himmelrike,
som förmodligen de flesta deltagarna har haft, vilket kan antas ha byggts upp av de tecknade
eller animerade filmernas uppmålade bild av himlen. Där som oftast Gud är en skäggig
farbror med en lång vit särk, och en guldtiara uppe på huvudet. Det är förmodligen den bilden
många barn och även ungdomar har idag, angående vem som är Gud. Det brukar ses som
kristendomens bild av himlen, men vad förmodligen inte många vet är att i den fornordiska
historian trodde människan även då på någon slags reinkarnation. Britt-Mari Näsström skriver
i sin bok, Blot – tro och offer i det förkristna norden, att:
Gravarna var ofta utrustade med föremål som de döda kunde tänkas ha
användning av på färden och på sin nya vistelseort. Resan till dödsriket trodde
ske med ett skepp för männens räkning, vilket de många skeppssättningarna och
nedgrävda vikingaskepp vittnar om. Förnäma kvinnor var inte sämre men
annorlunda lottade, de vilade i vagnar som tjänade som kistor.33

33

Näsström 2002: 176
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Gravhögen var den avlidnes kontakt med de anhöriga som fortfarande var vid liv, det var även
där den döde mottog offer, vanligtvis i form av mat. 34 Anhöriga lade även guld- och
silverskatter vid gravarna, vilket var till hjälp i den dödes nya tillvaro. 35 Britt-Mari Näsström
fortsätter att skriva:
De dödas resa är också markerat genom begreppet trða halir helveg – män går
på helväg. Där omnämns också goðvegr – gudavägen, som dock inte är
gudarnas speciella väg, utan snarare den som de rättfärdiga människor går,
36

vilket omtalas i Gylfaginning.

Deltagare Emelie har en uppfattning vilket hon tror sig på en återfödelse där människor
kommer tillbaka och ska försöka ge sig själv en slags upprättelse. Emelie har formulerat sig
på följande sätt: 37
Jag har ingen aning om vad jag tror kommer hända just mig. Men jag tror att
visa personer som inte är klara här, kommer att återuppstå (Emelie).

I Poul Ferslings uppslagsbok, Naturligt – Övernaturligt står det följande,
Reinkarnationsteorin betraktar människors liv som steg på en väg, vilket innebär att varje
gång hon återfödds faller hon antingen ett steg nedåt eller stiger ett steg uppåt, beroende på
hur individen har betett sig i det föregående livet. 38
Den fornordiska versionen är inte helt olik Veda traditionerna, Veda hymnerna kallade
devayana, gudarnas väg och pitriyana färdernas väg, om vi nu jämför med de fornordiska
begreppen, goðvegr – gudavägen och trða halir helveg – män går på helväg, förmodligen har
den fornordiska tron blivit färgad av den vediska traditionen. 39
Vissa deltagare har skrivit liknande historier som kategoriseras med reinkarnation, här
kommer ett urval av dessa med deras tankar kring reinkarnations iden:
Deltagare Hannes har formulerat sig inte är olikt det asiatiska tänket angående reinkarnation:
Man vilar i ca 100 år för att kunna ta en annan sorts form helt utvilad och man
inte kommer ihåg mycket från förra livet. Det är därför vissa lär sig olika saker
snabbare än andra, för då har man kanske varit jättebra på just det förr och har
då lättare att lära sig igen (Hannes).

Deltagare Venice som går sista året på Estetiskagymnasiet med inriktning mot bild och
formgivning har också en bild inte helt olik deltagare hannes :
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Jag tror att själen lever vidare, kanske vi återföds som en människa eller ett djur.
Men om vi gör det så kommer vi inte ihåg någonting från det förra livet. Vilket
betyder att vi tidigare också har haft ett annat liv. Jag önskar att man kom ihåg
allt, det vore mycket roligare (Venice).

Deltagare Anette som går tredje året på Estetiskagymnasiet med inriktning mot bild och
formgivning, har tre olika perspektiv, tråkigt nog kan vi inte definiera Anettes bild av vad hon
kallar himlen. Men på detta sätt har Anette formulerat sig angående till vad som händer efter
detta liv:
Antingen kommer jag till himlen. Eller så lever jag kvar och hemsöker folk. Har
inte riktigt bestämt mig än. Tror även att det finns ett ställe där livet fortsätter
efter man dött så man vaknar efter man dött och lever vidare i en värld där man
är odödlig (Anette).

Deltagare Joakim tror att man kommer tillbaka beroende på vad individen har uträttat i sitt
tidigare liv, men tror inte på en individuell själ. Vilket hade varit intressant att veta vad han
menar med en individuell själ. På detta sätt har Joakim formulerat sig:
Man kan antingen leva vidare eller försvinna, beroende på vad man
åstadkommit under sitt jordeliv. Jag tror dock inte på att och människa har en
individuell själ (Joakim).

Dessa fyra deltagare har andra, mer eller mindre intresseväckande, uppfattningar om vad som
händer efter detta liv:
Deltagare Johannes som går första året på Estetiskagymnasiet med inriktning mot musik har
en teori där bara allt tar slut, han har formulerat sig:
Inget. JAG begravs ju under marken. Inget mer som kan relatera till mig kommer
hända efter min död (Johannes).

Deltagare Sigrid har kort och koncist förklarat människans existens efter detta kort och
förmodligen med en viss sarkasm:
Maskmat (Sigrid).

Deltagare Olle som går första året på Estetiskagymnasiet med inriktning mot musik säger sig
inte veta vad som inträffar efter döden, men säger sig samtidigt:
Inte en aning, är jag inte för ung för att tänka på döden?(Olle)

Deltagare Filippa har en början på intressant tanke eller fundering kring livet efter detta:
Allt slocknar. Minns du hur det var att vara född? Så tror jag kommer vara att
vara död. Det är riktigt deprimerande, med tanke på att jag inte tål tanken på att
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försvinna efter döden. Att jordelivet fortsätter utan mig. Att jag inte kommer
kunna tänka (Filippa).

Deltagare Evelina har även spunnit vidare på en teori angående att människan existerar som
ett minne. Evelina har en intressant iakttagelse som skulle vara intressant att höra än mer
utvecklat, hon har formulerat sig på detta sätt
Jag tror delar av oss förblir som ett minne inom andra och på så vis lever vi
kvar. Men det är så svårt för om man tror på sådan närvaro med folk som inte är
fysiskt där, då blir det i sådant fall att vad som helst kan kännas verkligt bara man
tror på minnet. Med andra ord min åsikt kan bli invecklad och tyckas vara
komplicerad (Evelina).

Religionsundervisning

I följande och sista avsnittet kommer det som tidigare presenteras svar på frågor i tabeller
angående deltagarnas religionsundervisning på gymnasial nivå. Mycket tankar och
värderingar kommer framföras angående vad deltagarna anser om sin egen
religionsundervisning i anknytning till vad som anses bör förändras. Vissa frågor i denna del
var som i tidigare delen öppna för att få deltagarna att uttrycka sina tankar och värderingar
relativt fritt till frågan, samtidigt som det finns stängda frågor, där deltagarna får välja mellan
olika alternativ. Det ska även tilläggas att vissa av de stängda frågorna är utformade utifrån att
deltagarna ska uppskatta från en skala ett till fyra.
Tabell 21. Deltagarnas värderingar av deras religionsundervisning
14
12
10
8
6
4
2

9

10

Uppfattar den nödvändig
och intressant

10
8

Uppfattar den tråkig samt
ointressant
Uppfattar den endast
nödvändig
Vet inte

0

Tabell 21 redovisar deltagarnas värderingar kring sin religionsundervisning huruvida de
uppfattar undervisningen nödvändig och intressant eller tråkig och ointressant med fyra olika
alternativ. Där det var en blandad kompott där deltagarna är delade angående sin
religionsundervisning, med en liten majoritet för staplarna där religion uppfattas tråkig och
ointressant samt stapeln där den endast uppfattas nödvändig.
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Tabell 22. Uppfattning om religionsundervisningens konsekvenser i mötet med andra människor med en annan
religion än kristendom
30
25

25
20

Ja

15

12

Nej

10
5
0

Tabell 22 redovisar deltagarnas uppfattningar angående om deras religionsundervisning ger
dem en uppfattning om hur en människa med en annan kultur och religion än deras egna
tänker och agerar. Vilket deltagarna har med en majoritet angett svaret ja
Tabell 23. Deltagarnas förståelse för de olika momenten i deras religionsundervisning
25
20

22
18

17

17

15
15

1313

12

11

10
10
5
0

5
2

10

88

7

6

12

6

5
3

3

6

6

Lätt att förstå och lära in

5
2

33

Ganska lätt att förstå och lära in
Ganska svårt att förstå och lära in
Svårt att förstå och lära in

Tabell 23 redovisar deltagarnas uppfattningar kring sin religionsundervisning. Där de
svarande ska rangordna utifrån en skala på ett till fyra hur lätt respektive svårt det är att förstå
och lära in de olika momenten inom religionsundervisningen. Rangordning var graderad att
ett symbolisera att deltagaren hade mycket god förståelse för momentet sedan fortsätter
graderingen till fyra som symboliserar att deltagarna tycker att momentet är mycket svårt att
skapa sig en förståelse om. De flesta av deltagarna tycker mo mentet kristendom, samt
buddhismen är de lättaste religionerna att skapa sig en förståelse för. Medan alternativen
övrigt, islam och judendom är de svåraste att få en förståelse för och lära in.
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Tabell 24. Deltagarnas värderingar kring deras religionsundervisning
25
21

20

19

20

20

20

17
16
15

13

17

16
13
12
11

13
11

11

6

6

5
22

11

4

3
1

1

3

7 77

Lägga lite mindre tid och
fördjupning

77

3 3

Lägga mindre tid och fördjupning

3

Lägga lite mer tid och fördjupning
1

0

0

Lägga mer tid och fördjupning i
ämnet

Tabell 24 redovisar deltagarnas värderingar kring sin undervisning, vilka av delmomenten i
religionsundervisningen tycker de svarande att läraren ska lägga mer respektive mindre tid på.
Även i denna fråga som den tidigare, ska deltagarna uppskatta utifrån en skala från ett t ill
fyra, där ettan menas att läraren ska lägga mindre tid och fördjupning i det valda
delmomentet. Sedan blir det successivt mer tid och fördjupning om man graderar två och tre,
till slutligen fyra där deltagaren tycker att läraren ska lägga mer tid och fördjupning i det
delmomentet.
Ett övertag av deltagarna säger sig vilja lägga mindre tid på kristendomsundervisningen, eller
rättare sagt lägga mindre tid på nästan alla moment förutom moderna problem där deltagarna
vill att läraren ska lägga mer tid och fördjupning kring.
Tabell 25. Uppfattningar av vilka moment i religionsundervisningen som är intressanta
20
15

15

Historia
Värderingar & olikheter

10
5

Religion överhuvdtaget

7
5

6

Inget
4

Vet inte

0
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Tabell 25 redovisar deltagarnas uppfattningar kring vad som anses intressant i
religionsundervisningen, där frågan var öppet formulerad. För att få deltagarna att specificera
exakt vad de tycker är intressant. Sedan har de olika svaren blivit uppdelade och indelade i
relevanta kategorier. De flesta av deltagarna anser att någon form av konflikter och olikheter i
värderingar bland individer är den mest intressanta infallsvinkeln i undervisningen medan tio
av deltagarna inte vet eller tycker inget är intressant med religionsundervisningen.
Tabell 26. Uppfattningar om vilka moment i religionsundervisningen som icke är intressanta
20
18
16

Fakta/Historia

14

14

Vissa specifika religioner

12
10

Skapandet av konflikter

9

Tråkig undervisning överlag

8
6
4

4

5

Inget

4

Vet inte

1

2
0

Tabell 26 redovisar deltagarnas uppfattningar om vad som anses vara mest ointressant i sin
undervisning i religion. Frågan var öppen formulerad utan några stängda alternativ för att få
deltagarna likt tabell 25 att specificera sig på vad de tycker är det mest ointressanta i sin
religionsundervisning. Sedan har svaren blivit indelade och uppdelade i relevanta kategorier.
En majoritet av deltagarna har skrivit att de tycker religion överhuvudtaget är ointressant samt
fakta och historia.
Tabell 27. Deltagarnas värderingar om studiebesöken skapar en egen förståelse
25

22

20
15
10

15
Ja
Nej

5
0

Tabell 27 redovisar deltagarnas värderingar om huruvida studiebesök på olika religiösa platser
och byggnader skapar en bättre förståelse än det teoretiska i skolan. En majoritet av
deltagarna tyckte att studiebesöken är ett givande inslag i undervisningen.
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Tabell 28. Antalet av deltagarna som är döpta och konfirmerade
35
30
30
25
18

20

Döpta Icke döpt
Konfirmerade
Icke konfirmerad

15
10

19

7

5
0

Tabell 28 redovisar om deltagarna är döpta eller konfirmerade. En majoritet av deltagarna var
döpta men endast hälften av de svarande var konfirmerade.

Resultatredovisning:
En majoritet av deltagarna har i tabell 22, där frågan var formulerad angående om deltagarnas
religionsundervisning gav en förståelse för hur en individ med en annan religion värderar. Att
de har en god förståelse för hur en individ med en annan kultur tycker och tänker. Många av
deltagarna har som tidigare nämnt i delen deltagarnas religiösa bakgrund dålig kännedom om
vilken religiös tillhörighet de och deras anhöriga och föräldrar har. Samtidigt som de i tabell
23, där frågan var formulerad utifrån vad deltagarna ansåg var det svåraste respektive lättaste
momentet att förstå sig på. Har de svarat att religionerna islam, judendom och hinduismen är
svåra religioner att skapa sig en förståelse för. Sedan i tabell 24, där frågan var vilket av de
olika momenten i religionsundervisningen läraren ska lägga mer respektive mindre tid och
fördjupning kring. Vilket deltagarna anser att läraren ska lägga mindre tid på alla moment i
religionsundervisningen, förutom den delen som är formulerad moderna problem som
deltagarna vill att läraren ska lägga mer tid och fördjupelse kring.
Lärarna bör tänka om angående upplägget på undervisningen vilket har bevisats i tabellerna
24 och 25, där tabell 25 var frågan om vilka moment i religionsundervisningen som
deltagarna ansåg intressanta. Läraren bör försöka hitta paralleller mellan det historiska och
nutid. Terrorism, hedersmord är spännande och intressanta enligt deltagarnas svar i tabellerna
24 och 25. Dessa frågor är aktuella som kopplas samman med religion, vilket även eleverna i
skolan uppskattar att diskutera kring. Många av deltagarna i denna studie har som i tabell 26,
angående vad som är tråkigt i religionsundervisningen, svarat att de tycker det är tråkigt att
religionen skapar så mycket konflikter i världen. Det är där en lärare ska försöka vara kreativ
och knyta samman alla dessa konflikter och skapa en förståelse till eleverna. Varför det är
konflikt mellan dessa grupper och även påvisa att det är en liten del av de religiösa som är
inblandad i konflikten, så inte eleverna drar alla individer under samma kam vilket kan vara
ett problem med 11 september katastrofen år 2001. Efter den katastrofen har muslimer fått
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mycket falska fördomar gentemot sig och lever under förtryck. Då egentligen alla religioner
oavsett, står för kärlek, respekt och en trygghet. Därför har läraren en stor uppgift i
undervisningen av religion, dämpa fördomarna och göra undervisningen intressant.
Estetiskagymnasiet har en läroplan i religionskunskap A som de har formulerat på följande
vis:
Mål:
Du ska öka dina kunskaper om och förståelse för olika religioner och
livsåskådningar.
- Du ska diskutera existentiella och etiska frågor.
Innehåll:
- Grundläggande kunskaper om religioner, med tyngdpunkt på kristendom och
islam. Eleverna och läraren diskuterar och bestämmer själva kursens övriga
innehåll.
- Icke-religiösa livsåskådningar (profana).
- Grunder i och diskussion av etiska frågor och värderingar.
Bedömning, typ av bedömning:
- Kontinuerligt i arbetet.
- Skriftligt prov.
- Skriftliga inlämningsuppgifter.
- Diskussioner.
- Muntliga redovisningar.
- Muntlig aktivitet på lektionerna.
Bedömning, vad som bedöms:
- Grundkunskaper om innehållet.
- Tolkning och analys av t.ex. texter.
- Visad insikt och förståelse.
- Egna motiverade åsikter och ståndpunkter.
- Förmåga att jämföra, göra egna analyser och uttrycka dessa.
-

Jämfört med skolverkets läroplan för religionskunskap A:
Mål, efter som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs:
Eleven skall:
- Kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådningar tar sig uttryck i
människors sätt att tänka och handla.
- Känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra
livsåskådningar grundläggande uttrycksformer, tro och idéer.
- Kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och
idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv.
- Kunna samtala om problemsituationer i vardagen och yrkeslivet utifrån en given
etisk och moralisk utgångspunkt.
- Kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller strider mot
grundläggande värden i samhället.
- Kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik.
- Förstå vad de egna värderingar betyder för självuppfattningen och för hur man
uppfattar människor i sin omgivning. 40
40
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Det ironiska med tabell 23 är att eleverna säger sig ha mycket god förståelse för kristendom.
Samtidigt som tabell 24, så vill deltagarna att läraren ska lägga mindre tid på
kristendomsundervisningen. Ändå lägger både Estetiskagymnasiet och skolverket tyngdpunkt
på kristendomsundervisningen och även islam i kursplanerna, vilket bör innebära att eleverna
på skolan ska ha en god kunskap kring kristendom, när de avslutar kursen. Det som skulle
kunna vara en intressant följdfråga är om eleverna har kunskapen om varför vi firar jul eller
påsk.
I tabell 24 så finns en majoritet av deltagarna som skulle vilja se religionsundervisningen med
inriktning på moderna problem, såsom hedersmord, terrorism, politiska problemen i Israel
och så vidare. Även att läraren ska lägga mer vikt kring hinduismen, vilket stämmer relativt
bra då tabell 23 påvisar att deltagarna har ganska svårt att skapa sig en förståelse för
hinduismen. Både hinduismen och buddismen är delar i religionsundervisningen som oftast
förekommer i religionskunskap B eller att läraren endast introducerar ganska kort och koncist
i A-kursen. De religionerna som inte utövas i Europa får oftast rollen att endast bli
introducerad och inte bli fördjupade. I och med att de tre stora Abrahamitiska religionerna
dominerar vår världsdel så måste eleverna även ha goda kunskaper om individerna som lever
nära oss. Vi lever i ett land med mycket människor som immigrerar och har en annan
kulturell- och religiös bakgrund än vad vi normalt är vana vid, vilket leder till kulturkrockar
och främlingsfientlighet. Det är därför det är viktigt att ungdomar skapar sig en god förståelse
för människor med en annan kulturell- och religiösbakgrund än vad vår omgivning, med
oftast en okunskap, säger oss. I Estetiskagymnasiets kursplan respektive Skolverkets kursplan
så står det klart och tydligt att eleven ska:
Öka sina kunskaper om och förståelse för olika religioner och livsåskådningar
dessutom kunna diskutera existentiella och etiska frågor .41
Kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådningar tar sig uttryck i
människors sätt att tänka och handla.42

Även i estetiska programmets kurplan står det att eleverna ska:
Ha kännedom om historiska och kulturella förhållanden i Sverige och andra
länder samt ha kännedom om nutida nationella och internationella strömningar
och estetiska uttryck (Estetiskagymnasiets kursplan).
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I tabell 25 där frågan var vad deltagarna ansåg var det mest intressanta i
religionsundervisningen, har övervägande delen av deltagarna svarat att värderingar och
olikheter som är det mest intressanta i undervisningen, tätt följt av historian om religionerna.
Samtidigt i tabell 26, där frågan var den motsatta, angående vad deltagarna ansåg vara det
minst intressanta i religionsundervisningen. Där säger sig deltagarna att fakta och historia är
tråkigt i religionsundervisningen. Många av deltagarna verkar vara för en mer
religionsundervisning med huvudvikt på olikheter mellan människor, deltagare Sigrid har
formulerat sig på detta sätt angående vad hon tycker är intressant:
Att lära sig hur människor från olika kulturer tänker och tror och varför de tror
som de gör (Sigrid).

Deltagare Evelina har även hon sagt sig tycka att människors värderingar är det mest
intresseväckande, och har uttryckt sig:
Det jag tycker är intressant är traditioner, tro, hopp och drömmar om en bättre
värld som religionen medför sig. Sen att man kan tycka så olika och t.ex. jag som
inte är med i någon kyrka eller dylikt men ändå tror och funderar mycket kring
de olika frågor som man tolkar olika (Evelina).

Deltagare Filippa har en likvärdig syn på vad som anses intressant med ämnet religion:
Att få veta vad andra människor tror på och själv får värdera och uppskatta
sannolikheten av att det stämmer. Att leka med tanken att det stämmer, och att
föreställa sig hur det skulle vara. Att få bort sina fördomar om religion och det
religiösa (Filippa).

Religionsundervisningen i skolan måste börja anpassas till det gensvar den får hos respektive
elev. Eleverna kan analysera och jämföra andra religioner och utifrån det ta en personlig
ställning. Kanske inte för alla, men religionsundervisningen berör och ger upphov till ett
engagerat och värderingsfyllt tänkande. 43 För många elever är lärandet utanför skolan en
förutsättning för autentiskt lärande. Att skapa sig en egen bild om hur människor utövar sin
religion kan göra så att eleverna tar ett eget ställningstagande och börjar jämföra de olika
religionerna, därför är det inte överraskande i tabell 27, där frågan var om studiebesök skapar
en bättre förståelse och bild av religionen, att en majoritet av deltagarna tyckte studiebesök
var relevant i undervisningssyfte. 44 En annan deltagare har varit något mer kritiskt angående
frågan vad som var ointressant i religionsundervisningen:
Allt inom religion är ointressant. Det är en saga eller historia som folk börjat tro
är verklig (Hannes).

Tyvärr verkar det vara så att en majoritet av deltagarna enligt tabell 26, tycker att
religionsundervisningen överhuvudtaget anses vara ointressant och att religion är tråkig.
Vilket är trist att konstatera, möjligtvis är upplägget på undervisningen för undermålig och
43
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ointressant. Nio av deltagarna tycker att fakta och historia kring religion är tråkig. Deltagarna
tycks anse sakna diskussion kring olikheter, 15 av deltagarna har enligt tabell 25 svarat att de
tycker att debatter är roligast och intressantast i religionsundervisningen. Likaså i tabell 26 har
fem av deltagarna skrivit att de är ointressant med skapandet av konflikter, men det är inte
själva debatten angående konflikterna som är tråkiga, exempelvis har deltagare Evelina
formulerat sig i på följande sätt:
Att det ibland inte går ihop med allas värde, som att det kan skapas bråk.
Speciellt t.ex. i vad som anses kring homosexualitet (Evelina).

Även deltagarna Denice och Juliette som båda går första året på Estetiskagymnasiet med
inriktning mot musik, har svarat:
Att det kan skapa skillnader på folk och därmed förlora lite kontakt (Denice).
Det är tråkigt att religion skapar så mycket konflikter (Juliette).

Tyvärr skapar religion mycket konflikter, och det är det som elever tar till sig. Dessa deltagare
hade även skrivit i tabell 11 i första delen där deltagarna fick associera religion med ett ord,
att religion skapar diskussion och världsproblem, det genomsyrar deltagarnas svar.
Livsfrågor fungerar som en inköpsport till religionsämnet. Frågorna relateras till den närmiljö
som eleven befinner sig i, där eleven konfronteras med ett antal livstolkningar inom både den
egna och andras kulturer. Livstolkningens mål är att förbättra elevens tolerans, men att också
att utifrån rimlighetsbedömningar och värdegrundsresonemang visa på toleransens gränser. 45
Desto mer en lärare utnyttjar sitt fakta- och erfarenhetsövertag och intar en förmedlarroll, desto
mindre reaktioner kommer från eleverna. I undervisningsprocessen är det därför viktigt att ta
ställning till vem som ska vara aktiv mellan läraren och eleverna. Är det meningen att läraren
ska bekräfta för sig själv att eleven är kunnig eller ska läraren skapa förutsättningar för eleven
så han eller hon lär sig något? 46
Många av deltagarna har svarat bland annat deltagare Kalle har svarat med en negativ syn på
religionsundervisningen, där förmodligen läraren bär ett huvudansvar:
Ibland är det riktigt långtråkigt (Kalle).

Även deltagare Andre som går tredje och sista året på Estetiskagymnasiet med inriktning mot
bild och formgivning, har formulerat negativt:
Allt är tråkigt, det är långsamt och man blir trött (Andre).

Likaledes deltagare Fridolf har svarat med en negativ syn kring sin religionsundervisning:
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Det kan ofta bli repetitivt (Fridolf).

Eleverna behöver bli vägleda för att på så vis kunna bli aktiv i en lärandeprocess. Detta sker
dock inte av sig själv, utan det kräver en del verktyg från lärarens sida för att kunna klara av
detta. Några av dessa didaktiska verktyg är initiativ, iakttagelse, fråga, experiment, jämförelse
och reflektion. Ett sätt att stimulera eleverna till att få en djupare förståelse för de fenomen de
undersöker är att ge dem verktygen och hjälp hur de ska användas. Eleven konfronteras i
samhället och undervisningen med ett urval av livstolkningar inom den egna kulturen och
religionen liksom andra kulturer och dess religioners livstolkningar. Religionsundervisningen
har som mål att vidga elevens möjlighet till tolerans samtidigt som man utifrån
rimlighetsbedömningar och värdegrundsresonemang visar på toleransens gränser. Eleven ska
också förstå att dessa tolkningar kan förändras hos individen med tiden, stigande ålder och
inom samma tolkningstradition. Livstolkningarna sätts i relation till elevens behov i sökandet
efter tillvarons mening och sammanhang och hur sökandet kan ta sig i olika uttryck hos unga
människor med olika kulturella bakgrunder. Enligt Ronald Goldmans forskning när det gäller
hur läraren rekommenderas att undervisa, är huvuduppgiften att förmedla fakta ur religionens
värld samtidigt som läraren ska lägga stor vikt på urval och presentationssätt med hänsyn till
elevernas mognad och mottagningsberedskap. 47
I tabell 27 där frågan var ifall ett studiebesök skulle ge deltagarna ett större intryck av
religionen i en autentisk miljö och skapar ett intresse samt en nyfikenhet som skiljer sig från
det som framkallas i en bok och det teoretiska som studeras i skolmiljön.
Eleverna uppskattar att få komma ifrån den ofta gråa och kalla skolkontexten för att dels
samla egna intryck och kunna reflektera samt ställa frågor personligen. Detta sätt att arbeta
kan idag tillämpas på allt fler större orter i Sverige. Kyrkor, moskéer, tempel och så vidare, är
relativt lättåtkomliga och kräver inte någon större utflykt eller ekonomisk utsvävning för
skolan. Om eleverna till exempel bevittnar en rysk-ortodox gudstjänst med dess processioner,
läsningar, rökelser och körinslag samt de församlades rörelser i rummet, ljuständning och
ikonkyssar blir den autentiska upplevelsen en helt annan än att läsa det i teorin, det hela
skapar frågor och funderingar bland eleverna där läraren har ett utmärkt tillfälle att skapa en
diskussion med elevernas reflektioner. 48
På det Estetiskagymnasiet har de ett projekt som kallas Europaresa, som kommunen har
startat. Kommunen har gått in med pengar till gymnasieskolan så att alla gymnasieklasser som
går på Estetiskagymnasiet ska om de vill få åka på en weekend resa till en plats i Europa en
gång under sin gymnasietid. Ungdomslyftet, är det samlingsnamn som delar ut pengar till
såsom projektet Europaresan. Var till en början en idé att få bort ungdomar som drev runt på
stadens centrum om nätterna och skapade problem samt förstörelse, dessutom förhindra
drickandet av alkohol bland yngre ungdomar. Vilket var upphovet till att de startade
ungdomslyftet med flera olika evenemang för att på så sätt sysselsätta ungdomarna och visa
att det går att vara nykter och ha kul. Europaresan har tillkommit under senare år för att ge
47
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ungdomar på gymnasiet chansen att komma till ett annat land och skapa sig en autentisk
upplevelse. På följande sätt motiveras europaresorna på Estetiskagymnasiets hemsida:
På Estetiskagymnasiet erbjuds alla elever, oavsett program, en resa ut i Europa
någon gång under sin studietid hos oss. Detta treåriga projekt resulterade i att
över 320 elever genomförde olika studieresor i europeiska städer och orter
under det första året, 2008. Idag har ca 700 elever gjort en resa genom projektet
och fler är på gång! (Estetiska gymnasiet – Europaresan)

Syftet med det hela är:
 Att öka intresset för språkstudier hos eleverna på Estetiskagymnasiet.
 Att öka kompetensen att kommunicera på ett annat eller flera andra språk hos
eleverna på Estetiskagymnasiet.
 Att öka förståelsen och kunskapen om ett annat lands samhällsliv och kultur hos
eleverna på Estetiskagymnasiet.

Det som även ska tilläggas är att elevernas delaktighet är viktig i Europaresan. Det är upp till
eleverna själva att förverkliga möjligheten genom att vara den drivande kraften och bidra
aktivt engagemang under hela projektets genomförande.
För att få göra en Europaresa måste eleverna skriva en ansökan som lämnas in vid olika
tillfällen under årets lopp. En styrgrupp bedömer deras ansökan och fattar sedan ett beslut.
Att jobba med er resa krävs följande:






Alla som ska resa ska vara delaktig i planeringen av resan.
Ni är ett team!
Ni utser en eller två projektledare i gruppen
Projektledaren utser smågrupper som jobbar med respektive del i planeringen
Ta hjälp av er handledare för tips och idéer

I planeringen till denna resa krävs att eleverna dels tar ett resemål där aktiviteterna,
evenemangen och sevärdheterna genomsyrar deras valda utbildning. Eleverna ska även
försöka knyta an så många av de kurser de går, till Europaresa för att på så vis kunna lära sig
något under resans gång. Det hela är en utmärkt idé där en autentisk upplevelse verkligen går
hand i hand med det som eleverna förmodligen har en gång läst i böckerna, samtidigt som
elever får träna på sin engelska. Ändå enligt tabell 27 så var det relativt många av deltagarna
som ansåg studiebesök som irrelevant i religionsundervisningen. Vilket är besynnerligt, i och
med att många elever klagar på att de inte tycker om skolans miljö och bör ställas positiv till
studiebesök.
I tabell 28 så framgår det att det är totalt 30 av 37 av eleverna som är döpta, vilket ger
problemet med tabell 6 avger endast 8 av deltagarna har svarat att deras föräldrar har en
religiös tillhörighet. I och med att föräldrarna har valt att döpa sina barn så bör även
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föräldrarna ha någon slags koppling till kyrkan, vilket även bör betyda att föräldrarna har en
religiös tillhörighet.

Diskussion
Så vad har nu deltagarna för åsikter kring religion och religionsundervisningen, låt mig citera:
Krig, terror, världsproblem, onödigt, bullshit, skit.
Inget jag har nytta av i framtiden
Väldigt tråkigt, och enerverande då falska påhitt lärs ut

Detta här är vad några elever på en gymnasieskola i norrland har skrivit angående vad de
tycker om religion och sin religionsundervisning. Turligt nog är det endast några få av svaren.
Men vart är egentligen religionen på väg i vårt samhälle? Är det ord som krig och terror som
ska symboliseras med religionen? Har verkligen eleverna ingen nytta av
religionsundervisningen i framtiden? Det är just dessa fördomar läraren har i uppgift att
försöka bekämpa och bevisa att religion kan stå för så mycket mer än allt ont eleverna tror att
religionen för med sig. Som blivande religionslärare så har denna undersökning verkligen
givit mig en drivkraft. Den har hjälpt mig att se nya perspektiv på vad som i undervisningen
behövs lägga tid och energi på i framtiden, givit mig byggstenar att arbeta och spinna vidare
på.
Denna undersökning har visat att elever på Estetiskagymnasiet inte har kunskaper att se sig
som kristen, även att de har svaga kunskaper om sin anhörigas religiösa tillhörighet. De flesta
deltagarna tror inte på någon slags överjordisk makt eller Gud, däremot tror de mer på en
slags reinkarnation på frågan om livet efter detta. Nu ska det tilläggas att det är en smal
studie, nödvändigtvis behöver det här inte betyda att det ser ut så här på alla gymnasieskolor i
Sverige.
I undervisningen vill deltagarna att religionskunskapen formas med diskussioner om
konflikter mellan religiösa parter och lägga mer krut kring moderna problem.

Metod diskussion
Tanken var från en början att göra denna undersökning i en större skala, alltså ha med olika
gymnasieprogram så att man kunde peka på olikheter mellan kunskap och åsikter och jämföra
de olika programmen sinsemellan. Men ändå tycker jag att det blev en någorlunda bra bild av
hur det kan se ut på en gymnasieskola och dess religionsundervisning. Samtidigt i enkäterna
kunde möjligtvis jag lagt fokus på två teman, nu kändes det som om det blev blandad
kompott, där dels undervisningen kom i fokus, livet efter detta och elevernas gudsbild. Möjligt
att jag kunde konstruera mer djupgående frågor kring två teman, det hade blivit mycket lättare
att hålla fokuset. Dessutom kunde jag ha gjort en pilotstudie före, innan den riktiga
undersökningen. Nu tycker jag bara denna undersökning drar åt olika håll, visst har jag hittat
en del intressanta paralleller men jag känner fortfarande att jag kunde ha gett den här
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undersökningen så mycket mer. Frågorna som var med i enkäten kunde ha var it mer
djupgående än det blev nu, fick till och med lägga till frågan om deltagarna var döpta
respektive konfirmerade. Vissa av frågorna som var med i studien var inte ens relevanta att ha
en diskussion om, till exempel om deltagarna var aktiv i någon religiös community, detta på
grund av att det gick inte koppla det hela till den övriga studien, dessutom var ingen aktiv i
någon religiös community.

Sammanfattning
Idén till denna enkätundersökning kom i form av att Olov Dahlin behövde hjälp av studenter
på högskolan i Gävle till sin avhandling. Syftet var genom enkätundersökningar och
intervjuer, studera hur gymnasieelevers bakgrunder ser ut när det gäller religion, andlighet
eller livsåskådning. Samt hur eleverna skulle önska på vilket sätt deras religionsundervisning
utformades på gymnasiet. Tanken var att studenterna som valde att jobba med detta i sin
uppsats skrivande skulle via sina VFU-perioder använda sina partnerskolor och hjälpa Dahlin
att ställa de frågor som han hade utformat. I de tidigare religionssociologiska forskningarna av
Liselotte Frisk och Göran Gustafsson har de båda behandlat religiösa förändringar inom
grupper av individer. Frisk studerade hur människor i religiösa grupper för 30 år sedan har
frångått de traditionella religionerna och börjat skapat sig ett eget sätt att förstå sig själva ur
ett religionsvetenskapligt perspektiv. Gustafssons studie syftade till att kartlägga svenska
folkets användning av Bibeln och NT81 (Nya testamentet 81), men där man också ställde en
rad andra frågor i anknytning till religion och kristen tro. Båda hade religiösa förändringar
som utgångspunkt i deras forskning, samt använde sig av intervjuer och enkäter i sitt
genomförande. Religionskunskapen i skolan är ett ämne som har fått genomgått många
förändringar genom åren. Från att haft titeln kristendomskunskap, med bara perspektiv på den
inhemska religionen, till dagens religionsundervisning där vikten ligger på att eleverna ska ha
kunskap om de fem största religionerna i världen
Syftet med denna undersökning var att lyfta fram elevers uppfattningar och värderingar kring
religion, livsåskådning samt deras religionsundervisning. Genomförandet av undersökningen
som ligger till grund för denna text baserades på enkätundersökningar som delades ut
personligen på en gymnasieskola och blev insamlad samt sammanställd i diagram. Enkäterna
utformades dels utifrån Dahlins frågor och dels utifrån Gustafsson undersökning, sedan
formades ytterligare frågor till enkäterna som var relevanta till den senare
resultatredovisningen av undersökningen.
I den första delen av tre i resultatredovisningen redovisas vilken religiös bakgrund deltagaren
har och om hans eller hennes familj eller anhöriga har någon religiös bakgrund. Även hur pass
ofta deltagaren och dess familj besöker gudstjänster. Sammanställningen visade att det var få
av deltagarna samt deras familj och anhöriga som hade en religiös tillhörighet, dessutom var
det få som aktivt besökte gudstjänster bland deltagarna och deras familj. Den andra delen av
resultatredovisningen redovisade deltagarnas uppfattningar kring religion, en överjordisk
makt och döden. Där många av deltagarna säger sig tro på en slags reinkarnation när det gäller
livet efter detta, som även visade sig att de fornordiska människorna hade samma
uppfattningar kring. Deltagarnas tro på någon överjordisk makt eller gud var de osäkra kring,
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de är inte helt säker på att det finns något men samtidigt kan de inte förneka det hela. Dock
hade deltagarna svårt att definiera någon tydlig Gudsbild. De gestalta honom mer som ett
andeväsende eller spöke. Det visade sig även intresset för religion var blandat, där halva
skalan av deltagare tyckte det kunde vara intressant med religion, likväl som den andra halvan
var det motsatta. I den sista delen av resultatredovisningen redovisades deltagarnas
värderingar kring sin religionsundervisnings utformning. Svaren var blandade, där hälften av
de svarande deltagarna tyckte att religionsundervisningen på sin skola var intressant och
hälften av de svarande tyckte tvärtemot. Deltagarna svarade även att de hade lätt att förstå sig
på kristendomen och buddismen i sin undervisning, medan judendomen och hinduismen var
moment som var svåra att skapa en förståelse kring. I samma del svarade deltagarna på att
moderna problem inom religionen så som terrorism och hedersmord till exempel. samt även
skillnader i värderingar och olikheter som var det roligaste med undervisningen.
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Bilaga 1
Enkät frågor – Den nya eleven

Denna enkätundersökning handlar om att kartlägga den nya elevens religionsuppfattning.
Enkäten går till på följande vis att du ska kryssa i det svarsalternativ som stämmer mest
överens med din bakgrund samt dina åsikter, berätta gärna uttömmande när frågor med
mer berättande och förklarande svar krävs. Tack för din medverkan.
1. Kön
Man

Kvinna

2. Vilken åldersgrupp tillhör du?
15 - 16
17 - 18
19 - 20

3. Ditt boende
Bor med båda föräldrar
Bor med mamma
Bor med pappa
Bor ibland hos mamma, ibland hos pappa
Annat boende, beskriv kort nedanför

4. Vad arbetar dina föräldrar med? Om de inte arbetar, beskriv kort deras vardag

Religion
5. Vad betyder ordet religion för dig? Förknippa religion med ett ord, skriv på de streckade
linjerna
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Religion inom familjen
6. Är dina föräldrar religiösa?
Ja
Nej

7. Om Du kryssat Ja, vilken religion tillhör dina föräldrar?
Kristendom

Islam

Judendom

Buddism Hinduism

Annan, vilken:

8. Är någon av dina övriga anhöriga religiösa? Exempelvis, systern/brodern, mormor/morfar
etc

9. Vilken församling, kyrka eller religiös organisation tillhör de? Det kan vara exempelvis
kristendomens missionsförsamling eller pingstkyrkan etc.

10. Hur pass ofta besöker dina föräldrar gudstjänster eller andra religiösa möten?
Minst en gång i veckan
Två eller tre gånger i månaden
Omkring en gång i månaden
Omkring en gång i kvartalet
Några gånger eller någon gång om året
Nästan aldrig eller aldrig
11. Hur pass ofta besöker du gudstjänster eller andra religiösa möten?
Minst en gång i veckan
Två eller tre gånger i månaden
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Omkring en gång i månaden
Omkring en gång i kvartalet
Några gånger eller någon gång om året
Nästan aldrig eller aldrig
12. Är Du intresserad av religion?
Mycket intresserad
Ganska intresserad
Ganska ointresserad
Mycket ointresserad
13. Tror Du eller tror du inte att det finns en gud, en överjordisk makt eller kraft? Kryssa för
det alternativ som känns mest relevant för dig
Jag tror det
Jag vet inte, kanske, kanske inte
Jag tror inte det

14. Berätta kort om din egen tro, och hur Du tänker om livet i stort?
Ett troende kan ha många olika vägar. Du kan vara icke troende en så kallad ateist, att Gud
inte finns i någon form, eller så kan du även vara motsatsen panteist, att Gud finns i allt och
överallt. Motivera ditt svar

15. Tror Du att människan har en själ som lever kvar efter döden?
Ja
Nej
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16. Många människor säger sig kunna kommunicera med de döda, på vilket sätt tror du det
sker?

17. Vad tror Du händer efter detta liv?

18. Tror Du att det finns ett liv efter döden där människor samlas på en plats likt himmelen,
ett dödsrike eller något liknande?

19. Umgås Du med andra, via Internet, i någon social eller religiös community?
Ja, jag är aktivt med i en religiös Community
Nej, jag är inte aktiv

20. Om Du kryssat ja, vilken/vilka?
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21. Om Du kryssat nej, har du hört talas om internetsidor som är en slags religiös
Community? Vilka?

Religionsundervisningen i skolan

22. Hur uppfattar Du religionsundervisningen?

23. Bedömer Du att religionsundervisningen ger dig kunskap om hur människor, med en
annan religion tycker, tänker och känner?
Ja

Nej

I de kommande frågorna ska du utifrån en skala mellan 1-4 ranka vad du tycker utifrån vad
som anges.
24. Ämnet religionskunskap består av kunskap i olika religioner, olika etiska inriktningar och
moralfrågor. Vilka delar i ämnet religion har varit lätt respektive svårt att lära in och skapa en
förståelse för?
Fyll i en skala mellan 1-4, där 1 menas med att det har varit lätt att förstå och lära in, 2
menas att det har varit ganska lätt att förstå och att lära in, 3 menas med att det var ganska
svårt att förstå och lära in och 4 menas att det var svårt att förstå och lära in.
Kristendom
Islam
Judendom
Hinduism
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Buddism
Etik & Moral
Övrigt, exempelvis asiatiska religionerna

25. Om undervisningen skulle förändras, vad anser Du att läraren ska lägga sin tid och
fördjupa sig i?
Fyll i en skala 1-4 där 1 menas att läraren ska lägga mindre tid och fördjupning, 2 menas att
läraren ska lägga lite mindre tid och fördjupning i ämnet, 3 menas att läraren ska lägga lite
mer tid och fördjupning och 4 menas med att läraren ska lägga mer tid och mer fördjupning i
ämnet.
Kristendom
Islam
Judendom
Hinduism
Buddism
Etik & Moral
Övriga religioner
Moderna problem(Ex terrorism, hedersmord, Mellanöstern)
Sekter andra livsåskådningar

26. Vad är roligt och intressant med ämnet religion?

27. Vad är tråkigt med ämnet religion?
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28. Skulle Du tycka det var intressant att fa gi:ira studiebesi:ik pa religii:isa platser? (Ex en
moske, synagoga eller nagot annat heligt). For att pa sa satt skapa dig en egen uppfattning?
Ja

D

Nej

D
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Bilaga 2
Religionskunskap A,
Mål:
- Du ska öka dina kunskaper om och förståelse för olika religioner och
livsåskådningar.
- Du ska diskutera existentiella och etiska frågor
Innehåll:
- Grundläggande kunskaper om religioner, med tyngdpunkt på kristendom
och islam. Eleverna och läraren diskuterar och bestämmer själva
kursens övriga innehåll.
- Icke-religiösa livsåskådningar (profana).
- Grunder i och diskussion av etiska frågor och värderingar.
Bedömning, typ av bedömning:
- Kontinuerligt i arbetet
- Skriftligt prov
- Skriftliga inlämningsuppgifter
- Diskussioner
- Muntliga redovisningar
- Muntlig aktivitet på lektionerna
Bedömning, vad som bedöms:
- Grundkunskaper om innehållet
- Tolkning och analys av t.ex. texter
- Visad insikt och förståelse
- Egna motiverade åsikter och ståndpunkter
- Förmåga att jämföra, göra egna analyser och uttrycka dessa
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Betygskriterier
Godkänd
 Du redovisar dina kunskaper muntligt eller skriftligt.
 Du har grundläggande kunskaper om kristendom och islam samt valda religioner och
livsåskådningar.
 Du kan göra enkla jämförelser mellan religionernas huvudtankar, traditioner och
skrifter.
 Du kan föra vissa resonemang om etiska frågor i konkreta vardagssituationer.
 Du kan motivera dina ståndpunkter och se vilka de praktiska konsekvenserna blir i
samhället.
 Du visar förståelse och acceptans för andras synsätt.
Väl godkänd
Förutom en fördjupning av kraven godkänd så:
 Har du en helhetsbild av religionerna och kan självständigt jämföra olika
livsåskådningars grundtankar.
 Du visar förståelse för och tolerans gentemot olika religioner och synsätt, samt kan
sätta dig in i andras sätt att tänka och resonera.
 Du ser samband mellan religionen och kulturen i samhället.
 Du är muntligt aktiv på lektionerna och ska även uttrycka dina kunskaper skriftligt.
Mycket väl godkänd
Förutom en fördjupning av kraven för väl godkänd, så:
 Använder du en korrekt terminologi, både muntligt och skriftligt.
 Du kan kombinera dina kunskaper om olika livsåskådningar med dina egna
värderingar, så att du kan göra en självständig analys.
 Du visar ett personligt engagemang för tros- och livsåskådningsfrågor.
 Du är muntligt mycket aktiv och kan bidra med personliga inlägg som för lektionen
framåt.
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Bilaga 3
Från Olov Dahlins papper (dock är det bara fragment av de som fanns kvar):
Jag skulle vilja undersöka två huvudområden inom ramen för projektet den nya eleven. Dels
skulle jag vilja studera hur gymnasieelevers bakgrunder ser ut när det gäller religion/andlighet
eller livsåskådning. Dels vill jag undersöka hur de ser på den religionsundervisningen de har i
skolan idag och hur de skulle önska att den såg ut – både på gymnasiet och högskolenivå, om
de skulle välja fortsätta sina studier dvs.
För att genomföra denna studie skulle jag dels vilja göra ett besök i ett par skolor i
Gävle/Gävleborg. En poäng skulle kunna vara att välja en skola i Gävle och en i ett mindre
samhälle i Gästrikland eller Hälsingland, för att på så vis påvisa eventuella regionala
skillnader. Jag skulle vilja att några lärarstudenter på C- eller D-nivå, hjälpa mig med
intervjuarbetet ute i klasserna. Intervjuerna, inklusive det efterföljande analysarbetet, som
skulle kunna utgöra deras uppsatsarbete. Slutsatserna i dessa uppsatser kunde sedan tjäna som
underlag för min text. En fördel med detta tillvägagångssätt skulle kunna vara att studenterna
genom sina perioder av VFU har bildat kontakter med skolor i regionen på vilka intervjuerna
kunde göras. Känner de redan eleverna så kan detta också underlätta i intervjusituationerna.
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