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Abstract 

Syftet med den här studien är att få en inblick i vilket förhållande ungdomar i en 

mångkulturell skola har till tro, religiositet och Gud samt se ifall man kan urskilja 

likheter och skillnader och om så, är det möjligt att anta att dessa beror på religiös eller 

kulturell skillnad. För att kunna besvara frågorna genomfördes kvalitativa intervjuer 

med åtta ungdomar som alla går i årskurs 8 och har olika kulturell bakgrund. Studien 

har gjorts på en skola i en medelstor stad i Mellansverige. Resultatet av min studie visar 

att många av ungdomarna har en religiös tro på Gud och att religionen på vissa områden 

är viktig för dem. Det finns både likheter och skillnader mellan ungdomarna vad gäller 

kulturell och religiös bakgrund. Intervjuresultatet i sig kan inte ge något entydigt svar 

eftersom många likheter och skillnader även finns inom den egna kulturella/religiösa 

gruppen men studien visar t.ex. att likheten är att ungdomarna har ett förhållande till tro 

och religiositet och att det verkar finnas ett intresse för dessa frågor. Den främsta 

framträdande skillnaden är att de muslimska ungdomarna uttrycker en mer traditionell 

uppfattning om sin religiositet i jämförelse med de ungdomar i studien som anser sig 

vara troende men inte muslimer. Det finns en sannolikhet för att skillnaderna beror på 

kulturell och religiös bakgrund. 

 

 

Nyckelord: Tro, religiositet, Gud, kulturell bakgrund, religiös bakgrund, sekulariserad, 

mångkulturell. 
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1. Inledning 

 

I den här studien har jag valt att undersöka vad ungdomar på högstadiet tänker om tro 

och religiositet. Vi lever i dag i ett samhälle där det finns en mångfald av 

trosuppfattningar därför finner jag det intressant att ta reda på vilket förhållningssätt 

ungdomar i dag har till tro, religiositet och Gud. Finns det en nyfikenhet, ett personligt 

intresse av att veta mer om religion och religiositet bland ungdomar av idag eller är det 

så att de flesta tänker att trosfrågor är något som inte angår de unga i dagens samhälle. 

 

    Anledningen till att jag valde ägna min uppsats åt ungdomars förhållningssätt är att 

jag tycker att frågan är viktig och intressant och att jag i mitt arbete som lärare anser att 

det är angeläget att aktualisera, bredda och utveckla min förståelse för hur nutidens 

ungdomar tänker. Den förståelsen kan jag använda mig av i mina möten med mina 

elever. 

 

    Religionens roll i den svenska skolan har förändrats. Den svenska skolan är idag en 

mötesplats för många olika kulturer och religioner. På skolverkets hemsida 

(www.skolverket.se), i kursplanen för religionskunskap, anges bl.a. att religioner och 

andra livsåskådningar är centrala inslag i den mänskliga kulturen och vidare sägs att: I 

dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra 

livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.  Även 

Hartman och TullieTorstenson-Ed (2007:153) som i sin forskning undersökt barns och 

ungas tankar om livet menar att, om det finns många olika religioner och uppfattningar 

om tro i en mångkulturell skola så finns det förmodligen också fler diskussioner. Det 

verkar som att ungdomarna är öppna och tar intryck och formar varandra i klasser där 

det finns många elever med olika kulturell bakgrund, men elevernas egna erfarenheter 

behöver även diskuteras tillsammans med vuxna. Detta sammantaget gör att det ställs 

stora krav på oss lärare som undervisar i religionskunskap om vi vill uppnå en öppenhet 

och en acceptans till den mångfald av tro som finns idag. För detta krävs en form av 

lärande som kännetecknas av att vara en alltjämt pågående kritisk reflektion som låter 

de olika religionernas och trostraditionernas innehåll konfronteras med ungdomarnas 

egna livsfrågor. 

    I boken Om det som djupast angår ... tro och identitet: Förankring och förändring 

(2005) diskuterar Runar Eldebo den svenska skolans uppgift, att hjälpa eleverna att 

reflektera över människans livsvillkor. Han beskriver sitt möte med elever i ett samtal 

om etik och religion: 

 

Mycket märkligt är det att se hur starka och självklara elever från 

sydeuropeiska eller muslimska länder med oförstående ser på sina kamrater 

som är födda i Sverige:  

http://www.skolverket.se/
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– Va! Tror du inte på Gud? Är du inte riktigt klok? ...  

För dem är det mycket mer naturligt att tänka sig att den vanliga världen är 

innesluten och omsluten av rymder och tilltal som inte kan ses med de 

vanliga ögonen eller höras med de vanliga öronen. För dem är det naturligt 

att respektera vanor, seder och dagar som indirekt eller direkt pekar på en 

annan världs betydelse för denna/värld/. Varför? Därför att de är fostrade i 

en mindre sekulariserad kultur än den svenska (2005:12). 

 

    Även Eldebo menar att klassrumssituationen radikalt förändrats. Globalisering, 

invandring och inte minst den flyktingsituation vi ser i dag har skapat mötesplatser för 

olika kulturer, religioner och andra former av andliga uttryck, vilket helt naturligt 

påverkar oss lärare. I varje klassrum finns en mångfald av olika erfarenheter, 

övertygelser och trosföreställningar.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att undersöka ungdomars förhållande till tro och religiositet 

mot bakgrund av den bild som forskningen ger. Jag vill med min studie urskilja 

ungdomars tankar om religiositet och hur den kulturella bakgrunden påverkar deras 

uppfattning. För att uppnå mitt syfte utgår jag från följande frågor: 

 Hur tänker ungdomar idag om tro, religiositet och Gud? 

 Kan man urskilja likheter och skillnader och om så, är det möjligt att anta att 

dessa beror på religiös och kulturell bakgrund?  

1.2 Disposition 

I inledningen har jag presenterat bakgrund och undersökningens syfte och samtidigt 

kortfattat pekat på religionens förändrade roll i den svenska skolan. I kapitel två 

redogörs för tidigare forskning som bakgrund till den undersökning jag genomfört. Här 

beskrivs kort hur det svenska samhället har förändrats från ett kulturellt och religiöst 

enhetssamhälle till det pluralistiska samhälle vi har idag. Ett urval av tidigare forskning 

om ungdomar och tro beskrivs. I det fortsatta, kapitel tre, redogörs för val av metod, 

vilka avgränsningar och vilket urval som gjorts samt hur genomförandet av intervjuerna 

gått till. I kapitel fyra redovisas intervjuresultatet som i kapitel fem avslutas med en 

sammanfattande diskussion samt ges förslag på fortsatt forskning. 

2. Tidigare forskning 

Under de senaste femtio åren har samhället förändrats inom flera olika områden som 

t.ex. arbetsmarknad, näringsliv och samlevnadsformer. Det media- och 
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informationssamhälle som vuxit fram har kommit att omforma människors vardagsliv. 

Det finns i dag ett oändligt material som numera erbjuds till den unga människan som 

förebilder för identitetsskapande och hur de ska och kan skapa mening i livet. På i stort 

sett alla områden har samhällsförändringarna kommit att på ett djupgående sätt påverka 

de ungdomar som växer upp idag (Gustavsson, 2013:10). 

2.1 Förändringar i nutiden 

Sverige betraktas idag vara ett sekulariserat land där den kollektiva formen av religion 

fått en allt mindre betydelse. Det döps t.ex. allt färre barn i svenska kyrkan. År 1970 var 

andelen dop 80,6 procent medan år 2012 var andelen dop 51 procent 

(www.svenskakyrkan.se). Under senare tid har frågan om religionens samhälleliga 

ställning varit aktuell. Nya teorier har framförts om vad sekularisering är, vad den 

orsakas av och vilka konsekvenser den fått och kommer att få. Många är dock överens 

om att kyrkor och samfund i takt med att samhället moderniserats har förlorat makt och 

politiskt inflytande och då speciellt i den s.k. västvärlden. Sverige hör till de länder där 

engagemanget för religion är som svagast (Svanberg och Westerlund, 2008:33). 

Andersson och Sander (2005) benar upp problemen kring sekularisering och menar att 

människor inte har minskat sitt behov och intresse för religion och att den pågående 

nedgången i traditionell religiositet inom etablerade institutioner förklaras med 

samhällets ökande betoning på människan som subjekt. En viktig del i denna tes är en 

minskad vilja till att identifiera sig med redan s.k. färdigpaketerade, kollektiva 

trosuppfattningar som olika kyrkor, samfund och rörelser - politiska som religiösa – och 

då också en minskad vilja till att följa auktoriteter. Behoven blir istället mer och mer 

riktad mot personliga individuella val, en slags smörgåsbordsinställning till det religiösa 

utbudet (Andersson och Sander, 2005: 119-120).  

    Även den ateistiska ideologin har tappat i betydelse och övergått till att bli mer privat. 

Peder Thalén (2007:7) skriver om ateism och modernitet och hävdar att det tidigare 

fanns en stark, aggressiv, ateistisk rörelse, en rörelse i första hand bland de intellektuella 

och därifrån spreds vidare till allmänheten. Men denna ateistiska ideologi har tappat i 

betydelse. Detta, menar Thalén, beror på att den samhällskultur vi har i dag betonar 

respekt för individuell och kulturell mångfald, och dessutom en förminskad 

vetenskapstro. Det ateistiska tänkandet har tidigare burits upp av en stark vetenskapstro 

som gjorde den intellektuellt lockande men den starka vetenskapstron finns inte längre 

kvar i den svenska kulturen och därmed finns inget som bär upp ateismen som rörelse. 

Ateismen anses inte heller förmå att fylla det tomrum som uppstått efter religionens 

försvinnande. Därmed kan inte ateismen som ideologisk rörelse tillfredsställa ett 

uppdämt religiöst behov. Det har blivit omöjligt att tro på ateismen, menar Thalén. 

Ateismen har inte heller utvecklats eller förnyats och det har förmodligen gjort att den 

inte längre är tillräckligt lockande för många (2007:39). 

http://www.svenskakyrkan.se/
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2.1.1 Globalisering och nyandlighet 

Förutom att Sverige präglas av sekularisering och många olika kulturer, religioner och 

trosuppfattningar så finns samtidigt även en nyandlighet som tillkommit i och med att 

världen blivit alltmer globaliserad. Lise-Lotte Frisk och Peter Åkerbäck (2001) ägnar 

sig åt forskning kring nyreligiositet och den globala nyandligheten. De visar att 

kommunikation och globaliseringen är tätt sammanlänkade. Den ökande 

kommunikationen har gjort att människor, kulturer och samhällen som tidigare varit mer 

eller mindre isolerade ifrån varandra idag har gränsöverskridande kontakter där det 

utbyts tankar och erfarenheter. Dessa gränsöverskridande kulturer kan se något 

annorlunda ut på olika platser runt om i världen, men religionernas bärande idéer som 

betraktas som centrala är nästan identiska var man än befinner sig i världen. I Religion 

& Livsfrågor (2006) beskriver Frisk globaliseringen som anledning till att samhällen, 

kulturer och religioner relativiseras. Individer formar sin religiösa identitet i vetskap om 

att deras religion bara är en av flera möjliga:   

Genom globalisering relativiseras alla kulturer och religioner. ... Individer 

formar sin religiösa identitet med kännedom om att deras religion bara är en 

av många olika möjligheter ... . Relativiseringen, tillsammans med den 

radikala individualism/en ... är det som ytterst orsakar den eklekticism som 

vi idag ser i populär religion. Denna eklekticism ger också upphov till en 

extrem tolerans: om alla religioner är relativa, är de alla lika sanna. En 

ytterligare effekt av denna process är att religioner som kristendomen, som 

menar sig ha en särskild sanning, till stor del under–mineras. (2006:7) 

    Frisk menar att de traditionella religiösa dogmerna, i och genom eklekticismen, får ge 

plats åt nya lån och nya kombinationer av olika trosföreställningar, allt utifrån vad den 

enskilda människan tycker sig kunna och vilja tro på. 

    Sverige beskrivs som sekulariserat och mångkulturellt, men begreppet sekularisering 

har kommit att ifrågasätts eftersom det har blivit värdeladdat. Detta beror på att det 

västerländska samhället samtidigt beskrivs som rationellt och utvecklat, dvs. den 

traditionella kristendomens tillbakagång kan av vissa bedömas som något positiv för 

den moderna rationellt tänkande människan. Det är inte heller så att sekulariseringen är 

universell. Ur ett globalt perspektiv har religionen fortfarande stor betydelse. Man 

menar att globaliseringen är bara ett annat ord för västerländsk expansion och att 

nyandliga rörelser är en västorienterad global religion. Mot denna forskningsbakgrund 

pekar Frisk och Åkerbäck på att det finns en frånvaro av nyandliga rörelser, typ New 

Age, i vissa kulturer exempelvis i afrikanska kulturer liksom i muslimska kulturer. De 

menar vidare att det alltid kommer att finnas kulturer som styr utveckling och 

förändring medan andra befinner sig i bakgrunden. I dag kommer initiativet från den 

västerländska kulturen (Frisk och Åkerbäck, 2001: 40). 

    I den nyss citerade lärartidningen Religion & Livsfrågor (2006) ställer Frisk frågan 
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om vad denna eklekticism och nyandlighet som ett svar på globaliseringen betyder för 

religionsämnet. Om nu religionerna innebär något annat än vad det traditionellt gjort, 

kan man då i en globaliserad värld tala om religioner som något bestämt? Om 

religionsundervisningen ska spegla verkligheten måste den då kanske bli än mer 

individorienterad? Men i detta ser hon även ett problem, då det kan leda till att 

kunskaperna om de enskilda religionerna minskar, vilket i sin tur leder till att de olika 

trosföreställningarna blir än mer otydliga (www.flr.se). 

2.2 Ungdomar och tro 

Ann Friséns forskning om ungdomar och identitet visar även den att förändringarna i 

såväl samhället som när det gäller människors trosföreställningar, innebär att ungdomar 

idag förhåller sig till religion och tro annorlunda än äldre generationer. Förr skedde den 

religiösa fostran i hemmet och genom skolans undervisning i kristendomskunskap. Den 

andliga världen tolkades och beskrevs entydigt av präster och kyrka. I dag kan den 

moderna människan själv välja sin andlighet utifrån en mångfald av religiösa 

föreställningar (Frisén 2006:72). Många och då i synnerhet de yngre generationerna har 

ingen egen praktisk erfarenhet av eller kunskap om vad det innebär att omfatta ett givet 

trossystem. De flesta unga av idag växer inte upp i religiösa hem, samtidigt som det i 

skolans undervisning i religionskunskap ägnas endast en mindre del av tiden åt 

kristendom (Sjöborg och Lövheim, 2009:132). Anders Sjöborg och Mia Lövheim pekar 

i sin forskning på ungdomsforskaren Thomas Ziehe som anser att unga idag inte längre 

tänker utifrån traditioner och konventioner, som en följd av att de erbjuds en mängd 

olika normer och ideal som sprids via olika media. Ungdomarnas möjligheter i dag att 

själva bestämma och forma sina liv och sin identitet påverkar hur ungdomar tänker 

kring religion och tro. Sjöborgs och Lövheims mening stämmer väl med Frisks 

beskrivning av den nya andligheten, då de menar att det finns en utvecklingstendens 

inom religion i dag som bland annat visar att personens egna erfarenheter är viktigare än 

religionernas traditioner. Fler väljer idag att sätta samman en egen personlig tro istället 

för att välja de kollektiva, religiösa trossystem som erbjuds av de etablerade kyrkorna 

(Sjöborg& Lövheim, 2009:133–134). 

2.2.1 Svenska kyrkans konfirmation 

Ett viktigt sätt att nå ut till ungdomar har för Svenska kyrkan varit konfirmationsunder-

visningen. Tidigare i Sverige har den varit av stor social betydelse eftersom 

konfirmationen inte bara uppfattades som en bekräftelse av dopet utan också som 

barnets övergång till vuxenlivet. Trenden är att allt färre konfirmerar sig och så har det 

sett ut under lång tid. År 1970 var det 80,7 procent av alla femtonåringar i Sverige som 

konfirmerade sig. 2012 hade den siffran sjunkit till 31,3 procent (www. 

svenskakyrkan.se). Frisén (2006:72) anser att det sjunkande antalet konfirmander och 

att allt färre går till kyrkan inte behöver betyda att andlighet och religion i ungdomars 

http://www.flr.se/
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liv inte är viktigt. Det är förmodligen så, menar hon, att det är engagemanget i de 

organiserade kyrkorna som är lågt medan det samtidigt finns ett stort intresse för 

andlighet och existentiella frågor i ungdomars liv. 

    Kan vi veta något om varför konfirmationen från att i stort sett fram till1970 talet ha 

omfattat de flesta ungdomar bli ett minoritetsbeteende? Till viss del är det möjligt att få 

veta något om hur ungdomar tänker om konfirmationen genom den så kallade 

Konfirmandenkäten som utarbetats inom Svenska kyrkan i syfte att vara ett verktyg i 

konfirmandarbetets kvalitetsutveckling. 

    Genom Konfirmandenkäten som en nationell enkätstudie (www.svenskakyrkan.se) 

sammanställd av Kyrkokansliet 2009
1
 syns ungdomarnas starka motiv till att delta i 

konfirmationen handla om att kamraterna gör det, att träffa nya människor och att det 

känns bra. Till de starka motiven hör också läger som en viktig faktor, så även 

konfirmationspresenterna och dessutom att man tänker att konfirmationen är något bra. 

Motiv som enligt rapporten inte alls har samma genomslagskraft är tron på Gud, 

kunskap om kristen tro eller att få tala om viktiga livsfrågor. Familjens önskan om 

konfirmation är inte heller ett speciellt viktigt motiv till konfirmation. Det som vidare 

sägs stämmer väl med vad som nyss har lyfts fram i frågan om religionens ställning i 

det svenska samhället:  

Konfirmanderna gör ett val utifrån sin egen känsla, sina kompisar och med 

hänsyn till kvalitén på konfirmandarbetet, snarare än till familjens önskan 

eller det religiösa intresset. Slutsatsen är att familjetraditionen har släppt till 

förmån för konfirmandens eget val. Det betyder att en församling inte längre 

kan förvänta sig att ungdomarna kommer till konfirmation av tradition 

(Pålsson s. 11 (Pålssons kursiv)). 

    Frågan om familjetraditionen som drivkraft till förmån ungdomarnas fria val ska 

tolkas positivt eller negativt lämnar jag öppen. Rapporten uppger att det är knappt 

hälften av konfirmanderna som anger att de har deltagit i någon kyrklig verksamhet före 

konfirmationstiden. En slutsats som dras är att hälften av konfirmandgruppen borde ha 

en viss förförståelse av kristen tro och kyrkans liv, medan hälften troligtvis inte har 

någon förförståelse. En annan sak som också följer religionens ställning i den svenska 

samhällskulturen är konfirmandernas svar på hur de tänker om sin framtida kontakt med 

kyrkan. Rapporten uppger i detta fall att de flesta konfirmander vill döpa sina barn, 

vigas och bli begravda i Svenska kyrkans ordning. Färre tänker sig i en mer nära framtid 

vilja delta i kyrkans övriga aktiviteter, bli konfirmandledare eller ha en fortsatt kontakt 

                                                 

1
Rapporten, sammanställd av Kyrkokansliet, utgör den nationella enkätstudien som genomfördes 2009 inom 

ramen för ett projektarbete under tiden 2009-2011, om konfirmationens ställning. För den som vill fördjupa 

sig i enkäten rekommenderas boken Vägar framåt i Svenska kyrkans konfirmandarbete (Karlstads stift 2007), 

skriven av N. Grahn, J. Eek och P. Pettersson. 

http://www.svenskakyrkan.se/
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med konfirmandledarna. Inte heller tycks de efter avslutad konfirmationstid ha ett 

behov att vända sig till någon i kyrkan för att prata om sådant de finner viktigt i livet. 

Hälften menar sig vilja fortsatt vara medlemmar i kyrkan. I fråga om gudstjänstbesök 

syns det för framtiden bli ett relativt lågt engagemang. Slutsatsen i rapporten blir att det 

är de kyrkliga handlingarna som är klart viktigast i framtiden:  

Medlemskapet i Svenska kyrkan tycks inte alls lika viktigt. 

Gudstjänstdeltagandet kommer att ske högst sporadiskt. Ett regelbundet, 

vardagligt gudstjänstdeltagande finns inte på kartan för konfirmanderna. 

(www.svenskakyrkan.se ”Hur är det ställt med konfirmandarbetet i Uppsala 

stift? ”s.13) 

2.3 Religion, etnicitet och identitet 

Lövheim och Bromander (2012:7) inleder boken Religion som resurs med att säga att 

ungdomars förhållande till religion i dag är på flera sätt motsägelsefull: Å ena sidan har 

allt färre någon relation till kyrkor och samfund eller den tro som lärs ut där. Å andra 

sidan tycks ungdomar vara mer öppna för övernaturliga fenomen än tidigare 

generationer och mängden av uttryck för religion är större än någonsin tidigare i det 

mångkulturella Sverige. 

    Projektet Religion som resurs initierades av Svenska kyrkans program ”Barn och 

unga 0-18 år i Svenska kyrkan”. Mia Lövheim och Jonas Bromander har tillsammans 

med andra forskare genomfört projektet med syftet att ta reda på om religion möjligen 

skulle kunna fungera som resurs i ungdomars liv. En enkätstudie genomfördes under 

hösten 2008 besvarades av 1300 unga svenskar i åldersgruppen 16-24 år (Lövheim och 

Bromander 2012:9). Utifrån enkätens svar delades ungdomarna in i grupperna: 

organiserat religiösa, individuellt religiösa och icke religiösa. I projektet undersöktes 

ungdomars olika förhållningssätt till religion med fokus på religionens betydelse för 

identitet, livssyn och mening. Studien visar att det viktigaste för ungdomarna är att leva 

ett gott liv oavsett förhållningssätt till religion, vänner, familj, hälsa och självförtroende. 

De värderar självständighet och individualitet, jämlikhet, samarbete och sociala 

relationer (2012:103). Det är en minoritet av ungdomarna som anser att de har vuxit upp 

i ett religiöst hem med en aktiv tro eller som kallar sig troende eller religiös. Det är 

bland denna minoritet som de tydligaste formuleringarna för att religion spelar en stor 

roll i livet finns och kan sägas fungera som en resurs i och med att den utgör en 

grundregel för deras livsstil, identitet och livssyn. Den är även en resurs i den 

traditionella betydelsen dvs. att den finns närvarande i uppväxt, i kontakter med vänner 

och familj och på fritiden (2012:100–101). För majoriteten av de svarande verkar 

religion inte ha någon stor betydelse vare sig i uppväxten eller för den egna identiteten 

men undersökningen visade att i de icke religiösas liv och identitet fanns religion 

närvarande. Det handlade till stor del om möten med religion i skola och i medier, men 

även om en känsla av tillhörighet till framförallt kristendomen. Frågan om orsaken till 

denna samhörighet pekar på betydelsen av religion som nationell och kulturell 

http://www.svenskakyrkan.se/


10 

 

tillhörighet även hos unga som inte har växt upp i ett religiöst hem eller har något 

personligt engagemang i organiserade religiösa sammanhang. Denna tillhörighet hör 

ihop med att ha fötts in i ett sammanhang och en viss kulturell och nationell identitet. 

De kulturella, sociala och politiska sammanhang som ungdomarna lever i har således 

betydelse för ungdomarnas relation till religion. Deras religiositet formas i samspelet 

med dessa sammanhang. Lövheim menar att religionens betydelse som resurs handlar 

om hur den kan integreras i dessa sammanhang och kombineras med andra resurser 

(2012:104–106).  

    De tydligaste skillnaderna mellan grupperna, organiserat religiösa, individuellt 

religiösa och icke religiösa, handlade om etnicitet dvs. det egna och föräldrarnas 

födelseland. Av de som svarade på enkäten var en tiondel unga muslimer varav 31 

procent var födda i Sverige, 30 procent var födda i annat europeiskt land och 39 procent 

utanför Europa.  Jenny Berglund har, i nyss nämnda bok, skrivit ett kapitel om de 

muslimska ungdomarna (2012:263–286) och pekar på att det inte finns några stora 

skillnader mellan hur de muslimska ungdomarna ser på livet eller vilka vanor de har i 

jämförelse med de som inte är muslimer. De muslimska ungdomarna tycker också att 

god hälsa, att ha bra familjerelationer och ett gott självförtroende är bra att ha. En 

skillnad är att det är betydligt fler av de muslimska ungdomarna som tycker att det är 

viktigt att ha en tro i jämförelse med de som inte är muslimer (2012: 265-266). En 

tydlig majoritet av de muslimska ungdomarna anser att de är ganska eller väldigt 

mycket troende och cirka 20 procent av dem säger sig känna ganska eller väldigt 

mycket tillhörighet till kristendomen. Anledningar till detta kan vara att många känner 

tillhörighet i det svenska samhället i och med att de flesta svenskar firar de kristna 

högtiderna och att många av de religiösa berättelserna är gemensamma. Cirka 66 

procent svarar att de vänder sig till Gud när de är oroliga, vilket kan jämföras med 33 

procent av de kristna ungdomarna. I enkäten kan ungdomarna ange varför de ser sig 

som tillhöriga den religion som de känner starkast för. De muslimska ungdomarna 

likaväl som de kristna uppger att de upplever sig ganska eller väldigt mycket en del av 

sin kultur och att religionen är något som de har fötts in i och därför känner de 

samhörigheten. Ytterligare en skillnad är att en majoritet av de muslimska ungdomarna 

anger att islam visar vilka de är, dvs. har betydelse för identiteten, medan enbart en 

mindre del av de kristna ungdomarna anger att kristendomen har en sådan betydelse. 50 

procent av de muslimska ungdomarna anger att de hade besökt en religiös lokal för att 

delta i gudstjänst eller för att be, något färre för att fira en religiös högtid. De muslimska 

ungdomarna deltar inte mer i aktiviteter som ordnas av religiösa föreningar än de kristna 

ungdomarna. Studien visar att de muslimska organisationerna inte har så stor betydelse 

som tidigare antagits, vilket Berglund (2012: 280) menar bör bli en anledning till 

självreflektion inom forskarsamhället.  

    I detta sammanhang framhåller Trondman att ungdomar med utländsk bakgrund 

närmar sig alltmer etniska svenskar när det handlar om grundläggande värderingar, lika 
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väl som i fråga om synen på familjen och det religiösa engagemanget. Unga med 

utländsk bakgrund tenderar också att bli mindre religiöst aktiva och mer och mer 

frikopplade från familjens traditionella värderingar. Trondman lyfter även fram att 

ungdomar vill ha undervisning och samtal om religion. De tycker att det är viktigt att 

förstå religion för att förstå det nutida samhället och den globaliserade världen 

(Trondman 2012:315–320).  Det tycks vara så att livsfrågor är aktuella för ungdomar, 

men detta hindrar inte Lövheim och Bromander att inledningsvis ställa frågan om 

religion fortfarande kan ses som en resurs för att besvara frågorna om livet (2012:8).  

    Många av de utlandsfödda kommer till Sverige av antingen religiösa eller politiska 

skäl, eller både och. Bandet mellan religion och etnicitet visar sig för många som 

väldigt stark. Även Ann Frisén (2006: 73) lyfter fram frågan om religion och etnicitet 

och menar att unga muslimer ofta slits mellan det nya samhällets och föräldrarnas 

förväntningar att ungdomarna ska hålla kvar sin religion och kultur. Valet för de unga 

står inte sällan mellan en sekulär västerländsk livsstil och föräldrarnas religiösa 

tradition. Frisén menar att det finns tre sätt för ungdomarna att hantera sin situation. Ett 

sätt är att överge sin religion och blir sekulariserad. Ett annat sätt är att välja en starkare 

anknytning till en tolkning av islam som de själva kan uppfatta som genuin, men utifrån 

sett ofta kan bedömas ha konservativa inslag. Ett tredje sätt är att skapa blandade 

identiteter, dessa kan användas olika beroende av den sociala och kulturella situationen 

(Frisén och Hwang 2006: 73). 

2.3.1 Ungdomsstyrelsens undersökning   

Ungdomsstyrelsens genomförde år 2013 en undersökning om attityder och värderingar 

bland svenska ungdomar. Denna visade att religionen inte var speciellt viktig för 

ungdomar. I den yngsta undersökningsgruppen 16-29 år svarade 18,4 procent av 

ungdomarna att religion är viktigt. Jämförelser gjordes även mellan utrikesfödda och 

inrikesfödda ungdomar. 27,6 procent av de unga som var utrikesfödda svarade att 

religion är mycket viktigt medan endast 7 procent av de inrikesfödda ansåg religionen 

som viktig. Det vanligaste svaret bland åldersgrupperna under 30 år var att religion inte 

alls är viktig. Andelen som svarat att religion inte alls är viktig var betydligt högre bland 

inrikesfödda, 49,5 procent jämfört med 24,0 procent bland utrikesfödda ungdomar. Det 

finns alltså en tydlig skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda ungdomars svar på frågan 

om vikten av religiositet i livet. 

 

    År 2013 var första gången som frågan om religionens betydelse ställdes i 

ungdomsstyrelsens återkommande undersökningar. Därmed finns ingen jämförelse med 

tidigare undersökningar
2
 och därför kan vi inte genom denna undersökning veta 

                                                 

2
 Tidigare undersökningar från år 1997, 2002, 2007. 
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huruvida betydelsen av religion har ökat eller minskat bland de unga (www.mucf.se). 

 

2.3.2 Undersökning om svenska barns tankar och tro 

I boken Barns tankar om livet (2007) redovisar Sven Hartman och Tullie Torstenson-Ed 

om hur svenska barn tänker om tro. De menar att barns tankar om religion och tro utgår 

från upplevelser och erfarenheter som de får i sin omgivning, och utifrån detta kan de 

mena att Sverige som: Ett sekulariserat land får sekulariserade barn. (2007: 145). I en 

undersökning, genomförd under åren 1987-1990 visade resultatet att det typiska för 

svenska barns tro är att de har en tvivlande eller sökande inställning och att de flesta 

betraktade sig som icke troende. 12 procent av eleverna på högstadiet ansåg att Gud 

med säkerhet fanns medan 67 procent inte riktigt visste vad de skulle tro om Gud. 41 

procent var säker på att Gud inte fanns (2007: 146). 

    År 2002 genomfördes ytterligare en undersökning. Här kunde även jämförelser göras 

mellan barn från olika bostadsområden. I de bostadsområden där majoriteten var etniskt 

svenskar visar resultatet att 19 procent tror på Gud, 67 procent vet inte vad de ska tro, 

29 procent tror inte. I de multietniska områdena visade det sig att cirka 60 procent av 

barnen tror på Gud mot att ungefär 30 procent inte vet vad de ska tro. Endast några få, 7 

procent, är icke-troende. Hartman och Torstenson-Ed kunde här inte dra slutsatsen att 

det höga antalet troende berodde på att ett större antal barn med utländsk bakgrund var 

troende. Klasserna i det multietniska området som undersöktes innehöll även en stor del 

etniskt svenska barn och enstaka barn från de nordiska länderna. Ser man på gruppen 

svensk/nordiska barn i det multietniska området sade 50 procent att de tror, cirka 40 

procent menade att de inte visste och drygt 10 procent att de inte tror. Antalet troende är 

fler bland svensk/nordiska barn i de multietniska områdena än i de bostadsområden där 

majoriteten var etniskt svenskar.  Detta resultat, menar Hartman och Torstenson-Ed, 

visar på att gränserna inte är absoluta, utan att det finns många faktorer i en kontext som 

påverkar. En hög andel troende påverkar alla barns tro. Dessutom menar de att denna 

typ av jämförelser över tid och mellan grupper kan vara osäkra, men att trots detta visar 

på tendenser i den helhet som undersökningsmaterialet utgör (2007: 147-148). 

2.3.3 Ungdomars uppfattning om sin egen och andras tro och religion 

Kerstin von Brömsen har i en avhandling studerat hur ungdomar framställer sin egen 

och andras religion och tro (2003). I studien intervjuades elva ungdomar som alla gick i 

årskurs åtta. Ungdomarna hade varierande kulturell bakgrund dock hade övervägande 

delen av dem en muslimsk bakgrund.  

    Ungdomarna med muslimsk bakgrund ansåg att religionen bekräftande den egna 

identiteten och att religionen gav dem trygghet och tröst. En av de intervjuade sa sig 

t.ex. uppleva trygghet i en instabil värld men samtidigt något som är påbjudet som en 

lag från Gud (2003:148). Religiositeten visar sig här som en spänning mellan lydnaden 

http://www.mucf.se/
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och respekten för lagen, Guds Sharia, och hängivenheten eller gudskärleken (von 

Brömsen 2003:148). Ungdomarna var alla fostrade i den muslimska traditionen och 

ansåg att moral och etik hade sin grund i religionen och att religionstillhörighet mer 

eller mindre var något självklart. De ansåg det som viktigt att tillhöra en tro, och som 

självklart att man föds in i religionen samt att ett rättroget liv alltid leder till ett gott liv.  

   Ungdomarna uppgav bönen som central, Gud hör bön, och att lära sig av Koranen. De 

muslimska plikterna var viktiga. En av de muslimska ungdomarna beskriver sin syn på 

döden och meningen med livet och förklarar den som förberedelse för livet efter döden 

då alla kommer till paradiset, oavsett religion om man inte har gjort mycket fel för då 

hamnar man i helvetet. Om man har gjort lite fel så kommer man att vara lite i helvetet 

men sedan kommer man till paradiset (2003:13). Gud anses således ge människan en 

andra chans, att återfödas och att ingen är förtappad för evigt. På domens dag 

återuppväcker Gud alla döda. De muslimska ungdomarnas syn på Gud visar att gudstro 

och gudsnärhet tar en central plats. På frågan om hur man tänker sig Gud, svarar t.ex. en 

av ungdomarna att han inte riktigt vet, men föreställer sig Gud ses som ett slags väsen 

som man inte kan se (2003:184). Gud är skapare och en, större än människan. 

Ytterligare en av de intervjuade sa sig vilja vara nära gud för en möjlighet att få 

förståelse. Gud upplevs vara ett stöd och rätt uttolkare av de beslut som människan 

ständigt står inför att fatta (2003:167). Guds tänkande uppfattas alltid vara rätt och 

utgöra den slutliga normen. Islam upplevdes vara något som var sammanhållande och 

ungdomarna betonade samhörigheten inom och med den världsvida 

religionsgemenskapen och menade då samtliga muslimer oavsett språk eller inriktning. 

För elever med annan bakgrund än muslimsk, var etnicitet viktigare än religion dvs. 

släktens födelseplats och till det språk som ungdomarna ansåg vara sitt modersmål 

(2003:317–319).  

 

    De etniskt svenska ungdomarna syn på Gud visade att de inte tror på någon Gud och 

att de är negativa till religion och ser religion som ett tvång. En av ungdomarna har 

såsom åsikt att de som är aktivt troende gör ett enfaldigt intryck (2003:262). I sina 

resonemang diskuterar de etniskt svenska ungdomarna framförallt utifrån 

naturvetenskapliga förklaringar. En av ungdomarna menar sig vilja leva här och nu och 

att det är meningslöst att grubbla över döden för det finns ändå inga svar. Vilket visar på 

en materialistisk inställning till livet (2003:276).  

     Von Brömsens studie visar att det är väsentligt vilket religiöst och etniskt system 

man växer upp i och socialiseras i. I samtalen om religion och etnicitet finns hos 

samtliga av de intervjuade ungdomarna en tydlig prägel av den egna kulturen, 

traditionen och religionen, men med förändringar och variationer (2003:312). De flesta 

av de med etnisk svensk bakgrund hade en sekulariserad och materialistisk ståndpunkt 

när det handlar om religion som en källa till identitet medan majoriteten av de 

ungdomar med annan bakgrund än etnisk svensk ansåg att religion var något som var 



14 

 

grundläggande för identitetskonstruktionen. Den här olikheten mellan de båda 

grupperna är tydlig och von Brömsen menar att denna olikhet... synes bekräfta talet om 

ett sekulariserat Sverige och den sekulariserade svensken.  (2003:308). De etniskt 

svenska ungdomarna ansåg att religion var ett tvång och ett förnekande av 

naturvetenskapliga fakta. Religion upplevdes som en gammalmodig konstruktion. 

Ungdomarna ville själva utforma sina liv och sina handlingar och då var religion något 

som upplevdes som begränsande för deras möjligheter till valfrihet. Enligt de etniskt 

svenska ungdomarna bidrog även religion till våld och krig (2003: 321). Tidigare 

forskning har påstått att paranormala företeelser som t.ex. ockulta fenomen varit relativt 

utbredd bland svenska ungdomar, men i von Brömsens studie är det inte någon av de 

etniskt svenska ungdomarna som tar upp och talar om det. Von Brömsen förklarar det 

som att de etniskt svenska ungdomarnas grundinställning är materialistisk. De frågor 

som inte kan besvaras behöver man inte fundera över. Ungdomarna... reflekterar utifrån 

här och nu, och framför allt talar, och positionerar sig inom en naturvetenskaplig 

diskurs. (2003:22). Det är främst de etniskt svenska ungdomarna i undersökningen som 

även delar upp samtalet i vi och dom i de som har en religion och de som inte har en 

religion. Vi och dom byts även i många sammanhang ut mot invandrare eller utländska 

etc.(2003:307). De icke muslimska ungdomarna visade även på ett starkt 

avståndstagande mot de muslimska och de ansåg att islam bl.a. hade för många strikta 

regler och var alltför ojämlik (2003:319). 

    Avhandlingen visar även på den problematik som finns i skolan idag. Skolan som en 

interkulturell lärandemiljö var något som ingen av ungdomarna talade om i intervjuerna 

och ungdomarna med en annan bakgrund än etnisk svensk talade väldigt lite om att 

deras kulturella och religiösa erfarenheter användes i undervisningen (2003:305). 

3. Metod 

De frågor jag har valt kan besvaras genom val av två olika metoder, den kvalitativa och 

den kvantitativa. Skillnaden mellan dem kan beskrivas så att kvantitativa metoder går 

att redovisa i siffror medan den kvalitativa metoden redovisas med ord. Den kvantitativa 

metoden är lämplig att använda vid generaliseringar utifrån en grupp och när det är 

viktigt att mäta på bredden t.ex. för att se hur utbredd ett förhållningssätt är inom en 

grupp. Den kvalitativa metoden kan användas för att gå mer på djupet av det som 

undersöks och när mer ingående kunskap om hur företeelser hänger ihop är viktigt att ta 

reda på (Eliasson, 2013:21). Den är mer inriktad på betydelser, meningar och förståelse 

snarare än statistiska samband. Såväl den kvantitativa som den kvalitativa metoden hade 

kunnat användas i den här undersökningen. Om den hade varit mer omfattande hade det 

kanske varit lämpligare att använda den kvantitativa metoden. Intervjuer är en av de 

främsta metoderna för att ta reda på personers egna erfarenheter och uppfattningar 

(Alvehus, 2013:20).  
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    Den undersökningsmetod jag har använt är den kvalitativa. Anledningen till valet är 

att min undersökningsgrupp är liten, ytterligare en anledning är att min intention var att 

nå förståelse för ungdomarnas sätt att tänka och att kunna nå deras egna åsikter och 

deras egen förståelse om sin tro. Genom den kvalitativa metoden ges en möjlighet för 

mig att nå djupare in i deras tankevärld. Stefan Arvidsson och Johan Svensson, 

författare till Människor och makter (2008:69) menar att syftet med kvalitativa 

intervjuer framförallt är att få förståelse för t.ex. vad människor tror på och hur de 

tänker och varför de har en viss åsikt. Tolkning och reflektion är två viktiga moment i 

analysen av de intervjuades svar.  

  

    Med intervjuer som metod är det viktigt att tänka över hur många frågor man ska 

ställa och hur mycket utrymme den intervjuade ska få. För att en intervju ska fungera får 

det inte vara för många frågor och det får inte bli ett slags förhör. I en så kallad 

semistrukturerad intervju ställer intervjuaren ett fåtal öppna frågor som samtalet 

centreras kring, och utifrån dessa större övergripande frågor kan fördjupande följdfrågor 

ställas (Alvehus, 2013:82–83). 

 

     Olov Dahlin har undersökt tro och föreställningar hos ett urval av gymnasieelever. 

Han menar att det finns olika sätt att närma sig människors trosuppfattningar eller 

föreställningar om något andligt. Ett sätt är att anse det som självklart att 

trosuppfattningar finns hos alla människor och då utgå från det vid intervjusamtalen. Ett 

annat sätt är att förutsätta att människor inte har någon trosuppfattning eller 

föreställning, vilket gör att den som ställer frågorna behöver vara så neutral som möjligt 

och även försöka att medvetandegöra sin egen förförståelse för att inte överföra den på 

informanterna (Dahlin, 2015:71).     

3.1 Urval och avgränsningar  

Jag har i min studie valt att intervjua fyra flickor och fyra pojkar med olika kulturell 

bakgrund. Ungdomarna går alla i årskurs åtta på högstadiet. Valet beror på att jag som 

lärare undervisar ungdomar i årskurserna 7-9 och att det då är den åldersgruppen som är 

intressant för mig. Ungdomarna valdes ut därför att jag ansåg att förutsättningar fanns 

för att föra ett samtal om religion och tro. Även om det hade varit intressant att 

undersöka likheter och skillnader mellan högstadiets årskurser har jag på grund av 

uppsatsens omfång avgränsat mig till ungdomar i årskurs åtta. Jag valde ungdomarna 

utifrån kulturell bakgrund dock inte efter egna antaganden om religionstillhörighet eller 

trosuppfattning. Även om jag valde lika många flickor som pojkar så har inte syftet varit 

att undersöka om pojkar och flickor tänker olika, jag har alltså inte lagt något 

genusperspektiv i studien. Med tanke på Olov Dahlins nyss nämnda uppfattning om 

olika sätt att närma sig människors trosuppfattning har jag vid 

mina intervjusamtal utgått från att ungdomar har en uppfattning om Gud och tro eller 

icke tro. 
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3.2 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes under december månad 2015. Ungdomarnas vårdnadshavare 

informerades via ett informationsbrev (se bilaga 1). I brevet presenterades syftet med 

undersökningen och samtidigt gavs information om att de ungdomar som deltar 

garanteras anonymitet och dessutom att det är frivilligt att delta, samt att det även går 

bra att avbryta samtalet om man vill. I brevet framgår även vad resultatet ska användas 

till och kontaktuppgifter till mig som utför studien. Vårdnadshavarna förväntas att ge 

svar om samtycke eller inte samtycke. Samtycke bör inhämtas av förälder eller 

vårdnadshavare om de undersökta är under 15 år (www.vetenskapsrådet.se). 

     Ungdomarna intervjuades enskilt och samtalen pågick under cirka 40-60 minuter. 

Undersökningen genomfördes med så kallade semistrukturerade intervjuer med ett fåtal 

öppna frågor med utgångspunkt i gudsbilden. Valet av denna utgångspunkt föll sig 

naturligt då frågor om Gud finns, eller inte finns, allmänt brukar framstå som den första 

som barn ställer i frågor om religion och tro. Följdfrågor ställdes. I en semistrukturerad 

intervju (se bilaga 2) är det inte endast de förberedda frågorna som är viktiga. Det är 

viktigt att lyssna aktivt och att följdfrågor ställs men även att uppmuntra respondenten 

till att utveckla sina svar eller helt enkelt be den intervjuade att berätta mer (Alvehus, 

2013:84). Ungdomarna i min undersökning var alla talföra och breddade själva till stor 

del samtalet. 

    Innan intervjutillfället antecknades när, var och med vem intervjun gjordes. Detta ifall 

att jag ville kontakta den intervjuade senare om det skulle behövas. Samtalen spelades 

in på en smartphone. De intervjuade tillfrågades innan samtalet om medgivande till 

inspelningen. Alla utom en gav sitt samtycke. Jag antecknade under samtalet med den 

respondent som inte ville att samtalet skulle spelas in. Enligt Eliasson (2013:25) så finns 

det både för- och nackdelar med att spela in intervjuer och att ta anteckningar. Men 

genom att spela in och transkribera samtalet underlättas tolkning och analys, dessutom 

är det möjligt att i redovisningen av intervjuerna citera den intervjuade ordagrant. 

4. Intervjuresultat 

I denna del av uppsatsen redovisas resultatet av de intervjuer som genomförts med 

ungdomar som går i årskurs 8 på en mångkulturell skola. Resultatkapitlet består av de 

återgivna berättelserna från var och en av de åtta ungdomarna som intervjuades. Alla 

namn är fingerade.  Citaten är ordagrant återgivna frånsett att vissa språkliga 

formuleringar är korrigerade för att göra texten mera lättläst. Min ambition har varit att 

återge samtalen med ungdomarnas egna ord. Det som har varit intressant för tolkningen 

har beskrivits mer utförligt med ambitionen att ungdomarnas tankar ska komma till 

http://www.vetenskapsrådet.se/
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uttryck på ett rättvisande sätt. Efter redovisningen av berättelserna som följer de 

övergripande frågeställningarna diskuteras analysen av resultatet dvs.  ungdomarnas 

personliga tankar och uppfattningar om hur de tänker om tro, religiositet och Gud. 

4.1 Linnea 

Linnea bor med sina föräldrar och två äldre syskon. Hon berättar att både hennes 

mamma och pappa är födda och uppväxta i Sverige. Linnea anser att hon har växt upp i 

ett kristet hem men säger samtidigt att föräldrarna antagligen inte är så kristna för det är 

långt emellan kyrkobesöken: 

Ja, jag har växt upp i ett kristet hem men mina föräldrar tycker jag inte är så 

kristna, vi går inte till kyrkan förutom till konfirmation och dop och sånt 

man går till kyrkan för.  

   Hon berättar att båda föräldrarna har konfirmerat sig och många av föräldrarnas 

släktingar har också gjort det. Hennes äldre bröder har konfirmerat sig och hon själv vill 

också göra det:  

Jag vill det för att mina bröder har gjort det men det är också för att jag vill 

veta mer vad kristna står för, om Gud och så, det verkar vara en bra sak att 

göra. 

Hur tänker du om Gud? 

På frågan om vad Gud betyder för henne svarar hon att det är tryggheten hon eftersöker. 

Hon menar att det är tryggt att veta att det finns en person eller något eller någon att 

vända sig till. Hon kallar det för: En slags värdegrund, någon att vända sig till, det 

känns som att något finns där. Linnea tillägger att det som religion går ut på är att kunna 

känna trygghet och kunna lita på att Gud lyssnar när hon ber. Hon berättar att när hon 

ber så är det ofta när hon känner att hon behöver hjälp, eller om hon har en fråga som 

hon kanske inte kan prata med någon i familjen eller kompisarna om. Hon upplever det 

som om det är Gud som är den hon kan prata med då, genom bön. Hon ser på Gud som 

möjligen en person men tillägger att egentligen så är det förmodligen bara ett slags 

andeväsen, något man inte kan ta på men som finns där, en slags god kraft:  

… enligt mig så säger jag han eftersom det är det som är fadern, jag skulle 

nog kunna tycka att det är en han, men Gud är så mycket mer än ett kön, han 

är tryggheten. Gud är egentligen en sak som bara finns där, du får välja själv 

vad du vill tro på. 

     Hon påpekar att bara för att man inte har sett Gud så betyder det inte att han inte 

finns. Linnea liknar Gud vid en miljonsedel och menar på att bara för att hon aldrig har 

sett en miljonsedel så betyder det inte att den inte finns: Bara för att du inte sett Gud 

betyder det inte att han inte finns. Hon menar att det känns som att Gud alltid är med 

henne.  
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Hur tänker du om döden? 

På frågan om vad som händer efter döden är svaret att hon kommer upp till himlen till 

sina nära och kära. Hon tror att hon kommer att leva livet fast däruppe. Hon säger också 

att hon tror på att eventuellt kunna komma tillbaka till jordelivet. Hon menar: 

… om man dör på ett sådant vis som man egentligen inte skulle så tror jag 

att man kan få komma ner på jorden igen som en andra chans, om man vill. 

Hur tänker du om varför du har en tro eller varför du är religiös? 

Linnea tror att hon tror som hon gör på grund av att hon är uppväxt i en kristen familj 

och i ett kristet land:  

Det är inte muslimsk eller judiskt eller något annat. Det är nog att jag är van 

med det, jag har även valt det själv. 

4.2 Nora 

Nora bor varannan vecka med sin mamma och varannan vecka med sin pappa. Hon har 

en äldre bror. Båda föräldrarna är födda och uppvuxna i Sverige. Hon tycker inte att hon 

har växt upp i ett religiöst hem men anser sig själv som troende. Nora påpekar att hon 

får bestämma själv över sin tro trots att ingen annan i familjen är religiös. Hennes familj 

följer de stora, kristna högtiderna men de går aldrig till kyrkan. Föräldrarna har dock 

konfirmerat sig och är döpta i kyrkan. Både Nora och hennes bror är döpta i kyrkan men 

ingen av dem är konfirmerad. Hon säger att hon ska konfirmera sig nästa år och att det 

är för att hon vill tro: Jag är inte en ateist. 

Hur tänker du om Gud? 

Nora betraktar sig själv som religiös eftersom hon tror på Gud. Hon tycker att det är bra 

att vara kristen. Nora säger att hon tror på att Gud finns och att han vakar över oss 

människor: 

Jag tänker inte på Gud som en härskare utan en person som står mig nära, en 

jämställd, en som hjälper mig trots att jag ibland inte är så snäll men jag blir 

förlåten … Gud är något slags väsen eller någonting som vakar över en, som 

Gud brukar göra… han tar hand om dem som tror på honom.  

Hon tillägger att hon ju inte vet om Gud är en han eller en hon:  

Jag skulle vilja betrakta Gud som ett väsen, eller ett djur för de är fridfulla, 

människor mördar varandra: … Gud är något som man känner sig trygg 

med. 
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    Nora säger att hon känner sig trygg också med sin familj och vänner och att det är 

viktigt att det finns någon bakom henne som stöttar, det kan vara vänner, familj och 

Gud. Hon ber om hon känner sig i nöd eller när hon behöver prata med någon: Då 

pratar jag med Gud som en kompis när jag behöver det, på mitt rum. Hon är övertygad 

om att Gud hör hennes bön och hjälper henne om hon ber om hjälp. Hon ber också en 

bön varje kväll innan hon ska sova. Det gör hon för att hon vill och för att be Gud 

beskydda hennes familj. Hon uppger att hon tror på Jesus och att hennes tro finns i 

kristendomen men hon tycker sig också tillhöra buddhismen: För jag tror på de 

sakerna… Hon gillar buddhismens budskap som hon anser är att inte behöva följa så 

många regler: Den säger inte vad man måste göra man får ett fint sätt att leva på. 

Hur tänker du om döden? 

På frågan om vad som händer efter döden svarar hon att hon inte tänker speciellt ofta på 

döden, men hon känner sig trygg över att veta att hon kommer till himlen när hon dör 

och att också alla hon tycker om kommer dit. Hon tror att himlen är ett slags paradis där 

man får leva för evigt och där allt är lycka:  

Jag känner trygghet över att jag kommer att komma till någonstans, det 

känns bra med den tryggheten.  

    Hon tillägger att det vore förskräckligt om det var så att man bara somnar in och inte 

vaknar: Det tror jag inte på. Hon tror inte på något helvete utan tror att alla blir förlåtna. 

Hur tänker du om varför du har en tro eller varför du är religiös? 

Nora tänker en lång stund efter att ha fått frågan om varför hon tror som hon gör. Hon 

säger sig tro på att om man är kristen då brukar ju även föräldrarna vara det också men 

hennes föräldrar är ju inte religiösa. Hon berättar att hon tillbringade mycket tid hos sin 

mormor när hon var liten. Hon hade en gudstro:  

Jag tror att jag har valt det själv men kanske är det också för att min mormor 

var kristen.  

4.3 Adam 

Adam bor med båda sina föräldrar och en lillasyster. Föräldrarna är födda i Sverige och 

uppväxta här. Adam berättar att han är svensk men påpekar att han ju har en utländsk 

bakgrund också eftersom hans förfäder var valloner någon gång på 1600 talet. Adam 

menar att han är ateist. Ingen av föräldrarna tror på Gud men de har konfirmerat sig. De 

vill att Adam ska konfirmera sig, trots att de inte anser sig ha någon tro eller vara 

religiös. Alla i hans släkt har gjort det. Föräldrarna tycker också att det är bra att 

konfirmera sig eftersom man då får lära sig mycket om sig själv, om hur det är att vara 

människa:  
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Ingen av mina föräldrar tror på Gud men båda har konfirmerat sig och tycker 

att jag ska konfirmera mig det handlar om människors lika värde, tycker 

dem.   

Föräldrarna har också försökt att övertala honom till att göra det eftersom de anser att 

det även är en tradition, men Adam är skeptisk till att följa deras råd för han har inte 

samma uppfattning som dem och har beslutat sig för att inte konfirmera sig. 

Hur tänker du om Gud? 

Adam tror inte på någon Gud och anser att det inte finns någon... övermakt i universum 

och att: Gud finns inte för mig, det är en icke fråga. Han hävdar att religion och Gud har 

skapats för att människan inte har kunnat hantera att det inte finns något mer efter 

döden. Människan har då uppfunnit ett slags flyktväg för att kunna hantera döden. Detta 

anser han är den främsta anledningen till att religion överhuvudtaget existerar. Adam 

tänker också att religion kanske blev till för att de fattiga inte skulle döda de rika. 

Religion ser han även som ett maktspel. Adam anger påven som exempel och menar att 

han är en av många som tjänar på religionen, både vad gäller pengar och makt och att i 

grund och botten beror det på att påven och den katolska kyrkan har byggt upp ett 

företag kring religion och tjänar både pengar och får makt. Religion kan fungera bra om 

man vill att samhället ska fungera och att människor följer regler. Det är förmodligen ett 

bra sätt:  

… att följa en religions regler… alla skulle nog inte klara av att vara utan en 

religion… då tror jag att vi inte skulle följa samhället.  

Religion får inte heller vara något som inte ifrågasätts och som begränsar privatlivet:  

När det blir inte ifrågasättande utan endast följer då kan de gå för långt… 

vissa traditioner, som slöja ska inte inskränka på privatlivet.  

Hur tänker du om döden? 

Adam tror inte på att något kommer att hända efter döden annat än att man somnar in 

och försvinner: Man är jord man blir jord, döden är ingenting. Han förtydligar sitt 

resonemang genom att påpeka att han inte alls tror på någon själ eller paradis eller 

helvete: Jag tror inte på övernaturliga saker. Det finns bara en anledning för honom att 

bli religiös och det är om det skulle gå att vetenskapligt bevisa att en eller flera gudar 

finns, men det tror inte Adam kommer att hända. 

Hur tänker du om varför du inte har en tro eller är religiös? 

Adam anser att hans icke tro beror på att han har växt upp i ett icke religiöst hem och 

fått den uppfostran. Han påpekar att han tycker att:  
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Religion är nödvändigt för vissa… det kommer kanske en dag då religion 

inte finns kvar.  

 

4.4 Anton 

Anton är född i Sverige med svenska föräldrar. Han anser sig vara ateist och att han är 

uppväxt i en ateistisk familj:  

Jag tror att vi är mest ateister i vår familj… fast farmor har blivit kristen efter 

att farfar dog.  

Anton är inte konfirmerad, men hela släkten och hans föräldrar har gjort det: De har det 

som tradition inte en tro. Han tror inte att han någonsin kommer att tro på någon Gud 

men menar att det ändå kan finnas en möjlighet att blir religiös när han blir gammal, 

som sin farmor: 

... man kan ändra sig men möjligt är att jag kan ändra mig när jag blir 

gammal… jag kanske tänker annorlunda då.  

Han funderar över om han kanske i så fall blir buddhist det verkar coolt. I kyrkan går 

han endast när någon gifter sig då tycker jag det är OK, inte annars. Det förekommer 

aldrig att han ber:  

De som tror ber och tycker att de blir hjälpta … jag ber aldrig, fast man 

kanske säger: Oh Gud, men Gud är inte med i mitt liv. 

Hur tänker du om Gud? 

Gud finns inte och inte heller någon tro på andra religioners gud eller gudar. Men om 

det fanns en Gud så är det nog en person i så fall.  Anton påpekar att han aldrig har haft 

en tro på någon Gud, inte ens när han var liten. Något han säger är nog ganska vanligt 

när man är ett barn. Han skulle kunna börja tro om Gud kom själv och sa: Du där, bli 

kristen! Han tycker mycket om Anime och Manga, så skulle han bli religiös så skulle 

han förmodligen välja någon av Asiens religioner. Andar och annat övernaturligt är: 

bullshit, de hallicunerar. Det finns inget som är rimligt i det. Det är endast det som går 

att bevisa vetenskapligt som är sant. 

Hur tänker du om döden? 

När man dör så försvinner man och slutar att existera. Det finns ingen återuppståndelse. 

Men om det går att göra det vetenskapligt så är det tänkbart: Att kunna återuppstå är 

möjligt men inte med hjälp av religion eller Gud.  
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Hur tänker du om varför du inte har en tro eller är religiös? 

Jag tror att mina föräldrars åsikter spelar roll för om jag är kristen eller 

muslim eller icke troende. Jag tror att det är så för alla. Att vara religiös 

beror på den kultur som man växer upp med. 

 

4.5 Muhammad 

Muhammad är född i Syrien och kom till Sverige 2012. Han bor med sina föräldrar och 

en lillasyster. Han anser sig vara muslim. Både hans mamma och pappa är utövande 

muslimer. De går till moskén varje fredag. Muhammad och hans föräldrar anser att de 

islamska plikterna är viktiga, han ber fem gånger om dagen men oftast blir det inte i 

skolan eftersom det är svårt att hitta någonstans att vara och tiden mellan lektionerna är 

för kort. I stället ber han fem gånger efter skolan. Han brukar börja redan när han går 

hem för att ta igen missad tid. Han tycker själv att det är viktigt att be, det är inte hans 

föräldrar som har sagt åt honom att göra det: Jag vill det själv … att be är att tjäna Gud. 

Han påpekar dock att hans lillasyster däremot inte behöver be fem gånger om dagen: 

Hon får be när hon känner för det, hon är för ung så hon behöver inte alltid. Det är 

viktigt att visa respekt för sina föräldrar och släktingar: Man ska också ha respekt för 

andra människor, det säger Koranen. 

Hur tänker du om Gud? 

Gud är allt för Muhammad. Han vill leva ett bra liv. Han ser inte Gud som en person, 

Gud kan inte förklaras: 

Gud är inte en person men det är något som man inte vet… vi kommer bara 

se honom en gång till i paradiset… Gud har lovat om vi gör bra så kommer 

vi dit. 

Muhammad säger att vara muslim är att tro på alla profeter, på alla böcker. Naturligtvis 

Koranen men även den heliga Bibeln:  

 Man kan också läsa Bibeln, de är lika… om man är muslim kan man ha 

samma tro, man har samma Gud.  

Muhammed anser sig som tolerant mot kristendomen eftersom de har gemensamma 

profeter och en gemensam Gud. 

Hur tänker du om döden? 

Muhammed tror på ett liv efter döden och att man framförallt till slut får träffa Gud i 

Paradiset. Gud har sagt att ingen kan se Gud förrän i Paradiset. Alla kommer till 

Paradiset oavsett vad man har gjort i livet:  
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Vi behöver inte vara riktiga muslimer för vi kommer ändå till Paradiset… vi 

kan dricka, så ser det ut i samhället i dag.  

Efter döden begravs man enligt muslimsk tradition och den förste man träffar efter 

döden är satan: 

… han kommer att försöka lura dig… sedan kommer det änglar som frågar 

om man har den rätta tron och då kommer man att känna frid… vi muslimer 

ska tro på det koranen säger, vi kommer till Paradiset, har man gjort bra så 

kan man märka det.  

 

Hur tänker du om varför du har en tro eller varför du är religiös? 

Den starka religiösa tro som Muhammed har anser han som självklar. Han medger att 

det förmodligen beror på att han har växt upp i den muslimska tron. Han hävdar bestämt 

att han omöjligt skulle kunna ha en icke tro om han hade växt upp i en familj med sådan 

livsåskådning, det är helt orimligt för honom. islam är självklar: Jag skulle ha blivit 

muslim till slut ändå.  

4.6 Deborah 

Deborah är född i Senegal. Hon kom till Sverige när hon var 1 år. Hon bor tillsammans 

med sina båda föräldrar och två äldre syskon. Föräldrarna är båda födda och uppväxta i 

Senegal. Hon anser sig själv som kristen. Hennes pappas släkt i Senegal är väldigt 

troende alla bröder är präster eller biskopar. Hennes mamma släkt trodde på asagudar 

fast i deras version i Senegal. Det var hennes mamma som blev kristen först sen blev 

släkten också kristen.  Familjen har inte tidigare, när Deborah var yngre, varit så 

religiöst aktiva utan det har blivit mer nu, men det är inget tvång. Nu tycker hon att 

hennes föräldrar vill att de ska vara mer religiösa. De är med i baptistkyrkan. Det går till 

kyrkan varje vecka. Hennes föräldrar går dit fyra gånger i veckan men det uppger hon 

att hon förmodligen inte kommer att göra. Hon tycker i bland att det blir långtråkigt i 

kyrkan:  

Vi syskon kan inte tjafsa runt där för pappa, vi lyssnar inte kanske aktivt.   

Deborah ber inte varje dag men ber när hon känner att hon behöver det, när hon är 

ledsen så tycker hon att det hjälper att be men kanske inte alltid direkt.  

Hur tänker du om Gud? 

Gud föreställer hon sig som en person och som man, absolut inte som kvinna. En 

gammal man. Detta beror på att hennes föräldrar alltid kallat Gud för pappa:  

Jag ser honom som en farfar ... gammal man ... kallar honom för farfar.  
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Hon tror att det är möjligt att det även finns andra gudar, men de har ingen makt som 

min Gud.  

Hur tänker du om döden? 

Det finns en kropp och en själ. Efter döden försvinner själen, den ligger och sover men 

vaknar när Jesus kommer tillbaka. Alla människor kommer att bli dömda och då 

bestäms om man kommer till himlen eller helvetet. I himlen finns paradiset där de som 

är goda kommer att få vara i all evighet. 

Hur tänker du om varför du har en tro eller varför du är religiös? 

Hon säger att hennes tro troligen beror mycket på hennes uppväxt. Att hon har varit 

tillsammans med andra som har en kristen tro ända sedan hon var ett litet barn, det har 

påverkat hennes religiositet: Jag visste inte om något annat. Men hon påpekar att det 

även är hennes eget val. Hon säger att hon tvivlar ibland och funderar över var Gud 

kommer ifrån:  

… mina föräldrar är väldigt kristna men jag är inte där än… jag är inte lika 

stark i min tro som mina föräldrar. 

4.7 Dilan 

Dilan är född i Sverige men hennes föräldrar är födda i Irak. Hon bor med sina båda 

föräldrar samt två syskon. De har bott i Sverige sen 1990 talet. Föräldrarna är muslimer. 

Dilan anser också att hon är muslim. Hon berättar att föräldrarna aldrig har sagt att hon 

måste ha den tron. Dilan tycker att hon kan få tro på vad hon vill, men valde själv att bli 

muslim eftersom det verkar vara tillförlitligare och även pga. att föräldrarna var 

muslimer: 

Jag vet inte varför jag valde det men det verkar vara trovärdigare… det var 

naturligt eftersom mina föräldrar är det.    

Varken Dilan eller hennes föräldrar går till moskén: Jag har varit där en gång, inte 

heller mamma och pappa går. Det är viktigt att be och att läsa ur Koranen. Det gör 

hennes mamma och varje dag ber hon fem gånger... det vill jag också göra. Hennes 

pappa gör det inte. Han säger sig vara muslim men praktiserar den inte. Hon säger att 

hon också tror på det som är övernaturligt:  

Jag tror att det kan finnas läskiga saker, jag tror nog en hel del på 

övernaturliga saker… spöken. 

Hur tänker du om Gud? 

Gud ser hon som någonting... mycket större än vi människor. Gud har mer makt än 
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människor. Hon ser inte på Gud som en person utan ser det som en god kraft som finns 

runt omkring oss. Det finns bara en Gud inte flera gudar. En god Gud inte någon som 

bestraffar: Gud är god, han är inte ond så han bestraffar inte oss. Hon ber ibland och 

försöker göra det kring Ramadan och andra högtider:  

Gud finns i mitt liv fast jag inte är så utövande. Vissa gånger tänker jag att 

gud kanske inte finns men jag kommer alltid tillbaka till att Gud finns. Jag 

blir mycket tryggare när jag ber till Gud. 

Hur tänker du om döden? 

När man dör åker man till helvetet och till paradiset. Gud och alla döda finns i himlen. 

Hennes mamma har sagt att Gud förlåter alla misstag även om det är flera tusen: 

Du har gjort bra en gång… i Paradiset är det bara frid och bra, i helvetet är 

det en hemsk plats med demoner, demoner är de man är mest rädd för finns i 

helvetet.  

Livet på jorden är inte lätt. Men om man gjort väldigt dåliga saker som att döda så kan 

det inte förlåtas. Hon säger sig inte tro på övernaturliga fenomen och menar då spöken 

eller att döda kan gå igen. 

Hur tänker du om varför du har en tro eller varför du är religiös? 

Hemmet och uppväxten påverkar om man blir religiös eller inte men menar att: 

… men ändå om mina föräldrar hade varit ateister så tror jag nog att jag ändå 

hade en tro, fast kanske inte islam. 

4.8 Ali 

Ali är född i Sverige men hans föräldrar är från Somalia. Han känner sig mer som 

somalier än svensk. Han tror på Gud och anser sig vara muslim, båda föräldrarna är 

muslimer och utövar sin religion. Han, hans pappa och hans bröder går till moskén varje 

fredag. Mamman och en syster följer nästan aldrig med utan ber hemma. Varför det är 

så vet inte Ali. Det har alltid varit så. Bönen är viktig. Han ber varje dag när han 

kommer hem från skolan. Det är för krångligt att göra det i skolan och han vill inte 

heller göra det då. 

Hur tänker du om Gud? 

Det som står i Koranen är sant och han försöker följa det som står där. Gud tänker han 

sig inte som en person. Hur Gud ser ut, får man inte veta förrän man dör. Han har inte 

tänkt så mycket om det här så han kan inte säga mer annat än att Gud beskyddar och 

hjälper. Han tror att det finns änglar som också hjälper människorna. 
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Hur tänker du om döden? 

Ali anser att man efter döden kommer till paradiset eller helvetet, beroende på vad man 

har gjort. Då får man också träffa och se Gud. 

Hur tänker du om varför du har en tro eller varför du är religiös? 

Ali säger att han har valt att vara muslim men tänker även att hans tro beror på att han 

har växt upp i en muslimsk familj och att alla han känner och alla släktingar är 

muslimer. Om han hade växt upp i en kristen familj så skulle han förmodligen blivit 

kristen, men antar att han skulle ha ändrat sig när han blev äldre därför att då skulle han 

förstå att vara muslim är att ha den rätta tron. 

5. Sammanfattande diskussion 

I denna del av studien kommer jag att diskutera hur de ungdomar som intervjuats 

upplever och beskriver sin tro och om kulturella skillnader kan urskiljas vad gäller tro 

och religiositet. Mitt syfte med den här undersökningen har varit att ta reda på hur 

ungdomar tänker om tro, religiositet och Gud mot bakgrund av aktuell forskning. 

    Två av ungdomarna med svensk bakgrund, Linnea och Nora, anser att de har en 

kristen tro. Linnea mäter även sin tro och religiositet i kyrklighet, hon beskriver sina 

föräldrar som inte särskilt kristna för de går aldrig i kyrkan. Bland de fyra ungdomar 

med utländsk bakgrund svarade alla fyra att de har en tro. Tre av de fyra ungdomarna, 

Muhammad, Dilan och Ali ansåg sig tillhöra den muslimska tron medan Deborah, 

betraktade sig som kristen. Adam och Anton skiljer sig markant från de övrigas 

trosuppfattning när de menar sig vara ateister. Anton hävdar att det är endast det som går 

att bevisa vetenskapligt som är sant. Adam ser religionen som begränsande och att det 

behövs vetenskapliga bevis för att styrka att Gud finns. Liknande inställning till Gud 

och tro finns i von Brömsens studie (2003). Hon visar att de etniskt svenska 

ungdomarna upplevde religion som ett förnekande av naturvetenskapliga fakta och att 

religion är en begränsning för deras möjligheter till valfrihet. Att välja självständigt över 

sitt liv och sina handlingar är uppenbarligen viktigt för de svenska ungdomarna. Varken 

Adam eller Anton är följaktligen troende, men intressant är att Anton visar på en 

osäkerhet i sin inställning i och med att han säger att det ändå finns en möjlighet att 

ändra sig och bli troende när han blir gammal eftersom han kanske tänker annorlunda 

då. Båda säger sig inte tro på något övernaturligt och vill att verkligheten ska beskrivas 

vetenskapligt. Den starka vetenskapstron anses inte längre finnas kvar i den svenska 

kulturen och därmed inte heller ateism som rörelse (Thalén, 2007). Att så få, två av åtta 

intervjuade ungdomar, anser sig vara ateister skulle kunna visa på att även min 

begränsade undersökning visar att ateism tappat i betydelse och övergått till att bli mer 

privat.  
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    Linnea och Nora uttrycker båda att de tror på Gud, säger sig vilja konfirmera sig, men 

de går aldrig eller sällan i kyrkan. Den inställningen och handlingen visar sig stämma 

överens med Ann Friséns forskning om ungdomar och identitet (2006), där hon håller 

för sannolikt att det är engagemanget i de organiserade kyrkorna som är lågt medan 

intresset för andlighet och existentiella frågor fortfarande är viktigt i ungdomars liv. 

Men vid jämförelse med de ungdomar som har utländsk bakgrund så visar 

undersökningen däremot inte på liknande resultat. Majoriteten av dem besöker kyrkan 

eller moskén regelbundet. Bland de fyra ungdomarna så anger tre att de besöker kyrkan 

eller moskén varje vecka. Något de gör med sina föräldrar och följaktligen av tradition. 

Konfirmandenkäten (2009) pekar på att trenden i Sverige är att allt färre ungdomar 

konfirmerar sig men Linnea och Nora vill konfirmera sig. Dels för att de tänker att det 

är en tradition och dels för att få mer information om religion och tro. Linnea säger att 

hon vill konfirmera sig för att det verkar vara en bra sak att göra.  De motiv till 

konfirmation som ungdomarna i Konfirmandenkäten anger är liknande, att kamraterna 

gör det, att man får träffa nya människor men även att konfirmationen är något som är 

bra. Enkäten visar också att tron på Gud, kunskap om kristen tro och att få tala om 

livsfrågor inte alls har samma genomslagskraft. Intressant är att ungdomarna med 

svensk bakgrund, i min undersökning, anger att en anledning till konfirmationen är att 

de vill veta mer om kristen tro.  

    Linnea och Nora beskriver hur de tänker sig Gud. De säger båda att Gud möjligen är 

en person, någon som hjälper och framförallt att Gud är trygghet. Gud är god och hör 

bön. Deborah som är född i Senegal och kristen, har liknande uppfattning och föreställer 

sig även hon Gud som en person. Märkligt är att hon även anser det som möjligt att det 

finns andra gudar än den kristna guden. Anledningen till det kan tolkas bero på 

Deborahs mammas tidigare tro på asagudar. Detta har Deborah hört berättas om under 

uppväxten. Hartman och Torstensson-Ed (2007) menar att barns tankar och religioner 

och tro utgår från upplevelser och erfarenheter som de får i sin omgivning. Denna tes 

skulle kunna styrka det resonemanget. Noras resonemang om att tillhöra både 

kristendomens tro likaväl som buddhismens, kan tolkas vara ett uttryck för det Frisk 

(2006) menar med att de traditionella religionernas tro får ge plats åt nya lån och 

kombinationer av olika trosföreställningar utifrån vad den enskilda människan tycker 

sig kunna och vilja tro på. Nora väljer även på ett annat sätt än hennes föräldrar. Nora 

anser sig själv som troende vilket inte föräldrarna är. Religionen skulle kunna tolkas 

som en resurs för ungdomarna eftersom de betonar tryggheten i att tro på Gud och att 

Gud hör bön. I Lövheim och Bromanders (2012) studie uttrycks att religionen spelar en 

stor roll i livet för de som tror och kan säga fungera som en resurs eftersom den utgör en 

grundregel för t.ex. livssyn och identitet. 

     De muslimska ungdomarnas uppfattning skiljer sig gentemot de kristnas vad gäller 

Gud som person eller Gud som något annat, oförklarligt. Alla med muslimsk bakgrund 

ansåg att Gud inte är någon person. Muhammed säger t.ex. att Gud inte kan förklaras. 

Förmodligen har ungdomarnas uppfattning att göra med att muslimer inte förväntas 
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föreställa sig Gud. De muslimska ungdomarna berättar om Gud som en god Gud som 

inger trygghet. Gud hör bön. Bönen som ett behov är något som alla de intervjuade 

ungdomarna med tro vittnar om. Bönen ger tröst, vägledning och trygghet. Bönen är 

central. I den uppfattningen finns ingen kulturell skillnad bland de ungdomar som har 

svensk bakgrund och de ungdomar som har en utländsk bakgrund. Religionen kan här 

tolkas som en resurs för ungdomarna eftersom bönen ger trygghet. En skillnad som 

undersökningen ”Religion som resurs” (2012) visar på är att det är betydligt fler av de 

muslimska ungdomarna som tycker att det är viktigt att ha en tro i jämförelse med andra 

ungdomar med annan trosuppfattning än islam. Så även von Brömsens (2003) studie där 

de muslimska ungdomarna anger att gudstro och gudsnärhet tar en central plats. Vad 

gäller de etniskt svenska ungdomarnas syn på Gud i den studien är att de inte tror på 

någon gud och att de är relativt negativ till religion. Intressant är att min undersökning 

visar på att en majoritet av ungdomarna anser sig vara religiösa och tror i jämförelse 

med de som inte tror.  

    En del i religionen är synen på döden. Linnea, Nora och Deborah har alla en 

uppfattning som ligger nära ett nutida kristet synsätt på vad som händer då, dvs. att man 

inte slaviskt följer traditionen fullt ut. De menar att de kommer till himlen till ett paradis 

där man får leva lyckligt i all evighet efter döden. Det finns en trygghet för dem att 

tänka så. Intressant är att Linnea valt att sätta samman en egen personlig tro om döden. 

Hon menar att man eventuellt kan få komma tillbaka till jordelivet och få en andra 

chans. Det här skulle kunna tolkas som att det kan vara de cirkulära religionernas 

uppfattning om döden som har influerat henne att tänka på det sättet, eller en form av 

nyandlig tro om döden, som blandats in i det kristna synsättet. Detta tolkar jag som ett 

exempel på att religioner relativiseras och att det är den personliga tron som uttrycks i 

stället för det etablerade trossystemets, vilket Frisk (2006) också visar på i sin 

forskning. Linneas resonemang skulle då kunna tolkas vara ett uttryck för den pågående 

globaliseringen, att världen blivit alltmer globaliserad och att andra religioners tankesätt 

sprids via exempelvis internet. Frisk och Åkerbäck (2001) menar att erfarenheter kan 

utbytas mellan ungdomar och de kan själva välja sin andlighet och plocka från det 

religiösa smörgåsbordet. Även Antons resonemang om att bli buddhist eftersom det är 

så ”coolt” och eftersom han gillar Asien, kan tolkas vara ett tecken på det egna fria valet 

av religiöst uttryck i en globaliserad värld.  

    De muslimska ungdomarna tänker sig döden, enligt den muslimska tron lika väl som 

den kristna, att själen efter döden kommer till paradiset eller helvetet beroende på vad 

man gjort. I den uppfattningen finns ingen nyandlig eller personlig åsikt utan det är den 

traditionella uppfattningen om vad som händer efter döden som uttrycks. Möjligen kan 

den här skillnaden knytas an till det Frisk och Åkerbäck (2001) pekar på nämligen att 

det finns en frånvaro av nyandliga rörelser i vissa kulturer som den muslimska kulturen. 

    Alla ungdomarna har en tydlig förklaring till varför de har en tro eller en icke tro. 
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Sannolikt beror det på i vilken kultur man är uppväxt. Det är således familjens religiösa 

åsikter som påverkat deras religiösa uppfattning.   

    Min tolkning utifrån resultatet av min undersökning är att ungdomar idag har ett 

förhållande till tro och religiositet och det verkar finnas ett intresse för de här frågorna 

hos många unga. Trots att det resultatet enbart gäller en liten grupp på åtta ungdomar, är 

det relativt rimligt att anta att de tolkningar som gjorts inte är helt och hållet unika, 

liknande tankegångar och resultat om tro och religiositet förekommer i det urval av 

tidigare forskning som presenterats i uppsatsen. Majoriteten av de intervjuade 

ungdomarna i min undersökning har en tro och anser religionen som viktig. Det som är 

intressant är att bland dem som ansåg sig själva som religiösa, hade alla en tro på de 

traditionella abrahamitiska religionerna, kristendom och islam, men med en blandning. 

Religionernas tradition har suddats ut och således relativiserats. Skillnader och likheter 

mellan ungdomarnas tankesätt och handlingar finns. Men som svar på min andra 

syftesfråga finns en sannolikhet för att dessa skillnader beror på kulturell eller religiös 

bakgrund. En skillnad är att det är de muslimska ungdomarna – pojkarna – uttrycker en 

mer traditionell uppfattning om sin religiositet och tycker det är viktigt att ha en tro, 

vilket även Berglund (2012) pekar på. Det är betydligt fler muslimska ungdomar som 

tycker det är viktigt att ha en tro i jämförelse med de som inte är muslimer. Detta skulle 

sannolikt kunna antas bero på kulturen. Ungdomarna säger även själva att de tänker att 

det beror på att de är uppfostrade så. Intervjuresultatet i sig kan inte ge något entydigt 

svar eftersom många likheter och skillnader även finns inom den egna 

kulturella/religiösa gruppen. Som svar på den första syftesfrågan så har ändå ungdomar 

tankar om tro och slutsatsen är, trots att de lever i en mycket sekulariserad omvärld med 

allt vad den fört med sig, att de funderar och tänker. Genom undersökningen och i 

samtalen med ungdomarna har jag fått en insikt i den mångfald och bredd av 

uppfattningar som ungdomar idag har om religion och trosfrågor. Något jag kan ta med 

mig som en form av förförståelse i mitt arbete som lärare i religion. Jag har också med 

min uppsats uppmärksammat nödvändigheten av att vi som lärare i religion förstår att 

ungdomar har ett behov av att tala om och beskriva sin tro.  

5.1 Uppsatsens trovärdighet 

En viktig sak för en forskare är att reflektera över hur trovärdig analys och tolkningar är. 

Trovärdigheten i en kvalitativ undersökning bedöms på ett annat sätt än en kvantitativ 

studie. De frågor jag måste ställa har varit om jag förstått det ungdomarna vill säga och 

om jag har ställt de rätta följdfrågorna. Jag måste visa den som läser uppsatsen att 

intervjuerna har utförts och transkriberats på ett korrekt sätt och att mina analyser och 

tolkningar är trovärdiga.  

    Det är viktigt att lämna ute sina egna åsikter under intervjusamtalet. Och att vara 

uppmärksam på att inte ställa ledande följdfrågor, vilket gör att trovärdigheten minskar. 

Eftersom undersökningsgruppen är liten så kan man även av den orsaken reflektera över 
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om studien är tillförlitlig. Urvalet av ungdomar gjordes slumpmässigt, jag visste inte i 

förväg vilken tro eller icke tro ungdomarna hade så tillförlitligheten till urvalet bör vara 

högt. Jag tror att ungdomarna har svarat uppriktigt på frågorna som jag har ställt då de 

har uttryckt sina tankar. Men naturligtvis kan inte denna grupp bedömas vara 

representativ för alla ungdomar men det kan tänkas vara det för ett större antal av 

eleverna på en mångkulturell skola. Självfallet så finns också möjligheten att 

ungdomarna svarat utifrån vad religionen i sig säger och kanske också utifrån de svar 

som förväntades av mig. Några generella slutsatser kan inte dras men mot bakgrund av 

den tidigare forskningen som jag har redogjort för så kan jag ändå bedöma att mitt 

resultat har en rimlighet och därmed en trovärdighet i beskrivningen av hur ungdomar 

tänker idag om tro, religiositet och Gud. 

 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning har varit begränsad i sitt omfång. Många andra frågor hade kunnat 

ställas och det finns även många fler sätt att bedriva forskning i det här temat. En 

intressant fråga att forska vidare på är genusskillnader. Finns det skillnader mellan hur 

flickor och pojkar tänker om tro, religiositet och Gud. Ytterligare förslag är att försöka 

att ta reda på hur utbredd den nyandliga rörelsen är bland barn eller ungdomar och vad 

är det man tror på. Ett annat intressant förslag är att undersöka elevers förhållande till 

religionsundervisningen på en mångkulturell skola. 
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Bilaga 1. 

Informationsbrev 

Jag kommer att skriva en uppsats i religionsvetenskap på högskolan i Gävle. Jag vill 

genom att göra intervjuer undersöka vad ungdomar tror på idag samt försöka att se 

eventuella mönster. Du som vårdnadshavare tillfrågas härmed om din son/dotter kan få 

delta i den här studien. De intervjuer som görs är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan att hon eller han behöver motivera varför. Alla personer som deltar i 

undersökningen garanteras fullkomlig sekretess. Allt material kommer att vara anonymt, 

inga namn kommer att finnas med. Undersökningens resultat kommer att användas för 

utformning av min studie alltså vad ungdomar tror på i dag i en mångkulturell skola. 

Studien kommer att genomföras under december månad. Intervjuerna kommer jag att 

göra på skolan i samråd med eleverna. Samtalet kommer att ta cirka en timme. Jag är 

tacksam för svar, genom att svara på detta mail om deltagande även om ni väljer att 

tacka nej.  

Vänligen Gun Israelsson 
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Bilaga 2. 

Intervjumall 

 Kulturell bakgrund – hur ser den ut, har du blivit fostrad i någon form av tro? 

Har du växt upp i ett religiöst hem?  

 Hur ser du på gud/gudar? Beskriv din bild av gud? Finns en gud eller flera? Vad 

är gud? Finns en högre makt?  

 Är gud något som har relevans för dig i ditt liv. Kan gud hjälpa? Ber du?  

 Vad tänker du om döden?  
 Vad tänker du kring varför du tror som du gör? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


