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Förord 

Tack vare detta examensarbete har jag kunnat gå djupare in på en av de många aspekter 

som jag finner intressant med religion och livsåskådningar. Det har varit ett givande 

arbete där jag förvärvat mig flertalet nya kunskaper och insikter, vilka jag i allra högsta 

grad kommer att kunna använda mig av i min fortsatta karriär som lärare.  

Jag vill med dessa förord rikta ett stort tack till mina underbara barn, Alvin och Milo, som 

med ett fantastiskt tålamod har dragits med sin en halvt disträ mamma under tiden för 

detta arbete. 

Jag vill även rikta ett speciellt tack till min handledare, Mayvor Ekberg, som hållit mig 

på rätt spår då jag dragit iväg för långt i mina tankar och för vilken utan, detta arbete inte 

skulle ha blivit vad det nu är. 

   



 

 

Abstract 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka elevers inställning och intresse för 

ämnet religionskunskap samt om de anser ämnet som relevant i dagens sekulariserade, 

mångkulturella samhälle. De tre huvudfrågor vilka jag utgick från var dels att se vilka 

mål kursplanen ställer upp för ämnet religionskunskap och hur eleverna uppfattar dess 

syfte, dels om elevernas religiösa eller icke-religiösa bakgrund hade någon betydelse för 

hur de uppfattar ämnet samt om undervisningen förmår att engagera eleverna till ett aktivt 

deltagande under lektionerna. För att finna svar till dessa frågor använde jag mig av 

flertalet mindre frågeställningar.  I bakgrunden beskriver jag den allmänna inställningen 

och uppfattningen till religion, kristendom och troende som norm svensken har och till 

viss del vad det kan bero på. Jag lyfter fram några didaktiska frågeställningar och metoder 

från religionsdidaktiker. I bakgrunden redogörs även för kursplanens, Gy 11, syfte med 

ämnet religionskunskap, dels vad läraren bör arbeta med och dels vilka kunskaper eleven 

ska ha förvärvat efter avslutad kurs. För att få en uppfattning av elevernas inställning 

utfördes en enkätundersökning där de frågor eleverna svarade på anknöt till uppsatsens 

syfte. Resultatet visar på en positiv bild där eleverna finner religionsämnet som intressant, 

viktigt och relevant då ämnet behandlar frågor som rör identitet, etik och moral vilka ses 

av eleverna ge en förståelse för andra människor och andra kulturer än den egna.  

Nyckelord: religionsundervisning, religionsdidaktik, religionskunskap, gymnasieskolan
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1. Inledning 

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, vilket inom forskningen brukar beskrivas så att 

religionens betydelse och inflytande har minskat i såväl samhället och dess institutioner som i de 

enskilda människors liv. Från ett samhälle där kyrkan och prästskapet ansågs besitta den absoluta 

kunskapen och vara tilldelade en uppfostrande ställning av samhällets medborgare har nu Sverige blivit 

ett land där religion till stor del har blivit mer eller mindre osynlig. Religionen har fått lämnat plats för 

det rationella tänkandet och ett vetande grundat på vetenskapliga fakta. Från att ha ägt en central roll i 

skolans värld har religionsämnet till följd av samhällets utveckling tilldelats en mindre betydande plats. 

Exempel på detta är att ämnet religionskunskap 1 och 2 på gymnasienivå innehåller endast 50 poäng 

vardera, vilka ska klaras av under en termin i skolan. Religionskunskap framhålls inte sällan, både 

genom forskningsresultat och av lärare, ha blivit ett ämne vilket eleverna oftast anser som förlegat och 

tråkigt, ett måste då de är ett kärnämne, men som inte har någon relevant roll i deras egna liv. 

I Skolverkets material (www.skolverket.se) om religionsundervisning lyfter Christina Osbeck fram 

risken för en stereotyp religionsundervisning och antaganden om att den pluralistiska och orienterande 

undervisningen vilar på en outtalad sekulär grund som kan ge uttryck för en slags skenbar neutralitet. 

Även om målet med undervisningen är att eleverna ska få insikt om och respekt för de olika religiösa 

traditionerna uppnås inte sällan det motsatta syftet. Orsaken sägs bland annat vara att undervisningen 

i stort lyfter fram religionerna som starkt regelstyrda, att de olika formerna inom en och samma religion 

får stå tillbaka för de mer konservativa dragen, och att de kognitiva aspekterna får överskugga 

religionens betydelse för den enskilda människan.  

Att låta eleverna beskriva sina olika livsåskådningsperspektiv skulle kunna uppväga en bild av 

religiösa traditioner som ”uniforma och fossila”. Detta kräver dock att eleverna inte kan uppleva att en 

lärares eventuella negativa inställning gör sig märkbar. Vissa elevers deltagande och intresse kan då 

gå ut på att visa på det irrelevanta i de olika religionerna hellre än att försöka förstå, medan andra väljer 

att inte erkänna sin personliga erfarenhet av eller tillhörighet till någon religion. Osbeck talar om en 

religionsundervisning som öppnar för legitima kränkningar, vilket hon menar är ett väsentligt dilemma 

som det finns all anledning för den religionsdidaktiska forskningen och lärare att vara uppmärksam 

på. 

Osbeck framhåller vikten av genomtänkta didaktiska val i frågan om hur religionerna ska presenteras 

i klassrummet, inte minst med tanke på dagens samhälle som mångkulturellt och mångreligiöst. 

Religion, och då inte heller trosföreställningar, kan till exempel inte längre som i det kristna 

enhetssamhället, ses som ett enhetligt och slutet trossystem. Osbeck understryker den variation som 

finns inom religionerna och mångfalden av hur trosföreställningarna kommer till uttryck.  

Genom sin forskning kan Osbeck peka på ett sätt att låta variationerna bli synliga, vilket innebär att 

skilja mellan religion, tradition, grupp och individ. Även här talar hon om elevernas aktiva deltagande. 

I dettas sammanhang framhålls intresset bland eleverna för att höra kamrater berätta om sin egen 

livsförståelse och de traditioner som de kan relatera till. Det förefaller alltså så att elevdeltagandet blir 
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en viktig del i undervisning och lärande i religionsämnet, under förutsättning att de, som Osbeck 

uttrycker det, inte ”ska känna sig pressade att på ett ’korrekt sätt’ representera en hel religion”.1 

I det svenska sekulära samhället där det stora flertalet av befolkningen fortfarande döper sina barn i 

kyrkan, avlägger löften inför Gud om att älska varandra i nöd och lust, och de religiösa traditionerna 

fortfarande lever kvar och innehar en självklar plats i befolkningens liv – även om man ändå inte vill 

eller kan kalla sig kristen, muslim, troende eller annan religiös tillhörighet – hur bedriver man då en 

fruktbar religionsundervisning? Detta anser jag vara den för alla religionslärare viktigaste frågan. Av 

den anledningen har jag valt att som syfte med mitt examensarbete, att utifrån läroplanen och 

kursplanen i religionskunskap, undersöka elevernas inställning till ämnet religion. 

1.2 Disposition  

Denna uppsats är uppbyggd på följande sätt: vidare följer syftet, samt frågeställningarna, med detta 

examensarbete. Därefter följer ett metodavsnitt där även kursplanens innehåll och enkätstudien, vilken 

användes i detta arbete, presenteras. Där på lägger jag fram de etiska överväganden vilka jag rättat mig 

efter, de följs av trovärdigheten med detta arbete. Efter det följer bakgrundskapitlet, tidigare forskning, 

som har flera kapitel och i det första kapitlet undersöks begreppet sekularisering tillika hur Sverige har 

gått från troende till att se troende personer som annorlunda. Med den andra delen visas statistik från 

Svenska kyrkan med antal medlemmar, utförda dop och konfirmationer därefter följer en kort 

beskrivning av vilka vägar till religion och religiös gemenskap som finns tillgänglig på orten där 

undersökningen är utförd. Efter det behandlas betydelsen av religiösbakgrund för undervisningen i 

ämnet religion. Efter bakgrundskapitlet följer ett kapitel som behandlar religionsdidaktiska aspekter, 

även det indelat i flera kapitel där det första behandlar aspekter så som balansen mellan skolämne och 

universitet ämne ur forskningssynpunkt samt två olika tankegångar kring undervisningen dels ur ett 

berättande perspektiv och dels ur ett traditions begrepps perspektiv. Sedan behandlas den stereotypa 

undervisningen, som följs av en pedagogik för elevernas skull där vikten av att inkludera eleverna i 

undervisningen framläggs. Då det är behandlat följer kapitel 5 där resultatet av enkäten redovisas. Det 

kapitlet är uppdelad i tre delar, där den första är elevernas religiösa bakgrund, den andra är elevernas 

inställning till innehåll och syfte med ämnet och den tredje är trygghet och relevans i 

religionsundervisningen. Därefter följer kapitlet resultatdiskusson vilken börjar med en 

kommenterande sammanfattning av elevernas svar på enkätfrågorna, även den uppdelad i tre vilka har 

samma rubriker som i föregående kapitel men här följs är det sammanfattande kommentarer till varje 

rubrik. Därefter följer en slutdiskussion där syftets frågor behandlas en efter en med förankring i 

bakgrundsmaterialet. Uppsatsen avslutas med en avslutande didaktiskdiskussion.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Inledningsvis ställdes frågan om hur vi som religionslärare ska bedriva en fruktbar 

religionsundervisning i den svenska skolan i det svenska postkristna, sekulära och pluralistiska 

samhället. Jag angav även kortfattat att mitt syfte med detta examensarbete har varit att utifrån läroplan 

                                                 
1 a, www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se/
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och kursplan undersöka elevernas inställning till ämnet religion. För att kunna uppnå mitt syfte har jag 

då utgått från följande frågeställningar: 

 Vilken inställning har eleverna i den undersökta gruppen till det centrala ämnesinnehållet och 

hur stämmer detta mot hur de uppfattar ämnets syfte? 

 Vilken roll spelar eleverna i den undersökta gruppens egen bakgrund för intresset av ämnet 

religionskunskap och uppfattning om ämnets relevans i dagens samhälle?  

 Förmår undervisningen i ämnet religionskunskap att engagera eleverna i den undersökta 

gruppen i ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner om tro och livsåskådning? Om inte, 

vad saknas då i den didaktiska urvalsprocessen, dvs urvalet av innehåll och metoder?  
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2. Metod 

Som inledning på detta empiriska avsnitt kommer en beskrivning av mitt val av metod och 

tillvägagångssätt under mitt arbete med denna uppsats och avslutas med en kort beskrivning av 

religionskunskapen som ämne på gymnasienivån. Vad i undervisningen anser de som fått ansvar att 

bedöma vad vi som lärare ska ägna oss åt i vår undervisning och lärande. Vad är det man anser vara 

viktigt och värdefullt?  

2.1 Val av metod och analys  

Det finns olika metodologiska vägar för att finna svar på de angivna frågeställningarna och därmed 

besvara det uppställda syftet. I mängden olika metodböcker beskrivs kvantitativa och kvalitativa 

studier. Skillnaden dem emellan kan kort beskrivas så att en kvalitativ studie är inriktad på att förstå 

och förklara, medan den kvantitativa studien har intresset inriktat på att beräkna, ange frekvenser och 

antal procent. Den vanligaste kvalitativa metoden för datainsamling kan sägas vara personliga 

intervjuer medan enkäter är vanliga i den kvantitativa metoden.  Enligt Trost liknar enkäter i många 

fall de personliga intervjuerna med den största skillnaden att i en datainsamling genom enkäter noterar 

informanten själv sina svar, utan att någon intervjuare finns närvarande. Vidare menar Trost att en 

undersökning kan ha både kvalitativa och kvantitativa inslag.2  

Även om insamling genom enkät utesluter fördelen som finns i möjligheten att kunna ställa förklarande 

och fördjupande följdfrågor, har jag av praktiska skäl valt enkät (bil.1). Genom att samla eleverna i ett 

klassrum har jag under en kortare tid kunnat få ett större antal svar, jämfört med den tid som behövts 

avsättas för personliga intervjuer. Med stöd av Trost kan jag då säga att min studie av elevernas 

inställning till religion och ämnet religionskunskap grundar sig på en kvantitativ insamlingsmetod och 

redovisning av svaren genom stapeldiagram och tabeller, medan jag i analys och tolkning av svaren 

har använt den kvalitativa metoden.3 Att jag har kombinerat de båda metoderna beror på att 

enkätsvaren inte blev så många som förväntat. Jag har därför i analysen kunnat se varje elevs enkät, 

om än inte fullt ut, som insamlad data genom intervju, och därmed kunnat analysera och tolka varje 

svar som delar i en helhet. Patel och Davidsson (2003) menar, i Forskningsmetodikens grunder: att 

planera, genomföra och rapportera en undersökning, att man enligt ett hermeneutiskt synsätt kan 

förstå andra människor och deras erfarenheter och upplevelser genom det talade och skrivna språket. 

De menar även att forskarens förförståelse är en tillgång i arbetet att tolka och förstå, genom att 

forskaren använder sin förförståelse som redskap i tolkningen, vilken kallas "den hermeneutiska 

spiralen". Det finns inte någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska 

tolkningsakten. Helhet och del, subjekt och objekt, forskarens förförståelse, 

perspektivförskjutningarna i pendlingen, allt detta utgör också en helhet som lever och utvecklas. ”… 

Text, tolkning, förståelse, ny text–produktion, ny tolkning och ny förståelse, allt detta är delar i en 

helhet som ständigt växer och utvecklas och är uttryck för det genuint mänskliga.”4 

                                                 
2 Trost Jan, 2007, Enkätboken, 3:e upplagan, Studentlitteratur, Polen, s. 9  
3 Trost, 2007:18f 
4 Patel Runa, Davidsons Bo, 2003, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. 3:e uppl. Studentlitteratur, Lund, s. 31 
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2.1.1 Genomförandet av enkätstudien och urval av respondenter 

Dagen för genomförandet av enkäten var inte eleverna förberedda på mitt besök och varför jag var där. 

Orsaken till detta var att läraren varit bortrest med en annan klass och inte hunnit träffa eleverna innan 

det var dags för mitt besök. Efter en kort presentation av mig själv berättade jag om bakgrunden till 

mitt besök. Jag förklarade för eleverna att jag genomför en undersökning som en del i mitt 

examensarbete vilket jag skriver inom ämnet religionsvetenskap. Jag förklarade att syftet med min 

uppsats är att undersöka hur de som elever uppfattar ämnet religionskunskap. Vidare beskrev jag hur 

enkäten var utformad att jag stod till deras förfogande för att hjälpa till och förtydliga eventuella frågor 

som de kunde uppleva som otydliga. Dessutom förklarade jag för dem att de inte skulle skriva sina 

namn på enkäten då de fick vara helt anonyma i sina svar. Till mitt förfogande hade jag fått 30 minuter 

av lektionens 60 minuters. Vissa av eleverna var färdiga med sina svar efter ca 10 minuter, medan det 

stora flertalet engagerade sig mer och utnyttjade hela den tid de hade till förfogande. Eleverna som 

deltog gick alla sitt tredje och sista år på gymnasiet. De tillhörde både ett teoretiskt och ett praktiskt 

program. De deltagande eleverna var totalt 30 stycken, 24 unga kvinnor och 6 unga män. Av de 24 

unga kvinnorna är fyra stycken födda och uppvuxna under de första levnadsåren i ett annat land än 

Sverige, och av de unga männen är två födda i ett annat land men uppvuxna i Sverige. Anledningen  

till att enbart 30 elever deltog i enkätstudien står att finna i två orsaker. För det första var kravet att 

eleverna som deltog i studien studerat ämnet under en så lång period som möjligt. Då ämnet endast 

består av 50 poäng som ska läsas under en termin föll det sig så att eleverna besvarade enkäten i början 

på maj 2016. Den andra orsaken till det lägre deltagandet än vad jag förväntat mig är att eleverna 

befinner sig i slutet av terminen. Flertalet lärare tackade därför nej till att låta sina elever medverka, då 

de ansåg att elevernas tid behövdes till att färdigställa sina arbeten inför terminsslutet. Enkäten som 

delades ut (se bilaga 1) till eleverna bestod av fjorton frågor med givna svarsalternativ. Trost menar 

att man ska undvika öppna frågor, bland annat därför att de svarande helt enkelt låter bli att svara då 

de kan upplevas besvärligt att formulera skriftliga svar. Däremot rekommenderas att man, i likhet med 

datainsamling genom personliga intervjuer, låter de svarande få möjlighet att i någon mån få ge sin 

motivering, synpunkt eller kommentar.5 Mot denna bakgrund valde jag därför att utöver de fasta 

svarsalternativen, formulera en fråga öppen för egna synpunkter, en annan med uppmaning att 

motivera svaret. Majoriteten av frågorna var givna svarsalternativ där eleven genom val av alternativ 

kryssade det svar som passade bäst. Vissa var sk attitydfrågor, i vilka eleverna fick ta ställning till i 

vilken grad man kunde instämma i ett antal påståenden. Ett fåtal frågor var rena ja och nej-frågor. 

Enkätfrågorna var utformade med två huvudsyften i åtanke. Det första syftet var att få kunskap om 

elevens religiösa bakgrund. Det andra syftet var att ta reda på elevernas inställning till 

religionskunskapens centrala ämnesinnehåll, fastställt kursplanen i Gy 11.  

2.1.2 Etiska överväganden  

Då jag genomförde denna enkätstudie använde jag mig av Vetenskapsrådets riktlinjer6 som anger vad  

man bör tänka på då man utför en undersökning i likhet med den jag genomfört, främst den punkt som 

                                                 
5 Trost, 2007:68f 
6 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning,  Vetenskapsrådet, 

Elanders Gotab, ISBN:91-7307-008-4 
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kallas informerat samtycke. I enlighet med denna regel informerade jag eleverna om syftet med 

undersökningen och vad deras uppgift var. De blev då även informerade om att det var frivilligt att 

delta, och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, dessutom att de deltog anonymt. Då 

eleverna gick sitt tredje och sista år på gymnasiet var alla över 15 år, vilket innebär att samtycke från 

elevernas föräldrar inte var relevant. Eleverna bestämde själv hur mycket tid de ansåg att de ville och 

behövde lägga ner på enkäten,. De elever som valde att lämna sina svar inom 10 minuter lämnades 

ifred och tackades på samma sätt som övriga elever vilka lagt ner mer tid på enkäten. Ingens svar 

ansågs som mindre relevant än någon annans från min sida.7  

2.1.3 Undersökningens trovärdighet 

Trots att deltagarantalet blev lägre än planerat, med endast 30 elever, anser jag att undersökningen 

ändå ger en trovärdig bild av resultatet med detta examensarbete. Med ett större antal elever hade det 

varit möjligt att lyfta fram skillnader mellan kvinnor och män, kulturellt ursprung, och 

programtillhörighet. Att detta inte blev möjligt bidrar till att undersökningen inte blev lika informativ 

som det ursprungligt var planerat. Dock behöver detta inte påverka arbetets trovärdighet. De 

deltagande eleverna utgör därför tillsammans en helhet av gymnasieungdomar, vars inställning till 

religionsämnet jag anser mig ha kunnat undersöka. Resultatet gör inte anspråk på att generaliseras, 

däremot anser jag att resultatet kan ses som trovärdigt och giltigt  för den undersökta elevgruppen.  Att 

eleverna inte avstod från att svara på frågorna och att de gav relevanta synpunkter och motiveringar i 

de svar där detta erbjöds, bidrar till min bedömning av arbetets trovärdighet. 

2.2 Kursplanens beskrivning av ämnet religionskunskap 

Likt varje ämne i skolans värld har ämneslärarna i religionskunskap en kursplan att förhålla sig till i 

sin undervisning. För varje kursplan framtagen av Skolverket finns kommentarer till ämnenas innehåll 

och syfte med avsikt att ge riktlinjer för lärarens didaktiska urvalsprocess. 

Följande punkter är kärnan i kurserna Religionskunskap 1 och 2 samt Religionskunskap – 

specialisering. Detta centrala innehåll för ämnet är vad läraren ska förmedla i sin undervisning som 

grund för elevens lärande: 

 Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och 

hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och omvärlden. 

 Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.  

 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 

 Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och 

livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida 

händelser. 

                                                 
7 Vetenskapsrådet, 7f 
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 Olika uppfattningar om relationen mellan religionen i den aktuella samhällsdebatten. 

 Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan 

tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gått liv och ett gott samhälle 

kan vara. 

 Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, 

livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.8  

I läroplanen anges även vilka förmågor och kunskaper med grund i det centrala innehållet eleverna ska 

ges förutsättningar att utveckla: 

1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. 

3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga 

att analysera dessa. 

4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. 

5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner 

och livsåskådningar.9 

  

                                                 
8 j, www.skolverket.se  
9 j, www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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3. Tidigare forskning 

Syftet med litteraturgenomgången som bakgrund till den empiriska delen av arbetet var att skapa en 

teoretisk ram som fungerat dels som utgångspunkt för arbetet med elevenkäten och dels som tolknings- 

och förklaringsmodell till elevernas svar. Detta kapitel uppdelat i olika avsnitt, behandlar den svenska 

kulturen, religionens plats i samhälle och individ. Kapitlets tyngdpunkt ligger på skola och elev och 

då det religionsdidaktik.  

3.1 Sekularisering och religion, jag är inte kristen men… 

Som en följd av sekulariseringen har de kristna högtiderna blivit mer kultur än religion, en 

familjetradition med olika aktiviteter utan någon koppling till kristendom och kyrka. Ett kontrasternas 

land kan man tycka då den svenska kulturens moral och värderingar grundar sig i den kristna tron, men 

där man säger sig inte tro på Gud men ändå döper sina barn i kyrkan, gifter sig i kyrkan och konfirmerar 

sig i kyrkan. Svensken plockar lite här och lite där, gör nedslag i olika religioner, plockar “go bitarna 

ur kakan” och sätter ihop sin egen religion.  

Svenskarna vill inte gärna kalla sig för kristen eller religiös, orden i sig har blivit något främmande 

och annorlunda för den postkristna sekulära svensken. Benämningen religiös kan man däremot ge de 

andra, till exempel muslimer som ber och firar ramadan. David Thurfjell, religionshistoriker och 

professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, diskuterar detta fenomen i boken Det gudlösa 

folket, De postkristna svenskarna och religionen (2015).10 Denna litteratur valdes utifrån perspektivet 

att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder.   

Thurfjell ställer frågan var och i vad de sekulära svenskarnas inställning till religion och religiositet 

bottnar. Thurfjell pekar dels på bakgrunden till sekulariseringen och dels på svenskarnas ovilja att kalla 

sig för kristna, trots att flertalet av de svenskfödda medborgarna deltar i kristna riter, så som dop och 

konfirmation, och kristna högtider, så som firandet av Jesu födelse och död. Här finner Thurfjell en 

begreppsförskjutning av ordet kristen då det över tid har gått från en bred, inkluderande betydelse till 

en stram, begränsande och främlingsbefrämjande betydelse. Denna förskjutning menar Thurfjell har 

sin grund i den samhällsutveckling Sverige gått igenom. Svenska kyrkan har enligt Thurfjells mening 

inte hållit jämna steg med det övriga samhället.11 Thurfjell skriver: 

Hur kommer det sig då att många sekulariserade svenskar känner att det är orimligt att kalla sig 

själv kristna, trots att de utför kristna livsriter, firar kristna högtider och är betalande medlemmar i 

en kristen kyrka? En förklaring som denna historiska genomgång ger vid handen är Svenska 

kyrkans oförmåga att behålla tolkningsföreträdet i fråga om vad beteckningen kristen skall 

uppfattas betyda.12    

                                                 
10 Thurfjell David, 2015, Det gudlösa folket, De postkristna svenskarna och religionen, s. 64-65. Bokens utgångspunkt är 

genomförda djupintervjuer och en uppföljande enkät med hundra slumpvist utvalda svenskar bosatta i centrala 

Stockholm. Utöver detta material ingår trettio intervjuer med särskilt utvalda personer utifrån de teman som Thurfjell 

diskuterar.    
11 Ibid. s. 64 
12 Thurfjell, 2015:65 
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Thurfjell menar att det nu mera finns ett flertal aktörer, som vill ge svar på människors existentiella 

frågor att tillgå, allt från frikyrkorna med sina snäva tolkningar av kristendomen till de sekulära 

debattörerna med en begränsad syn på kristendomen och dess olika varianter och tolkningar. Till denna 

mångfald kommer Svenska kyrkans egen kluvenhet i frågan om hur den ska förhålla sig till den 

minskade kristna skaran av trogna gudstjänstbesökare. Vidare lyfter Thurfjell fram det paradoxala i att 

företrädarna för väckelserörelserna, vid tiden för deras framväxt, och de sekulära debattörerna, som då 

företrädde antingen liberalism eller socialism som samhällsideologi, och stod på olika sidor angående 

kristendomens anspråk på absoluta dogmer, ändå delade uppfattningen om vad det innebär att vara 

kristen. De menade att endast de som är innerligt engagerade och håller vissa trossatser som sanna har 

rätt att tillskriva sig en identitet som kristen.13   

Är det möjligt att diskutera religionsundervisning i dagens skola utan att ha en bild av religionens plats 

i samhället? Av det nyss citerade framgår att begreppet kristen tidigare definierades av Svenska 

kyrkan, men inte nu längre.  Att vara, och då kalla sig kristen, var det samma som att acceptera de 

trosföreställningar som kyrkan genom sitt tolkningsföreträde kunde bestämma att alla skulle tro på. 

Thurfjell som i sin forskning följt de postkristna svenskarnas historia syns mena, att ”kristen” var lika 

med att kollektivt tillhöra en auktoritär nationell svensk kyrka och acceptera dess många dogmer, 

ordagrant givna av Gud. Med samhällets förskjutning från kollektiv till individ, samtidigt som 

frikyrkorna växte fram med sin betoning på den enskildas individuella tro, förlorade Svenska kyrkan 

sitt absoluta tolkningsföreträde. Men detta innebar ändå ingen direkt förändring. Beteckningen kristen 

var fortfarande reserverad för dem som utan ifrågasättande håller de historiskt bestämda dogmerna för 

sanna. Detta betyder att tron blev ett sanningsanspråk som gjorde religion, i form av teologi, till en 

vetenskap om Gud. Frikyrkornas definition av vad som kännetecknar en sann kristen fick samtidigt 

stort genomslag.14    

Thurfjell diskuterar arvet från upplysningstiden, då Bibelns sanningar kom att stark ifrågasättas, med 

grund i bland annat naturvetenskapens definition av vad som var sann kunskap. Thurfjell pekar på 

mängden ateistisk litteratur, många med starkt religionsfientliga texter. En av dem är Richard Dawkins 

Illusionen om Gud (2006) vilken jag finner ha sålts i mer än 2 miljoner exemplar internationellt.15  Att 

Dawkins bedriver en ateismens mission blir klart deklarerad redan i förordet i Illusionen om Gud. 

Dawkins menar: 

... att man inte behöver skämmas för att vara ateist. Tvärtom är det något att vara stolt över där man 

står rakryggad inför fjärran horisonten, för ateism tyder nästan alltid på ett sunt självständigt 

tänkande ... Många vet innerst inne att de är ateister men vågar inte erkänna det ... Delvis beror det 

på att själva ordet ”ateist” med trägna insatser har getts en ful och skrämmande innebörd.16     

De båda författarnas syfte med sina texter är inte det samma. Det intressanta i detta sammanhang är att 

de båda lyfter fram begrepp som utgör en del i den nutida skulariserade människans identitet. Om 

begreppet ”kristen” som identitetmarkör säger Thurfjell:   

                                                 
13 Thurfjell 2015:65 
14 Ibid. s. 64f 
15 Ibid. s. 99 
16 Dawkins Richard, 2012, Illusionen om Gud, Tryck ScanBook AB, Falun, 2012 s. 13f  
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… att fira jul och påsk, se söndagen som den lugnaste dagen i veckan, räkna sin tid efter Kristi 

födelse, döpa sina barn till namn som Maria eller Peter, gifta sig inför en präst i kyrkan, begrava 

sina föräldrar på kristet vis, halvt på allvar be till Gud ibland, samt vara betalande medlemmar i en 

kristen kyrka, och ändå känna att ”kristen” eller ”religiös” är beteckningar som inte riktigt passar 

på en själv… Ord som dessa verkar många uppleva, passar bättre på en helt annan typ av människor 

…17  

Att vara kristen känns pinsamt och främmande. Istället letar man efter andra ord att sätta på detta. För 

att människor ska kalla sig kristen förefaller det så att man tänker att man då måste acceptera vissa 

förpliktande dogmer och trosföreställningar. Det är inte nog med att enbart erkänna den kristna etiken 

som värdefull och till detta praktisera de kulturella traditionella högtiderna. Till skillnad från i många 

andra länder där religionstillhörigheten normalt är något man föds in i och där man står kvar hela livet, 

såvida man inte aktivt söker sig från sin ursprungsreligion och konverterar till en annan. Här menar 

Thurfjell att svenskarna kan tänka: ”… Muslimer är religiösa ... eller pingstvänner, men knappast man 

själv.”18 Religions–tillhörighet är normalt ett slags andra tillhörighetsdimension - vid sidan av 

tillhörigheten till nation och folkgrupp. Men så inte i Sverige. 

Thurfjell ställer frågan: ”Varför är det lite pinsamt att vara kristen”? Svaret söker han inom 

religionsvetenskapen och närmare bestämt inom sociologin. Här diskuterar han det sociala samspelet 

mellan människor och pekar på att detta spel, i mångt och mycket är en fråga om status och inflytande, 

vilken är mest framträdande i unga år och i skolan. Här handlar det om att få erkännanden vilket kan 

ske genom social inkludering, exkludering och kategorisering av individer i olika grupper. Eftersom 

kristendom och kristen tro inte ger någon direkt status i ett postkristet samhälle kan den som kallar sig 

kristen uppleva sig höra hemma i lägre skikt i samhället: ”Därför upplever kristna som identifierar sig 

med den sekulära majoritetskulturen sin religiositet som genant.”19 

När Thurfjell söker rötterna till svenskarnas förhållande till religion delar han in den svenska 

religionshistorien i tre huvudlinjer, som han då benämner den svenska kristendomens historia, den 

religionskritiska rörelsen och den västerländska esoterismen.  Om Dawkins har funnit den mest 

passande identitetmarkören, ateist, i vad Thurfjell kallar den religionskritiska rörelsen, finner Thurfjell 

den moderna människans identitetsmarkör i esoterismen. I detta begrepp ryms sådant som inre insikt, 

mystik, och ockultism ofta sammanfattat i New Age-begreppet som i sig innefattar olika former av 

nyandlighet. I intervjusamtalen mötte han en oväntad stor majoritet som var öppna för det 

”övernaturliga” i olika former av andlighet och tro, men som dock inte vill kalla sig kristen. Även om 

begreppet kristen känns främmande syns inte heller begreppet ateist vara det som passar människor 

bäst. Majoriteten tycks förstå tillvaron så att det bakom allt ändå finns något större.20 

Genom film och internet möter människor dagligen olika former av andlighet. Tv-program som ”Det 

okända” visar att de levande kan ha kontakt med de döda. Ser vi till ungdomslitteraturen, till dataspel 

                                                 
17 Thurfjell, 2015:9 
18 Ibid. s. 9 
19 Ibid. s. 200 
20 Thurfjell, 2015:114f 
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och olika rollspel blir det inte möjligt att tänka att dagens ungdomar inte är helt främmande för något 

övernaturligt.21   

3.2 Kyrkolivet i siffror – ungdomars kontakt med religion 

Ett sätt att förstå elevernas religiösa bakgrund är att se på de ungas kontaktmöjligheter med religionen 

vilket man kan göra genom att undersöka Svenska kyrkans statistik, vilken säger något om religionens 

betydelse och plats i samhället. Svenska kyrkan anger, genom Statistiska centralbyrån, en total 

befolkningsmängd i Sverige den 31/12 2015 med 9 850 452 personer. Av dessa personer var 6,2 

miljoner (63,2 % medlemmar i Svenska kyrkan vid årsskiftet 2015/2016. 22 Av hela 

befolkningsmängden, dvs. av ca 9, 8 miljoner, döptes 52 280 personer under 2015 i Svenska kyrkan 

och blev i samband med dopet medlemmar i Svenska kyrkan. Dessa 52 280 döpta motsvarar 45,5 % 

av alla nyfödda under samma år. Sett enbart till de föräldrar som var medlemmar i Svenska kyrkan blir 

antalet dop betydligt högre, av dessa valde 67,9 % att döpa sina barn.23 

Svenska kyrkan redovisar för året 2015 även den största ökning på 20 år av aktiva inträden, dvs inträde 

av person som är 12 år eller äldre, inklusive inträden genom dopet. I åldrarna 12 år eller äldre valde 

9000 personer att inträda Svenska kyrkan. Av dessa 9000 personer bestod 30 % av ungdomar som 

valde att inträda i samband med sin konfirmation. Oavsett denna ökning visar siffrorna en nedåtgående 

doptrend.24 

Studeras siffrorna för konfirmationen visas även här en nedåtgående trend. Först ska sägas att Svenska 

kyrkan ser att den: 

... samlar nära tre av tio femtonåringar kring samtal om tro och liv årligen. Uppslutningen kring 

konfirmationen har dock det senaste decenniet minskat snabbt. Konfirmationen har sannolikt 

förlorat sin funktion av att markera intåget i vuxenvärlden. Svenska kyrkan arbetar på olika sätt 

för att unga människor ska ges möjlighet att välja konfirmation i den period i livet då 

identitetsfrågor och livsfrågor kanske är som viktigast.25  

Med tanke på att majoriteten ungdomar som deltagit i den enkätundersökning som genomförts i detta 

examensarbete är födda 1997 får året stå som ett jämförelsetal. Av alla 15-åringar detta år 

konfirmerades 48,4 %, ungdomar som redan före konfirmationstiden var döpta och eventuellt tillhörig 

någon kristen församling eller rörelse. Året 2014 valde 29,1 % konfirmationen, varav 44,2 % var 

medlemmar i Svenska kyrkan. Detta visar som Svenska kyrkan säger i det citerade att konfirmationen 

inte längre markerar övergången från barn till vuxenlivet. 

Tidigare nämndes ökningen av aktiva inträden, och att 30 % av denna ökning bestod av ungdomar som 

valde att inträda i Svenska kyrkan i samband med sin konfirmation. Att de förhåller sig så beror dels 

på att sedan 2011 blir ingen automatiskt medlem i Svenska kyrkan genom födsel, dels på att 

                                                 
21 Thurfjell 2015:117 
22 b, www.svenskakyrkan.se  
23 c, www.svenskakyrkan.se  
24 d, www.svenskakyrkan.se  
25 e, www.svenskakyrkan.se  

http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.svenskakyrkan.se/
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konfirmationens grund är dopet, som ger formellt medlemskap i kyrkan. De ungdomar som väljer att 

vilja konfirmeras måste alltså själva göra ett aktivt val angående sitt dop i och med konfirmation.26 Till 

detta kan läggas att för året 2015 noteras det i Svenska kyrkans statistik att 63,2 % av Sveriges 

befolkning tillhör den Svenska kyrkan. Aktiva inträden under 2015 var 0,24 % medan aktiva utträden 

räknas till 0,75 %. I siffran för inträden är alla döpta inkluderade.27  

Mot bakgrund av Thurfjells resonemang om det svenska folket som postkristna är det intressant att se 

siffrorna över en litet längre tid.  Året 1970 blev 80,6 % av alla födda barn döpta, vilket då kan ses mot 

året 2015 då 45,6 % döptes. För konfirmationen gäller motsvarande 80,7 % mot 27,8 % konfirmerade 

av alla 15-åringar.28 

3.3 Närsamhällets möjligheter till religiös gemenskap 

I dagens samhälle som kännetecknas av globalisering och därmed av både mångkultur och 

mångreligiositet räcker inte statistiken över Svenska kyrkans kyrkoliv, då nedgången till viss del 

påverkas av att ett allt större antal av Sveriges befolkning har sin tillhörighet i en annan religion. Bilden 

behöver alltså kompletteras med de övriga möjligheterna till religiös kontakt och religiös gemenskap 

inom det närområde där examensarbetets empiriska undersökning genomfördes. Den valda skolan är 

belägen i en liten kuststad längs Norrlandskusten. På orten och i dess närområde ligger sex aktiva 

kyrkor vilka tillhör Svenska kyrkan.29 Frikyrkliga organisationer med tillhörande kyrkor eller 

samlingslokaler finns också representerade, som Missionsförsamlingen, Filadelfiaförsamlingen, 

Baptistförsamlingen och en mindre katolsk församling. Förutom dessa finns religionen närvarande i 

skolans närområde genom Jehovas vittnen samt en muslimsk moské. 

3.4 Uppväxtförhållandets betydelse för ämnet religionskunskap 

Det är sedan länge känt att elevers uppväxtförhållanden spelar en avgörande roll i hur väl en elev klarar 

sig i skolan. Faktorer som bl.a. socioekonomisk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå har betydelse 

för elevers egen studiemotivation och i vilken grad de tar till sig kunskaper som förmedlas i skolan 

och deras självständiga studier så som inläsning och undersökande uppgifter. Kerstin von Brömssen 

har på www.skolverket.se30, visat på forskning som stödjer det faktum att elevers bakgrund har en 

avgörande roll för hur de upplever religionskunskap som ämne i skolan. Von Brömssen redogör även 

för en kvantitativ undersökning genomförd av Anders Sjöberg vid Uppsala universitet åren 2009/2010 

med syftet att undersöka elevers attityder till religion och religionsundervisning. Sjöberg genomförde 

sin studie genom enkäter där 1850 gymnasieelever deltog. Eleverna som ingick i studien var av olika 

etnisk härkomst, alla mellan 18-19 år, varav femtio procent var unga kvinnor och femtio procent var 

unga män. Elevgruppen delades även in i programtillhörighet där femtio procent tillhörde ett teoretiskt 

program och femtio procent tillhörde ett yrkesprogram. Von Brömssen redogör vidare för hur Sjöborg 

delar upp sin undersökning i olika dimensioner. Dels i en existentiell-filosofisk dimension, vilken 

                                                 
26 f, www.svenskakyrkan.se  
27 b. www.svenskakyrkan.se  
28 f. www.svenskakyrkan.se  
29 g, www.svenskakyrkan.se  
30 h, www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se,skolutveckling/forskning
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.skolverket.se/
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behandlar Gud, meningen med livet och elevernas inställning till livet efter döden, och dels i en politisk 

dimension vilken behandlar genusfrågor och jämställdhet, rasism och främlingsfientlighet, den tredje 

utgör en ansvarsdimension vilken behandlar mobbning, ondska, skuld och ansvar och sist en relationell 

dimension vilken behandlar vänskap, relationer, kärlek och sex. Undersökningen visar att elever med 

en religiös bakgrund i högre grad anser att alla dimensioner är av intresse att studera jämfört med 

elever som saknar religiös bakgrund. Det finns dock ett område där resultatet inte visar någon skillnad 

mellan elever med religiös bakgrund och elever utan religiös bakgrund, detta är området som behandlar 

relationer. Vidare anger von Brömssen att Sjöborgs undersökning även visar en skillnad, mellan elever 

med en religiös bakgrund och eleverna som inte har en religiös bakgrund, när det gäller deras 

uppfattning huruvida ämnet religionskunskap behandlar frågor som är av vikt för alla i samhället, 

huruvida religionskunskap ger en överblick över människors livssyn och hur vida ämnet förbättrar 

förståelsen mellan olika människor. 53 % av eleverna med en religiös bakgrund ansåg att ämnet 

religionskunskaps behandlar relevanta frågor för alla i samhället, mot 24,5 % av eleverna vilka inte 

hade en religiös bakgrund. 49,3 % av eleverna med en religiös bakgrund mot 34,9 % av eleverna utan 

religiös bakgrund ansåg att ämnet ger en överblick över olika människors livssyn, och 64,6 % av 

eleverna med en religiös uppväxt ansåg att ämnet religionskunskap förbättrar förståelsen mellan 

människor medan 39,3 % av eleverna vilka inte har en religiös bakgrund inte fann någon sådan 

funktion i religionsämnet.31  

I generella drag kan man likställa elevers ointresse för ämnet religionskunskap med elevers ointresse 

för övriga skolämnen så som ämnet matematik eller ämnet svenska. Utvidgar man däremot synfältet, 

utifrån Sjöborgs undersökning och von Brömssens sammanfattning av Sjöborgs undersökning, 

tillkommer en aspekt utöver elevens socioekonomiska bakgrund och föräldrars utbildningsnivå då det 

kommer till elevens motivation och förståelse för ämnet religionskunskap, d.v.s. elevens egna religiösa 

bakgrund.   

Von Brömssen menar att Sjöborgs undersökning visar på intressanta och viktiga aspekter för lärare, 

och lärarutbildning. Mer tid bör ägnas åt didaktikens grundläggande frågor – vad, hur, varför och, inte 

minst enligt min mening frågan, för vem – så att undervisningen och lärandet i större omfattning 

relaterar till elevernas eget vardagsliv och sätt att tänka. Enligt von Brömssen blir det nödvändigt, med 

tanke på alla elever, att diskutera och reflektera över hur religionskunskapen ”… kan och bör vara i 

ett alltmer pluralistiskt samhälle, och hur vi kan få alla elever att uppleva ämnet som intressant och 

relevant, givet att elever med självklarhet har olika bakgrunder32”.  

  

                                                 
31 h, www.skolverket.se   
32 h, www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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4. Religionsdidaktikens utmaningar 

Eftersom ämnet religionskunskap är tvärvetenskapligt, med sina rötter i bland annat filosofiska, 

psykologiska och naturvetenskapliga perspektiv och analyser,33 kan den didaktiska utmaningen för 

religionslärare mest troligt vara större än för ämnen vilka enbart har sin grund i till exempel 

naturvetenskapen eller samhällsvetenskapen. Under rubriken Religionsvetenskap – arvet och 

möjligheterna beskrivs religionsämnets mångfald av professor och religionssociolog Jørgen Straarup 

på följande sätt: 

Religion relaterar sig till sociala skillnader, till ekonomi, till etnicitet, kultur, politik, etik, moral, 

geografi, och en hel del andra identifierbara aspekter av människolivet och samhällslivet. Överallt 

tycks religionen ha ett finger med i spelet. Överallt finns kopplingar mellan religion och olika andra 

livsområden och levnadsaspekter.34  

4.1 Den didaktiska funderingen - vad, hur och varför ska jag?  

Hur kan man då i all mängd av kunskaper på ett fruktbart sätt arbeta med ämnet religionskunskap? I 

antologin Livstolkning och värdegrund, Att undervisa om religion, livsfrågor och etik (2000) skriver 

Björn Skogar om ämnesdidaktikens vägval. Skogar beskriver ämnesdidaktiken som en medlare mellan 

religion som skolämne, universitetsämne och ämnesforskning.35 Skogar menar att religionslärare bör, 

förutom goda ämneskunskaper, ha en insikt i flera olika perspektiv för att få en givande process i det 

didaktiska urvalet, i vad, hur och varför läraren väljer att undervisa på det sättet läraren gör i varje 

moment av undervisningen. Här betonar Skogar ämnesdidaktiken uppgift, att vara en mötesplats 

mellan skolans och skolämnets praxis och universitetsutbildningens kunskaper och metoder. I skolan, 

och då i ämnesdidaktiken, handlar det om att vara i en mångfaldig social verklighet där läraren i sin 

ämnesprofession har uppgiften att bidra till de ungas växande bland annat genom att stimulera till 

kritiskt tänkande. Skogar ställer sig frågan: ”Vilken slags vetenskaplig träning är nödvändig för att 

man ska bli en bra religionsdidaktiker? Då ämnesdidaktiken är en mötesplats mellan å ena sidan skolan 

och lärarens undervisning och å andra sidan universitetens vetenskap och metoder befinner sig läraren 

enligt Skogar  ” i stormens öga”. Då religion och livsåskådning handlar om mer än enbart religion och 

gudsdyrkan, behöver läraren även ha kunskaper i samhällsvetenskapliga och historiska perspektiv för 

att på ett tillfredställande sätt kunna sätta in religionerna och livsåskådningen i sitt sammanhang. 

Skogar menar även att religionsläraren: 

… kan behöva träning i att göra empiriska studier, eftersom det ofta visar sig vara stor skillnad 

mellan officiella ståndpunkter och det som angår konkreta människor.36 

Skogar anser dock att det viktigaste verktyget religionsläraren bör ha är, vad han kallar, en 

förförståelselära så att läraren har kunskaper för att kunna tolka tecken genom texter, bilder, berättelser, 

                                                 
33 i, www.skolverket.se  
34 Straarup Jørgen, 2006, ”Religionsvetenskap – arvet och möjligheterna”, i Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av 

förändring, s. 62 
35 Skogar Björn, 2000, ”I stormens öga” i Livstolkning och värdegrund, Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, s. 

102f 
36 Ibid. s. 110  
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riter m.m. Skogar lyfter fram betydelsen av berättandet i undervisningen då de poetiska språken är 

lättare att ta in än det informativa språket, vilket Skogar menar, har att göra med det poetiska språkets 

öppna karaktär. Genom berättandet finner man nya perspektiv och med anledning av detta anser 

Skogar att av det arbetsmaterial religionsläraren väljer borde merparten vara konstnärligaverk. Med 

utgångspunkt i berättandets betydelse för inlärningen anser Skogar att religionsämnet borde integreras 

mer med de estetiska ämnena och svenskan. Skogar menar att man för att få en fruktbar 

religionsundervisning37: 

… måste kunna försöka förstå ett inifrånperspektiv, likväl som vi på ett nyktert och analytiskt sätt 

kan diskutera fenomenen utifrån eller från sidan. Vi måste med andra ord både vara lyssnande och 

kritiska, kunna leva i växelspelet mellan delaktighet och distans38. 

En viktig aspekt att komma ihåg, något som Skogar även tar upp, är att bara för att man är en 

färdigutbildad lärare så gör inte detta läraren till en ämnesexpert. Det handlar om ett livslångt lärande, 

vilket läraren bör vara ödmjuk inför, då det innebär att man blir en allt mer professionell 

ämnesdidaktiker inom sina områden. Skogar menar att det handlar om att ställa de rätta frågorna: 

”Religionsdidaktikern behöver inte vara specialist på alla svaren men behöver vara duktig på att ställa 

bra frågor.”39.” Enligt Skogar handlar det om att ställa frågor mot det läromedel, och allt övrigt 

informationsmaterialet man använder, och genom ett tolkande sätt även försöka förstå hur företrädare 

för de olika religionerna och livsåskådningar tolkar sin religion. Skogar anser att den första frågan man 

bör ställa är ”… vems religion eller livsåskådning? Är den enskilda människans ståndpunkt i 

överenstämmelse med de andliga ledarnas och de officiella deklarationernas?”40 Skogar ser det som 

”lika bra att först som sist”41 börja använda begreppet tradition istället för religion då människans 

tolkningar och syn på livet ständigt finns i någon form av tradition, då vi är ”språkliga och historiska 

varelser”.42 Detta gäller både som enskild och kollektiv individ. Människan är alltid färgad av det som 

varit, även av det man motsätter sig. Begreppet tradition är mer passande eftersom det rymmer så 

mycket mer. Allt från det som är gemensamt till det individuella och mest privata.       

4.2 Religionskunskap, ett ämne i ständigt behov av uppdatering 

 Kerstin von Brömssen ställer sig frågan: 

Kan det vara så att ämnet religionskunskap i skola och utbildning kan bidra till ”andrafiering”, det 

vill säga att ämnet konstruerar bilder av troende som så annorlunda och avvikande att det framstår 

som otänkbart att identifiera sig med en religiös identitet?43 

Med detta menar Von Brömssen – genom att hänvisar till Anders Karlssons licentiat uppsats, ”Vilket 

religionskunskapsämne? Ämneskonstruktioner i religionskunskap på gymnasiet med 

samtalsförhandlingar i centrum”, som undersöker ämnets didaktiska konstruktion i en gymnasieklass 

                                                 
37 Skogar, 2000:110f 
38 Ibid. s. 112 
39 Ibid. s. 113 
40 Ibid. s. 113 
41 Ibid. s. 113 
42 Ibid. s. 113 
43 j, www.skolverket.se  
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– att religionsundervisningen i sig verkar bedrivas under en stark sekulär norm. Karlsson utförde sin 

studie i en klass där eleverna som introduktion sett en film om en tonårig flicka, vilken lever i en strikt 

och konservativ religiös miljö (Flickan är uppvuxen i en mormonfamilj), vilken är helt främmande för 

eleverna. Syftet med filmen var enligt läraren: 

 … att skapa förståelse för religiositet och troende genom att visa hur samfund kan vara uppbyggda 

strukturellt och hur en religiös gemenskap kan fungera psykologiskt.44 

Arbetssättet läraren har valt för detta moment är: samtal med utgångspunkt i filmen eleverna sett, en 

genomgång av vad en livsåskådning är, grupparbete med en analys av en vald livsåskådning med 

tillhörande muntlig redovisning av arbetsuppgiften samt en förberedelse för examination vilken sker 

under näst kommande religionslektion. Von Brömssen lyfter två aspekter ur Karlssons studie, dels en 

genomförd observation av klassrumsmiljön med dess muntliga interaktion mellan läraren och eleverna, 

och dels det digitala forum vilket läraren använder sig av under den sista delen av lektionen. Det 

Karlsson kommer fram till är att under den del då läraren använder sig av det digitala forumet stannar 

inte klassrumsdiskussionen av på samma sätt som i det reala klassrummet och att det är lättare för 

läraren att behålla fokus på ämnesinnehållet. Det huvudsakliga fokus vilket Von Brömssen vill lyfta 

fram i Karlssons licentiat uppsats är dock att eleverna känner att troende människor är annorlunda, mer 

styrda och ofria vilket eleverna kopplar samman med ett odemokratiskt liv. Von Brömssen menar att: 

… licentiatuppsatsen är mycket intressant och resultatet behöver diskuteras intensivt av alla 

verksamma lärare. Naturligtvis sker många olika undervisningssekvenser inom ämnesområdet 

religionskunskap, men som författaren visar förefaller en sekulär norm vara stark i svenska skolors 

klassrum. Kan undervisning i religionskunskap utmana normer och ge perspektiv av andra möjliga 

utgångspunkter på sätt att leva utan att skapa exotisering och stereotypisering?45 (min kursivering) 

Denna stereotypa sekulära undervisningsform kan kännas extra angelägen att diskutera i dagens 

samhälle i och med den orolighet som sker i världen och flyktingsituationen den medför. Antalet elever 

med en annan kulturell bakgrund och många gånger, en uttalad religionstillhörighet har ökat. Detta är 

nytt och främmande för så väl lärare som för elever och det blir även en utmaning för lärarna då man, 

i svensk anda, inte vill ”trampa någon på tårna”. 

I tidningen Religion & Livsfrågor46, vilken ges ut av föreningen Lärare i religionskunskap, har man i 

nr. 2 2016 som tema Migration och har där lyft detta dilemma i en artikel där Karin Kittelman Flensner 

intervjuat två verksamma lärare i religionskunskap, Eva-Lena Holm och Jerry Karlsson. Om än Holm 

anser att arbetet blivit både intressantare och roligare i vårt allt mer mångkulturella samhälle, så har 

det trots allt blivit ännu svårare. Holm menar att det ibland kan kännas svårt att undervisa om 

världsreligionerna på ett traditionellt och övergripande sätt i ett mångkulturellt klassrum då det, enligt 

Holm: ”… är så uppenbart att det inom varje religiös tradition existerar så många olika traditioner och 

tolkningar …47 Utifrån att religion ses som en privatsak i Sverige så ser både Holm och Karlsson en 

viss förändring i klassrummet. Det förefaller ha blivit en mer tillåtande miljö för att tala om och 

                                                 
44 j, www.skolverket.se  
45 Ibid.  
46 Kittelman Flensner Karin, 2016, Det föränderliga klassrummet, Religionskunskapsundervisning i den mångkulturella 

samtiden, Religion & Livsfrågor, nr.2, s. 12 
47 Kittelman Flensner, 2016:12 
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diskutera religion och andlighet. Holm antar att det kan vara en konsekvens av den ökande mångfalden 

i klassrummet, då fler elever med utländsk bakgrund har en personlig relation och erfarenhet av 

religiösa samfund. ”Om det finns fler elever med olika tro, blir det lättare att säga att man är troende 

och därmed lättare att prata om de här frågorna48.”  

4.3 En pedagogik för eleverna skull 

Under rubriken Religionsdidaktik i en senmodern situation (2006) diskuterar professor tillika 

religionsfilosof Peder Thalén det andliga vakuum människorna i vårt samhälle kan sägas leva i, och 

vad detta vakuum betyder för undervisningen i ämnet religion. Detta andliga vakuum menar Thalén 

har sin grund i att de sociala projekten, bland andra de olika folkrörelserna med ett kollektiva tänkande 

vilket tidigare engagerade människor i alla åldrar och inbjöd till en känsla av samhörighet, har förlorat 

sin ställning i samhället. Thalén fortsätter: 

Detta fenomen är inte minst synligt när det gäller de nedärvda religiösa institutionerna som 

exempelvis Svenska kyrkan där denna tendens till tillbakagång uppträdde betydligt tidigare än i de 

andra fallen.49  

Mot denna bakgrund menar Thalén att en orsak till elevers inställning till religions–undervisning som 

tråkig eller irrelevant kan bero på att religionen har förlorat sin kulturella förankring i det samhälle vi 

lever i, att det helt enkelt blivit föråldrad. Religions–undervisningen syftar tillbaka till ett kulturarv 

vilken saknar en inre förståelse och närvaro hos eleven likväl som hos läraren. Hur kan man då bedriva 

en fruktbar religions–undervisning i detta andliga vakuum? Thalén beskriver här en undervisning som 

lyfter fram det förlegade till kritisk granskning. Här pekar Thalén på två förhållningssätt till religionen. 

Det första representeras av vad Thalén kallar både-och människan, som visar ett ökande intresse för 

livsfrågorna samtidigt som det sällan finns ett intresse för religiösa institutioner, till exempel Svenska 

kyrkan. Den andra är antingen-eller-människan, som ser religionen som en tidlös storhet som man i 

stort sett endast kan vara för eller mot.  De två olika formerna av förhållningssätt leder till två olika 

former av religionsundervisning. En antingen-eller-undervisning vilken kännetecknas av det 

objektivitetskrav som ställdes på undervisningen genom 1960-talet läroplaner i på grund- och 

gymnasieskolan. Ett krav som inte visade sig hållbart i längden, och som av Thalén beskrivs genomgått 

som en mer eller mindre omärkbar förskjutning mot en både-och-undervisning. Det som enligt min 

mening blir viktigt att ta fasta på i Thaléns resonemang om en möjlig och medveten, vad Thalén ger 

namnet, både-och-pedagogik. Denna kan enkelt beskrivas innehålla en undervisning som vågar 

jämföra och diskutera de särskilda religionernas mångfald, vad som är positivt och vad som är negativt, 

begripligt och obegripligt, med ett språk förankrat i elevens vardag. Att bejaka och kritisera, öppen för 

ett aktivt ställningstagande både vad det gäller elever och lärare. Att kritiskt granska historiskt 

nedärvda traditioner och idéer, från en förfluten tid och föråldrade samhällsmönster, för att undersöka 

huruvida de har något att säga, och i sådana fall vad de har att säga i den verklighet som eleverna lever 

i. Målet är en vidgad förståelse för det komplexa i religionerna innehåll och uttryck. Thalén menar att 

en sådan form av religionsundervisning kan bekräfta elevernas av ”… känsla av att religionen i sin 

                                                 
48 Kittelman Flensner, 2016:13 
49 Thalén Peder, 2006, ”Religionsdidaktik i en senmodern situation” i  Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av förändring. 

S. 104 
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nedärvda [och dogmatiska] form till vissa delar har blivit irrelevant”50. ”… men även visa på att 

elevernas inledande känsla av negativitet mot ämnet inte behöver innebära en absolut sanning om vad 

religionen betyder för människor”.51 Förhoppningsvis kan de i ett vaknande intresse finna att 

religionen faktiskt kan ha en betydelse för människor.  

Som avslut på den teoretiska bakgrunden till examensarbetets empiriska undersökning kan jag säga att 

de flesta lärare jag har mött som undervisar i ämnet religionskunskap brinner för sitt ämne, och tycker 

att det är ett av de mest intressanta ämnen, då det behandlar så många fler aspekter än endast Gud och 

tro, eller med andra ord, att religionsämnet faktisk handlar om allt mellan himmel och jord. Samtidigt 

ser de även att ämnet är ett av de svåraste att undervisa i, främst för att de tycker att det är svårt att 

engagera och få med sig och eleverna i ämnet. ”Det var det absolut roligaste och mest intressanta ämne 

att studera på universitetet men det är väldigt svårt att undervisa i, jag gör ju inte heller det nu, jag 

håller mig till svenskan!”52  

Tidigare nämndes Straarups påstående, ”Överallt tycks religionen ha ett finger med i spelet. Överallt 

finns kopplingar mellan religion och olika andra livsområden och levnadsaspekter”. Jag kan tänka mig 

att detta innebär att den didaktiska processen och den medvetna reflektionen över didaktikens 

grundfrågor blir avgörande för elevernas inställning till och förståelse av religionsämnet. Kanske ligger 

ämnets svårighet i de dubbla perspektiven, i lärarens förmåga att, så att säga, se religion som historiskt 

nedärvda traditioner och idéer, från en förfluten tid och föråldrade samhällsmönster, och trots detta för 

många en integrerad del i vardagen? I Nya perspektiv på religion förklarar Sælid Gilhus och 

Mikaelsson de båda perspektiven, samtidigt som de menar att religion som ämne innebär en 

multikulturell kompetens:  

Å ena sidan är det ett historiskt ämne där man studerar religionens utveckling i tid och rum: å andra 

sidan är religionsvetenskapen ett jämförande ämne där man tar fram likheter och skillnader i teman 

och handlingar tvärs över religionernas utveckling. Jämförelsen är ett av ämnets grundläggande 

perspektiv på den religiösa mångfalden.53  

  

                                                 
50 Thalén 2006:105 
51 Ibid. s. 104f  
52 Diskussion med en lärarkollega angående detta examensarbete, mars 2016 
53 Gilhus Sælid Ingvild, Mikaelsson Lisbeth, 2003, Nya perspektiv på religion, Stockholm, Natur och kultur,  s.19  
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5. Redovisning av resultat och analys 

I detta kapitel redovisas elevernas svar på enkäten, och som jag tidigare sagt redovisas de med hjälp 

av både stapeldiagram och tabeller, kompletterade med de synpunkter och motiveringar eleverna hade 

möjlighet att göra i vissa av svaren. Som jag också har nämnt blev deltagandet lågt, vilket innebär att 

redovisningen inte anger någon åtskillnad, varken vad gäller kvinnor och män eller kulturellt ursprung, 

inte heller programtillhörighet. I redovisningen av svaren utgör därför eleverna tillsammans en helhet 

av gymnasieungdomar. Redovisningen är indelad i två avsnitt, det första redovisar elevernas religiösa 

bakgrund och det andra elevernas inställning till religionsämnets innehåll och syfte. De citat som 

presenteras återges ordagrant frånsett korrigering av stavfel. Elevens språk och eventuella syftningsfel 

är däremot inte korrigerat.  

5.1 Elevernas religiösa bakgrund 

I fråga 1-3 fastställdes om den svarande eleven är tjej eller kille, vilket land de är födda i och vilket 

land de är  uppvuxna i. 24 av de deltagande eleverna är tjejer varav fyra är födda i ett annat land än 

Sverige. Två av dessa fyra tjejer är uppvuxna i landet de föddes i medan två angav att de växt upp både 

i landet de föddes i och i Sverige. Sex av de deltagande eleverna är killar. Fyra av dessa killar är födda 

och uppvuxna i Sverige. Två är födda i ett annat land än Sverige men uppvuxna i Sverige. 

Fråga 4-10 behandlar elevernas religiösa bakgrund. Kerstin von Brömssen hänvisning till Sjöborgs 

undersökning, vilken pekar på ett samband mellan elevers religiösa bakgrund och intresset för ämnet 

religionskunskap, har till viss del stått som grund till utformningen av frågeställningarna i den första 

delen av enkäten.  

 

Figur 1. Vilken är din religion? 

Fråga 4 är det första av frågorna med syftet att kartlägga elevernas religiösa bakgrund. 5 av 30 elever 

anger att deras religion är kristendom, 2 vill markera sin katolska tillhörighet. En av eleverna svarar 
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islam, medan drygt hälften, 17 av 30, anser sig som icke-religiösa. Som sin religion anger 7 elever 

både kristendom och icke-religiös. 

 

Figur 2. Vilken är dina föräldrars religion? 

Fråga 5 syftar till att undersöka om eleverna anser sig ha samma religionstillhörighet som sina 

föräldrar. Här visar sig en skillnad mellan eleverna och deras föräldrar. 7 elever anger att deras 

föräldrar tillhör kristendomen, medan 5 angav kristendom som sin religion. Här svarar samma 2 elever, 

som i föregående fråga angav katolicism som sin religion att deras föräldrar, likt dem själva, tillhör 

katolicismen. 3 av eleverna uppger att föräldrarna tillhör islam, medan endast en elev ansåg sig själv 

vara muslim. 15 av eleverna svarar att föräldrarna är icke-religiösa, vilket gällde 17 av eleverna. 3 av 

eleverna anger att deras föräldrar är både kristna och icke-religiösa, samtidigt som 7 av eleverna angav 

att de är både kristna och icke-religiösa. Medan ingen av eleverna såg sig som jude svarar en elev att 

”en av dem är jude, en av dem är icke-religiös”. En elev visste inte om föräldrarna bekände någon 

religionstillhörighet. 

Ett fenomen i Sverige är att trots att man inte ser sig som religiös så bibehåller man ändå vissa av de 

kristna traditionerna. Följande fråga undersöker hur detta förhåller sig och inkluderar i sig ceremonier 

och riter vilka utförs inom andra religioner.  
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Figur 3. Dop och övergångsriter                                                    

Fråga 6 undersökte elevernas eventuella uppväxt i såväl en praktiserande religiös tradition med 

tillhörande religiösa riter, som uppväxt i ett icke-religiöst sammanhang med motsvarande icke-

religiösa ceremonier och riter. Ingen av eleverna som svarat att de i sig själva (se fråga 4) har en religiös 

och / eller kulturell tillhörighet alternativt bakgrund genom sina föräldrar (se fråga 5) i islam respektive 

judendom säger sig ha deltagit i eller varit föremål för någon form av övergångsrit, som markerar 

övergången från barn till vuxenliv. 24 av eleverna svarar att de är döpta i Svenska kyrkan, och 14 av 

svarar att de är konfirmerade.   

Fråga 7 och 8 undersöker vilken ställning religionen har i elevernas egna liv respektive i deras familj. 

Tabell 1. Hur viktig är religion för dig? Tabell 2. Hur viktig är religion i din familj/i ditt hem? 

Hur viktig är religion för dig?  Hur viktig är religion i din familj/ i ditt 
hem? 

Mycket viktig 2 Mycket viktig 2 

Ganska viktig 1 Ganska viktigt 1 

Varken viktig eller oviktig 5 Varken viktigt eller oviktigt 7 

Inte särskilt viktig 8 Inte särskilt viktigt 7 

Inte alls viktig 14 Inte alls viktigt 13 

Antal svar 30 Antal svar 30 

Fråga 7. Här markerar 2 av 30 elever att religionen är mycket viktig, en elev markerar svarsalternativet 

ganska viktig. 5 elever anser att religionen är varken viktig eller oviktig. 8 elever anger svaret inte 

särskilt viktig. Medan 14 ser religionen som inte alls viktig.  

Fråga 8 som undersökte religionens plats i hemmiljö är valet av svarsalternativen 1 och 2, dvs mycket 

viktig och ganska viktig, identiska med föregående fråga, vilken ställde frågan om hur de uppfattar sig 

själva. De tre svaren som skiljer sig från föregående är att 7 svarar att religionen i deras familj/ hem är 
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varken viktig eller oviktig. 7 svarar att religionen inte är särskilt viktig i deras familj/ hem. 13 elever 

svarar att religionen är inte alls viktig i deras familj/ hem. 

Fråga 9 handlar om elevernas relation till religion. Det gavs tre fasta alternativ, kristendom, islam, 

icke-religion samt det öppna en annan religion, nämligen…, där eleverna kunde skriva in någon annan 

religion som stämmer bättre överens med deras känsla av religiös tillhörighet än de redan givna 

alternativen.   

Tabell 3. Religiös tillhörighet 

Känner du att du 
hör hemma i ... Inte alls Litet 

Helt och 
hållet Ej svar 

... kristendom 7 16 1 6 

... islam 17 1 1 11 

... icke-religion 9  16 5 

... annan nämligen ... --- --- --- --- 

Antal svar 30 

 

17 elever har någon forma av relation till kristendom och 2 till islam. 16 av de 30 eleverna är 

övertygade om sin tillhörighet till icke-religion. Ingen hade behov att formulera sin egen personliga 

relation till annan inte nämnd tillhörighet. 

Tabell 4.  

Vad vill du helst kalla dig? 

Religiös 1 

Troende 2 

Tvivlare 3 

Ateist 12 

Vet inte 11 

Annat, nämligen --- 
Antal svar 29 

5.2 Gymnasieelevernas inställning till innehållet i ämnet religionskunskap 

Den andra delen av undersökningen syftade till att undersöka elevernas inställning till 

religionskunskap som ämne i skolan och vad kursplanen i Gy 11, dels anger att läraren ska förmedla 

till eleverna och dels vad eleverna ska lära och utveckla.  

  

Fråga 10, Vad vill du helst kalla dig? syftar till att 

ytterligare fördjupa svaren på elevernas religiösa bak–

grund, i perspektivet elevernas känsla för eller avsaknad av 

religiös identitet, eller vilken etikett de känner att de kan 

sätta på sin tro eller avsaknad av tro. Här svarade en elev 

att den kallar sig för religiös, 2 elever anger sig som 

troende, 3 elever säger sig vara tvivlare, 12 elever 

identifierar sig som ateister, 11 elever vet inte vad de ska 

kalla sig. En elev svarar annat, nämligen… men utelämnar 

vidare information.  
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Tabell 5. Fråga 11 Kursplanens centrala innehåll  

 

Viktigt 
Ganska 
viktigt 

Inte 
alls 
viktigt 

11a. De olika religionernas och åskådningarnas 
trosuppfattningar, t.ex. om Gud/ gudar, människor 
och världen.   

 

13 

 

14 

 

3 

11b. Jämföra likheter och skillnader i religionernas 
och livsåskådningarnas uppfattningar, d.v.s. 
undersöka vad människor tror på och varför man 
utför vissa riter, deltar i olika ceremonier och firar 
bestämda högtider. 

 

14 

 

13 

 

3 

11c. Jämföra religionernas och livsåskådningarnas 
svar på livsfrågorna, t.ex. om livets uppkomst, vad 
som händer efter döden och meningen med livet. 

 

12 

 

12 

 

6 

11d. Att få kunskaper om hur människors identitet 
kan formas i relation till religion och livsåskådning 
utifrån t.ex. Koran och Bibel och andra s.k. heliga 
skrifter. 

 

14 

 

12 

 

4 

11e. Att få kunskap om hur relationen mellan 
religion och vetenskap kan uppfattas, t.ex. vad 
gäller föreställningar om skapelse och evolution. 

 

10 

 

11 

 

8 

11f. Att diskutera etiska frågeställningar, t.ex. 
frågor om vad som kännetecknar ett gott liv och 
ett gott samhälle, och begrepp som värden, 
demokrati, jämlikhet och solidaritet. 

 

16 

 

11 

 

3 

11a handlar om de mest grundläggande kunskaperna i de skilda religionerna. Här svarar 13 av 30 

elever att de tycker att det är viktigt att arbeta med de olika religionernas föreställningar om till exempel 

Gud/gudar i relation till människan och världen. 14 elever svarar att detta är ganska viktigt och 3 elever 

bedömer denna aspekt som inte alls viktig i religions–undervisningen.  

11b handlar om att veta hur de olika föreställningarna tar sig uttryck bland människor inom de olika 

religionerna. 14 elever anser att det jämförande perspektivet som frågan lyfter fram är viktigt att arbeta 

med. Alternativet ganska viktigt valdes av 13 elever och 3 elever svarar att dessa jämförelser är inte 

alls viktigt som ett centralt kunskapsinnehåll i ämnet. 

11c har lika som det ovanstående kunskapsinnehållet ett jämförande perspektiv.12 elever anser det 

som viktigt att arbeta med och att jämföra religionernas och livsåskådningarnas svar på livsfrågorna, 

till exempel frågor om livets uppkomst, vad som händer efter döden och meningen med livet. 

Ytterligare 12 elever ser det som ganska viktigt att arbeta med denna aspekt medan 6 elever väljer 

svarsalternativet inte alls viktigt.  
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En elev gav som spontan kommentar till sitt val av svarsalternativet inte alls viktigt och menade att: 

”Dessa frågor kan leda till depression.”  

11d lyfter fram religionens relation till människors identiteter vilket 14 elever bedömer som viktig att 

arbeta med i undervisningen, 12 elever anser att det är ganska viktigt och 4 elever ser det som inte alls 

viktigt att arbeta med.  

Samma elev gav som gav en spontan kommentar i föregående svarsalternativ väljer också här att 

kommentera sitt val av svaret viktigt med: ”Kanske inom beteenden, för att ej förnedra eller 

förminska”. 

11e handlar om relationen mellan religiös tro och vetenskap. Här svarar 10 elever att sådana 

ställningstaganden är viktigt att arbeta med och diskutera under religionslektioner. 11 elever tycker att 

det är ganska viktigt att behandla, medan 8 elever ser det som inte alls viktigt.  

11f som bland annat handlar om att diskutera etiska frågeställningar finner 16 elever som viktigt att 

arbeta med i religionsundervisningen, 11 elever anser det som ganska viktigt och 3 elever menar att 

det är inte alls viktigt.  

Samma elev som valt att kommentera alternativen c och d ger även här en kommentar på sitt val av 

svaret viktigt: ”Dock med mer inriktning på samhället än själva religionen”. 

I anknytning till fråga 11 uppmanades eleverna att skriva sina synpunkter på kursplanens innehåll, Här 

nedan följer ett urval av elevernas svar. Citaten som valts ut har jag i min analys funnit som resultativa 

för elevernas svar. Synpunkterna visar både en positiv och en negativ inställning till ämnet 

religionskunskap.  

Citat 1: Jag tycker att tolkning och undervisning av religion bör tas hänsyn men genus-historia (vilka 

tolkar religionen, skriver om den osv) Ta hänsyn till hur samhället såg ut på den tiden då religionerna 

”gjordes”. 

Citat 2: Jag vet inte vad jag tycker om läroplanen, men jag tycker om att läsa religion. Det kanske inte 

känns relevant som ett skolämne men det är dock fortfarande viktigt att läsa på än att man möter en 

situation som kan misstolkas. 

Citat 3: Helt allmänt tycker jag att ämnet är ganska ointressant men vissa delar av 

religionsundervisningen är ändå relativt viktigt att ha kännedom om man råkar stöta på en extremt 

religiös person ex.  

Citat 4: Det är viktigt att förstå att vi alla är människor med lika mycket värde, oavsett vilken religion 

man tillhör. Men olika religioner kan ge uttryck i andra tankar och levnadssätt, och det är viktigt att 

förstå också.  

Citat 5: Jag tycker att det är bra att vi har religion, samhällskunskap osv för att man ska få en större 

uppfattning och livet, samhället och andra personer. Men man skulle kunna tänka på hur mycket är det 

som är viktigt och lärorikt för elever. Man ska få en bra uppfattning och förståelse om kursen.  

Citat 6: I en 50 poängskurs religion känns väl innehållet ok. Svårt att gå djupare in på något område.  
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Citat 7: Jag tycker att man borde variera mer i hur man arbetar, och inte ha några få uppgifter utan 

flera mindre uppgifter för får man en väldigt stor uppgift så kan det bli för mycket. 

Citat 8: Jag känner att jag inte har nån nytta av att veta sånt. 

Fråga 12 i enkäten syftar även den till att undersöka elevernas inställning till det centrala innehållet i 

ämnet religionskunskap. Om ämnets centrala innehåll kan sägas vara mer riktat till den undervisande 

läraren, kan det sägas att de följande punkterna angivna i kursplanen som ämnets syfte har sitt fokus 

på elevens kunskaper och lärande. Med dessa frågor var avsikten att ta reda på om eleverna anser att 

undervisningen innebär kunskaper och förmågor som de kan ha nytta av både nu och i framtiden.  

Ämnets syfte innehåller fem punkter var av jag har valt tre, för att inte göra enkäten allt för betungande 

för eleverna .  

Tabell 6.  

Kunskaper i ämnet religion 
innebär att… 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
lite 

Stämmer 
ganska 
mycket 

Stämmer 
helt och 
hållet 

 

Vet 
inte 

12a. …jag kan få förståelse för 
den religiösa och kulturella 
mångfalden i samhället. 

 

 
 

1 

 

11 

 

17 

 

1 

12b. ...jag kan få förståelse för 
att vissa människor väljer att 
vara religiösa. 

 

1 

 

9 

 

15 

 

5  

12c. …jag tycker att det är 
intressant att reflektera över 
och diskutera olika trosföre–
ställningar, livsfrågor och 
etiska/ moraliska 
ställningstaganden. 

 

4 

 

5 

 

8 

 

12 

 

1 

12a En elev tycker att påståendet, att religionsämnet ger förståelse för mångfalden i samhället, stämmer 

ganska lite med elevens egen uppfattning om meningen med ämnet religion. 11 elever anser att 

påståendet stämmer ganska mycket medan 17 elever menar att påståendet stämmer helt och hållet med 

deras egen uppfattning om ämnets syfte. En elev svarar vet inte. 

12b handlade om elevernas attityd till den religiösa människan genom påståendet att kunskaper i ämnet 

religion innebär att man kan få förståelse för varför vissa människor väljer att vara religiösa. En elev 

menar att det stämmer inte alls med den egna  uppfattningen om vad kunskaper i ämnet religion 

innebär, 9 elever menar att påståendet stämmer ganska lite. Hälften av eleverna, 15 av 30 anser att 

påståendet stämmer ganska mycket med vad de förväntar sig av religionsundervisningen. 5 elever 

tycker att påståendet stämmer helt och hållet med deras egen uppfattning om vad kunskaper i ämnet 

religion innebär. 

12c syftade till att mäta intresset för etiken som centralt innehåll. 4 av de deltagande eleverna svarar 

att påståendet att det är intressant att reflektera över och diskutera olika trosföreställningar, livsfrågor 
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och etiska/moraliska ställningstaganden stämmer inte alls. 5 elever tycker att det stämmer ganska lite 

med deras egen uppfattning, medan 8 elever anser att det stämmer ganska mycket. Majoriteten, 12 

elever, väljer påståendet stämmer helt och hållet medan en elev svarar vet inte. 

5.3 Trygghet och relevans i religionsundervisningen 

Fråga 13 ställdes utifrån syftet att undersöka elevens trygghet i att tala öppet om egna syn–punkter och 

ställningstaganden till religion och livsåskådningar. I anslutning till denna fråga gavs eleven även 

möjlighet att motivera sitt svar. 

 

Figur 4. 

18 av 30 elever svarar att de känner sig helt bekväm med att i klassrumsmiljön visa sina 

ställningstaganden och därmed berätta om sin tro eller icke-tro för sina klasskamrater. 6 elever svarar 

att de känner sig ganska bekväm med att, låta de övriga eleverna få veta hur de tänker och tror.  6 

elever uppger att de känner sig inte bekväm med detta då de anser att deras egen tro och tänkande är 

något privat.  

Citaten som följer är ett representativt urval av de elever som valde att motivera sitt svar. 

Citat 9: Min tro är inte så stark för att enligt mig finns det inte tillräckligt med bevis för att jag ska 

kunna tro att sakerna i tex bibeln skulle kunna vara sanna. 

Citat 10: Bara att säga att man inte är ateist gör att många dömer. Jag tycker inte att min 

trosuppfattning är relevant för religionsundervisningen.  

Citat 11: För jag skäms inte över vad jag tycker och tänker. Sedan älskar jag att diskutera religion. 

Citat 12: Jag tycker att min tro är privat och vill helst inte prata med andra människor om det. 

Citat 13: Jag deltar till att berätta för jag känner ett ansvar att ge fler perspektiv, vissa frågor är lättare 

att diskutera om än andra. 

Citat 14: Svårt att vara ärlig utan att kränka någon. 
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Citat 15: I ett så sekulariserat land som Sverige så är det inte ”konstigt” att vara icke troende. Jag 

känner mig därför helt bekväm med att prata om att jag är icke-troende. 

Citat 16: Ser det inte som något pinsamt. 

Citat 17: Om man tror eller inte så tycket dom flesta människorna att man är konstig. Många vågar ej 

säga vad man tycker. 

Citat 18: Jag känner att jag vet vad jag skulle prata om, om jag skulle göra det nån-gång. 

Citat 19: Jag skäms inte direkt över att vara icke-troende, men det känns som att de flesta förväntar 

sig att jag ska vara en troende muslim pga mitt utseende vilket kan vara ganska obekvämt. Men bland 

muslimer väljer jag istället att oftast ljuga eller att undvika frågan när det handlar om tro eftersom att 

jag ej vill att de ska döma mig och min familj utifrån det. 

Citat 20: Eftersom jag inte skulle säga att jag är troende skulle jag känna mig bekväm. Men om jag 

var troende skulle jag vara rädd att inte bli respekterad och då skulle jag inte känna mig bekväm. 

Citat 21: Även om jag inte är religiös, var det en gång jag nämnde att jag inte trodde på gud och det kändes 

hemskt. Att min åsikt skulle bedömas av andra, att jag kan ju inte veta vad de tycker och hur de skulle hantera 

situationen.  

Fråga 14 undersöker elevernas tankar om religionskunskapsämnets relevans i dagens samhälle. Frågan 

är utformad som en ja eller nej fråga med en möjlighet att motivera sitt svar. 

 

Figur 5. Religionsundervisningen relevans i dagens samhälle 

Majoriteten av eleverna, 25 av 30, anser att undervisningen de fått och får är relevant och viktig i 

dagens moderna, mångkulturella och sekulariserade samhälle och 5 elever anser att undervisningen 

inte är relevant. 

Motiveringarna som valts ut är representativa för de svarande och ger en tydlig bild över elevernas 

åsikt om huruvida ämnet religion har en plats i dagens samhälle och skola. 

Citat 22:Tycker att man får insikter och kunskaper man inte får i det privata när religionen inte spelar 

någon roll i ens liv utanför skolan. 
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Citat 23: I Dagens sekulariserade Sverige känner jag att det är viktigare att ta upp frågor som rör 

huruvida man ska bete sig i kontakt med individer från olika religioner. Detta för att ej förnärma eller 

”vara elak” emot dessa. 

Citat 24: Tycker att undervisningen är onödig. Man ska inte bli påverkad som ung. lär ut etik och 

moral istället. 

Citat 25: Absolut! För det är väldigt viktigt att veta om religionerna så man inte gör narr av den 

personen eller något liknande. 

Citat 26: Som sagt har ingen nytta av det. 

Citat 27: Det är väl alltid bra att veta var andra kommer ifrån, och vilka värderingar de kan tänkas ha. 

Kunskap → förståelse→ acceptans.  

Citat 28: Inget man behöver speciellt Mycket senare i livet om man inte ska jobba med de. 

Citat 29: Jag tycker att det är viktigt för just nu så blandas så otroligt många kulturer och religioner 

pga tex. Flykt/ invandring. 

Citat 30: Det borde vara mer fokus på jämlikhet och acceptans för att alla är olika osv. Ingen är mindre 

värd än ngn annan, oavsett religion, hudfärg, kön etc. 

Citat 31: Det ger oss en förståelse för de miljoner troende, som finns i är flera samhällen där detta är 

ideal.  
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6. Resultat och diskussion  

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka elevernas inställning till ämnet 

religionskunskap utifrån läroplanen och kursplanen. I detta avsnitt kommer först en kommenterande 

sammanfattning av resultat och analys av elevernas svar på de ställda frågorna, dessutom elevernas 

synpunkter och motiverade svar. Därefter diskuteras resultatet i en slutdiskussion, dels utifrån syftets 

tre frågeställningar och dels genom återkoppling till det som lyfts fram i kapitlet Bakgrund för att 

därmed uppnå examensarbetets syfte.  

6.1 Sammanfattning av elevernas religiösa bakgrund  

Kerstin von Brömssen pekar på att elevens eventuella religiösa bakgrund bidrar till att eleven finner 

religionskunskap intressant. För att undersöka detta ställdes frågor om elevernas relation till någon 

religion och även om deras föräldrar relation till religion. Det som kommer fram med frågorna 4 och 

5 är att 17 elever anger svaret icke religion på frågan, vilken är din religion, anger 15 elever icke 

religion på frågan om föräldrarnas tillhörighet. Det är med andra ord ungefär häften av elever och 

föräldrar som har en tydlig religionstillhörighet. Då föräldrars åsikter, tankar och tro i mångt och 

mycket påverkar deras barn och unga drar jag slutsatsen att dessa 13 elever ingår i den kategori som 

jag fortsättningsvis kallar elever med ”religiös bakgrund”. Övriga elever ingår då i den kategori som 

jag då kallar elever med ”icke religiös bakgrund” Vidare undersöktes om eleverna genomgått någon 

form av religiös rit. 24 av eleverna angav att de var döpta i Svenska kyrkan varav 14 elever har deltagit 

i konfirmationsundervisning i Svenska kyrkan. Dessa 14 elever har då genom ett fritt val, kan jag anta, 

av någon anledning valt att konfirmera sig, fria val bör tas hänsyn till i tolkningen av elevernas religiösa 

bakgrund. Av dessa 14 elever har 8 angett sina föräldrar som icke religiösa. Konfirmationen kan antas 

bero på ett traditionellt mönster vilket förmodligen även det höga antalet döpta (24 av 30) gör. Om 

man då, enligt Skogars förslag, använder sig av begreppet tradition istället för religiös rit kan det tänkas 

att fler personer som är döpta och konfirmerade eventuellt skulle kunna medge en kristen tillhörighet.54 

Men å andra sidan kanske detta, med tanke på Thurfjells undersökning, bli problematiskt.55  

För att beskriva elevernas religiösa bakgrund följer nu en kommenterande sammanfattning av vikten 

av religion i elevernas eget liv och i deras hemmiljö, samt deras tillhörighet till någon religion eller 

icke-religion. För 3 av 30 elever har religionen en viktig plats i deras liv likaväl som i deras hem och 

familj. Dessa elever känner sig även helt hemma eller lite hemma i någon av religionerna. Resterande 

elever som svarat att religionen, antingen för dem själva eller i deras familjer är varken viktig eller 

oviktig, kan antas förhålla sig ganska likgiltigt till religionen. Här kan jag tänka att det Thurfjell 

beskriver, dvs att religionen blivit något man inte riktigt kan identifiera sig med, stämmer väl in på 

detta stora flertal av de elever som deltagit i denna undersökning. På det personliga planet syns religion 

vara relativt likgiltigt medan de inte visar samma förhållningssätt till religionsämnet som sådant. 

Thurfjell stämmer även väl in på frågan vad eleverna helts vill kalla sig. Av alla elever är det möjligt 

att tolka så att endast tre elever har någon form av personlig relation till eller känsla för något 

överjordiskt, något större än människan genom att betrakta sig som religiös eller troende. Av dessa tre 

                                                 
54 Skogar, 2000 
55 Thurfjell, 2015 
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är det då en elev som vill bekänna sig som religiös kristen, en som troende kristen och en som troende 

muslim. Det är möjligt att tolka de tre tvivlarna så att de mer medvetet än ungdomar överlag funderar 

över tro och livsfrågor. De känner sig litet hemma i kristendom och litet hemma i icke-religion.   

6.2 Sammanfattning av elevernas inställning till det centrala innehållet  

För att då se vilken inställning eleverna har till innehållet i undervisningen i religionskunskap som 

ämne ställdes fråga 11 formulerad med svarsalternativ hämtade från kursplanen i Gy 11. Majoriteten 

av eleverna tyckte att Gy 11:s centrala innehåll är viktigt att arbeta med och diskutera. Av de sex 

delmomenten finner majoriteten dels de etiska frågeställningarna och dels vad människor från olika 

religioner tror på vara det viktigaste momenten. När det gäller etiken är det möjligt att eleverna är mer 

intresserade av ha det etiska och moraliska frågorna borde utgå ifrån och diskutera samhällsstrukturen 

och dess normer än att ha sin utgångspunkt i religionen. En av eleverna uttryckte det så: ”Dock med 

mer inriktning på samhället än själva religionen”. Man kan tycka att det är märkligt att få elever anser 

livsfrågorna som viktigt, vilka ofta har ansetts vara det som främst intresserar eleverna. Som jag redan 

har visat gav en av eleverna kommentaren: ”Dessa frågor kan leda till depression.” Jag kan anta att 

detta kan bero på att eleven menar, att då dessa frågor inte kan besvaras upplevs de både svåra och 

onödiga. Momentet handlar till exempel om vad som händer efter döden och livets uppkomst, och då 

så att säga i stort sett obesvarbara.  Det kan verka förvirrande för någon som är osäker i sig själv och 

kanske till och med ifrågasätter meningen med livet, och upplever att andra anser sig besitta absoluta 

sanningen. Allra minst intressant att ägna sig åt är frågor om relationen mellan religion och vetenskap. 

Resultatet av enkätsvaren visar i stort att eleverna har en positiv inställning till ämnets innehåll 

eftersom av de sammanlagda delmomentens svarsalternativ är 76 markerade som viktigt och 73 som 

ganska viktigt, medan 27 är markerade som inte allas viktigt.  

Bland det innehåll som kursplanen anger som centralt innehåll är kunskaper om hur människors 

identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning utifrån religionernas urkunder. Detta 

delmoment har av eleverna bedömt som näst viktigaste, vilket jag tolkar beror på elevernas intresse 

för att förstå människors olikheter i vårt mångkulturella samhälle. Mest sannolikt syftar den elev som 

ger kommentaren ”Kanske inom beteenden, för att ej förnedra eller förminska” på människor med 

annan kulturell bakgrund då deras handlingar, tankar, beteende och klädsel kan upplevas främmande. 

Här tolkar jag det så att eleven frågar efter en  klarare bild och en förståelse för de många flyktningar 

som vi under en period nu mottagit på grund av oroligheter runt om i världen. En annan elev säger 

ungefär detsamma: ”Det är viktigt att förstå att vi alla är människor med lika mycket värde, oavsett 

vilken religion man tillhör. Men olika religioner kan ge uttryck i andra tankar och levnadssätt, och det 

är viktigt att förstå också.” (citat 4)     

Fråga 12 i enkäten syftar även den till elevernas inställning till det centrala innehållet i ämnet 

religionskunskap men har, som jag tidigare visat, sitt fokus på elevens förvärvade kunskaper och 

lärande. Hur uppfattar då eleverna det som kursplanen i Gy 11 mot bakgrund av vad det centrala 

innehållet anger att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. Här handlar det alltså 

om elevernas inhämtade kunskaper och vilka förmågor det ska tillägna sig? Sammantaget 

svarsalternativen stämmer ganska mycket och stämmer helt och hållet är det tydligt att majoriteten av 

eleverna anser att de genom undervisningen får förståelse för den religiösa och kulturella mångfalden 
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i samhället. Endast 2 av 30 elever var av en annan åsikt.  Den ena anser att påståendet i fråga 12a (se 

tabell 6) stämde ganska litet och den andra väljer alternativet vet inte. Däremot anser en mindre del av 

eleverna att påståendena, dels ... jag kan få förståelse för att vissa människor väljer att vara religiösa 

(fråga 12b) och dels, … jag tycker att det är intressant att reflektera över och diskutera olika 

trosföreställningar, livsfrågor och etiska/ moraliska ställningstaganden (fråga 12c), i lägre grad ligger 

i linje med deras uppfattning om vad undervisningen i religionskunskap ska ge förutsättningar att 

utveckla. 10 elever ansåg att påståendena i fråga 12b och 12c stämmer inte alls respektive stämmer 

ganska litet. En väljer jag vet inte. Man kan också se tabellen ur två perspektiv, ett positivt och ett 

negativt. På varje delmoment (a-c) ligger elevernas sammanslagna svar på den positiva sidan genom 

valen av 68 positiva svarsalternativ jämfört med den negativa sidan som landar i 22 negativa 

svarsalternativ. 

6.3 Trygghet och relevans i religionsundervisningen 

Fråga 13 ställdes utifrån syftet att undersöka elevens egen trygghet i att tala öppet om 

ställningstaganden inom religion och livsåskådningar. Fler än hälften av eleverna, 18 av 30, känner sig 

helt bekväma med att tala öppet om sin tro eller icke-tro. En av eleverna uttrycker sig så att det inte är 

något problem: ”För jag skäms inte över vad jag tycker och tänker. Sedan älskar jag att diskutera 

religion.” (citat 11) Alla känner kanske inte samma entusiasm som denna elev, 6 av eleverna känner 

sig dock ganska bekväm i att tala om sin eventuella tro. 6 elever tycker att religion och trosfrågor är 

något privat och är inte alls bekväm i att diskutera dessa frågor öppet och har då valt svarsalternativet: 

inte bekväm, min tro är något privat. En elev uttryckte sig så att: ”Jag tycker att min tro är privat och 

vill helst inte prata med andra människor om det.” (citat 12) I bakgrundskapitlet lyftes en intervju som 

Kittelman Flensner genomförde i samtal med läraren Eva-Lena Holm. Holm menar att hon sett en 

förändring i klassrummet där eleverna mer och mer vågar tala öppet om sin inställning och sin egen 

relation till religion och livsfrågor.56 Holms teori till denna förändring är att fler och fler offentliga 

personer inom populärkulturen erkänner sig som troende, vilket då öppnar upp för ungdomar att våga 

stå för och tala om sin tro eller icke-tro med andra och föra en diskussion om det i klassrummet. 

I den sista enkätfrågan gav eleverna sin syn på religionsämnets relevans i dagens samhälle. Att  25 av 

30 elever använder sig av svarsalternativet ja på denna fråga och endast 5 valt alternativet nej kan 

kanske förklaras av det jag nyss lyfte fram angående Holms intervju. Jag finner att denna fråga 14 har 

gemensamt med föregående fråga just det att vi numera ofta förväntar oss att få motsatta svar. En av 

eleverna motiverar religionsundervisningens relevans genom förståelsen för andra: ” Det ger oss en 

förståelse för de miljoner troende, som finns i flera samhällen där detta är ideal.” (citat 31) En annan 

av eleverna ger uttryck för det rakt motsatta genom att säga: ”Tycker att undervisningen är onödig. 

Man ska inte bli påverkad som ung. lär ut etik och moral istället.” (citat 24) 

  

                                                 
56 Kittelman Flensner, 2016 
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6.4 Slutdiskussion  

I detta sista avsnitt diskuteras resultatet av det insamlade enkätmaterialet mot de teorier som jag lyft 

fram i det kapitel som utgjort bakgrunden till enkätstudien. Därmed besvaras syftes tre frågeställningar.  

6.4.1 Elevernas uppfattning om syftet med religionsundervisningen  

Den första frågan i syftet var: Vilken inställning har eleverna till det centrala ämnesinnehållet och hur 

stämmer detta mot hur de uppfattar ämnets syfte? Resultatet av enkäternas svar visar att majoriteten 

av eleverna anser att undervisningen i ämnet är viktigt och dessutom att de anser att undervisningen i 

religionskunskap är viktigt i dagens mångkulturella samhälle. Av det centrala innehållet, som anges i 

kursplanen i Gy 11, som eleverna finner mest intressant och viktig att arbeta med, framgår både i 

elevernas svar på frågeställningarna och i de många kommentarerna som motiveringarna. Detta 

innehåll behandlar hur religionen kan dels ses och diskuteras i ett identitetsskapande perspektiv och 

dels i det etiska perspektivet. Majoriteten av eleverna syns alltså mest intresserade av den undervisning 

som behandlar dessa två perspektiv. Men överhuvudtaget, vilket jag pekade på i den kommenterande 

sammanställningen visar resultatet att långt fler av eleverna, närmare bestämt 2/3, har en positiv 

inställning till ämnets innehåll.   

När det då handlar om ämnets syfte, eller med andra ord, elevernas lärande av kunskaper och förmågor 

som de kan utveckla vidare prioriterades förståelsen för den religiösa och kulturella mångfalden i 

samhället. Men även förståelsen för att människor väljer att vara religiösa och de etiska och moraliska 

frågeställningarna visar sig vara av betydande vikt för eleverna.  

I kommentarerna där de uttryckt sina åsikter visar elevernas på ett engagemang att få en förståelse för 

medmänniskor med en annan kulturell bakgrund än den egna. Jag vill lyfta fram två citat, givna av två 

olika elever, om deras uppfattning av ämnets innehåll i religionskunskapen:  

Helt allmänt tycker jag att ämnet är ganska ointressant men vissa delar av religionsundervisningen 

är ändå relativt viktigt att ha kännedom om man råkar stöta på en extremt religiös person ex. (citat 

3) 

Jag vet inte vad jag tycker om läroplanen, men jag tycker om att läsa religion. Det kanske inte 

känns relevant som ett skolämne men det är dock fortfarande viktigt att läsa på om att man möter 

en situation som kan misstolkas. (citat 2) 

Det dessa citat har gemensamt, och vilket jag anser som viktigt att ta fasta på, är att trots att eleverna 

inte alltid delar samma inställning till religionsämnet, så anser de att vissa delar i undervisningen 

verkligen bör behandlas. De vill få kännedom om hur inflytandet från religion och livsåskådningar har 

påverkat och fortfarande påverkar, och hur religion och livsåskådningar har format och fortfarande 

formar individ och samhälle.   

Som Skogar har visat handlar religion och livsåskådning om mer än enbart religion och gudsdyrkan. 

Han menar att en religionslärare behöver ha kunskaper i samhällsvetenskapliga och historiska 

perspektiv för att kunna sätta in religionerna och livsåskådningen i sitt sammanhang. Det Skogar säger 
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blir viktigt med tanke på hur eleverna kommenterar religionens inflytande över människa och 

samhälle. Skogar framhåller även betydelsen av att läraren kan förstå mångfalden religiositet i 

inifrånperspektiv lika väl som man kan diskutera religionerna i ett utifrånperspektiv för att kunna 

bedriva en fruktbar undervisning. Tidigare citerade jag Skogars mening i det att han betonar: ”Vi måste 

med andra ord både vara lyssnande och kritiska, kunna leva i växelspelet mellan delaktighet och 

distans.”57. För min del anser jag att detta är grundläggande för en lärare, då min uppfattning om 

religion är: Ingen kultur utan religion, ingen religion utan samhälle, och inget samhälle utan kultur. 

Alla dessa tre byggstenar hör och har alltid hört ihop och bildar mänsklighetens historia.   

Det eleverna anser som mindre viktigt i religionsundervisningen är frågor som rör relationen mellan 

religion och vetenskap samt religioner och livsåskådningars syn på livsfrågorna. Detta tolkar jag som 

att eleverna anser att den ”traditionella” innehållet i undervisningen inte relaterar till eleverna på 

samma sätt som frågor som rör människors identitet såväl som etik och moral som bestämmande för 

människors olika sätt att leva, både på ett individuellt och ett kollektivt plan. Detta kan jag anta bero 

på att eleverna lever i ett samhälle som är mångkulturellt, vilket de mest troligt inte undgått att 

upptäcka. De lever även i ett både sekulariserat och postkristet samhälle, vilket däremot mest sannolik 

är svårare för nutidens gymnasieungdomar att upptäcka då de är födda in i det samhället. En möjlig 

slutsats att dra är att det är genom mångfalden som det finns en ingång till elevernas lärande. 

6.4.2 Har bakgrunden betydelse? 

Den andra syftesfrågan, vilken roll spelar elevens egen bakgrund för intresset av ämnet 

religionskunskap och uppfattning om ämnets relevans i dagens mångkulturella samhälle? visar sig i 

denna undersökning inte ha någon större betydelse för elevernas intresse för ämnet religionskunskap, 

trots att 25 av 30 elever anser ämnet som viktigt i dagens sekulariserade och mångkulturella Sverige. 

Besvaras frågan genom forskning som lyfts fram i bakgrunden, speciellt von Brömssen, är det högst 

sannolikt att elevers bakgrund har en avgörande roll för hur de upplever religionskunskap som ämne i 

skolan. Här syftar jag på Sjöbergs undersökning av ett stort antal gymnasieelevers attityder till religion 

och religionsundervisning. På alla områden, utom när det handlar om relationer, visar sig elever med 

religiös bakgrund se en större nytta och mening i att engagera sig åt religionsämnets frågor.58  

Det är naturligtvis inte möjligt att jämföra Sjöbergs59 undersökning med resultat av den undersökning 

det här är frågan om. För det första innebär resultatet av elevernas att frågan i det närmaste blir 

obesvarbar. Få elever i denna grupp visar sig ha någon mer påtaglig religiös bakgrund, varken när de 

ser på sig själva eller sina föräldrar. Det resultat som min undersökning visar gälla för dessa elever är 

att de flesta har en öppenhet och vilja att få förståelse för religion. Frågan om elevernas attityd till den 

religiösa människan besvarades genom påståendet att kunskaper i ämnet innebär att man kan få 

förståelse för varför vissa människor väljer att vara religiösa (12b). Endast elev kunde tycka att detta 

inte alls stämmer, medan hälften (15 av30) av eleverna kunde mena att det stämmer ganska mycket, 

och fem elever att det stämmer helt och hållet med deras egen uppfattning om vad kunskaper i ämnet 
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58 h, www.skolverket.se   
59 Ibid. 
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religion innebär. Svaren menar jag tyder på en positiv syn och öppenhet, om än det inte pekar på en 

religiös bakgrund. Sett till att sjutton av eleverna betraktar sig som icke religiösa och att femton elever 

även förstår sina föräldrar så – förutom att de kan bedöma att man kan vara både kristen eller tillhöra 

en religion och vara icke religiös på sammagång vilket jag finner mer som en kulturell markering – 

tolkar jag det så att elevens bakgrund inte spelar någon större roll i denna elevgrupp, för intresset av 

ämnet och uppfattningen om ämnets relevans i dagens mångkulturella samhälle. 

En elev skriver:  

I Dagens sekulariserade Sverige känner jag att det är viktigare att ta upp frågor som rör hur man 

ska bete sig i kontakt med individer från olika religioner. Detta för att ej förnärma eller ”vara elak” 

emot dessa. (citat 23) 

Samtidigt som en elev, vilken jag av undersökningens resultat inte tolkar som representativ för 

gruppen, menade att: ”Jag känner att jag inte har nån nytta av att veta sånt.” (citat 8) och på annat 

ställe: ”Som sagt har ingen nytta av det.” (citat 26)  

Att bakgrunden, eller uppväxtförhållandena, inte visade sig ha någon större betydelse för elevernas 

uppfattning om ämnet anser jag visa på att eleverna är samhällsmedvetna och dessutom uppdaterade i 

oroligheterna runtom i världen, tillika då även intresserade av att lära sig mer om hur och varför vissa 

situationer kan sägas ha sitt ursprung i religionen. Följande citat visar på att ämnets syfte, dvs de 

kunskaper och förmågor eleverna enligt Gy 11 ska förvärva i ämnet religionskunskap, bidrar till en 

mer nyanserad bild av omvärlden än den vilken oftast presenteras i media:  

Tycker att man får insikter och kunskaper man inte får i det privata när religionen inte spelar någon 

roll i ens liv utanför skolan. (citat 22) 

Det är väl alltid bra att veta var andra kommer ifrån, och vilka värderingar de kan tänkas ha. 

Kunskap → förståelse→ acceptans. (citat 27) 

Absolut! För det är väldigt viktigt att veta om religionerna så man inte gör narr av den personen 

eller något liknande. (citat 25) 

Jag tycker att det är viktigt för just nu så blandas så otroligt många kulturer och religioner pga tex. 

Flykt/ invandring. (citat 29) 

Här kan jag peka på vad som tidigare sagts om von Brömssen, i anslutning till Sjöborgs undersökning, 

vilken hon finner visa på intressanta och viktiga aspekter för lärare och lärarutbildning. Som lärare bör 

vi ägna mer tid åt didaktikens grundläggande frågor – vad, hur, varför, och inte minst enligt min 

mening frågan, för vem – så att undervisning och lärande i större omfattning relaterar till elevernas 

eget vardagsliv och sätt att tänka. Von Brömssen betonar det nödvändiga i, med tanke på alla elever, 

att diskutera och reflektera över hur religionskunskapen:  

… kan och bör vara i ett alltmer pluralistiskt samhälle, och hur vi kan få alla elever att uppleva 

ämnet som intressant och relevant, givet att elever med självklarhet har olika bakgrunder.60 

                                                 
60 h, www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/


 

 35 

I samband med de citera kommentarerna eleverna gav vill jag även peka tillbaka på Thaléns diskussion 

om det andliga vacuum i det samhälle som eleverna lever i. I första hand tog jag fasta på Thaléns 

resonemang om en möjlig och medveten både-och-pedagogik, som öppnar för en undervisning som 

vågar jämföra och diskutera de särskilda religionernas mångfald. Vad som är positivt och vad som är 

negativt, begripligt och obegripligt, med ett språk förankrat i elevens vardag. Den handlar om att 

kritiskt granska historiskt nedärvda traditioner och idéer, från en förfluten tid och föråldrade 

samhällsmönster, för att undersöka huruvida de har något att säga, och i sådana fall vad de har att säga 

i den verklighet som eleverna lever i. Som jag tolkar Thalén tänker jag att denna både-och-pedagogik, 

är tillämpbar på allt som anges i Gy 11 som centralt innehåll, dvs inte enbart i arbetet med de historiska 

religiösa urkunderna. Att kritiskt ganska och diskutera religionens innehåll och uttryck är enligt min 

mening ett fruktbart sätt att arbeta med religionernas mångfald.  Alla moment i undervisningen och 

lärandet ska ha målet att vidga elevernas kunskaper och förståelse för det komplexa i religionernas 

innehåll och uttryck. Som Thalén menar kan en sådan form av både-och-pedagogik i 

religionsundervisningen visa på att elevernas inledande känsla av negativitet mot ämnet inte behöver 

innebära sanningen om vad religionen betyder för människor.61 Förhoppningsvis kan de i ett vaknande 

intresse finna att religionen faktiskt, på ett eller annat sätt, kan ha betydelse för människor. 

Till detta som nu har nämns läggs Skogar som betonar vikten för en lärare att kunna vara i en 

mångfaldig verklighet med uppgiften att bidra till de ungas växande, bland annat genom att stimulera 

till kritiskt tänkande. Till detta tänkande hör, enligt Skogar, att genom ett tolkande sätt försöka förstå 

hur de ledande inom de olika religionerna och livsåskådningarna tolkar sin religion. Därför, menar 

Skogar, behöver vi som lärare ställa den första frågan ”... vems religion eller livsåskådning? Är den 

enskilda människans ståndpunkt i överenstämmelse med de andliga ledarnas och de officiella 

deklarationernas”?62 Detta förhållningssätt finner jag ligga nära det jag nyss lyfte fram ur Thaléns 

resonemang. Dessutom pekar Skogar på att vi som lärare borde fundera på om det är, som han uttrycket 

det, lika bra att först som sist börja använda begreppet tradition istället för religion. Anledningen till 

detta är att människors tolkningar och syn på livet ständigt finns i någon form av tradition. Vi är 

”språkliga och historiska varelser”, vilket gäller på alla plan som enskild och kollektiv individ .”63 

Begreppet tradition är mer passande eftersom det rymmer så mycket mer, då religion och livsåskådning 

handlar om mer än enbart religion och gudsdyrkan. Eleverna har genom sina kommentarer och 

motiveringar visat att en lärare behöver ha kunskaper om samhället och förmåga att se de historiska 

skeendena för att på ett tillfredställande sätt kunna sätta in religionerna och livsåskådningen i sitt 

sammanhang. Detta finner jag vara nödvändigt för att kunna ge eleverna en möjlighet att förstå och 

förhoppningsvis förankra religionsundervisningen i något de själva kan relatera till.  

6.4.3 Elevens engagemang och trygghet i ämnet 

Med den tredje syftesfrågan, förmår undervisningen i ämnet religionskunskap att engagera eleverna i 

ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner om tro och livsåskådning? Om inte, vad saknas då i 

den didaktiska urvalsprocessen, dvs urvalet av innehåll och metoder? Genom enkäterna har jag visat 
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att eleverna i denna grupp i det stora hela deltar i diskussioner om dels sina egna tankar och 

övertygelser dels vad andra människor tänker om tro och livsåskådning. Som jag tolkar elevernas svar 

i det insamlade materialet är att denna grupp som jag nyss nämnde är positivt inställda, nyfikna och 

engagerade i religionsämnets frågor. Eleverna förefaller, åtminstone inte i det som går att utläsa genom 

enkäterna inte brottas med frågan som Thurfjell diskuterar: ”Varför är det lite pinsamt att vara kristen”? 

Snarare vill jag mena att eleverna visar på en vilja att förstå den religiösa människan, vilket jag även 

tidigare har nämnt. Orsaken till det pinsamma står, enligt Thurfell, att hitta i det sociala samspelet som 

i mångt och mycket är en fråga om status och inflytande, inte minst bland de unga och då i skolan. Det 

handlar om att få erkännanden vilket kan ske genom social inkludering, exkludering och kategorisering 

av individer i olika grupper. Med tanke på ”det gudlösa folket”, som Thurfjell diskuterar borde elever 

som kallar sig kristna inte tilldelas någon direkt status i ett postkristet samhälle. I ett sådant samhälle 

mest sannolikt borde höra hemma i de lägre skikten i samhället, och även i skolan. Thurfjell 

sammanfattar det hela så att: ”Därför upplever kristna som identifierar sig med den sekulära 

majoritetskulturen sin religiositet som genant.”64  

I den elevgrupp som deltagit i studien framträder inte några speciella betänkligheter i att dela med sig 

av sina tankar och åsikter, men detta syns vara under förutsättning att eleven, så att säga med Thurfjells 

uttryck tillhör den sekulariserade majoritet kulturen. Tre av eleverna som identifierar sig som icke-

religiös, och som känner sig helt bekväm att tala om sin tro eller icke-tro, skriver i sina motiveringar:  

För jag skäms inte över vad jag tycker och tänker. Sedan älskar jag att diskutera religion. (citat 11)  

I ett så sekulariserat land som Sverige så är det inte ”konstigt” att vara icke troende. Jag känner 

mig därför helt bekväm med att prata om att jag är icke-troende. (citat 15) 

Eftersom jag inte skulle säga att jag är troende skulle jag känna mig bekväm. Men om jag var 

troende skulle jag vara rädd att inte bli respekterad och då skulle jag inte känna mig bekväm. (citat 

20) 

En av de tre eleverna som definierar sig som tvivlare och känner sig inte bekväm med att tala om sin 

tro inför klassen. Det är inte omöjligt att tolka denna elev så att ungdomarna kan  känna ett visst  krav 

från det sekulära majoritetskulturen att hellre än tvivlare definiera sig som ateist. Att det kan förhåller 

sig så framgår i det eleven säger: 

Bara att säga att man inte är ateist gör att många dömer. Jag tycker inte att min trosuppfattning är 

relevant för religionsundervisningen. (citat 10)  

Även om eleverna inte vet vad de ska tro, så kan de känna sig ganska bekväm och till och med helt 

bekväm med att tala om hur de tänker kring om frågor om tro. Tre av eleverna uttrycker sig på följande 

sätt:  

Min tro är inte så stark för att enligt mig finns det inte tillräckligt med bevis för att jag ska kunna 

tro att sakerna i tex bibeln skulle kunna vara sanna. (citat 9) 
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Ser det inte som något pinsamt. (citat 16) 

Jag känner att jag vet vad jag skulle prata om, om jag skulle göra det nån-gång. (citat 18) 

Hur tänker elever, som mest sannolikt inte kan bedömas helt och hållet tillhöra den svenskasekulära, 

majoritetskulturen som är uppvuxen med muslimska föräldrar, och då kan sägas ha en fot i den ena 

och en fot i den andra kulturen. Den först citerade eleven identifierar sig som troende, den andra som 

ateist och båda två känner sig ganska bekväma med att tala om sin tro. Men här kanske det bör tilläggas 

att den troende muslimen har vid sidan om noterat att det känns helt bekvämt i de frågor där eleven 

känner ansvar för att ge fler perspektiv.  

Jag deltar till att berätta för jag känner ett ansvar att ge fler perspektiv, vissa frågor är lättare att 

diskutera om än andra. (citat 13) 

Jag skäms inte direkt över att vara icke-troende, men det känns som att de flesta förväntar sig att 

jag ska vara en troende muslim pga mitt utseende vilket kan vara ganska obekvämt. Men bland 

muslimer väljer jag istället att oftast ljuga eller att undvika frågan när det handlar om tro eftersom 

att jag ej vill att de ska döma mig och min familj utifrån det. (citat 19) 

Resultatet av enkäterna visar på vad jag kan kalla ett paradoxalt resultat. Jag inledde diskussionen med 

att säga att resultatet av enkäternas svar visar att majoriteten av eleverna anser att undervisningen i 

ämnet är viktigt i dagens mångkulturella samhälle. Att det mest intressanta bedömts vara det 

identitetsskapande och etiska perspektivet. Överhuvudtaget visar 2/3 av eleverna att det har en positiv 

inställning till ämnets innehåll. Angående ämnets syfte, dvs. elevernas lärande av kunskaper och 

förmågor som de kan utveckla vidare, visar eleverna att förståelsen för att människor väljer att vara 

religiösa samt de etiska och moraliska frågeställningarna vara av vikt. Samtidigt identifierar sig den 

största gruppen av eleverna sig som ateister. Kanske stämmer Dawkins argument in på det svenska 

samhälle som Thurfjell definierat som dagen postkristna, sekulära samhälle. I tidigare kapitel (se sid. 

9) citerades Dawkins uppfattning i Illusionen om Gud, om hur människan bör förhålla sig till sin tro. 

Där Dawkins betonar att människor inte ska behöva skämmas över att vara ateister då Dawkins menar 

att det snarare är något att vara stolt över då det, i de flesta fall, visar på att man är en individ med ett 

sunt självständigt tänkande.65 Thurfjell menar att ordet kristen fått en stämpel som något konstigt och 

annorlunda vilket kan jämställas det Dawkins framhäver som synonymt med ordet ateist, vilken 

Dawkins menar tilldelats en ful och skrämmande innebörd.  

I bakgrundskapitlet lyftes en intervju som Kittelman Flensner genomförde i samtal med läraren Eva-

Lena Holm. Holm menar att hon sett en förändring i klassrummet där eleverna mer och mer vågar tala 

öppet om sin inställning och sin egen relation till religion och livsfrågor.66 Holms teori till denna 

förändring är att fler och fler offentliga personer inom populärkulturen erkänner sig som troende, vilket 

då öppnar upp för ungdomar att våga stå för och tala om sin tro eller icke-tro med andra och föra en 

diskussion om detta i klassrummet. Kanske är det detta som resultatet av enkätstudien återspeglar. 

                                                 
65 Dawkins, 2012:13f  
66 Kittelman Flensner (2016) 
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6.5 Avslutande didaktiskdiskussion  

Det kan tänkas att läraren i sin didaktiska urvalsprocess genom ett oreflekterat didaktiskt urval riskerar 

att nå det motsatta syftet med undervisningen, i von Brömssens exempel, skapa  en ”andrafiering”, en 

bild av religion som något totalt främmande och många gånger obegripligt för unga i dagens 

samhälle.67 Religion kan framställas som ”ett måste”, något som binder människan med bojor och 

kättingar, vilket enligt min mening inte är en ovanlig bild av religioner. Likt von Brömssen, ser även 

Osbeck risker med att lärarna inte ägnar tid åt den medvetna didaktiska reflektionen. Följden blir en 

stereotyp undervisning genom att läraren lyfter fram religionerna som starkt regelstyrda, och genom 

att låta de mer traditionella och konservativt styrda dragen känneteckna en religion skapa bilden av 

religiösa traditioner dom uniforma och fossila68. Då kan jag anse att det inte är förvånande att en av 

eleverna i enkätundersökning säger i sin synpunkt på ämnesinnehållet att:” Jag känner att jag inte har 

nån nytta av att veta sånt.” (citat 8)   Enligt min mening visar denna elevkommentar, tyvärr, en allmän 

bild av vad jag själv erfarit är elevers generella känsla för ämnet. Som lärare ger detta en känsla  av 

misslyckande med att nå fram till eleven och kunna visa de fantastiska och intressanta sidor som ryms 

i ämnet religionskunskap. Att elever har en negativ, förutfattad mening och inställning till ämnet som 

ointressant och onödigt menar jag i hög grad kan bero på lärarens brister i den didaktiska reflektionen. 

Om religions undervisning, i brister på reflektion över de didaktiska frågorna, tenderar det att göra 

undervisningen till något slentrianmässig, och religionerna till något statiskt som innebär att 

religionerna ter sig som konstiga och långt från ungdomarnas sekulariserade vardagsliv, är risken att 

religionsämnet förstår för eleverna som långt från människors liv och verklighet.69 

Allra sist vill jag betona att det kommer alltid att var en utmaning för lärare att finna en 

religionsdidaktik, som i en värld av ständig förändring ska göra rättvisa åt religionsämnet som även 

det då måste stå i ständig förändring. 

  

                                                 
67 j, www.skolverket.se  
68 a, www.skolverket.se  
69 a, www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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Sätt kryss för det som stämmer in på dig 

Bilaga 1. 

 Hur tänker du om religion, tro och religionsundervisning? 

Detta frågeformulär ingår i mitt examensarbete som undersöker religion som ämne i gymnasie–

skolan.  

Som lärare tycker jag att det är viktigt att veta hur du som elev tänker om religion, tro och 

religionsundervisning. Jag är tacksam för att du vill fundera över hur du tänker och ge svar på mina 

frågor. 

Sätt kryss för de svarsalternativ som stämmer bäst för dig. Glöm inte att skriva in din text på de 

tomma raderna. Om inte raderna räcker till för det du vill skriva kan du skriva på baksidan. 

___________________________________________________________________________ 

1. Jag är ...  tjej  kille 

2. Jag är född i (land)___________________________________________________ 

3. Jag är uppvuxen i (land)______________________________________________ 

 

4. Vilken är din religion? (till exempel kristendom, islam, hinduism, icke-religiös osv.) 

______________________________________________________________________ 

 

5. Vilken är dina föräldrars religion? (till exempel kristendom, islam, hinduism, icke-religiös osv.)  

______________________________________________________________________ 

1. Inom de flesta religioner finns olika riter som markerar viktiga händelser i livet, till 

exempel födelse och övergången från barn till början på vuxenlivet. I kristendom finns 

konfirmation, i judendom bar mitzvah (killar) och bat mitzvah (tjejer), i islam koranstudier 

osv.  

b1. Om ja, var din ceremoni kopplad till någon religion eller speciellt trossamfund alternativt 

något icke-religiöst sammanhang, förening / organisation? I så fall, vilken / vilket?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

a. Är du döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet sammanhang?  

 

 Ja 

 

 Nej 

 

 Vet inte 

    

 

b. Hölls det någon annan ceremoni (t ex namngivning) för dig? 

 

 Ja 

 

 Nej 

 

 Vet inte 



 

 42 

     Inte alls  

   Litet

   Helt och 

hållet 

c) Är du konfirmerad i Svenska kyrkan eller annat kristet sammanhang?  Ja  Nej 

d) Har du deltagit i annan undervisning liknande konfirmationen?   Ja   Nej 

d1. Om ja, var den undervisning du deltog i kopplad till någon religion eller speciellt tros–samfund 

alternativt något icke-religiöst sammanhang, förening / organisation? I så fall, vilken / vilket? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Hur viktig är religionen för dig  

 

 1. Mycket viktig 

  

   
 2. Ganska viktig 

 3. Varken viktig eller oviktig 

 4. Inte särskilt viktig 

 5. Inte alls viktig 

 

8. Hur viktig är religionen i din familj / i ditt hem  

 

 1. Mycket viktig 

 2. Ganska viktig 

 3. Varken viktig eller oviktig 

 4. Inte särskilt viktig 

 5. Inte alls viktig 

  

9. Känner du att du hör hemma i ... 
 

Kristendom    

Islam    

Icke-religion    

En annan religion, nämligen     

 

10. Vad vill du helst kalla dig?   

 Religiös     

 Troende 

 Tvivlare 

 Ateist 

 Vet inte     

 Annat, nämligen 

___________________________________________________________________

_ 
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11. Läroplanen – Gy 11 – ger anvisningar om bland annat följande två punkter: 

 1. Vad som är viktigt för en lärare att arbeta med i undervisningen.  

 2. Vilka kunskaper som är viktiga för dig som elev att lära och utveckla.  

Markera hur du tänker och tycker om det som anges som viktigt att arbeta med och diskutera under 

lektionerna i religionskunskap? (sätt bara ett kryss på varje rad) 

 

 

 

 

 

 

    

De olika religionernas och åskådningarnas tros–

uppfattningar, t ex om Gud  / gudar, människan och världen   

 

 

 

 

 

 

    

Jämföra likheter och skillnader i religionernas och livs–

åskådningarnas uppfattningar, dvs undersöka vad människor 

tror på och varför man utför vissa riter, deltar i olika 

ceremonier och firar bestämda högtider   

 

 

 

 

 

 

    

Jämföra religionernas och livsåskådningarnas svar på 

livsfrågorna, t ex frågor om livets uppkomst, vad som händer 

efter döden och meningen med livet 

 

 

 

 

 

 

    

Att få kunskaper om hur människors identitet kan formas i 

relation till religion och livsåskådning utifrån t ex Koran och 

Bibel och andra sk heliga skrifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Att få kunskaper om hur relationen mellan religion och  

vetenskap kan uppfattas, t ex vad gäller föreställningar 

om skapelse och evolution 

 

 

 

 

 

 

    

Att diskutera etiska frågeställningar, t ex frågor om vad som 

kännetecknar ett gott liv och ett gott samhälle, och begrepp 

som värden, demokrati, jämlikhet och solidaritet  

 

 

 

 

 

 

    

    
 Här får du gärna skriva synpunkter på läroplanens anvisningar och vad du själv tycker 

i fråga om ämnet religion. (Använd baksidan om raderna inte räcker till) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________ 

Viktigt  

 

 Ganska  

  Inte 

alls 

   

  

     

viktigt  

    viktigt 



 

1 

 

12. Hur väl stämmer följande påståenden med din egen uppfattning? 

 
 

Kunskaper i ämnet religion innebär 

att … 

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska 

litet 

Stämmer 

ganska 

mycket 

Stämmer 

helt och  

hållet 

  

Vet inte 

 

... jag kan få förståelse för den religiösa 

och kulturella mångfalden i samhället   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

… jag kan få förståelse för att vissa 

människor väljer att vara religiösa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

… jag tycker att det är intressant att  

reflektera över och diskutera olika 

trosföreställningar, livsfrågor och etiska 

/ moraliska ställningstaganden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

13. Vad känner du inför att berätta om din egen tro eller icke-tro för klassen? 

 

 Helt bekväm 

 Ganska bekväm 

 Inte bekväm, min tro är något privat 

saker  
 Motivera gärna ditt svar (Skriv på baksidan om raderna inte räcker till) 

_______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

14. Upplever du religionsundervisningen som relevant och viktigt i dagens 

moderna,       

     mångkulturella 

och sekulariserade samhälle?           Ja 

   Nej 

Motivera ditt svar (Skriv på baksidan om raderna inte räcker till) 
______________________________________________________________________
_______ 

______________________________________________________________________
_______ 

______________________________________________________________________
_______ 
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Tack för att du ville svara på mina 

frågor! 

Monika Holmer monika.h@utb.hudiksvall.se 
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