
2009:043 

E X A M E N S A R B E T E

Religionsundervisning i ett
sekulariserat samhälle

- en studie av gymnasieelevers uppfattning om religion och
religiositet

 Fredrik Sommarregn

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2009:043  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--09/043--SE



Förord

Som blivande religionslärare har det varit mycket givande att skriva detta examensarbete, som 
behandlar religionsämnets roll i dagens samhälle. Det här arbetet skulle varit nästintill 
omöjligt utan den hjälp jag fått från andra. Jag skulle därmed vilja tacka alla elever som 
deltagit i min undersökning och även uttrycka ett speciellt tack till min handledare Mayvor 
Ekberg, vars hjälp och stöd varit ytterst värdefullt och uppskattat.   

Luleå, 2009

Fredrik Sommarregn



Abstrakt

Syftet med mitt examensarbete var att med tanke på samhällets sekularisering undersöka 

gymnasieelevers uppfattning om religion och religiositet. De två övergripande frågorna jag 

sökte svar på utifrån en mängd delfrågor var för det första hur eleverna beskriver sin 

uppfattning om religion som ämne i skolan och för det andra hur eleverna uttrycker sin egen 

världsbild och religiositet. I bakgrunden beskriver jag begreppet sekularisering och hur det har 

påverkat vårt samhälle och därmed även skolan. Jag redogör även för vad styrdokumenten 

samt författare till böcker inom religionsdidaktik anser är religionsämnets syfte och roll i 

dagens sekulariserade samhälle. För att uppfylla mitt syfte utförde jag en enkätundersökning 

bland gymnasieelever med frågor som på olika sätt knöt an till mitt syfte och mina två 

övergripande frågor. Resultatet visade att eleverna generellt fann religionsämnet både 

värdefullt och intressant. Främst berodde detta på att ämnet skänker kunskap och förståelse 

för främmande kulturer och traditioner, snarare än kunskap och insikt i den egna kulturen. 

Eleverna själva såg däremot inte sig själva som religiösa och majoriteten menade att de inte 

trodde på en personlig Gud eller högre makt. 

Nyckelord: Religionskunskap, sekularisering, pedagogik, gymnasieskolan
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1 Introduktion          

Den religionssociologiska forskningen visar entydigt att den västerländska kulturen och 

därmed även vårt svenska samhälle är sekulariserat. Enighet råder även när det gäller vad 

denna sekularisering betyder för samhället, det vill säga på samhällsnivå. Däremot råder 

oenighet vad sekulariseringen betyder för den enskilda människan, det vill säga vad den 

betyder på individnivå. En intressant fråga blir då: Vad betyder detta för religion som ämne i 

skolan och då även för den enskilde eleven? På vilka grunder kan religionskunskap förstås 

och därmed beskrivas som ett relevant ämne bland elever i dagens skola, med tanke på 

samhällets sekularisering? Detta är övergripande frågor som ligger till grund för mitt syfte 

med examensarbetet. Syftet med mitt examensarbete är att med tanke på samhällets 

sekularisering undersöka gymnasieelevers uppfattning om religion och religiositet. Det 

empiriska studieobjektet är gymnasieskolan och gymnasieelevers tankar och åsikter om

religion, därför att denna fråga ligger mig varmt om hjärtat. Innan jag längre fram i samband 

med metodbeskrivningen preciserar mitt syfte och frågeställningar, och för att kunna föra en 

diskussion i denna fråga, med det framåtblickande syftet att jag som lärare ska kunna utveckla 

religionsundervisningen, beskriver jag som bakgrund vårt svenska samhälle med avseende på 

religionens plats och roll. Dessutom redogör jag för innehållet i skolans styrdokument som en 

avspegling av samhällets värdegrund. Motivet till att lyfta fram styrdokumenten är att visa på 

vilket sätt dessa dokument styrker religionsämnets relevans. 

1966 konstaterade den dåvarande Beatles medlemmen John Lennon att Beatles var större än 

Jesus. Påståendet grundade sig på hans observation att engelska ungdomar under denna period 

var mer intresserad av rådande popkultur än av kristendomens lära. Om än Lennons 

kommentar kom att möta kraftiga reaktioner på sina håll, framförallt i södra USA, så väckte 

denna tanke mestadels få protester. Kommentaren var nämligen redan då ett faktum, dvs. att 

kristendomen inte hade samma inflytande som den en gång haft. 40 år senare bekräftar den 

religionssociologiska forskningen klart att Lennons kommentar inte på något vis är passé, 

utan snarare mer aktuell än då det först uttalades. Dessutom visar dagens forskning inom 

skolans värld att elever i allmänhet inte finner religionsämnet särskilt intressant. Lennons 

påstående är ett uttryck för den sekulariseringstrend som vi ser idag, då fokus från en andlig, 

eller åtminstone traditionell kristen, världsbild har skiftat till en mer världslig och profan 
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världsbild. Traditionell religion, och då speciellt kristendomen, får som konsekvens en allt 

mindre och mindre plats i dagens västerländska samhälle.  

2 Bakgrund   

För att tydliggöra bakgrunden till mitt syfte och frågeställningar ska jag i detta avsnitt 

diskutera samhällsutvecklingen och därmed sekulariseringsbegreppet. Dessutom är denna 

bakgrund viktig för att kunna tolka och förstå elevernas uppfattning, dels om religion som en 

del av samhällskulturen och dels om religion som ämne. Syftet med avsnittet är att besvara 

följande frågor: Vad innebär begreppet sekularisering? Vilka är sekulariseringens drivkrafter? 

Vad är det som mer precist karaktäriserar vårt samhälle som ett sekulariserat samhälle? 

Vilken plats och roll har religionen i ett sekulariserat samhälle? 

2.1 Begreppet sekularisering      

Vad innebär begreppet sekularisering? Frågan är inte alldeles enkel att besvara eftersom 

sekularisering är ett mångfasetterat begrepp, och åsikter om dess exakta definition och 

innebörd skiljer sig åt bland forskare inom den religionsvetenskapliga forskningen. Furseth 

och Repstad (2005) pekar på skillnaderna mellan olika religionssociologers tolkningar, och 

understryker därmed komplexiteten i begreppet ifråga. Enkelt uttryckt framgår det emellertid 

att det finns två grundläggande uppfattningar om vad sekularisering innebär. I en första möjlig 

tolkning kan sekularisering innebära samhällets differentiering. Detta vill säga att 

förändringar i samhället gör att religion går från att vara något offentligt och allmänt i 

samhället, till att få en egen, högst personlig och privat, plats i enskilda människors liv. 

Utifrån denna synvinkel innebär sekularisering inte att människor nödvändigtvis upphör att 

vara religiösa, utan snarare att religionen får en annan, mindre offentlig, roll i samhället. 

Vidare menar Furseth och Repstad att de flesta av dagens religionssociologer anser att 

sekularisering innebär minskad betydelse för religion i ett samhälle snarare än slutet på 

religion i ett samhälle. Bryan Wilson är en av de religionssociologer som stödjer denna syn på 

sekularisering. Han anser enligt Furseth och Repstad att begreppet handlar om samhällsramar 

och samhällsordningar snarare än individers ”trosliv”. Den andra möjliga tolkningen av 

begreppet sekularisering, som bl.a. förespråkas av Steve Bruce, menar att det rör sig om ett 
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skifte i samhällets världsbild, från att människor innehar ett religiöst tolkningsmönster till ett 

världsligt och profant. Bruce (1996) menar att världen förr i tiden tolkades som ordnad och 

bestämd av en transcendent (”supernatural”) makt. Handlingarna i sig må vara detsamma förr 

som nu, t.ex. fiske, jakt och liknande, men skillnaden är att handlingens innebörd tidigare blev 

placerad i en religiös kontext. I en sekulariserad värld är jakt endast jakt, och inte en religiös 

handling. Denna förändrade världsbild ger givetvis konsekvenser för hur ett samhälle formas. 

Förändringen har bland annat inneburit att religiösa institutioner förlorat den offentliga makt 

som den tidigare ägt. På sätt och vis är Bruces resonemang likt Wilsons, men dock i bakvänd 

ordning. Bruce menar ju att religion tilldelas en mindre offentlig och kraftfull roll i samhället 

på grund av en minskad religiöst tankemönster hos människor, snarare än att en samhällig 

differentiering skapar en annan typ av religiositet. Jag antar att skillnaden dem emellan beror 

på vad som betonas. Är det människan som skapar samhället eller tvärt om, samhället som 

skapar människan? Innebörden i begreppet sekularisering blir enligt min mening ändå den 

samma. Oavsett om vi använder begreppet modernitet eller postmodernitet om vår nutida 

samhällskultur, så har religionen och religiositeten på grund av avgörande sociala och 

kulturella förändringar också genomgått förändringar, såväl till innehåll som till funktion. 

Religionen har fått mindre inflytande över samhällsutvecklingen.

2.2 Sekulariseringsprocessens drivkrafter och följder    

Som en följd av att betoningen kan läggas antingen på människan eller samhället som den 

omskapande faktorn finns det olika förklaringar till varför ett samhälle sekulariseras. Om vi 

vill söka efter drivkrafterna eller orsakerna till sekularisering är det viktigt att se att 

sekulariseringen är en process, eftersom den drivs av en mängd olika förändringar som sker 

under tidens gång. Förändringar i människans sätt att tänka om världen leder till förändringar i 

våra världsbilder, och då även förändringar i hur samhällen utvecklas. Denna ömsesidiga 

påverkan mellan människa och samhälle, vilken beskrivs inom kunskapssociologin av Peter 

L. Berger och Tomas Luckmann (1998) syns av Furseth och Repstad (2005) vara en 

accepterad förklaring inom forskningen till att religionen fått en förändrad roll i samhället. 

Det gemensamma i dessa förklaringar är att olika områden i samhället som tidigare, från 

1800-talets mitt och fram till 1950-talet, stod under kyrkligt ansvar och inflytande blivit 

enbart samhällets ansvar. Som exempel kan nämnas fattigvården, barnavården och skolan, 
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sådant som vi i dag talar om som vård, skola och omsorg. Denna sekularisering sker alltså på 

samhällsnivå och kallas, som jag tidigare nämnde, samhällets differentiering eller strukturella 

omvandling. Vilken är något annat än den sekularisering som sker på individnivå.    

I de följande avsnitten redogör jag för drivkrafterna bakom sekulariseringen och 

sekulariseringens följder. I min beskrivning kommer jag att lyfta fram sekulariseringen både 

på samhällsnivå och på individnivå. Sett i det västerländska perspektivet är det kristendom 

som den traditionellt dominerande religionsformen som står i fokus, vilket samtidigt betyder 

att sekularisering på individnivån ofta kommit att kallas ”avkristning”. Ett begrepp som 

många forskare inom religionssociologin avvisar. Eftersom sekulariseringen berör dessa två 

nivåer, samhälls- och individnivå, använder jag mig av både den religionssociologiska 

forskningens resultat och åsikter bland företrädare för Svenska kyrkan, som traditionell och 

allmänt erkänd representant för kristendom. Komplexiteten i sekulariseringen och samspelet 

mellan dessa två nivåer uttrycks av Furseth och Repstad (2005) på följande sätt:

Dynamiken i sekulariseringen utspelar sig i mötet mellan trostradition och 
samhällsutveckling, därför kan de religionsinterna förklaringarna till sekularisering 
knappast stå ensamma.   … Samhällelig sekularisering kan leda till individuell 
sekularisering … Här är det fruktbart att skilja mellan försvagning av organiserat 
religiös liv och försvagning av individers religiositet. Man kan uppleva att 
religionen förlorar makt i samhället, och att de etablerade, organiserade 
trosgemenskaperna har färre medlemmar än tidigare. Samtidigt kan man hävda att 
den individuella religiositeten inte är mindre utbredd än tidigare, även om den är 
mer frikopplad än tidigare från religiösa trossamfunds och religiösa ledares 
auktoritet. (s. 129)

2.2.1 Upplysningstänkandet som drivkraft  

Vad säger då en företrädare för Svenska kyrkan om att kristendomens maktposition har dalat, 

de senaste århundradena, som följd av stora förändringar som under denna period ägt rum i 

det västerländska samhället? Biskop Claes-Bertil Ytterberg som pekar på upplysningstiden, 

med början omkring 1700-talets mitt, radar upp i sin bok, Till kritiska kristna och tveksamma 

tvivlare (1995), en mängd förklaringar till varför kyrkan har kommit att framstå som mer och 

mer främmande för samhället, vilket har lett till att kyrkan mist sin ställning i samhället. Först 

och främst, menar han, förändrades människors världsbild i samband med de nya idéerna som 

fördes fram i och med naturvetenskapens framväxt, som banade väg för upplysningstiden och 

dess betoning på människans förnuft. Människans syn på sig själva och sin plats i universum 

påverkades redan i och med att Kopernikus i slutet av 1400-talet upptäckte att jorden snurrar 
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runt solen och inte tvärtom. Denna upptäckt, vilken kommit att kallas den kopernikanska 

revolutionen innebar att människan inte längre stod i skapelsens centrum. Det 

naturvetenskapliga tänkandet och upplysningstidens förnuftsmässiga filosofi gav människan 

en ny världsbild samtidigt som det skapade den vetenskapliga grund som sedan dess präglat 

vårt västerländska samhälle. Kunskap och sanning kom att definieras på ett annat sätt än 

tidigare. Världen började förstås som ett lagbundet urverk och därmed som en fullt mätbar 

modell. Kunskap om världen och därmed vår världsbild blev således något som skulle 

förklaras och bevisas genom naturvetenskapliga metoder.

Med upplysningstiden hade människans förnuft satts i centrum. Människan hade möjlighet att 

själv komma underfund om både hur världen fungerar och på vilket sätt den blivit till. Denna 

tanke är högst förenlig med den nyss nämnda vetenskapliga tanken att sann kunskap kan 

uppnås endast genom vetenskapliga metoder. Därmed behövdes inga heliga texter för att få 

förståelse för hur världen fungerar. Den traditionella tanken att förlita sig på religiös tro 

grundad i någon religiös skrift ersattes av tron på det vetenskapliga paradigmet. En ledande 

uppfattning blev att ingen bör förlita sig på någon kunskap som saknar vetenskapliga bevis. 

Dessa förändringar i människors världsbild och syn på kunskapen gav givetvis religion 

mindre rätt att ställa sanningsanspråk än tidigare. Religion upphörde visserligen inte att 

existera, utan fick andra uttryck. Bland annat blev deism och naturlig religion betydelsefulla 

uttryck för kristendom. Deism innebär tron på att Gud skapat världen, men inte tron på att 

Gud styr eller ingriper i den värld som skapats. Naturlig religion innebär att vi kan få kunskap 

om Gud genom förnuftet, dvs. att vetenskapen avgör vad som är trovärt, även inom 

religionens område. I båda fallen behölls visserligen en religiös grund, men beroendet av Gud 

förminskades. (McKay, Hill, Buckler, Ebray, 2004)

Även om upplysningens idéer kom att förändra kristendomens roll i det västerländska 

samhället kom den ändå inte att utplånas helt och hållet. Vi ska inte glömma att det faktiskt 

inte är länge sedan kristendomen fortfarande var en makt att räkna med både på ett politiskt 

och religiöst plan. Utbildningen var till relativt nyligt mycket präglad av kristendom, som en 

självklar komponent i en människas moraliska eller etiska fostran. Mayvor Ekberg (2007) 

skriver, under rubriken ”Från katekes till värdegrund”, att kyrkans makt över folkskolan var 

stark ända fram till 1920-talet. Före detta var det en skyldighet för befolkningen att ha 

kunskap om Luthers lära. Från 1600-talet kunde detta möjliggöras genom memorering av de 
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hörda orden, och i och med läskunnigheten genom att människor själv kunde läsa de skrivna 

orden. Huruvida detta kunskapskrav uppfylldes följdes upp genom husförhör av Luthers 

katekes, vilken också med folkskolans tillkomst 1842 blev skolans viktigaste lärobok. Men 

med 1919-års utbildningsplan togs katekesen bort ur undervisningen, vilket också medförde 

att kyrkan successivt fråntogs makt och inflytande över skolan. Gustafsson visar i Tro, 

samfund och samhälle (1997) att kyrkans engagemang inom skolans område upphörde 

slutgiltigt genom lagstiftning 1954.

Det generella mönstret är således att det vetenskapliga tänkandet ökat medan kristendomen 

minskat i betydelse. Denna sekulariseringsprocess nådde sin höjdpunkt då stat och kyrka 

separerade år 2000. Allt fler människor går idag ur Svenska kyrkan vilket även torde ses som 

en konsekvens av sekulariseringsprocessen. Den fråga som diskuteras inom forskningen blir 

då alltså, om samhällets strukturella omvandling, d.v.s. den samhälleliga differentieringen per 

automatik också leder till sekularisering på individnivå. Att människor, generation efter 

generation, blir mindre och mindre benägna att intressera sig för och omfatta en religiös tro. 

2.2.2 Politiska drivkrafter  

Ytterberg (1995) påpekar att även nya politiska ideal har varit en bidragande faktor till att 

samhället och kyrkan glidit isär, vilket också betyder kyrkans marginalisering. Demokratins 

genomslag i Sverige på 1920-talet innebar på sätt och vis en krock med kristendomens 

traditionella ideologi. Kristendomen hade länge burit på en kungaideologi som innehöll idén 

att det bästa statsskicket var en ”gudfruktig” regent, och som sådan representant för Guds vilja 

med människan och samhället, och därmed endast ansvarig inför Gud. Demokratins 

grundtanke är dock att makten utgår från folket och att regeringen som vald av folket är 

ansvarig inför alla människor. Detta innebär att kyrkans åtminstone inledningsvis, enligt 

Ytterberg, kunde hysa ett motstånd mot demokratin, och att många medborgare därmed 

kommit att associera kyrkan med ett ”auktoritärt samhälle som utvecklingen sprungit förbi”. 

I Ytterbergs förklaringsmodell över politiska förklaringar till varför kyrkan förlorat sin 

ställning i samhället ingår att det demokratiska välfärdssamhället tagit över många av kyrkans 

ursprungliga uppdrag. Kyrkan har, enligt Ytterberg, blivit en privatsak snarare än en offentlig 
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verksamhet för hela samhället. Ytterberg menade som jag tidigare nämnde att kyrkan förr i 

tiden haft uppdraget som samhällets skyddsnät genom ansvaret för fattigvård, barnavård och 

skola. Istället är det statliga och lokala medel som täcker dessa trygghetsfunktioner. 

Konsekvensen blir givetvis att människor inte behöver kyrkan på samma sätt som förut. I och 

för sig fyller kyrkan ett behov i ett slags ”utifall-att”-situationer, som han uttrycker det. Detta 

innebär att människor i deras dagliga liv som regel inte känner ett behov av kyrkan men att 

situationer kan uppkomma där kyrkan plötsligt blir viktig. Det kan bland annat vara vid 

stunder av stor sorg och förtvivlan som när stora tragedier inträffar, som exempelvis 

Estoniakatastrofen eller Tsunamikatastrofen.

2.2.3 Kristna attityder som drivkraft  

Vidare anser Ytterberg att företrädare för kristendomen själva bidragit till att öka 

främlingskapet inför kyrkan. Kristna har, menar han, i vissa fall hållit fast attityder och åsikter 

som gått emot samhällets utveckling. Bland annat nämner han sådant som översitteri, 

bekämpande av framsteg och tankefrihet. Kyrkan förespråkar därmed i vissa fall åsikter som 

större delen av samhället inte accepterar. Frågor som t.ex. berör äktenskap mellan samkönade 

eller kvinnliga präster är exempel på frågor där kristnas åsikter ibland har varit kontroversiella 

och därmed kan ha bidragit till att många valt att ta avstånd från kyrkan och dess verksamhet. 

Det är åsikter som motsäger den strävan efter jämlikhet som annars präglar vårt samhälles 

lagar och regler.

2.2.4 Sekulariseringens följder        

Vad innebär sekulariseringen för ett samhälle och vad blir dess följder? Jag framhöll tidigare 

att det finns olika tolkningar av begreppet sekularisering. Mer överens är man angående vad 

som blir sekulariseringsprocessens följder, vilket kort sagt innefattar förändringar inom 

maktförhållanden, religiöst deltagande och trosföreställningar. Bruce (1996), som vi sett 

betona att sekulariseringen innebär att människan fått en mindre religiös världsbild, 

sammanfattar i tre viktiga förändringar de följder sekulariseringsprocessen fått i samhället. 

Dessa förändringar är minskad makt för religiösa institutioner, minskad religiös tro hos folket 

samt minskat kyrkodeltagande.  
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2.2.4.1 Kyrkan förlorar auktoritet över människa och samhälle

En grundläggande följd av sekulariseringen är enligt forskningen, och som jag tidigare visat, 

att religionen får mindre inflytande över samhället. Den makt kyrkan var i besittning av 

tidigare sträckte sig långt över religionens gränser och innebar ett inflytande och auktoritet 

över i stort sett alla områden i det västerländska samhället. I ett sekulariserat samhälle tappar 

dock kyrkan en stor del av denna makt och blir till en fristående religiös organisation utan 

något som helst politiskt inflytande. Att religiösa institutioner förlorat sina samhälleliga 

uppgifter innebär dock inte nödvändigtvis en förlust för det religiösa livet i ett samhälle. 

Bland andra sociologer framhäver Talcott Parsons att detta bortfall av ansvar för samhälleliga 

funktioner innebär att religionen på ett bättre sätt uppfyller ”sina primärfunktioner”, det vill 

säga att kyrkan kan ägna sig åt sådant som hör det religiösa livet till, snarare än det världsliga 

och politiska. (Furseth och Repstad, 2005)

2.2.4.2 Minskat kyrkodeltagande

En följd av sekulariseringsprocessen är minskat kyrkodeltagande. Svenska kyrkans 

medlemsstatistik visar att från 1970 och fram till 2007 har skett ett kontinuerligt utträde. 

Statistiken över olika typer av besök i kyrkan mellan åren 1990 och 2006 visar även den 

nedgång. Kyrkobesöken vid dop, konfirmation, vigsel och begravningar har, med ett smärre 

sjunkande antal, dock förblivit ungefär detsamma (www.svenskakyrkan.se). En orsak till att 

besök vid ovan nämnda förrättningar inte visat på samma minskade deltagande kan, antar jag, 

ha att göra med att dessa ceremonier uppfyller viktiga traditioner i vårt samhälle. Det vill säga 

att dessa ceremonier snarare har blivit mer kopplat till vår tradition än till religiös tro. Eva 

Reimers visar i sin doktorsavhandling Dopet som kult och kultur (1995) att svenskar 

mestadels besöker kyrkan i samband med dessa typer av traditionella ceremonier, dessutom 

har hon funnit att svenskar överlag känner väldigt liten samhörighet med kyrkan. Hon visar 

hur dopet ur allmänhetens perspektiv gått från att vara en ceremoni som bekräftar kristen tro 

till en namngivningsprocess. Detta är ett tydligt exempel på hur kristna traditioner kan bli 

enbart kulturella traditioner, utan koppling till den ursprungliga religiösa innebörden. 

2.2.4.3 Avkristning 

Med det förminskade kyrkodeltagandet som bakgrund menar bland andra Reimers (1995) att 

begreppet sekularisering för vissa människor i kristna länder där av automatiskt betyder 

detsamma som avkristning. Denna åsikt liknar de följder som Bruce menade att sekularisering 

http://www.svenskakyrkan.se
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innebär, dvs. att människor i samhället får minskad religiös tro och deltar därmed allt mindre i 

kyrkans aktiviteter. Det kan tyckas vara lämpligt att tala om avkristning då kyrkan tappar både 

auktoritet och deltagande efter att ha präglat den västerländska historien så mycket och så 

länge. Men vi bör dock komma ihåg att många religionssociologer, som jag nämnt tidigare, 

inte ser ett sekulariserat samhälle som detsamma som ett samhälle helt utan religion. 

Människor kan vara religiösa i ett sekulariserat samhälle, men på ett annat sätt än tidigare. 

Bland annat genom att de religiösa aktiviteterna hålls inom sin egen religiösa sfär, snarare än 

att infiltrera hela samhället. Det religiösa livet antar därmed en ny form i det sekulariserade 

samhället. 

Reimers kommer emellertid till den slutsatsen, att istället för att definiera sekularisering, ur 

kristendomens perspektiv, som avkristning bör vi uppfatta den som något positivt, som en 

”process där den enskilde individen tillskrivs ett allt större ansvar”. Denna tanke grundar sig 

på att människor med religiös världsbild ofta tillskriver en högre makt en stor del av ansvaret 

för individens liv. Den sekulariserade människan står på sätt och vis ensam, utelämnad åt sig 

själv. Att människan i det sekulariserade samhället är utelämnad åt sig själv hindrar däremot 

inte att denne kan välja att vara religiös eller inte religiös. 

I det sekulariserade samhället förlorar kyrkan auktoritet över människa och samhälle. Därmed 

blir religion alltmer något personligt. Religion blir något man kan välja att ta del av eller ej. 

Furseth och Repstad (2005) framhåller att Peter L. Berger har jämfört sekulariseringen med 

taket på en himmelssäng. Taket representerar att den kristna religionens tolkningsmönster 

präglat människors sätt att tänka från kristendomens början och fram till slutet av medeltiden. 

Detta tak har emellertid fått sprickor och gått sönder, t.ex. genom att det naturvetenskapliga 

tänkandet blev det dominerande tolkningsmönstret. Under detta trasiga tak, menar Berger, blir 

det upp till var och en att antingen välja eller välja bort religiös tro. 

2.2.5 Sekularisering och globalisering

Leder globalisering till en fortgående sekularisering? Genom mitt litteraturstudium kan jag se 

att en möjlig förklaring till en fortgående sekularisering är att vi idag lever i ett mångkulturellt 

samhälle i och med att världen globaliserats. Idéer och tankar byts kontinenter och kulturer 

emellan på ett sätt som historien sällan skådat. Denna ström av sinsemellan olika världsbilder 

torde ge människor en annan uppfattning om kristendomens sanningsanspråk. För vad säger 
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att just kristendomen är den rätta tron och inte någon av de andra världsreligionerna? Alla 

religioner har ju förespråkare som på likartat passionerat sätt menar att just deras religion är 

den rätta. Förr i tiden, i den dramatiskt mindre globaliserade världen, fanns inte lika många 

alternativ som idag och kristendomen var på så vis den enda officiella världsåskådning som 

fanns tillgänglig. Peter L. Berger tänker sig att ett samhälle som erbjuder flera olika 

möjligheter till livstolkningar resulterar i att människor tenderar att inte anta enhetliga 

livstolkningar. 

Åsikten att ökad valfrihet ger religiös tillväxt grundar sig i tanken att ökad mångfald av 

religioner genom globalisering kan tillfredsställa allt fler olika individer i ett samhälle. Ett 

samhälle består ju faktiskt av en mängd olika människor med olika intressen, åldrar, 

klasstillhörighet, värderingar osv. Fler val innebär att fler kan finna något som passar deras 

individuella smak. Furseth och Repstad (2005) gör jämförelsen med hur ”användandet av tv 

ökar när man erbjuder fler kanaler”. De menar även att valfriheten kan bidra till en 

konkurrenssituation. Om den egna lärans intressen upplevs hotad resulterar detta i ett ökat 

engagemang för lärans överlevnad. Precis som att det i ett samhälle med rådande konkurrens 

mellan t.ex. ett antal matvaruaffärer kan leda till bättre erbjudanden, sänkta priser och därmed 

en eventuell ökad handel. Furseth och Repstad framhäver dessutom att Berger, som tidigare 

förespråkat tanken att valfrihet leder till sekularisering, senare blev kritisk till sin gamla 

inställning. Numera menar Berger enligt Furseth och Repstad (2005):

Att säga att religiös tro väljs snarare än att den tas för given är inte detsamma 
som att säga att en sådan tro inte längre är möjlig. Enkelt uttryckt skulle jag 
vilja säga att pluralismen påverkar hur, snarare än vad, när det gäller religiös 
tro och praxis – och det är något helt annat än sekularisering. (s. 123) 

Furseth och Repstad visar att globaliseringen kan uppfattas som en modern process som 

skulle kunna vara hotfull mot religioner. Roland Robertsson framhålls som en av dem som 

dock menar att religion på många sätt har varit med om att skapa globaliseringen. Han visar 

på att det finns religiösa ledare som blir, med Furuseth och Repstads ord, ”globala aktörer”. 

Dalai Lama kan t.ex. ses som exempel på en sådan global aktör. Som buddhistisk ledare reser 

han runt och sprider sitt budskap till människor över hela världen. Robertsson menar därmed 



11

att religion kan fungera som ett sammanhållande kitt. Religiösa traditioner förenar människor, 

både inom en viss nation och över nationsgränser. Frank L. Lechner pekar på det motsatta och 

menar att om en religiös grupp är negativt inställd till globalisering är det oftast för att denna 

utveckling anses hotande mot rådande samhällsstruktur. Hotas religionen hotas även de gamla 

värderingarna och traditionerna. När världen globaliseras och moderniseras finns risk för att 

det, enligt Lechner, skapas religiös fundamentalism då vissa grupper ställer sig som 

motståndare till denna utveckling. De blir försvarare av den traditionella läran och ökar 

således religiositeten på ett sätt. Svaret tycks därmed bli att globalisering påverkar det 

religiösa livet. Med Berger skulle vi kunna säga att globalisering och därmed pluralism 

påverkar hur människor är religiösa, och att ”det är något helt annat än sekularisering”. 

Globalisering tycks snarare öka religiositeten. 

3 Religionsämnets utformning i styrdokumenten

Läroplaner och kursplaner är ledande för hur läraren ska bedriva sin verksamhet i skolan. 

Frågan rörande religionens vara eller icke vara måste i slutändan kopplas till vad gällande 

styrdokument hävdar, och oavsett sekularisering är religionsämnet enligt dessa ett relevant 

ämne. 

Carl E Olivestam framhåller, i Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i 

religionsundervisningen (2006) att religionsundervisningen varit ett huvudsakligt ämne under 

en lång tid av folkskolans 150-åriga historia, samtidigt som inget annat undervisningsämne 

både ifrågasatts och förändrats i lika hög grad som religionsämnet. Orsakerna till detta finner 

han främst i de samhällsförändringar som skett, och därmed i de många olika krav som ställts 

på ämnets innehåll, då det bedömts utifrån både kyrkans och samhällets perspektiv. Förutom 

sekulariseringen och lagen om religionsfrihet som kom 1951, vilket främst påverkade de 

läroplaner som skrevs under 1960-talet, kom ytterligare förändringar i 1980-talets läroplan för 

att möta elevernas behov av personlig utveckling och förmåga till eget ställningstagande i 

fråga om tro och livsåskådningsfrågor. Denna betoning på elevernas förmåga till egna 

ställningstaganden innebär att de didaktiska frågorna blir mycket viktiga för oss lärare i ämnet 

religionskunskap.
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Eftersom jag i denna uppsats har riktat in mig på gymnasieskolan, för vilken Läroplan för de 

frivilliga skolformerna Lpf 94 är den gällande läroplanen, ska jag kort lyfta fram de viktigaste 

riktlinjer och mål som anges. Jag ska även genom religionskunskapens kursplan visa på 

ämnets uppgift och roll i skolan.  Religionskunskapen är indelad i tre olika teman som på var 

sitt sätt rättfärdigar religionskunskapens existens i skolan, oavsett århundraden av 

sekularisering och modern globalisering.

3.1 Tro och kultur   
Först och främst framhåller läroplanen nödvändigheten av kunskap och förståelse för 

religioner som bärare av kultur och världsåskådning. Detta uttrycks tillsammans med behovet 

av att ha kunskap och förståelse för både den egna såväl som främmande kulturer. Lpf 94 

fastslår att skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolans nationella och 

specialutformade program samt den gymnasiala vuxenutbildningen ska ha:

 god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet 

 kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. (Lpf 94, 
s.10)

Ett strävansmål som anges i §2.2 blir då att varje elev ”förstår och respekterar andra folk och 

kulturer”. Därmed kan vi se att religion i enlighet med läroplanen uppfattas som ett verktyg i 

vår strävan att förstå olika kulturer och världsbilder. 

3.2 Etik
Religionskunskap behandlar de etiska frågorna. Kursplanen för Religionskunskap A lyfter 

fram att elever efter kursens slut ska: 

 kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk 
och moralisk utgångspunkt

 kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot 
grundläggande värden i samhället
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 kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 

 förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man 
uppfattar människor i sin omgivning. (www.skolverket.se)

I Lpf 94 framgår det att skolan ska sträva efter att varje elev: 

 vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper och personliga erfarenheter. (§2.2 s. 12)

  har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna 
diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor. (§2.1 s. 11)

Etik är därmed en viktig aspekt av gymnasieskolans verksamhet. Målet tycks vara att eleverna 

ska lära sig kunna ta sunda beslut med hjälp av ett etiskt tankesätt. Men religionskunskapens 

etikundervisning kan även hjälpa eleven att förstå sitt eget samhälle, eftersom västvärldens 

kultur på många sätt har präglats av kristendomens etik. Trots att det västerländska samhället 

är sekulariserat är vi fortfarande präglade av det kristna etiska tänkandet. Det visas tydligt i 

Lpf 94, där det framgår att gymnasieskolans grundläggande värden ska vara ”i 

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen etik”. (Lpf 94, s.3)  

3.3 Livsfrågor 
Religionskunskap innefattar även livsfrågor samt existentiella frågor. På många sätt går 

livfrågor och etik in i varandra, men den grundläggande skillnaden är att etik ställer frågan 

vad som är rätt respektive fel medan livsfrågor mer handlar om tankar som t.ex. rör meningen 

med livet och döden. Dessa tankar är inte nödvändigtvis värderande på samma sätt som de 

etiska frågorna. På Skolverkets hemsida framgår det att syftet med religionskunskap bland 

annat är att:

 ge möjligheter att reflektera över existentiella och etiska frågor ur olika 
perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra 
tolkningar än den egna. (www.skolverket.se)

I samma text framgår att strävansmålen i religionskunskap bland annat är att eleven: 

http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
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 utvecklar sin personliga hållning i livs- och moralfrågor på grundval av 
kunskaper om olika traditioner och med respekt för grundläggande mänskliga 
rättigheter.

 fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring existentiella 
frågor som rör tro, etik och livsåskådning. (www.skolverket.se)

4 Religionsämnets didaktiska problem och möjligheter

Jag har visat på hur religion och religiositet i Sverige fått en annan ställning än tidigare. De 

senaste 200 åren har kristendomen gått från att vara en grundsten i det svenska samhället till 

att vara en lära som på många sätt kan uppfattas oförenlig med det profana och vetenskapliga 

samhälle som finns idag. Religion har på många sätt skjutits allt längre ut i samhällets 

periferi. Trots att religion inte längre är någon offentlig angelägenhet på samma sätt som 

traditionellt varit fallet, så är den i enlighet med våra styrdokument en kunskap som betraktas 

som nödvändig, även i dagens moderna samhälle. Varför denna kunskap är nödvändig blir 

tydlig i styrdokumentens betoning på att varje elev ”förstår och respekterar andra folk och 

kulturer” samt uppnår självförståelse och personlig utveckling. Eftersom detta aktualiserar 

didaktiken vill jag kort lyfta fram det som hör hemma i de didaktiska frågorna, vilka vänder 

sig till urval, metoder och elevernas behov, intresse, motivation och mognad. Vad ska 

undervisning och lärande innehålla? Hur ska ämnet presenteras? Varför just detta urval? För 

vem är denna undervisning och lärande avsedd? 

4.1 Religionsämnets relevans för eleverna 

Peder Thalén skriver under rubriken Religionsdidaktik i en senmodern situation i boken Nya 

mål – Religionsdidaktik i en tid av förändring (2006) att vi i vårt samhälle lever i ett “andligt 

vakuum”. Thalén menar att ett stort problem i religionsundervisningen just är att det som 

behandlas inte finns som ett naturligt element i elevernas liv och därmed tycks sakna vikt. 

Därför blir religionsämnet tråkigt för eleverna. Religionsämnet blir alltså som en följd av vårt 

sekulariserade samhälle något väldigt främmande för många elever. Även Hartman (1994) är i 

linje med denna tes. Han hänvisar till en undersökning från 1960-talet som ägnade sig åt att 

finna förklaringar till det låga elevintresset för religionskunskap. Förklaringen var att 

kunskapen kändes ”irrelevant” för eleverna. Hartman uttrycker det så att stoffet ifråga var ”i 

viss mening alltför välbekant, men ändå främmande – ett slags palestinensisk 

http://www.skolverket.se
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hembygdskunskap” (s.36). Han framhäver även en studie från 1980, vilken följde ungefär 

samma mall. Intresset för religionsundervisning var fortfarande lågt, medan det visade sig att 

intresset för livsfrågor var högre. Hartman visar även att lågt elevintresse visat sig i 

undersökningar gjorda 1987. Det lägsta intresset, menar han, finns på mellanstadienivå. 

1992 genomförde Skolverket en nationell utvärdering riktat mot grundskolan. I denna 

framkommer att eleverna efterlyste en förändrad undervisning. De ansåg att denna inte gav 

tillräcklig plats för diskussion omkring olika ståndpunkter. Innehållet var för lite relaterat till 

deras egna intressen och frågor. Skolverket anser att de förändringar eleverna önskade 

stämmer väl med nuvarande styrdokument för so-ämnena. 

Ytterligare utvärdering av grundskolan har skett 2003. Den så kallade Nu-03. Denna visar att 

eleverna som helhet är något mer positiva till so-ämnena än 1992. Intressant i detta 

sammanhang är att ca 75 procent av eleverna anger att so-ämnena är intressanta, med 

undantag av religionskunskap som 63 procent anger som ett intressant ämne. Utvärderingen 

visar, enligt Skolverket, två mer generella svarsmönster. Det ena är att elever i en 

ämnesövergripande so-undervisning bedömer ämnet som mer intressant, i jämförelse med 

dem som läser de olika so-ämnena var för sig. Det andra mönstret är att eleverna beskriver 

ämnet religionskunskap som minst intressant av de fyra so-ämnena. Följaktligen, menar 

utvärderingen, anger relativt sett flest elever att de här arbetar bara för att klara proven och 

minst andel önskar mer undervisning i ämnet. 

Jag redogör kort för de slutsatser som utvärderingen har dragit i relation till de tre teman i 

undervisningen som jag tidigare presenterat.   

4.1.1 Kunskaper om religioner

Inom detta område handlar det om tro och kultur. När det gäller målet, att eleven ska ha 

”kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några 

världsreligioner”, visar utvärderingen att mer än hälften av eleverna har betydande 

kunskapsbrister. Bristerna finns främst när det gäller kunskaper om främmande religioner. Till 

exempel visste endast 65 procent att ramadan hör hemma i islam. Här betonar skolverket att 

vi ska se detta mot bakgrunden att ingen undervisning om islam utelämnar en undervisning 

om ramadans betydelse. Alltså syns Skolverket dra den slutsatsen att det överhuvudtaget inte 

förkommit någon religionsundervisning om islam som tro och kultur. Genom uppgiften att ge 
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exempel på en religiös berättelse visar det sig även att det finns, som det står i rapporten, ”en 

betänklig brist hos eleverna att reflektera över och tillämpa vad de lärt sig”.

4.1.2 Etiskt tänkande 

Här syns i stort 90 procent av eleverna visa att de har ett uttalat etiskt tänkande. Utvärderingen 

finner att elevernas etiska medvetenhet är stark, men även att det i elevernas svar i jämförelse 

med 1992 kan finnas en förskjutning, ställningstaganden till förmån för personlig vinning 

syns vanligare. I bedömningen av måluppfyllelsen av styrdokumentens mål finns brister 

framför allt i förhållningssättet till det som eleverna upplever som mer okänt. Bristerna finns 

alltså i den undervisning som ska utveckla en känsla ”för samhörighet, solidaritet och ansvar” 

även för människor utanför den egna gruppen.

4.1.3 Livsfrågor

 Om detta säger utvärderingen att ”mer än hälften av eleverna anser att de inte sysslat 

nämnvärt med livsfrågor som de tycker är viktiga och som betonas i kursplanen”. Vidare 

finner utredningen att eleverna anser att de arbetar mycket med de olika religionernas 

trosfrågor och dessutom att de anser att det är viktigt att arbeta med dessa frågor. Men det 

som eleverna själva främst anser vara viktigt, sådant som livs-, kultur- och samhällsfrågor och 

etik, uppger de att de har fått betydligt mindre av. 

Som jag tidigare nämnde så är det, som skolverket säger, ”endast 62 procent av eleverna anser 

att religionskunskapsundervisningen är intressant”. Minst intressant av alla so-ämnena. 

Vidare sägs det i utvärderingen NU-03: 

Frågan inställer sig om det har något samband med ovanstående redovisade 
förhållande mellan elevernas syn på ämnets innehåll och vad som faktiskt 
fokuseras i religionskunskapsundervisningen. Religionskunskapen anses inte av 
eleverna som ett ämne man har nytta av i framtida studier eller yrkesliv i lika hög 
grad som övriga so-ämnen. Andra undersökningar visar att antalet elever som 
bedömer ämnet som viktigt har ökat från 22 procent 1997 till 31 procent 2003. Med 
utgångspunkt i elevernas uttalade behov av att belysa och bearbeta de existentiella 
och etiska frågorna, framkommer en bild där eleverna ser att 
religionskunskapsämnet är, eller kunde bli, ett ämne som har ett värde i sig. (s. 80
Skolverkets kursivering)

Utifrån denna rapport kan jag ställa frågan hur det är möjligt att utelämna kunskaper om islam 

som en viktig religion i vårt samhälle och dessutom om undervisningen har berört eleverna i 

någon nämnvärd grad. Det är häri, som jag uppfattar att, problematiken ligger i frågan om 
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religion som skolämne. Hur ska undervisningen bedrivas så att religionsämnet förstås som 

relevant för eleverna i dagens samhälle? 

4.2 Religionsämnets möjligheter 
Frågan vi måste ställa oss är alltså på vilket sätt vi motiverar religionskunskap som ett 

relevant ämne med tanke på dagens sekulariserade samhälle. Under denna rubrik ska jag 

tydliggöra varför och på vilket sätt religionsämnet kan blir och vara en aktuell och relevant 

del i elevernas utbildning. Det handlar om att anpassa undervisning och lärande till både 

samhället och eleven. 

4.2.1 Religionsämnets anpassning till nytt språk och ny sociokulturell kontext 

Thalén (2006) betonar som vi sett att det viktiga är att göra religionen relevant för eleverna, 

vilket för honom syns vara en fråga om språket. Ett sätt att göra detta är att lyfta 

religionsundervisningen till elevernas nivå genom att lämna religionernas egna föråldrade 

uttryckssätt, ofta fastlåst i religionernas bekännelser, dogmer och teologiska system. 

Thalén (2006) förespråkar något som han kallar en ”både-och-pedagogik” som enligt min 

mening skulle kunna avhjälpa brister som Skolverket funnit både i måluppfyllelsen och i 

elevernas förhållningssätt till det som de upplever som okänt, och istället utveckla känsla ”för 

samhörighet, solidaritet och ansvar” även för människor utanför den egna gruppen. Thaléns 

”både-och-pedagogik” handlar bland annat om att inse två viktiga förutsättningar: 

Religionen kan ses både som sann och falsk, bra och dålig, förtryckande och 
befriande… . Att hävda bara den ena polen innebär ett fastlåst synsätt medan … en 
balanserad beskrivning som väger in båda polerna innebär en vidgad förståelse. En 
sådan balanserad beskrivning, som innebär ett samtidigt bejakande och 
kritiserande, kan inte förmedlas genom ett facit utan kräver en kreativ diskussion 
och ett personligt, aktivt ställningstagande från både studenter och lärare, ett 
ställningstagande som hålls öppet för omprövning när nya synvinklar och fakta 
dyker upp. (s. 114f)

Det västerländska framträder inte längre som en självklar norm, vilket innebär 
möjlighet att ta till sig, omvärdera och lära av andra kulturella sammanhang i 
nutiden eller i det förflutna. Överlägsenhet kan ersättas med respekt. (s. 112) 
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Dagens religionsundervisning bör utifrån denna tanke inte gå ut på att ge eleverna de rätta 

svaren på till exempel universums hemligheter, så som var fallet då kyrkans makt över 

samhället fortfarande var aktuellt. Nu är människan mer fri i hur hon vill närma sig religiösa 

frågor. Istället bör undervisningen, i enlighet med styrdokumentens mål om att uppnå kunskap 

och förståelse för egen och andras kulturer, skänka kunskap om olika tankegångar, traditioner 

och kulturer genom att lyfta fram likheter och skillnader och därmed, som Thalén visar, lära 

av varandra. Dessutom att föra sådana existentiella frågor som är relevanta för dagens elever 

på tal. Vad Thalén (2006) också vill säga är att religioner förändras med tiden, och att 

religionsundervisningen måste följa med i dessa förändringar. Religionernas teologiska språk 

som förklarar de skilda trosföreställningarna behöver enligt Thalén ”dekonstrueras”. Om vi 

undervisar enbart genom att använda de traditionella religionernas gamla språk så riskerar 

religionerna, enligt Thalén, att förlora kontakten med elevernas egen upplevda verklighet. 

Gilhus och Mikaelsson skriver om denna nödvändiga förändring i sin bok Nya perspektiv på 

religion (2003). De menar att definitionen av religionernas innehåll, uttryckt i dogmer och 

bekännelser, är något som styrs av människan, samt att definitionen förändras i och med att 

kontexten förändras, det vill säga situation och tid förändras. Religion måste knyta an till 

gällande samhälle och situationer, då religion inte endast är något som rör människor som 

levde för länge sedan utan något högst aktuellt, även om själva formen för religion och 

religiositet förändras med tiden. Detta beskriver de på ett tydligt sätt: 

… religionen är inte i första hand ett prästfenomen och/eller något för en teologisk 
expertis – den är en integrerad del i människornas vardag. …” Religion finns i en 
kulturell kontext, och religiösa processer samspelar alltid med andra socio-
kulturella processer. (s. 23f ). 

4.2.2 Religionsämnets anpassning till nya former av religion och religiositet

Hur ser då religion ut i dagens socio-kulturella sammanhang? Hur definieras religion i dagens 

samhälle? Vi kan finna att det finns skäl att rent av välja att utvidga religionsdefinitionen, så 

att även religiositet som sträcker sig utanför de etablerade världsreligionerna tas med i 

undervisningen. Jørgen Straarup menar under rubriken Religionsvetenskap – arvet och 

möjligheterna (2006) att det är, som han säger, ”knepigt” att definiera religion, eftersom det 

inte finns någon direkt enighet om vad religion egentligen är, det vill säga vad som definierar 

religion och religiositet. Detta beror enligt Straarup inte minst på att i den västerländska 

världen definieras ofta religion på ett annat sätt än i andra delar av världen. Vi har en tendens 
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att betona att den religiösa människan ska omfatta en enhetlig troslära, det vill säga. en 

kollektiv lära med till exempel bestämda stadgar, lagar, skrifter, ceremonier, högtider. Jag har 

i det föregående visat att ett lågt kyrkodeltagande inte nödvändigtvis är detsamma som att 

religionen har försvunnit, utan att religiositeten har förändrats med tiden. Detta betyder att 

något som traditionellt ansetts som heligt har ersatts av annat, som på sätt och vis väcker 

liknande känslor. Exempelvis kan sportevenemang, mysiga fredagskvällar eller liknande 

förstås som en helig, transcendent upplevelse. Men även en privat och individuell tro på något 

högre samt förklaringar på frågor rörande exempelvis livets och dödens mening, som inte 

kräver bestyrkande från någon församling, skrift eller guru. Detta menar religionssociologen 

Thomas Luckman som förespråkar en vid definition av religion i det att han menar att varje 

människa är religiös, om än på sitt eget sätt, och att det ”transcendenta krymper medan 

religionen brer ut sig”. Göran Gustafsson beskriver Luckmans syn på religion i Tro, samfund 

och samhälle (1997):

Luckmann betraktar på ett enligt många diskutabelt sätt individens yttersta 
meningssystem i livet som liktydigt med individens religion. … Religionens 
försvinner inte utan de transcendenta erfarenheterna är en universell del av det 
mänskliga livet. Transcendenta erfarenheter … kan ske genom ett övertagande av 
de ”stora” transcendenser som ligger i världsreligionernas tankesystem men det kan 
också ske genom upplevelsen av ”små” transcendenser i relationer med andra 
människor. … därmed kan Luckmann tala om att ”det transcendenta krymper”…  
(s. 181f)

Med andra ord kan en elev sitta i skolbänken och tänka att hon eller han inte är religiös, men 

ändå bära med sig någon form av en personlig religion. Sven G. Hartman (1994) visar genom 

en enkätundersökning svar som på många sätt stödjer denna tanke. Det visade sig nämligen att 

barn i denna undersökning ibland har svarat tillsynes paradoxalt på frågor gällande Guds 

existens. Vissa kan säga att de inte tror på Gud samtidigt som de menar sig be till Gud 

stundtals. Detta tror Hartman beror på att barnen har utvecklat en egen privat syn på Gud. Jag 

tror det är viktigt att visa på dessa olika typer av uttryck för religion och religiositet, och låta 

dem bli föremål för diskussioner i undervisning och lärande i skolan.

4.2.3 Religionsämnets anpassning till nutidens problem

Jørgen Straarup (2006) menar vidare att religionsvetenskapen har en unik bredd och 

kompetens. Detta beror på att den studerar historia, psykologi, sociologi, didaktik i ett 
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religionsvetenskapligt perspektiv. Här lyfter Straarup fram frågorna om kulturmötet som i 

mycket handlar om integration. Dessutom pekar han på att religionsvetenskapen, som en del i 

samhällsvetenskapen, och andra humanistiska vetenskaper som arbetar för att skapa en social 

hållbarare värld därmed bidrar till, som han säger, att ”skapa en bättre värld”. 

Religionsvetenskapen är ett ämne för den lärarstuderande, vilket betyder att även 

religionskunskapen som ämne i skolan arbetar för att skapa en bättre värld. Om religionens 

mångfaldiga perspektiv säger Straarup (2006):

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. (s. 62)    

Genom att studera religioner kan vi alltså förstå det som sker i världen. Mycket av dagens 

aktuella händelser, inte minst olika konflikter har någon koppling till religion. Genom att få 

förståelse för religion kan vi lättare får en bättre förståelse för de aktörer och de ideologier 

som påverkar och har påverkat olika händelser. 

Thalén (2006) menar att religionsundervisningen bör vara ett sätt att förhålla sig till den delen 

av den egen tradition som är föråldrad och inte längre gällande. Om vi vill få förståelse för 

dagens svenska samhälle och kultur, något som läroplanen anser viktigt, så krävs kunskap om 

det traditionella och ”föråldrade” i våra religioner, inte minst inom kristendomen. Detta beror 

på att denna lära så länge har präglat oss och påverkat både politiska beslut och människors 

världsbild. 

Etik är ett viktigt område i religionsämnet, då religion ofta handlar om vad som är rätt och fel. 

Resultatet blir ofta att religion handlar om dels frid, kärlek, förståelse och dels skam, 

bestraffning och kontroll över människor. Lars Naeslund (2007) kommenterar denna 

komplexa sida av religionen med följande ord: ”Religionens värld skyggar inte för livets 

paradoxer. Tvärtom – de odlas här!” (s.300). Religion har, kanske speciellt historiskt sett, ofta 

fokuserat på vad som är det orätta. Men religion handlar också om vad som är rätt, hur livet 

borde vara, hur människan borde handla och om Guds kärlek för sin skapelse. Juan Carlos 

Gumucio anser i kapitlet Religionsdidaktikens spännande skörhet och mångfald (2006) att 

religionsdidaktikens nya utmaning är att söka nya former för att uttrycka kärlek och 

gemenskap. Gemenskap, förståelse, insikt, solidaritet, jämlikhet är alla exempel på ord som 

stämmer väl med vad gällande läroplan för frivilliga skolformen, Lpf 94, anser viktigt att 

skolan förmedlar. I många fall betraktas kärlek vara en väsentlig kärna i alla religioners läror, 
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österländska som västerländska. Exempel är Jesus kärleksbudskap som kommer till uttryck i 

kristendomens så kallade ”gyllene regel”, buddhismen strävar genom meditation efter 

medlidande och altruism, hinduismens ahimsa förbjuder våld. Gumucio (2006) framhåller att 

religioners sinsemellan olika världsbilder och tankesätt kan väcka ett nytt sätt att tänka. Ett 

sätt att kliva ut ur sina egna uppbyggda ramar om rätt och fel. Religionerna ställer 

situationerna på sin spets och inbjuder till reflektion och jämförande. Att diskutera dessa 

tankar med eleverna kan därmed vara en bra metod att uppnå de etiska målen som finns i 

styrdokumenten.

På många sätt kan det finnas större anledning att betona etiken i skolans undervisning och 

lärande då dagens samhälle ibland betraktas som mer komplext än tidigare. Jens Pedersen 

skriver i boken Existentiella frågor i skolan (2007) att vårt nuvarande samhälle är präglat av 

individuell valfrihet. Detta är någonting som inte alltid är positivt. Pedersen hävdar nämligen 

även att ”i valfrihetens samhälle ökar också risken att göra felaktiga val” (s.100). Vårt 

samhälle är, bland annat på grund av globaliseringen och ett enormt medie- och 

informationsutbud, fullt av alternativ. Det tycks som om världens allvar med tiden blir alltmer 

inblandad i barn och ungdomars liv. Sven G. Hartman beskriver, i boken Att undervisa om 

religion, livsfrågor och etik i skolan (1994), studier om vilka frågor barn i årskurs 2-6 

funderar på. Resultatet visar att barnen från 1987 års studie var mycket mer angelägna om 

miljöfrågan än barnen från 1970 års studie. Detta visar hur barnens världsbild påverkas av de 

frågor som är aktuella i samhället. I och med att dagens medieutbud, hela tiden ökar i takt och 

omfång, vilket inte minst Internet är ett exempel på, är det allt fler frågor som blir aktuella 

idag. Ur detta perspektiv kan etikens roll i skolan anses spela större roll idag än tidigare.

5 Syfte och frågeställningar
Syftet med mitt examensarbete var att med tanke på samhällets sekularisering undersöka 

gymnasieelevers uppfattning om religion och religiositet. 

De två övergripande frågorna jag sökte svar på utifrån en mängd delfrågor är följande:

1. Hur beskriver eleverna sin uppfattning om religion som ämne i skolan?

2. Hur uttrycker eleverna sin egen världsbild och religiositet? 
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6. Metod
För att uppfylla mitt syfte med mitt examensarbete valde jag att tillämpa en kvantitativ metod, 

med inslag av den kvalitativa metoden. Den kvantitativa delen, som är den huvudsakliga 

metoden, består av enkätundersökningen och det kvalitativa inslaget kommer in i och med att 

jag valt att lämna vissa frågeställningar öppna för egna kommentarer och åsikter. Detta 

betyder att det i analysen av min undersökning då ingår en viss del av hermeneutikens 

tolkningsmetod. 

En kvantitativ metod används med fördel i undersökningar där syftet är att visa exempelvis 

fördelningen av åsikter i en specifik fråga inom en specifik grupp människor. Den kvantitativa 

metoden ställer därmed frågan vad de tillfrågade exempelvis bär på för uppfattning om en 

specifik fråga. Resultatet uttrycks därmed i siffror (Svenning, 2003). I mitt fall var 

gymnasieelever föremål för min undersökning och frågan gällde deras uppfattning om 

religionsämnet. Genom att använda den kvantitativa metoden fick jag därmed fram, utifrån 

resultaten från mina enkätfrågor, ett resultat som visar fördelningen av dessa gymnasieelevers 

åsikter. De resultat som jag fick fram genom de enkäter jag delade ut kan ses som ett 

stickprov för vad elever generellt har för uppfattning om och inställning till religionsämnet. 

Svenning (2003) framhåller att en kvalitativ studie är mindre generaliserande och mer 

exemplifierande än en kvantitativ studie.

Enkäten var utformad så att den hade en relativ hög grad av standardisering och strukturering, 

i den meningen att frågorna var formulerade med fasta svarsalternativ. Den bestod av 13 

påståenden som eleven skulle ta ställning till utifrån en fyrgradig skala. Den fyrgradiga skalan 

bestod av svarsalternativen ”Håller med i mycket hög utsträckning”, ”Håller med i ganska 

hög utsträckning”, ”Håller med i ganska låg utsträckning” samt ”Håller inte alls med”. Den

typen av fasta svarsalternativ kallas även för slutna frågor, vilka underlättar analysen av 

enkäten. I enlighet med Stensmo (2002) valde jag att lämna öppet för kommentarer och 

motiveringar på ett antal frågor. Orsaken till detta var att jag ville få en fördjupad förståelse 

för varför de tillfrågade svarat som de svarat. Många elever valde att själva ge korta 

kommentarer på vissa frågor där inga kommentarer efterfrågades. Dessa svar har jag tagit 

tillvara som ett hjälpmedel för att förstå helheten i resultatet. Jag utformade påståenden så att 

de på bästa sätt skulle besvara mitt syfte. Därför behandlade påståendena olika aspekter av 
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religionsämnet och elevens egen världsbild. Påstående 1-8 var avsedd att få svar på vad 

eleverna anser om religionsämnet. Tycker de religion är roligt, värdefullt, passé eller något de 

kan komma att ha användning av senare? Dessutom försöker jag genom dessa frågor ta reda 

på varför, om så är fallet, religion är värdefullt. Resterande frågor har fokuserat kring 

elevernas egna eventuella religiositet. Tror de på Gud, en högre makt, att livet har mening och 

mål? Ser de sig själva som religiösa och händer de att de deltar i religiösa ceremonier? 

Meningen med dessa frågor är att undersöka hur elevers religiositet ser ut med bakgrund mot 

den sekulariseringsprocess som äger rum i samhället. Dessutom är meningen med dessa 

frågor att eventuellt kunna ge en bättre förklaring till vad elevernas uppfattning om och 

inställning till religionsämnet beror på. Om en elev inte alls känner sig religiös så kan det t.ex. 

förklara ett eventuellt ointresse av ämnet.  

6.1 Urval   
Orsaken till att gymnasieelever blev mitt studieobjekt är att jag valt att utbilda mig till 

religionslärare för gymnasiet. Jag antar att en elev som läser på gymnasienivå har större chans 

att ge ett genomtänkt svar på frågan om vad religionskunskap kan förväntas tillföra deras liv

än elever i tidigare årskurser, då de är äldre och gjort ett medvetet val om vilken linje de velat 

läsa och utbilda sig i. Det är bland annat av denna anledning som jag valt att utföra 

undersökningen i olika typer av yrkeslinjer. Men orsaken till varför jag valde just dessa 

klasser var för att jag tidigare träffat klasserna och deras lärare. Fyra klasser, alla med elever 

från årskurs 3, med olika inriktningar har svarat på enkäten. Tillsammans är det 53 elever som 

svarat på enkäten. Dessa fyra klasser bestod av en klass med inriktning på energi (VVS), en 

klass med inriktning på mode och design, en klass med inriktning på turism och resor samt en 

klass med inriktning på handel och service. Dessa elever, med så sinsemellan olika 

inriktningar, läser dock samma obligatoriska religionskurs som inslag i deras utbildning. 

6.2 Genomförande
Jag valde medvetet att låta eleverna svara anonymt på frågorna, då elevers egna funderingar 

kring livsfrågor kan kännas som någonting personligt och ingenting som de vill att alla ska ha 

kännedom om. Jag valde dessutom medvetet att inte ge en alltför utförlig information kring 

examensarbetets bakgrund, vilket vill säga sekulariseringen i samhället, innan jag delade ut 

enkäterna eftersom detta skulle ha kunna påverkat elevernas svar. Många av påståendena i 
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enkäten behandlade begrepp som på många sätt är mångtydliga och svårdefinierade, såsom 

exempelvis religion och religiös. Jag valde även här att medvetet att inte ge någon förklarande 

definition på dessa begrepp, eftersom jag ville att elevernas egen syn på religion och religiösa 

frågor skulle styra svaren. När anser eleverna att en person kan räknas som religiös? Med 

deras andra svar som bakgrund kan denna typ av frågor ge bra och intressanta svar på hur 

elever ser på fenomenet religion och vad det innebär.

6.3 Analys och tolkning
Först bearbetade jag den samlade informationen så att jag gav vardera klass en egen siffra. 

Därefter numrerade jag varje elev inom vardera klass. Jag skrev sedan in elevernas svar i en 

separat tabell för varje påstående. På så sätt kunde jag lättare se hur eleverna från respektive 

klass svarat på de givna påståendena. Anledningen till att numrera var elev för sig är att det 

kan ge upphov till en mer givande analys, eftersom det då går att se en helhet av den enskilda 

eleven valt att svara på hela enkäten. Alternativet vore att bara sammanställa vardera 

påstående för sig och därmed analysera vardera fråga för sig. I och med att jag för min del 

gjorde varje elevs svarsstatistik tillgängligt fanns tillfälle att jämföra enskilda elevers olika 

svar. Det kan t.ex. tänka sig att någon elev svarat att de tror på en personlig Gud men tycker 

att ämnet religion är ointressant. En sådan intressant svarskombination skulle kunna vara ett 

bra bidrag i strävan att förstå vad elever anser om religionsämnet och, framför allt, varför de 

anser det. När alla klasserna var färdigräknade sammanställde jag det totala resultatet i nya 

tabeller, en tabell för vardera påstående. På så vis kunde jag i dessa tabeller få fram det totala 

resultatet av hur samtliga elever svarat på enkäten. För att tydliggöra det färdiga resultatet 

valde jag att visa det i ett cirkeldiagram. Cirkelns helhet symboliserar alla tillfrågade elever, 

vilket förenklar möjligheten att få en god översikt över fördelningen av svar hos eleverna. 

6.3.1 Bortfall     

En viss mängd bortfall har förkommit under sammanställningen av undersökningens resultat. 

Samtliga bortfall finns redovisade i kommentarerna i anslutning till presentationen av 

undersökningens resultat. Anledningarna till det är flera. Någon elev har uppgivit ett otydligt 

svar, och i vissa andra fall har elever valt att inte alls svara på något påstående. Vid ett tillfälle 

har en elev inte alls svarat på något av påståendena på enkätens sista sida, vilket troligtvis 

beror på att denne elev inte uppmärksammat denna sista sida. Andra gånger har elever fyllt i 
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fler än ett svarsalternativ. Svarsalternativen var utformade så att endast ett svar skulle avges, 

eftersom enkäten bestod av en graderande skala på hur mycket eleven håller med om 

påståendet. 

6.4 Validitet och reliabilitet
En kvantitativ undersökning utförs ofta med en grundläggande önskan att undersökningen 

ifråga i någon mån ska kunna representera verkligheten. Att den grupp som deltagit i 

undersökningen ska fungera som tolkningsmönster för en större grupp, en så kallad 

population. I mitt fall ville jag undersöka såväl gymnasieelevers uppfattning om 

religionsämnet som uppfattningen om deras egen religiositet. Min önskan var givetvis att få 

en generell uppskattning av gymnasieelevers åsikter och tankar. Men för att kunna göra en 

generalisering måste dock vissa detaljer finnas i åtanke. Huruvida det är rimligt att den

gällande undersökning ska kunna representera en generell verklighet har att göra med det som 

kallas validitet. Det finns två grundläggande aspekter av validitet, vilket kallas för inre

respektive yttre validitet. Den inre validiteten gäller frågan om vi ställer våra frågor till ”rätt 

grupper av människor” (s.65). Den yttre validiteten har att göra med i vilken utsträckning det 

går att generalisera från den utförda studien. Uttrycker studien en verklighet i miniatyrformat? 

En kvantitativ studie har större chans att uppnå inre validitet, medan yttre validitet allmänt är 

svåruppnått enligt Svenning (2003). Det är dock svårt, om inte omöjligt, att kunna uttala sig 

generellt om en hel befolkning med hjälp av en liten undersökning. Däremot kan 

undersökningen skänka en uppfattning om exempelvis vad elever anser om religion och 

religiositet. Mitt mål var att undersöka gymnasielevers uppfattning om samt inställning till 

religionsämnet, vilket gjorde det naturligt att fråga gymnasieeleverna själva. Därmed tillfrågar 

jag ”rätt grupper av människor”. Frågan är däremot hur väl resultatet från min grupp av elever 

stämmer överrens med gymnasieelevers generella åsikter om religionsämnet. Det finns utan 

tvekan aspekter av undersökningen som minskar den yttre validiteten. Variationer av

gymnasieelevers åsikter inom landet finns säkerligen. Dessutom finns det i dagens 

gymnasieskola många olika linjer och inriktningar. Eftersom jag inte har tillfrågat 

representanter från alla dessa linjer är det svårt att hävda att mitt resultat talar även för dem. 

Elevernas åsikter kring religionsämnet i skolan torde även påverkas av de lärare som håller i 

elevernas undervisning.        
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Reliabilitet relaterar till hur tillförlitlig undersökningens resultat är. Svenning (2003) 

beskriver reliabilitet på följande sätt; ”om ingenting förändras i en population skall två 

undersökningar med samma syfte och med samma metoder ge samma resultat!”(s.67) En 

undersökning kan bli påverkad av olika saker. En enkät kan vara otydligt skriven, utan tydliga 

definitioner, och därmed resultera i att undersökningsgruppen svarar efter egna definitioner. I 

mitt fall, som redan nämnts, valde jag att låta definitioner såsom exempelvis ”religiös” stå 

utan definition, eftersom det intressanta i detta fall var att undersöka vad eleverna menade 

med att vara religiös och huruvida de själva ansåg sig vara religiösa. Med de resterande 

påståendenas resultat som grund ger resultatet på detta påstående dels en fingervisning om 

vad eleverna tycker det innebär att vara ”religiös” samt ett svar på hur eleverna ser sin egen 

religiositet. En undersökning kan även påverkas av att undersökningsgruppen blir för vinklad. 

Låt oss anta att jag i endast en av undersökningens klasser skulle hålla ett föredrag om 

sekulariseringen i samhället precis före undersökningens genomförande. Detta skulle kunna 

ge ett annorlunda resultat än om jag inte hade haft föredraget. Svenning (2003) exemplifierar 

problematiken med reliabilitet med att två undersökningar med samma frågeställning inte 

nödvändigtvis får samma resultat om olika intervjuformulär används i undersökningarna. Jag 

har dock försökt att agera likvärdigt i samtliga klasser och de har alla svarat på samma enkät. 
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6 Undersökningens resultat
I detta avsnitt presenterar jag de resultat som min undersökning gav. Jag kommer även att 

kortfattat sammanfatta de kommentarer som eleverna gav på de frågor som gav denna 

möjlighet. På somliga av de påståenden där det inte fanns möjligheter för eleverna att lämna 

egna kommentarer förekom ändå kommentarer. Dessa kommer jag att behandla i min 

diskussion, eftersom jag anser att de är viktiga för min helhetsförståelse. Här kan jag också 

tillägga att jag i redovisningen av resultatet följer utformningen av enkäten, och dessutom att 

jag i kommentarerna anger bortfallet. 

Diagram 1. Jag tycket det är värdefullt att i skolans undervisning lära mig om religion och 

religiösa företeelser.

Frågan strävar efter att undersöka hur värdefullt eleven tycker religionsundervisningen är. 

Från resultatet framgår det att majoriteten av eleverna anser att de i ”ganska hög utsträckning” 

anser att religionsundervisningen i skolan är värdefull. Det svarsalternativ som fick minst 

antal röster var elever som ”inte alls” höll med om påståendet. Tre elever valde att ge fler än 

ett svar, vilket innebär ett bortfall i svarsfrekvensen. Det kan tilläggas att samtliga av dessa tre 

elever delvis hade svarat att de höll med påståendet i ”ganska hög utsträckning”. Två av dessa 

hade dock även fyllt i rutan som representerade ”i ganska låg utsträckning”-alternativet 

medan den tredje elevens dubbelsvar gränsade till ”i mycket hög utsträckning”-alternativet. 

Till detta påstående fick eleverna lämna egna kommentarer. Majoriteten av de elever som i 

någon mån yrkade på att kunskap om religion var värdefullt menade att detta berodde på att 

kunskapen gav kunskap om andra kulturer. Vissa menade att det var bra i syfte att bekämpa 
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främlingsfientlighet, medan andra snarare såg det som ett bra hjälpmedel i att förstå vad som 

händer runt om i världen. De som inte ansåg att kunskap om religion var viktigt upgav ofta 

inget svar eller skrev kortfattat att de inte fann det intressant.   

Diagram 2. Jag tycker det är intressant att lära mig om religion.

Med den här frågan ville jag undersöka hur många som fann religionsämnet intressant, 

tillskillnad från hur många som fann det värdefullt. Ett ämne kan ju kännas värdefullt utan att 

för den skull uppfattas som intressant, och tvärtom. Majoriteten fyllde snarare i de två 

alternativ som representerade att det är intressant att lära sig om religion. Minoriteten ansåg 

att de ”inte alls” höll med om att det är intressant att läsa sig om religion. Även till detta 

påstående fick eleverna lämna egna kommentarer. Många skrev liknande svar som på första 

påståendet, vilket generellt innebar att religion är intressant eftersom det tillhandahåller 

kunskap om främmande kulturer och traditioner. Vissa elever hänvisade till det svar de gav på 

påstående 1. Eleverna som tycker religion i någon mån är intressant verkar därmed främst 

göra det därför att det ger kunskap om främmande kulturer och värdshändelser. 
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Diagram 3. Kunskap om religion hjälper mig att förstå mig själv och den tradition jag lever i.

För att kunna få förståelse för vad eleverna anser att religionsämnet kan bidra med ställde jag 

frågan huruvida kunskap om religion hjälpte dem att få förståelse för sig själv och den 

tradition de lever i. I denna fråga valde en elev att ge två olika svar, vilket resulterade i ett 

bortfall även i denna fråga. Eleven i fråga svarade att denne både ”i ganska hög utsträckning” 

och ”i ganska låg utsträckning” höll med om påståendet. Det sammanlagda resultatet visar en 

tämligen jämt fördelad spridning mellan de fyra svarsalternativen. Flest svar fick dock 

svarsalternativet att eleverna ”i ganska låg utsträckning” håller med om att kunskap om 

religion hjälper dem att förstå den egna traditionen. 

Diagram 4. Kunskap om religion hjälper mig att skapa förståelse för andra kulturer än min 

egen.
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Denna fråga har som syfte att ta reda på hur många av eleverna som tycker kunskap om 

religion hjälper att få förståelse för andra kulturer än sin egen, snarare än sin egen kultur som 

fråga 3 behandlade. Majoriteten ansåg att detta var fallet antingen ”i mycket hög 

utsträckning” eller ”i ganska hög utsträckning”. Minst antal svar fick svarsalternativet som 

menade att kunskap om religion ”inte alls” hjälper till att skapa förståelse för främmande 

kulturer.   

Diagram 5. Jag tror att den kunskap jag lär mig i skolans religionsundervisning på något vis 

kan komma till nytta för mig i mitt liv. 

Med fråga 5 ville jag undersöka huruvida eleverna tror den kunskap de får genom skolans 

religionsundervisning kan komma till nytta senare i livet. Det kan tyckas att det i mångt och 

mycket är samma som fråga 1, där eleverna uppmanades svara på hur värdefullt de ansåg det 

vara att ha kunskap om religion. Dock är det inte nödvändigt att dessa frågor ger samma 

utslag trots att värdet i sig torde ha viss relation till nyttan som kunskapen kan ge. Majoriteten 

av eleverna menar sig hålla med om påståendet ”i ganska hög utsträckning”. Förutom 

svarsalternativet ”håller inte alls med”, som fick minst antal svar, var det relativt jämt mellan 

de övriga svarsalternativen. Frågans resultat har två bortfall pga. elever som svarat dubbelt. 

Även här har dessa elever ansett att de håller med om att påståendet stämmer både ”i ganska 

hög utsträckning” och ”i ganska låg utsträckning”. 



31

Diagram 6. Jag tycker religion tillhör det förgångna och är därför inte längre nödvändigt att 

ha kunskap om. 

Denna fråga har som avsikt att ta reda på om eleverna ifråga ansåg att religion är något som 

inte längre är aktuellt. Majoriteten höll inte med om att religion tillhör det förgångna och 

därför inte är nödvändigt att ha kunskap om. Antal svar minskade desto mer svarsalternativen 

gav stöd åt påståendet. Det betyder att de som menar att religion tillhör det förgångna 

tillhörde minoriteten. Denna fråga fick två bortfall pga. två elever som uppgav två olika svar. 

Den ena att de höll med om att påståendet var riktigt ”i ganska hög utsträckning” samt ”i 

ganska låg utsträckning” och den andra att denne ”inte alls” höll med samt höll med ”i ganska 

låg utsträckning”. 
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Diagram 7. Mycket av det som behandlas i skolans religionsundervisning känns främmande 

för mig. 

Om elever känner att religionsämnets innehåll är främmande för dem kan det påverka deras 

uppfattning om och inställning till ämnet. Majoriteten ansåg att de ”i ganska låg utsträckning” 

uppfattade det som behandlas i skolan religionsundervisning främmande. De övriga 

svarsalternativen ter sig relativt jämlika. Även denna fråga fick två bortfall genom att två 

elever uppgav två olika svar, i båda fallen att de både ”i ganska hög utsträckning” och ”i 

ganska låg utsträckning” höll med om att påståendet var sant. Dessutom valde en tredje elev 

att lämna frågan blank, med endast ett frågetecken bredvid svarsalternativen. 

Diagram 8. Jag tror på en personlig Gud (såsom exempelvis i kristendomen, judendomen 

eller islam).

Hittills har frågorna försökt ta reda på elevernas åsikter om religionsämnet och dess 

eventuella värde och relevans i dagens samhälle. Jag valde dessutom att innefatta frågor som 
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skulle kunna ta reda på elevernas egen religiositet, dvs. vad de själva trodde på eller om 

livsfrågor alls kändes viktiga för dem. Majoriteten av eleverna tror ”inte alls” på en personlig 

Gud. Det svarsalternativ som därefter fått flest svar är av de elever som ”i ganska låg 

utsträckning” menar sig tro på en personlig Gud. Minst antal svar fick svarsalternativet att 

eleven ”i mycket hög utsträckning” höll med om påståendet. Denna fråga lämnades blank av 

tre elever. Dessutom fick frågan ett bortfall på grund av att en elev gav ett dubbelt svar, att 

denne tyckte påståendet både ”inte alls” och ”i ganska låg utsträckning” höll med om 

påståendet. 

Diagram 9. Jag tror på en högre makt.

Det kan tänkas att en person inte har en tro på en personlig gud, men ändå ha en tro som 

omfattar någon slags lösare definierad gudomlighet, här beskriven som ”en högre makt”. 

Majoriteten av eleverna håller ”inte alls” eller ”i ganska låg utsträckning” med om att det 

finns en högre makt. Frågan fick ett bortfall i form av en elev som valde att svara blankt på 

frågan. 
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Diagram 10. Jag ser mig som en religiös människa.

Fråga 10 handlar om huruvida eleverna ser sig själva som religiös. Svaret på denna fråga, mot 

bakgrund av fråga 8-13, kan ge intressanta svar på vad eleverna anser det innebär att vara 

religiös samt i vilken grad de själva anser att de tillhör den gruppen av människor. Majoriteten 

av eleverna ser sig ”inte alls” som en religiös människa. De elever som ”i mycket hög 

utsträckning” och ”i ganska hög utsträckning” ser sig som religiösa är i minoritet. Från och 

med denna valde en elev medvetet eller omedvetet att ge blanka svar på resterande frågor. En 

trolig förklaring kan vara att denne elev trodde enkäten var slut i och med fråga 9, då fråga 

10-13 fanns på en nästkommande sida.     

Diagram 11. Jag tror livet har mening och mål.

Denna fråga är ännu ett led i att undersöka vad eleverna tror på. Förutom att minst antal elever 

anser att de ”inte alls” håller med om att livet har mening och mål, har alla resterande 
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svarsalternativ fått precis lika många svar. Det råder med andra ord många olika uppfattningar 

om denna fråga bland eleverna.   

Diagram 12. Jag deltar ibland i religiösa ceremonier av olika slag.

Hur ofta besöker eller deltar eleverna i någon slags religiös ceremoni? Med denna fråga 

försöker jag få reda på elevernas religiösa deltagande. Majoriteten menar att de ”inte alls” 

samt ”i ganska låg utsträckning” deltar i religiösa ceremonier. Minoriteten menar att de ”i 

ganska hög utsträckning” och ”i ganska hög utsträckning” deltar i religiösa ceremonier.

Resultatet för denna fråga har två bortfall i form av ett dubbelsvar (där både ”i ganska hög 

utsträckning” och ”i ganska låg utsträckning” var ifyllt) och ett svar som var för otydligt att 

utläsa. Någon enstaka elev valde att själv kommentera att deras svar gällde ceremonier som 

ingår i vår kulturs traditioner, så som julfirande och dop exempelvis.  
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Diagram 13. Jag tänker ofta på livsfrågor som berör t.ex. livets mening. 

Med fråga 13 vill jag ta reda på hur ofta eleverna funderar kring livsfrågor i syfte att 

undersöka elevernas egen världssyn. Detta påståendets resultat visar hur elevernas är väldigt 

jämt utspridda på de fyra svarsalternativen. Flest svar har svarsalternativet att eleven ”i 

ganska låg utsträckning” håller med om att denne ofta tänker på livsfrågor. Därefter kommer 

svarsalternativet ”i ganska hög utsträckning”.     
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7 Resultatdiskussion
Syftet med mitt examensarbete var att med tanke på samhällets sekularisering undersöka 

gymnasieelevers uppfattning om religion och religiositet. De två övergripande frågorna jag 

sökte svar på var dels hur eleverna beskriver sin uppfattning om religion som ämne i skolan 

och dels hur eleverna uttrycker sin egen världsbild och religiositet. Olika processer i 

samhället, såsom sekulariseringsprocessen, torde påverka hur elever ser på religionsämnets 

vikt och relevans. Jag fann det därför viktigt att även undersöka elevernas egen religiositet 

och världsbild eftersom resultatet då tydligare kan visa varför de tycker som de tycker, dvs. 

varför religionsämnet exempelvis kan ses som viktigt respektive oviktigt.  

7.1 Elevernas uppfattning om religion som ämne i skolan
Den första delen av den enkät jag utformat för min undersökning bestod av påståenden som 

var ämnade till att ge svar på hur eleverna ställer sig till religion som ämne i skolan. Jag valde 

påståenden ur olika perspektiv, alla avsedda att undersöka huruvida eleverna fann skolans 

religionsundervisning värdefull, och i sådana fall varför, om de fann ämnet intressant, 

huruvida de ansåg att de skulle få användning av kunskapen ifråga. Eleverna fick även svara 

på om de uppfattade att religionsämnet ger insikt och kunskap om sig själv och sin egen 

kultur samt insikt och kunskap om andra kulturer. Resultatet av dessa frågor visar en tydlig 

tendens bland de elever som deltog i min undersökning. 

7.1.1 Kunskap om religion ger insikt om främmande kulturer

Av undersökningen framgick det att de flesta elever i någon mån fann religionsämnet i skolan 

både intressant och värdefullt. Intresset och värdet av religion tycks främst bero på att 

eleverna anser att det skänker insikt, kunskap och förståelse för andra kulturer och traditioner. 

49 % av eleverna ansåg att det ”i mycket hög utsträckning” var sant att kunskap om religion 

skapar förståelse för andra kulturer än sin egen. Endast 2 % av eleverna höll ”inte alls med” 

om att detta var fallet, vilket innebär att 98 % av eleverna ansåg att religion i någon mån ger 

förståelse för andra kulturer än den egna. Elevernas kommentarer till påstående 1 respektive 

påstående 2, som hade syftet att undersöka huruvida eleverna ansåg att religionsundervisning 

är värdefullt respektive intressant, visar även på samma uppfattningar bland eleverna. Av 
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kommentarerna att döma ligger det främsta värdet och eventuella intresse i religionsämnet i 

kunskapen om hur andra människor lever, tänker, tror samt varför de gör som de gör. Somliga 

eleverna framstår som tillmötesgående till andra religioner och kulturer. De uppger att de vill 

”vidga” sina ”vyer” genom att skaffa sig förståelse för hur andra tycker och tänker. De vill 

reda ut missförstånd och fördomar. Detta påminner om Gumucio (2006) som menar att 

religioners olikheter i världsbilder och tankesätt kan leda till nya sätt att tänka, nya sätt att 

kliva ut ur sina ramar så att säga. Jag antar att dessa elever inte nödvändigtvis ser sin egen 

kultur som överlägsen andra, utan är öppen för andra alternativa sätt att leva. Andra elever 

verkar mer skeptiska till religion och tycks vara mer intresserade av att förstå sig på hur 

religiösa människor tänker och vad religion betyder för ett samhälle. Exempelvis skriver en 

elever angående vad som får denne att intressera sig för religion: ”Man vill ganska gärna veta 

vad som kan driva länder till så strikta regler.” Mitt intryck är att dessa elever ser religion som 

någonting konstigt som de vill förstå sig på. De vill, som en elev skriver, veta ”varför de lever 

som de gör”. En elev anser att religion inte är särskilt intressant därför att ”man inte förstår 

meningen med att så många tror på just den religionen”, men att det ändå är ganska viktigt att 

”ha kännedom om det”. Religioner och andra kulturer verkar därmed hos vissa elever framstå 

som främmande, gåtfulla och kanske rent av konstiga. Inte desto mindre finns hos dessa 

elever en nyfikenhet och en önskan att förstå främmande kulturer. Ofta förekommer 

kommentarer som menar att kunskap om religion hjälper till att bekämpa främlingsfientlighet. 

Somliga elever uppger att religion påverkar mycket av vad som händer i världen, och att 

kunskap om religion därför är värdefullt då det ger en bättre förståelse för dessa händelser. Då 

verkar religionskunskap vara ett redskap för att förstå socio-politiska händelser snarare än att 

förstå sig på människor från andra kulturer.

7.1.2 Tveksamhet inför sambandet mellan religionskunskap och den egna 
kulturen

Eleverna var med andra ord relativt överrens om att religionskunskap gav insikt och kunskap 

om andra kulturer. Påstående 3 behandlade frågan om ”Kunskap om religion hjälper mig att 

förstå mig själv och den tradition jag lever i”. Enligt resultatet av undersökningen var de 

flesta av eleverna tveksamma inför detta påstående. I den frågan var spridningen av elevernas 

svar väldigt utbredd. Alla svarsalternativ fick 21 % av elevernas röster, förutom ”håller med i 

låg utsträckning” som fick 37%. Resultatet visar därmed att nästintill precis en fjärdedel av 
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elevernas svar finns representerade på var och en av de fyra svarsalternativen, vilket i sin tur 

innebär att eleverna har sinsemellan väldigt olika uppfattningar om huruvida religionskunskap 

kan skänka förståelse för den egna kulturen. Om än spridningen av svarsalternativen var stor 

så framgår det dock att majoriteten av elevernas svar att religionskunskap inte riktigt ger 

insikt om den egna kulturen. 

7.1.3 Svårigheter att förstå kristendomens påverkan på västvärlden

En anledning till att eleverna i allmänhet inte tycker religionskunskap ger insikt om den egna 

kulturen kan helt enkelt bero på en okunskap om vilken påverkan kristendomen haft på det 

västerländska samhället under historiens lopp, samt hur påverkad en människa blir av sin

omgivande kultur. På påståendet om religionskunskapens eventuella möjlighet till insikt om 

egna kulturen gav jag ingen möjlighet för eleverna att lämna egna kommentarer. Trots detta 

har en elev, som fyllt i alternativet ”håller inte alls med”, skrivit dit kommentaren ”Jag är ej 

troende”. Kommentaren är mycket intressant och leder till frågan hur eleverna uppfattat detta 

påstående om att religionskunskap skulle kunna ge insikt om den egna kulturen. Denne elevs 

kommentar ger intrycket att en person måste vara kristen för att kunskap om kristendom 

skulle kunna vara värdefull i strävan att förstå sig själv. Kristendom har under väldigt lång tid 

spelat en mycket stor roll i det västerländska samhället, vilket jag visat i bakgrunden. Som 

nämnts tidigare var det inte länge sedan kyrkans makt och inflytande sträckte sig över hela 

samhället och dess institutioner. Därigenom har kristendomen genom dess traditioner, 

högtider, etik och makt varit betydande för utvecklingen av det västerländska samhället. Ett 

försök att få insikt om sig själv är att få mer kunskap om den tradition som man lever i, vilket 

är den västerländska traditionen. Eftersom den västerländska traditionen varit så präglad av 

kristendomen är denna religion ett viktig led i att få insikt om den västerländska traditionen. 

Att vi fortfarande präglas av den kristna läran ser vi även i läroplanen som säger att skolan 

grundläggande värden ska vara ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition” (Lpf 94, s.3). En person som vuxit upp i en miljö som är djupt påverkad av 

exempelvis kristendom behöver inte själv vara kristen för att själv ha blivit präglad av 

omgivande kultur. En annan elev har uppgivit en liknande kommentar på det påstående som 

var tänkt att undersöka hur intressant eleverna tycker det är att lära sig om religion. Eleven 

ifråga ”håller inte alls med” om att det är intressant att lära sig om religion, och ger därefter 

kommentaren ”ej troende”. Dessa kommentarer bottnar enligt min mening i uppfattningen att 
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religionskunskap är till för religiösa. Det är en uppfattning som tycks finnas bland eleverna, 

även om det är svårt att uttala sig om hur utspridd uppfattningen är.   

7.1.4 Omotiverat ointresse för religion

Utifrån min undersökning är det ganska lätt att bilda sig en uppfattning varför många elever 

tycker religionskunskap är värdefullt eller intressant. Däremot är det svårare att utläsa varför 

vissa elever inte tycker religionskunskap är värdefullt eller intressant. De elever som uppgett 

att de inte alls hyser intresse för religion samt anser att kunskap om religion i sig inte har 

något värde har nämligen sällan gett någon riktig motivering för sin ståndpunkt. Ofta har de 

valt att inte alls kommentera sitt svar, eller så har de nöjt sig med att kortfattat skriva något i 

stil med att religion är ”onödigt” eller att det helt enkelt inte är intressant. Vissa av de elever 

som inte uppskattar religionsämnet anser att det borde vara ett frivilligt ämne. Den som vill 

borde få läsa det, men att den som är ointresserad inte behöver läsa det. Det tycks finnas en 

uppfattning hos vissa elever att inte alla behöver den typen av kunskap. En elev menade 

exempelvis att viss grundläggande allmänbildning räcker, och att religion borde vara en kurs 

som är valbar. En annan elev följde ett liknande resonemang och menade att religionskunskap 

på högstadienivå räcker och att det därmed inte borde vara tvunget att läsa det i gymnasiet. 

Det finns därmed elever som motiverar sitt missnöje med religionsundervisningen i skolan, 

men i de flesta fall är det svårt att avgöra varför somliga elever inte tycker det är värdefullt 

eller intressant med religion. En elev håller ”i ganska låg utsträckning” med om att kunskap 

om religion är värdefullt. Denne skriver att religion ”är bra att veta” men att det inte känns 

”särskilt värdefullt”. Resonemanget är svårt att förstå sig på, eftersom det framstår som 

motsägelsefullt att något kan vara ”bra att veta” och samtidigt inte vara ”särskilt värdefullt”. 

7.1.5 Kommer religionskunskapen komma till nytta i elevernas framtid?

Den nyss nämnda kommentaren väcker frågan vilket samband eleverna ser mellan värdet av 

religionskunskap och sannolikheten att i framtiden få tillfälle att få användning av den 

kunskapen. Påstående 5 i min enkät behandlar just den frågan och lyder enligt följande; ”Jag 

tror att den kunskap jag lär mig i skolans religionsundervisning på något vis kan komma till 

nytta för mig i mitt liv.” Det var ett medvetet val från min sida att både fråga huruvida 

eleverna uppfattade religionskunskap som värdefullt (påstående 1) och om eleverna trodde sig 
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få användning av kunskapen i framtiden (påstående 5). Det kan tyckas att dessa frågor 

egentligen utgör en och samma fråga, men det finns enligt min mening en viss skillnad. För 

att exemplifiera skillnaden vore det ju möjligt att eleverna ser ett visst allmänt värde i 

kunskapen, men att de själva inte tror sig få tillfälle använda sig av den. Exempelvis kan 

eleverna ha fått lära sig i skolan varför religionskunskap är värdefull, och att detta påverkar 

deras svar. Svaret riskerar i sådana fall bli lärarens uppfattning, medan eleven själv inte ser sig 

få någon användning av denna kunskap. Samtidigt kan kunskap anses sakna värde, men ändå 

komma till användning i framtiden. Det kanske i sådana fall är själva användningsområdet 

som kan uppfattas som värdelöst för eleven, t.ex. att det enda troliga användningsområdet för 

kunskapen är att kunna svara rätt på frågor i en frågesport.

Resultatet visar dock att elevernas syn på ämnets värde och dess potential att komma till 

användning i framtiden är likvärdigt. 18 % av eleverna höll med i mycket hög utsträckning 

om att det är värdefullt att lära sig om religion, medan 20 % av eleverna höll med i mycket 

hög utsträckning att den kunskap de lär sig i skolans religionsundervisning kan komma till 

nytta i framtiden. I båda påståendena svarade 8 % av eleverna att de ”inte alls” höll med om 

påståendet ifråga. De andra svarsalternativen är även relativt lika varandra (se resultatdelen), 

om än det framgår att fler elever verkar se kunskap om religion som värdefullt än att tro sig 

kunna använda kunskapen i framtiden.

7.1.6 Religion tillhör inte det förgångna och framstår inte som något 
främmande

Undersökningen visar att 58 % av eleverna ”inte alls” höll med om påstående nummer 6, ”Jag 

tycker religion tillhör det förgångna och är därför inte längre nödvändigt att ha kunskap 

om.” 27 % svarade att de höll med i ”ganska låg utsträckning”. Tillsammans utgör dessa svar 

85 % av eleverna. Det betyder att majoriteten av eleverna, trots sekulariseringsprocessen i vårt 

samhälle, i stort inte ser religion som något förgånget som är onödigt att lära sig om. Som jag 

nämnde i bakgrunden så menar också de flesta religionssociologerna att sekularisering inte 

betyder att religion försvinner helt från samhället, utan snarare att dess makt och inflytande 

över samhället minskas och förskjuts till en egen avskild del av samhället. Dessutom kan 

religionskunskap bidra till att förstå oss själva utifrån en historisk synvinkel. Det betyder att 
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religionskunskap ändå skulle vara aktuellt även om all religion plötsligt upphörde att existera 

i ett sekulariserat samhälle, vilket nu inte är fallet. Jag nämnde att Thalén (2006) menar att 

religionsundervisningen kan vara ett sätt att förhålla sig till den delen av den egna traditionen 

som är föråldrad och inte längre gällande. Det har framgått tidigare att eleverna i 

undersökningen uppfattar att religionskunskapens största värde ligger i att lära sig om andra 

kulturer. Kulturer som inte nödvändigtvis är sekulariserade. Med det resonemanget är 

kunskap om religion fortfarande i allra högsta grad relevant, oberoende av hur pass 

sekulariserat vårt samhälle är. Det är för mig glädjande att eleverna i undersökningen såg 

kunskap om religion som värdefullt, trots att vi lever i ett sekulariserat samhälle. 

Sekularisering innebär som sagt inte att religion försvinner i ett samhälle, men det kan 

resultera i minskad religiositet. Det var delvis därför jag valde att undersöka elevernas egen 

världsbild och eventuella religiositet. Elevernas egen världsbild torde styra deras syn på 

ämnet. Peder Thalén (2006) beskrev vårt samhälle som ett “andligt vakuum”, och att religion 

därför kan uppfattas ”tråkigt” eftersom religion inte finns som ett naturligt element i elevernas 

liv. Thalén menar att religion även kan framstå som väldigt främmande för många elever just 

av denna anledning. Även Hartman (1994) framhöll en liknande tes genom en undersökning 

som visade att eleverna fann kunskapen ”irrelevant”. Om så är fallet kan det vara svårare att 

känna motivation för eller se värdet i ett sådant ämne med alltför främmande inslag. Däremot 

visar resultatet av påstående 7, ”Mycket av det som behandlas i skolans religionsundervisning 

känns främmande för mig”, att majoriteten av eleverna inte anser att religionsämnet behandlar 

information som känns ”främmande” för dem. Det svarsalternativet som flest, 62 %, elever 

utan tvekan valde var att de i ”ganska låg utsträckning” höll med om att informationen kändes 

främmande för dem. Precis som jag skrev i bakgrunden är det viktigt att 

religionsundervisningen kopplar an till dagens samhälle, och därmed inte förblir ett oaktuellt 

ämne i elevernas socio-kulturella miljö. Jag framhävde tidigare hur Gilhus och Mikaelsson 

(2003) menade att religion som begrepp hela tiden förändras och att utbildningen hela tiden 

måste uppdateras för att anpassas till gällande samhälle och situationer. Om inte 

religionsundervisningen är anpassad till ett sekulariserat samhälle är risken stor att ämnet 

kommer att kännas främmande för eleverna.
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7.2 Elevernas religiositet och världsbild
I den andra delen av min enkät valde jag att fokusera på elevernas egna världsbilder och 

religiositet. Elevens egen världsbild påverkar givetvis deras uppfattning om ämnet i sig. Om 

ingen form av religiositet finns som en naturlig del av elevens liv kan ämnet lätt te sig 

främmande, eller rent av tråkigt, som jag tidigare nämnde att Thalén menade var en 

konsekvens av dagens ”andliga vakuum”. Lever eleverna i min undersökning i det ”andliga 

vakuum” som Thalén nämner? Påståendena i min enkät var menade att undersöka om de tror 

på en personlig gud, högre makt, att livet har mening och mål eller om de alls funderar på 

livsfrågor. 

7.2.1 Ingen utbredd tro på en personlig Gud 

Undersökningens resultat visar absolut att de flesta av eleverna inte har någon gudstro, och att 

de inte uppfattar sig som religiösa. 61 % av eleverna svarade att de ”inte alls” höll med om 

påstående nummer 8, ”Jag tror på en personlig Gud (såsom exempelvis i kristendomen, 

judendomen eller islam)”. Ytterligare 16 % menade att de höll med om påståendet ”i ganska 

låg utsträckning”. Det innebär att 77 % av eleverna knappt har någon tro på en personlig Gud. 

Intressant är att hela 75 % ”inte alls” ser sig som religiösa, medan ytterligare 17 % håller med 

”i ganska låg utsträckning”. Endast 2 % av eleverna såg sig ”i mycket hög utsträckning” som 

religiösa. Detta är intressant eftersom fler elever inte alls såg sig som religiösa än antalet 

elever som inte alls trodde på någon Gud. Det finns alltså elever som i någon mån kan tänka 

sig att det finns en personlig Gud, men ändå inte ser sig som religiösa. Det resultatet tycks ge 

ett troligt svar på vad eleverna tycker det innebär att vara religiös. Gissningsvis anser många 

elever att en person måste tillhöra en specifik religion för att kunna kalla sig religiös. Det är 

en definition av begreppet ”religiös” som skiljer sig från vissa religionssociologer. Bland 

andra Luckman, som enligt Gustafsson (1997) kan menade att alla människor är religiösa på 

sitt sätt, eftersom alla i någon mån har en uppfattning om livets ”meningssystem”. Det är 

möjligt att dessa elever inte ser sig som religiösa, men samtidigt har en personlig religiös tro 

utan att ens vara uppmärksam på det. Precis som jag visade att Sven G. Hartman (2000) 

menade med att vissa barn inte ansåg sig tro på en Gud men ändå menade sig be till Gud 

ibland. Detta motsägelsefulla svar, finner Hartman, bero på att barnen är bärare av en egen 

personlig tro och därmed inte såg sig som religiösa trots sina uppenbara religiösa yttringar. 
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7.2.2 Fler elever tror på en högre makt än på en personlig gud

Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av eleverna inte tror på en personlig gud. 

Däremot ska det dock uppmärksammas att 39 % av de svarande eleverna inte helt och hållet 

vände sig emot tanken på en personlig Gud, varav 22 % av eleverna rent av höll med om att 

de hade denna tro ”i ganska hög” samt ”mycket hög utsträckning”. Påstående nummer 9, ”Jag 

tror på en högre makt”, verkade dock fler elever kunna relatera till. 40 % av eleverna menade 

att de ”i ganska hög” och ”mycket hög utsträckning” höll med om att de trodde på en högre 

makt. Det tycks därmed vara lättare att tro på den lite mer vaga termen ”högre makt” än att tro 

på en personlig Gud. Det är ju fullt möjligt att ha en tro på någon slags gudomlighet, utan att 

för den skull vara beredd att omfamna en tro på att denna gudomlighet är personlig på samma 

sätt som traditionellt har varit uppfattningen om Gud inom t.ex. judendom, kristendom och 

islam. Hela 56 % av eleverna menar att de i någon mån kan tänka sig att det finns en högre 

makt, eftersom 44 % menade sig inte alls hålla med om påståendet ifråga. 

7.2.3 Lågt deltagande i religiösa ceremonier

Jag inkluderade även ett påstående i min enkät med syftet att undersöka elevernas deltagande 

i religiösa ceremonier. Påstående 12 lyder enligt följande ”Jag deltar ibland i religiösa 

ceremonier av olika slag”. Den frågan är relevant med tanke på det sjunkande 

kyrkodeltagande som sekulariseringen i vårt samhälle har inneburit. Dessutom är frågan om 

det eventuella deltagandet i religiösa ceremonier ett viktigt led i att utreda en persons 

religiositet och religionens roll i dennes kulturella miljö. Det är fullt möjligt att en person ofta 

deltar i religiösa ceremonier, men ändå inte ser sig som religiös. De religiösa ceremonierna 

kan då vara mer kopplade till kultur än till tro. Det är alltså möjligt att leva i en religiöst 

präglad miljö, men samtidigt inte vara troende. Samtidigt är det möjligt att bära på en 

personlig tro men samtidigt aldrig delta i religiösa ceremonier. Denna fråga kan alltså, 

tillsammans med de andra enkätpåståendena, ge ett bredare svar gällande eleverna religiositet. 

Svarsresultatet visar generellt att eleverna inte brukar deltar i religiösa ceremonier. 88 % av 

eleverna menade att de ”inte alls” samt ”i ganska låg utsträckning” höll med om påståendet. I 

många fall skrev många elever att deras svar endast innefattade traditioner såsom till exempel 

jul, påsk, dop. Eftersom dessa traditioner har en religiös grund blir firandet således en slags 

religiös ceremoni, om än de firande helt och hållet kan sakna den religiösa övertygelsen. De 

firande kan rent av sakna kunskapen om varför det överhuvudtaget firas. Traditioner som 
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ursprungligen varit religiösa kan fortsätta att firas, men utan att den religiösa grundtanken 

finns kvar. Istället har det då förvandlats till en kulturellt grundad tradition eller ceremoni 

snarare än en religiöst grundad tradition eller ceremoni. Det framgick i att Reimers (1995) 

menar att dopet gått från att vara en viktig kristen ceremoni till att uppfattas som en lite 

mindre kristet präglad namngivningsceremoni.

7.2.4 Livets mening och mål

Att tro på en specifik gud, tillhöra en särskild församling och delta i religiösa ceremonier kan 

lätt ses som nödvändiga kriterier för att kunna kalla sig ”religiös”. Jørgen Straarup (2006) 

framhåller som vi såg att den religiösa människan i västerländska världen ofta ses som någon 

som omfattar en enhetlig troslära. Det finns dock andra uttryck för religiositet. Ett vanligt 

inslag i den religiösa världsbilden är exempelvis att det finns en särskild mening med livet 

samt ett mål att sträva efter. En traditionell vetenskaplig syn på livet är dock att livet saknar 

mening och mål. Den vetenskapliga världsbilden bygger på evolutionsteorin, som i sig ses 

som en kraft utan mening eller mål. Livet har uppkommit av ren slump och arter uppstår och 

utvecklas genom evolution. Så fort en person bär på uppfattningen att livet i sig själv har 

mening och mål tar denne därmed ett avsteg från den traditionella vetenskapliga synen. Det är 

därmed fullt möjligt att inte se sig som religiös, men ändå bära på ett uttryck för religiositet 

genom en övertygelse om att livet i sig har ett mål och mening. Eftersom jag ville undersöka 

elevernas religiositet, valde jag av denna anledning att inkludera ett påstående om livets 

mening och mål.

Endast 7 % av de svarande eleverna menade att påståendet att de tror livet har mening och 

mål ”inte alls” stämde in på dem. De övriga tre svarsalternativen, som därmed består av olika 

grader av denna tro på livets mening och mål, har var och en 31 % av elevernas svar. Om de 

elever som menar sig ”i ganska hög utsträckning” samt ”i mycket hög utsträckning” hålla med 

om påståendet ifråga summeras resulterar det i 62 % av eleverna. Det är en relativt hög siffra 

för en elevskara som annars bitvis verkar främmande inför religiösa synsätt. Frågan hur 

eleverna tolkar påståendet kan dock ställas. Det är nämligen en skillnad mellan att se mening 

och mål i sitt liv och att hävda att livet i sig själv har mening och mål. En strikt vetenskaplig 

person, utan någon tro på något ”högre” syfte med livet, kan ju ändå känna att det finns mål 
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med sitt liv, t.ex. att ta bra hand om sin familj eller lyckas med sitt jobb. Denne person kan ju, 

kanske bland annat på grund av dessa mål, känna att det finns en mening med sitt liv. Det är 

en annan sak att tro att liv i sig själv har högre mål och mening.   

7.2.5 Elevernas förhållande till livsfrågor

Ett av religionskunskapens syfte och roll är enligt läroplanen att behandla livsfrågor, vilket 

nämndes i bakgrunden. Det ger automatiskt följdfrågan hur ofta elever funderar på sådana 

frågor, dvs. hur viktig och relevant denna del av religionskunskap uppfattas hos eleverna. 

Resultatet av påstående 13, ”Jag tänker ofta på livsfrågor som berör t.ex. livets mening”, 

visar splittrade svar från eleverna i min undersökning. 15 % menade att de höll med om 

påståendet ”i mycket hög utsträckning”, 27 % ”i ganska hög utsträckning”, 33 % ”i ganska låg 

utsträckning” och slutligen menade 25 % av eleverna att de ”inte alls” höll med. Det är 

därmed svårt att uttala sig i generella drag angående gymnasieelever uppfattningar om detta, 

då svaren är så jämt fördelade. Vissa elever funderar mycket kring livsfrågor, medan andra 

inte alls gör det. Det går att ifrågasätta om det är troligt att någon helt och hållet kan undvika 

att fundera kring frågor som rör liv och död. Möjligheten finns att dessa 25 % som inte alls 

menar sig tänka på livsfrågor egentligen brukar fundera i dessa banor utan att tänka på det 

eller utan att vilja erkänna det. Hur detta förhåller sig så kan dock inte den här 

undersökningen ge svar på, utan vi får helt enkelt förlita oss på elevernas enkätsvar. En 

intressant iakttagelse av min undersökning är att det på det stora hela syns vara relativt få 

elever som menar sig tänka på livsfrågor. I bakgrunden presenterade jag delar av resultatet 

från undersökningen Nu-03, som menade att elever i stort ansåg att de fick arbeta för sällan 

med livsfrågor i skolan, vilket indikerar att dessa resultat visar på ett intresse för livsfrågor.

7.3 De generella tendenserna i undersökningens resultat
Syftet med mitt examensarbete var att med tanke på samhällets sekularisering undersöka 

gymnasieelevers uppfattning om religion som ämne i skolan. Genom en mängd delfrågor 

sökte jag svar på två övergripande frågor. Hur beskriver eleverna sin uppfattning om religion 

som ämne i skolan? Hur uttrycker eleverna sin egen världsbild och religiositet?  
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Sammanfattningsvis visar mitt undersökningsresultat att eleverna i stort är ganska välvilligt 

inställda till religionsämnet och dess mening och värde. Elevernas intresse för religion är 

ungefär lika högt som elevernas uppfattning om dess värde. Elevernas uppfattning om 

religionskunskapens värde är även likvärdig med deras tro på att kunskapen kommer att vara 

till nytta i framtiden. Det som eleverna framför allt uppfattar som religionsundervisningens 

viktigare syften är att det bidrar till kunskap om andra kulturer. Detta tycker de är viktigt 

därför att det ger bättre insikt i sociopolitiska händelser, ger kunskap om alternativa sätt att 

leva, rättar till missförstånd och därmed bekämpar främlingsfientlighet. Ordet 

”allmänbildning” återkommer i flera elevers kommentarer, vilket visar att eleverna ser på 

denna kunskap som något som på sätt och vis förväntas av dem att kunna då de gått ut skolan. 

Bara i viss mån verkar eleverna anse att religion hjälper dem att förstå sig själv och det 

samhället de lever i. Orsaken till detta verkar delvis vara att de inte själva ser sig som 

religiösa och verkar heller inte se samhället som speciellt religiöst. Med tanke på hur 

sekulariserat vårt samhälle har blivit är uppfattningen att Sverige inte är speciellt religiöst på 

sätt och vis befogad. Sekularisering innebär, som tidigare behandlats, att religionen försvagas 

och fråntas möjligheten att styra och kontrollera samhällets olika delar. Religion blir därmed 

något som var och en får välja att ta del av, precis på samma sätt som var och en får välja att 

spela ett instrument eller utöva sport. Därmed tycks inte eleverna i stort se religionsämnet som 

något som hjälper dem själva i deras andliga strävanden. Snarare uppfattar de ämnet som en 

förmedlare av kunskap som hjälper dem att förstå sig på människor och sociopolitiska 

händelser bättre.

Om än eleverna inte ser sig själva som särskilt religiösa innebär det inte att de helt och hållet 

saknar religiösa synsätt. Många av eleverna uppger att de tror att livet har mening och mål och 

en stor del av eleverna menar sig tänka på livsfrågor. Somliga elever kan, mer eller mindre, 

tänka sig att det finns en personlig Gud och desto fler kan tänka sig att det finns en ”högre 

makt”. Om än det huvudsakligen är få som har fyllt i att de ”i mycket hög utsträckning” håller 

med om de påståenden som handlar om elevernas egen religiositet så har även få fyllt i att de 

”inte alls” håller med. Det innebär att eleverna generellt inte uppfattar sig bära på starka 

religiösa känslor, men inte heller sakna dem. Snarare att många, trots vissa tvivel, inte helt 

utesluter tanken att det exempelvis finns en ”högre makt”. I min bakgrund behandlade jag en 

ny syn på religion och dess pedagogiska möjligheter representerad bl.a. av Peder Thalén 
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(2006) samt av Gilhus och Mikaelsson (2003), där den grundläggande uppfattningen var att 

definitionen av religion behöver förnyas i takt med att tiderna förändras. I vårt sekulariserade 

samhälle finns inte samma fokus på kristendomen som tidigare. Allt färre människor tycks

bekänna sig som kristna, men det är inte detsamma som att människor upphör att vara 

religiösa. Snarare, menar ledande religionssociologer, beskrivna av Furseth och Repstad 

(2005), blir människors religiositet mer individualiserad, dels på grund av influenser och 

inströmningar från världens olika religioner. Det som tidigare var fokus i människors 

religiositet har i dagens samhälle bytts ut mot annat. Att vara religiös är någonting annat än 

det var förut. Begreppet ”religiös” har blivit bredare och mindre fokuserat på att tillhöra 

specifika religioner, något som jag tidigare nämnde att Straarup (2006) menar är ett typiskt 

västerländskt sätt att se på begreppet. Luckman menade ju exempelvis att alla på sätt och vis 

är religiösa, då alla har någon uppfattning om livets innebörd. Skolans religionsundervisning 

måste därför enligt min mening anpassa sig till rådande religiösa klimat. Resultatet av min 

undersökning visar att elevernas åsikter om religionsämnet i skolan på många sätt är överrens 

med de styrdokument som berör gymnasieskolan och dess religionsundervisning. Läroplanen 

för gymnasieskolan, Lpf 94, betonar vikten att delge eleven kunskap och förståelse för den 

egna samt, framförallt, andra kulturer. I religionsämnets grundläggande syften framgår 

förutom kunskaper om religioner dessutom att etik och livsfrågor är viktiga inslag i ämnets 

roll. Dock verkar det utifrån min undersökning som att eleverna är mer intresserade av det 

förra, det vill säga att lära sig om främmande kulturer och religioner. Vad som slutgiltigt kan 

hävdas är att religion, trots vår tid av förändring och sekularisering, fortfarande är ett ämne 

vars kunskapsstoff är högst relevant och viktigt. Detta märks inte bara på att de aktuella 

styrdokumenten anger detta, utan för att även majoriteten av de gymnasieelever som deltog i

min studie var av denna uppfattning. För mig, som blivande, religionslärare känns det väldigt 

betryggande.          
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