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Abstract 

The purpose of the study is to examine how Swedish upper secondary school students form 

their religious beliefs or non-beliefs. The study focusses on how they form their beliefs or 

non-beliefs from social media and the upper secondary course religion 1. The method used in 

this study is phenomenological interviews with eight students. The findings from this study is 

that Swedish upper secondary students form their beliefs or non-beliefs from their living 

network (family, friends and institutions) and the culture heritage. Social media are often used 

as a confirmation of those belief. None of the students think that the course religion 1 has any 

part in their formations of beliefs but are considered to give them insight in other people’s 

beliefs.    
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1. Inledning: 

Max Weber beskriver att ”Världen håller på att vakna upp från en förtrollning” Med detta menar 

han att religion håller på att tappa betydelse för mänskligheten. Thurfjell (2016) skriver att 

Sverige är ett av de mest sekulariserade folken i världen kanske till och med de mest 

sekulariserade. Pettersson och Lies-Peter (2015) en sammanfattning om varför vi har kommit 

att gå från en allmännelig kyrka till att kyrkan inte spelar samma roll. Jag som blivande lärare 

på gymnasienivå inom ämnet religionskunskap har länge funderat på hur elevernas tro 

egentligen formeras? När jag gjort min praktik inom skolan eller vid informella samtal med 

människor i allmänhet har jag ställt frågan om de ser sig själva som troende. Svaret jag får är 

oftast nej. Religion är enligt många bara ”svammel” som någon hittat på för länge sedan. 

Thurfjell (2016) får ungefär samma svar när han vid intervjuer försöker fråga vad religion är 

för något. Efter jag ställt några fler frågor visar det istället att många av dessa personer verkligen 

inte saknar tro. De flesta människor är övertygade att vi människor har en själ eller att det finns 

spöken eller att vissa platser har en magisk aura. Jag ställer mig då frågan om varför är det svårt 

att erkänna att vi har en tro utan att för den delen vara anslutna till en större världsreligion? Just 

ordet tro verkar extremt skuldbelagt inom Sveriges gränser. Thurfjell (2016) beskriver 

dessutom att många i Sverige numer skapar sin egen synkretiska religion med vaga 

trosförnimelser utan att för den delen kalla sig troende.  

Ungdomar utsätts idag för ett ständigt flöde av intryck via internet och sociala medier. 

Medierådet (2017) angav att 100 procent av ungdomar 17 - 18 år innehar och använder 

mobiltelefon och att användandet av sociala medier bland unga i ålder 17 – 18 år är 93 procent 

minst en timme per dag. Medierådet (2017) antyder också att användandet av sociala medier 

ökar hela tiden. Inspireras elever idag av sociala medier när det gäller skapandet av sin egen 

tro? Genom samtal med elever hoppas jag få en inblick i hur de ser på livsfrågor och tro och 

varifrån de hämtar sin inspiration till sin tro ifrån. 
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1.2 Syfte: 

Syftet med arbetet är att beskriva gymnasieelevers egna trosföreställningar och livstolkningar 

samt att undersöka sociala mediers roll när det gäller elevernas formering av dessa 

livstolkningar. Vidare syftar arbetet till att diskutera religionskunskapens betydelse för 

gymnasieelevernas tillblivelse som livstolkande och livsfrågande individer. 

1.3 Frågeställningar: 

Vad är en livsfråga för eleverna och hur formerar de dessa? 

Vad betyder sociala medier för elevernas livstolkningsval? 

Vilken roll har ämnet religionskunskap för eleverna i formerandet av livstolkningar? 

2. Bakgrund: 

Även om ungas svenskars religiösa formering har varit ett område som intresserat forskare 

tidigare så har området varit relativt outforskat. De senaste åren har det expanderat betydligt. 

Vissa av dessa rapporter har varit extra intressant för just denna undersökning. Jag kommer 

därför först presentera författarna och rapporterna i korta drag för att sedan gå djupare in i dem 

längre ner i bakgrunden under rubrikerna: Religion och livsåskådningar i styrdokumenten, 

religion i skolan, livsåskådningar eller livstolkning, sociala medier och användningen av dessa 

och att diskutera religion på nätet? 

2.1 Tidigare forskning 

Risenfors (2011) har i sin avhandling följt ca 90 gymnasieungdomar under deras sista år på 

samhällsprogrammet. Hennes undersökning är gjord genom skuggning, intervjuer och brev. 

Hon har undersökt hur de hittar inspiration till sin egen tro men även vilka förbilder de har. Hon 

lägger i denna avhandling stor tonvikt på hur ämnet religion deltar i att hjälpa ungdomar till att 

kunna livstolka sina liv. Falkevall (2010) har i sin avhandling undersökt hur livsfrågor lärs ut i 

svenska högskolor bland lärarutbildare inom religionsdidaktik. I denna avhandling diskuterar 

han runt dessa frågeställningar. Vad är livsfrågor? Varför är det viktigt med livsfrågor i 

skolämnet? Hur kommer livsfrågor in i undervisningen i skolämnet?   

Lövheim och Nordin (2015) gett ut en antologi där de har samlat många av Sveriges ledande 

religionssociologer som ger svar på hur religionen tar sig uttryck i dagens Sverige. Lövheim 
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och Bromander (2012) har tillsmannas med att antal religionssociologer sammanställt en 

antologi om hur religion uppfattas och kan användas som en resurs för unga i vardagen. De har 

i denna antologin fokuserat på ungdomar mellan 16 – 24 år. Boken innehåller bland annat en 

kvantitativ studie om hur unga idag ser på livfrågor. Lövheim (2004) har i sin 

doktorsavhandling följt ett internetforum under ett år och de diskussioner kring religion som 

pågick där.    

Thurfjell (2016) skrivit om hur svenskar idag uppfattar religion. Han ger oss en resa från 

reformationen till sekulariseringen till den nyandlighet vi upplever idag genom bland annat new 

age. Han har även kartlagt om varför svenskar är mer vänligt inställda mot buddhismen än mot 

islam. Thurfjell (2016) menar att genom vårt historiska arv så karaktäriseras svenskarna tro idag 

framförallt av tre diskursiva huvudspår; Kristendom, sekulär religionskritik och västerländsk 

esoterism.  

2.2 Religion och livsåskådningar i styrdokumenten? 

Ämnesplanen för religion för gymnasiet (Skolverket) inleds med att beskriva ämnet som 

tvärvetenskapligt. Det inrymmer framförallt religioner, livsåskådningar och etiska 

förhållningssätt. I de kriterier som är uppsatta ska ämnet ge eleverna insyn i frågor som ger 

eleven möjlighet att kunna analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 

perspektiv. De menar också att eleven ska utifrån olika perspektiv kunna analysera 

livsåskådningar och etiska modeller. Eleverna ska kunna göra detta utifrån ett individuellt samt 

ur ett helhetsperspektiv. Tittar vi även på kursplanen för religion 1 som alla elever i gymnasiet 

behöver läsa i och med att det är ett kärnämne, finns tron som en grundläggande aspekt. Den 

inriktar sig främst på kristendomen men också alla andra fyra världsreligioner. Kursen ska 

också ge eleven grunden för etiska aspekter och livsåskådningar utifrån filosofiska och 

naturvetenskapliga perspektiv. Efter avslutad kurs ska eleven kunna ge utförliga förklaringar 

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

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

händelser”. (Skolverket: Ämnesplan för religion s.3)  

2.3 Religion i skolan 

Lövheim och Bromander (2012) visar i sin studie att skolan är en av de vanligaste platser där 

unga kommer i direkt kontakt med religion, men också att endast 15 procent av ungdomarna i 

studien anser att lärare har någon påverkan på deras livsval. Von Brömssen (2012) beskriver att 
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religionskunskap är ett ämne i kris. Enligt tidigare undersökningar är intresset för ämnet bland 

unga på en ny rekordlåg bottennivå. Hon beskriver ämnet som förut främst inriktade sig på att 

uppfostra unga människor i kristendom till ett ämne som idag inbegriper väldigt mycket mer. 

Hon menar också att just studier av ungas inställning till religion är på det stora hela väldigt 

outforskat, även om det skett förbättring de senaste åren.  

Med detta i åtanke har Von Brömssen (2012) genomfört fokusgrupp-intervjuer med elever från 

två olika gymnasieskolor i Västsverige. Dessa skolor hade olika bakgrund där den ena kan 

betecknas som etniskt svensk (Gymnasium X) och den andra med många elever med åtminstone 

en förälder som är född i ett annat land än Sverige (Gymnasium Y). Det var viktigt för henne 

att inbegripa elever med invandrarbakgrund då dessa i tidigare undersökningar visat att dessa 

har ett större intresse för ämnet religionskunskap.  

Von Brömssen (2012) ställde frågan när, var och hur eleverna mötte religion i skolan. I alla 

fokusgrupper så uttalade sig eleverna att dessa frågor inte lyftes tillräckligt under 

undervisningen inom religionskunskap. Von Brömssen (2012) fick dock tre tydliga svar. Dessa 

svar var mellan eleverna sinsemellan, i undervisningen i religionskunskap och i andra ämnen 

med visst ämnesfokus.  

På gymnasieskolan X ansåg eleverna att även om religion diskuterades mellan eleverna så var 

en tydlig tendens att dessa frågor ändå inte diskuteras i någon större utsträckning. Religion eller 

tro ansågs enligt många elever inte uppfattas som tillräckligt coolt ämne att diskutera. På 

gymnasieskola Y var det istället risk för konflikter som var den största anledningen att det inte 

diskuterades mer elever emellan. Även på denna skola upplevdes religion inte som något coolt 

att diskutera om på rasterna. När det gällde kontakten med religion inom ämnesfördjupande är 

det framförallt naturvetenskapliga teorier som tas upp på båda gymnasierna och hur eleverna 

på båda skolorna anser att de ställs över de religiösa. På gymnasiet X var detta självklart medans 

det på gymnasiet Y inte var lika självklart. När det gäller undervisningen av ämnet 

religionskunskap så upplevde alla eleverna på båda gymnasierna att det fortfarande var ett 

nödvändigt ämne. Eleverna på båda skolorna framförde framförallt argumentet att religion 

fortfarande spelar en viktig roll både i samhället och för individer. På gymnasieskola X 

upplevde de att ämnet kan betraktas som inmatande av fakta till en början men de inser också 

själva meningen med detta för att de ska få en förståelse själva för att kunna utveckla sitt eget 

tänk.  
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Klingberg och Sjöborg (2015) har också gjort en fokusgruppstudie. Denna studie visade att 

elever idag anser att religion som fenomen som något otidsenligt. Eleverna ser dock inget 

problem med ämnet religionskunskap då detta är ett viktigt verktyg för dem att kunna förstå 

dessa mönster när det gäller att förstå andra människor. Klingberg och Sjöborg (2015) tolkar 

detta som att lärarna verkligen lyckats med uppdraget att förmedla kunskapen om varför 

religion är viktigt att läsa i meningen att förstå andra människor. Klingberg och Sjöborg (2015) 

visar också tydligt att när elever får träffa och lyssna på människor med en religiös tro är detta 

mycket uppskattat. Framförallt ger dessa möten en nyanserad bild av religion och ökad 

förståelse för de som utövar religion. Dessa möten leder dock inte till någon förändring av 

livsval hos eleverna enligt eleverna själva. Falkevall (2010) har i sin undersökning visat att i 

och med att lärarna upplever att det redan finns många färdiga systematiserade (politiska, 

filosofiska samt religiösa) livsåskådningar. Detta medför att den knappa tiden som redan finns 

läggs på de redan färdiga livsåskådningarna. Tiden som läggs på personliga. 

livsåskådningar/livsfrågor är inte tillräcklig. Falkevall (2010) menar att just livsfrågor syns 

tydligare i kursplanerna än på lektionerna. 

2.4 Livsåskådningar eller livstolkningar 

Livsåskådning är ett centralt begrepp inom ämnesplanen. Livsåskådning skiljs dessutom ut från 

religion i vissa stycken. Vad är då egentligen livsåskådning? Jeffner (2003) beskriver det som. 

”De mer eller mindre systematiserade svar som människor ger på grundläggande frågor om 

livets mening och om verklighetens innersta natur” (Nationalencyklopedin sökord: 

livsåskådning). Furuseth & Repstad (2003) beskriver livsåskådning ur två olika synsätt: snäv 

eller bred definition av religion. Har du en snäv definition hamnar ordet livsåskådning utanför 

själva uttrycket religion och har du en bredare syn då kan även livsåskådning betraktas som 

religion. Furuseth och Repstad (2003) menar också att det bör finnas en viss systematik bakom 

själva tänkandet för att kallas livsåskådning. I ett postmodernt sekulerat samhälle är det allt 

vanligare att personer skaffar sig en livsåskådning som inte behöver vara statisk. 

Livsåskådningen kan istället vara formbar där människor ofta hämtar inspiration från redan 

existerade religioner istället för att ansluta till någon specifik religion.  

Falkevall (2010) har i sin undersökning valt att använda ordet livsfrågor istället för 

livsåskådning. Livsfråga är i stort sett samma sak men anser att det har ett vidare perspektiv än 

livsåskådning. Detta grundar han på Hartmans tolkning istället för Jeffners. Den stora 

skillnaden mellan Hartman och Jeffner är enligt Falkevall (2010) att personliga livsåskådningar 
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är livsfrågor som människor ställer till sig själv och livsåskådningar redan klara föreställningar 

som direkt kan adapteras till sitt liv. I klara livsåskådningar märks utöver de religiösa även 

filosofiska och politiska livsåskådningar. Hartman (2000) beskriver att människan ständigt 

utsätts för upplevelser. Utifrån dessa upplevelser ställer sig människorna livsfrågor. Utifrån 

livsfrågorna bildar sig sen människan ett livstolkande som den lever efter i ord och handling 

tills den möter nya upplevelser som bildar nya livsfrågor. Livstolking är enlig Hartman (2000) 

det sätt vi väljer att tyda omvärlden och ständigt förhålla sig till den. Risenfors (2011) använder 

sig också Hartmans livstolkande därför att hon anser Jeffners livsåskådning är allt för stipulativ 

i sin benämning. Risenfors (2011) menar att det kan vara farligt att definiera begreppet då 

viktiga faktorer lätt kan hamna utanför själva definitionen. I ordet livtolkande var hon 

framförallt ute efter hur ungdomarna ser på världen och människan och vilka värderingar och 

normer som spelar en roll i de existentiella frågor de unga ställer sig själva. Hon väljer att 

förklara livstolkande som ”hur det är att leva”.    

Risenfors (2011), Lövheim (2012), Bromander (2012) och Klingberg och Sjöborg (2015) har 

en sammanhängande bild av ungdomars syn på livet. Det viktigaste för unga idag är att vara sig 

själva eller ”äkta” och att det viktigaste i livet är friheten att få göra egna val. Lövheim och 

Bromander (2012) menar att detta är ett tydligt tecken på att individens rätt har övertagit 

kollektivets. Unga idag vill inte infatta sig med något som de inte väljer själva. Klingberg och 

Sjöborg (2015) menar att även de som betecknar sig som religiösa medger att de själva valt att 

tillhöra just den religionen. Lövheim och Bromander (2012) visar ändå att unga idag förstår att 

de får influenser utifrån. Undersökningen visar att föräldrarna är de viktigaste människorna i 

ungdomar liv, då 67 procent anser att de är de viktigaste påverkarna i deras liv tätt följt av 

vänner på 61 procent. 40 procent menar att de influeras från media (tv, tidningar, radio, böcker 

och internet). Endast 7 procent uppger att de influeras av kändisar. Bromander (2012) 

konstaterar att människor i deras ”levande sociala nätverk” är betydligt viktigare än någon 

utanför detta. Klingberg och Sjöborg (2015) visar också att massmedia är del i de ungas liv. 

Ungdomarna uttrycker dock att kändisar inte spelar någon roll i deras eget liv, men antyder att 

massmedia påverkar andra ungdomar.  

Falkevall (2010) har i sin undersökning ställt frågan vad är livsfrågor för dig? Personerna som 

han intervjuade har enligt honom svarat på två sätt antigen genom att systematisera eller ge 

konkreta exempel. I konkreta exempel väljer personerna ofta med att svara övergångar i livet 

så som döden eller giftermål. Han förtydligar att personerna inte nödvändigtvis valde det ena 

eller det andra, utan många använde sig av båda. Bromander (2012) beskriver istället det som 
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att unga idag anser att de kan styra över sitt egna och sina egna beslut men också att många av 

dem mår dåligt minst en gång i veckan. Tro var viktigt för 44 procent av de unga idag och vid 

besvär var någon religiös företrädare långt ner på listan över personer som de unga skulle vända 

sig till vid problem. När unga idag väl diskuterar religion är det framförallt deras egen åsikt de 

uttrycker.  

Thurfjell (2016) beskriver att svenskarna generellt har en livsåskådning som han betecknar som 

en protestantisk humanism. Protestantisk humanism kännetecknas av postmaterialism, sekulär 

rationalism, relativism och framförallt individualism. Thurfjell (2016) har i sina intervjuer med 

postkristna svenskar märkt ett problem när det gäller att närma sig postkristna svenskar i 

existentiella frågor när han använder sig av religiöst språk.  Detta märkte han inte när han 

intervjuat personer som har en religiös bakgrund oavsett tro.  Det religiösa språket är inte det 

bästa sättet att försöka nå de postkristna sekulariserade svenskarna i existentiella frågor. Detta 

då svenskar känner sig främmande i vad de egentligen handlar om när det används religiöst 

språk. Framförallt att postkristna svensken inte ser samma djup i det religiösa språket som en 

troende gör. 

Thurfjell (2016) menar också att trosföreställningar är svåra att helt säkerhetsställa. Som 

exempel anger han att om du ställer frågan, tror du att det finns en Gud? Denna fråga är vid en 

första anblick tillsynes enkel att besvara. Han menar att utvecklar du resonemanget måste du ta 

ställning till fler variabler. Vilken gud efterfrågas? Vem är du? Vad menas med finns? Då är 

frågan helt plötsligt inte lika enkel att besvara. Thurfjell (2016) refererar till en undersökning 

gjord av europakommissionen. I den svarade endast 23 procent av svenskarna ja på frågan om 

det finns en gud. I samma undersökning ställdes också frågan om svenskarna tror på en högre 

makt eller att det finns en övernaturlig kraft inom dig? På denna fråga svarade 53 procent ja. 

Detta innebär att svensken inte saknar tro, utan snarare tro på någon av de redan etablerade 

världsreligionerna. Frisén (2006) beskriver att unga i dag ser frälsning som viktigare än besök 

i religiösa samlingar. Detta menar hon tyder på att unga fortfarande tror på något men det måste 

inte nödvändigtvis vara någon redan existerande religion.    

2.5 Sociala medier och användningen av dessa 

Det är inte helt enkelt att definiera vad sociala medier är. Niclas Ekberg beskriver detta fenomen 

i Lärarens möten med sociala medier – applikationer i behov av explikationer (2012) som ett 

virrvarr av nya och gamla siter och applikationer som ständigt byter inriktning. Han beskriver 
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också att det viktigaste för funktionen av dessa medier bland unga användare är just den direkta 

kommunikationen. Medierådet (2017) anger att 100 procent av 17 – 18-åringar äger en 

mobiltelefon och 98 procent använder en mobiltelefon varje dag. 93 procent av dessa användare 

använder också sociala medier varje dag och 4 procent några gånger i veckan. När det gäller 

användandet av sociala medier så använder 86 av dessa användare sociala medier minst en 

timme per dag. 40 procent betraktas dessutom som högkonsumenter av sociala medier, det vill 

säga att de spenderar minst 3 timmar per dag på sociala medier.   

Carr och Hayes (2015) menar att de flesta skulle bara ge ett enkelt svar som Facebook eller 

Twitter när det skulle på frågan vad sociala medier är. Förvisso är de sociala medier men det är 

ingen definition. De menar att det finns en uttalad överenskommelse om vad som kan betraktas 

som sociala medier men ingen definition i vetenskaplig mening som är allmänt accepterad. 

Tidigare definitioner har inriktat sig mest på hur kommunikation sker och hur personer 

interagerar med andra via nätverk. Vissa har mer inriktat sig på själva appen eller nätverket som 

kan betraktas som sociala medier. Carr och Hayes (2015) försöker istället inrikta sig på att skilja 

på sociala medier och medier med sociala möjligheter. De menar att detta är så nära en 

definition man kan komma. De definierar sociala medier på detta sätt.   

”Social media are Internet-based channels that allow users to opportunistically interact 

and selectively self-present, either in real-time or asynchronously, with both broad and 

narrow audiences who derive value from user-generated content and the perception of 

interaction with others.” (Carr och Hayes, 2015 s.50) 

Tittar vi på citatet ovan är det tydligt att mycket är inriktat på hur användaren själv kan styra 

över kommunikationen och vem den vill kommunicera med. Det är också viktigt att kunna 

kommunicera i realtid och asynkront. Framförallt är det användarna själva som styr själva 

utvecklingen från det ursprungliga inlägget. Carr och Hayes (2015) har förtydligat detta genom 

en tabell. De lägger dock in en reservation för att denna tabell kan vara inaktuell om några år. 

Sidor utvecklas hela tiden och ändrar därmed funktioner som medför att de kan förflytta sig till 

vardera kolumnen.   
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Tabell 1.  

Nutida exempel på sociala medier enligt Carr och Hayes (2015)  

Betraktas som sociala medier Betraktas ej som sociala medier 

Sociala nätverkssidor (SNS) som tex 

Facebook, Youtube, Twitter  

Nyhetssidor med pushfunktioner eller 

nyhetssidor med kommentarfunktion 

Tinder Wikipedia 

Instagram Skype 

Sociala spel som tex. Farmville Netflix 

Jobb nätverkssidor som tex. LinkedIn E-mail 

Wiki ”talk” sidor SMS/MMS 

Chattsidor med kommentarsfunktioner Tumblr 

Wanelo Snapchat, Whisper 

(Tabel 1 Caleb T. Carr & Rebecca A. Hayes (2015) Social Media: Defining, Developing, and 

Divining, Atlantic Journal of Communication,) 

2.6 Att diskutera religion nätet 

Lövheim (2004) har i sin avhandling följt ett internetforum med budskapet att diskutera religion 

med någon som har en annan övertygelse än dig själv över ett år. Tendenser som hon kan utläsa 

är att även om detta forum inte innehöll någon religiös institutionell auktoritet eller bakgrund 

så höll sig deltagarna väldigt strukturerade. Hon hittade fem tydliga mönster.  

Det första mönstret var att användarna var uppdelade i tre baser. En som företrädde 

kristendomen i dess traditionella struktur, en som hävdade att naturvetenskapen var överlägsen 

religion och en som menade att det personliga valet och personlig upplevelse var det viktiga i 

skapandet av tro. Det andra mönstret utmärktes av att i de diskussioner som pågick kunde 
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Lövheim (2004) snabbt utläsa att vissa användare hade en högre rang än andra och fick därmed 

en högre status än övriga. Dessa användare kunde genom olika typer av retorisk makt styra över 

samtalet. De användarna var också de som oftast använde sig av nedsättande markörer mot 

andra deltagare från en enligt dem motsatt sida. Tendensen som Lövheim (2004) såg var att det 

framförallt var kunskap inom den egna basen som gav de användarna makt. Dessa användare 

var inte endast nedsättande mot andra grupper och kunde även hävda sin dominans mot 

användare inom samma bas om de ansåg att den användaren inte var tillräckligt kunnig. Dessa 

användare var oftast av manligt kön eller i alla fall hävdade att de var av manligt kön. Det tredje 

mönstret utmärktes av att användarna ofta hade svårt uttrycka sig i korta textmeddelanden eller 

att använda text som kommunikation på ett tillfredställande sätt. Det fjärde mönstret var att 

många av användarna inte var ihållande besökare. Väldigt många användare slutade skriva på 

forumet eftersom de upplevde att diskussionen inte utvecklades utan det var samma saker som 

ältades och ofta med gräl som följd. Det femte mönstret var att även om vissa användare hittade 

bundsförvanter över deras egna trosföreställningar så upplevde majoriteten av användarna 

istället det motsatta. Det vill säga att deras diskussion inte ledde till en gränsöverbryggade 

kamratskap utan bara förstärkte att den motsatta sidan inte gick att samtala med i dessa frågor.     

3. Teori 

Epistemologiskt kommer denna undersökning vara Hartman (2000) nära i hur han väljer att 

beskriva hur människan livstolkar vår värld. Ontologiskt kommer undersökningen att röra sig 

mot socialkonstruktivismen. Furuseth och Repstad (2005) beskriver socialkonstruktivismen 

som att allt i samhället och även samhället som sådant är konstruerat av människan själv. Allting 

runt omkring oss är sociala konstruktioner så även människan själv. Socialkonstruktivister 

hävdar att människan är en skapelse utav alla intryck som finns i samhället. 

Socialkonstruktivismen menar att religion i betydelsen av ett världsomspännande fenomen med 

objektiva sanningar var viktigt i det tidigare samhället. I och med sekulariseringen har religion 

tappat sin förenade roll och har istället blivit något individuellt med egna subjektiva sanningar. 

Taylor (2007) beskriver att vi i väst förut hade ett trossystem som var allenarådande. Detta 

system kunde ingen ställa sig utanför vare sig de ville eller inte. Religionen var då etablerad 

som ett system som hade den objektiva sanningen. Reformationen inledde en process som slog 

hål i dessa sanningar och detta ledde till att människor i väst blev sekulariserade. Reformationen 

var grunden för att människan fann nya vägar att nå fram till ett högre mål. Detta fenomen kallar 

Taylor (2007) för The nova effect. The nova effect har inte stått still utan nya vägar till att nå ett 
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högre mål eskalerar med en rasande fart. Idag lever vi en i värld med väldigt många olika val. 

Varje individ har därmed oändligt många vägar för att nå ett högre mål och detta kallar Taylor 

(2007) the supernova effect.    

Taylor (2007) menar att de kollektiva religiösa ritualerna eller samlingarna inte längre har 

samma innebörd även för de som ändå väljer att delta i dem. Det är inte längre något tvång eller 

något som anses naturligt. Det är istället individen som väljer om den vill delta i dessa riter eller 

samlingar. Vi lever idag i individens tidsålder och denna kallar han the immanent frame. Det 

finns inga religiösa kollektiva objektiva sanningar för tron. Tro existerar inte idag utan tvivel 

över det existentiella frågorna. Tvivlen är därmed något som är grundläggande för tron idag. 

Det vill säga tvivel hos individen är idag en förutsättning för att tro ens ska existera.   

Taylor (2007) beskriver också två olika framtidssyner där den ena innebär att sekulariseringen 

fortgår och the immanent frame blir en objektiv sanning och därmed försvinner religionen helt 

eller marginaliseras till den grad att den inte spelar någon som helst roll. Denna framtid ser han 

dock inte som en väg som är speciellt trolig förmänskligheten. Taylor (2007) menar att utifrån 

hur mänskligheten är skapad så kommer den mest troligt aldrig att slå in på denna väg. Detta 

då människor ständigt hittar saker som upplevs som meningsfulla utan att de egentligen har en 

förklaring till varför.  

Den andra framtidssynen innebär enligt Taylor (2007) även den rätta vägen. I denna syn är det 

viktigt att individen hittar vad han kallar fullness. Fullness innebär att en människa hittar vad 

som är en meningsfull tro just för den människan. Vi måste därmed ställa oss utanför the 

immanent frame för att uppnå något transcendalt. Han är noga med att påpeka att det inte 

behöver vara en religiös tro, utan den inriktar sig på att människan har en tro som uppfyller det 

rum inom denna som gör att livet blir meningsfullt. Även om det inte är en gud finns det en 

transcendent tanke som uppfyller oss. En humanist behöver därmed inte tro på gud men den 

behöver tro på mänskligheten. Tron på mänskligheten är därmed den transcendala tanken för 

en humanist och tappar de den tron, så tappar själva meningen med livet innebörd.   

Taylor (2007) påpekar också att det är viktigt att inte ta sin egen tro som allenarådande och bli 

fanatisk. Han menar att fanatism endast leder till polarisering mellan vad som är gott och ont 

vilket i sin tur förminskar värdet i det du själv egentligen tror på. Vi måste få en ökad förståelse 

för varandra. Taylor (2007) hävdar att kyrkan har i många fall handlat fel genom historien och 

att dagens humanister utnyttjar detta på ett respektlöst sätt. Taylor menar att vi inte kan leva i 
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ett samhälle där narrativet innebär en människa som tror på Gud eller för den delen Allah ska 

uppfattas som missanpassade. En ateist och troende människa ofta har liknade värderingar om 

hur människor ska behandla andra människor. Därför är själva respekten som är viktig, det vill 

säga respekten för rätten att tro eller rätten att inte tro som är viktig. Uppfyller vi inte dessa 

grundläggande värderingar och hela tiden är ute efter att just vårt trossystem ska vinna kommer 

vi aldrig uppnå jämnvikt equilibrium, som Taylor (2007) anser bör vara eftersträvansvärd för 

att kunna leva i harmoni i det moderna samhället.  

4. Metod   

Undersökningens empiri bygger på kvalitativa intervjuer. Taylor (2007) beskriver att 

människan idag måste söka Fulness. Undersökningen har därför inriktat sig till vad ungdomarna 

finner som meningsfullt i livet ur en trosaspekt. Enligt Hartman (2000) utsätts dessutom 

eleverna av intryck utifrån som gör att de ständigt måste formera livsfrågor som de sedan 

formerar sin livsåskådning efter, därmed var vilka livsfrågor de ställer till sig själva viktiga 

samt vart dessa intryck till livsfrågor kommer ifrån.  

Religionsundervisning är enligt Lövheim (2012) och Bromander (2012) ett av de ställen som 

elever angett i deras undersökning vara ett av de vanligaste ställen de möter religion på. Urvalet 

av elever i denna undersökning är åtta stycken gymnasieelever i åldrarna 16 – 18 år från fyra 

olika program. En förutsättning för att delta i studien var också att de har läst religion 1 eller är 

i slutet av denna kurs. Detta för att eleverna då enligt ämnesplanen bör ha en grundläggande 

insyn i livsåskådningar samt grundläggande kunskap om etiska principer. Att de läst religion 1 

är också en förutsättning för att intervjuerna har syftats till att kunna utläsa vilken inställning 

eleverna har till kursen religion 1. Jag ville också undersöka hur kursen kan hjälpa dem att ställa 

livsfrågor samt att tolka dessa. Enligt Medierådet (2017) är ett vanligt intryck i elevernas vardag 

sociala medier. Sociala medier är enligt Ekberg (2012) ofta ett svårdefinierbart begrepp. Vid 

intervjutillfället har vi därför fört en diskussion om vad eleverna såg som sociala medier och 

undersökt om de har samma uppfattning som de som angivits i bakgrunden.  

Undersökningen bygger på kvalitativa fenomenologiska intervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver fenomenologisk intervju som att försöka förstå sociala fenomen och hur dessa 

upplevs och förstås utifrån individens perspektiv. Jag har därmed inte försökt att styra de svar 

som eleverna ger utan jag har låtit dem själva måla upp bild av deras hur deras livsvärld ser ut. 

Det har varit viktigt att påpeka för eleven att det var deras värld jag var ute efter och inte någon 
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generell bild över hur andra elever tolkar världen. Intervjuerna var semistrukturerade i det 

avseendet att eleven tilläts sväva ut till en viss utsträckning samt att frågorna inte alltid kom i 

ordningsföljd utan mycket berodde mycket på vad eleven själv pratade om i intervjun.   

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att innan du genomför intervjun är det flera saker du 

bör ta i beaktning. Framför allt är det maktasymmetriska förhållandet som forskaren och 

personen som ska intervjuas befinner sig i. Förvisso kan eleverna vara insatta i vetenskaplig 

metod men chansen är stor att de inte är det. Det är också forskaren som styr samtalet och vad 

som ska samtalas om. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det alltid forskaren som har 

tolkningsföreträde rörande de uppgifter som samlats in. Dessa aspekter var viktiga att ta i 

beaktning för att eleven skulle kunna prata öppet om de saker som just den eleven finner viktigt 

i sitt livtolkande.  

För att intervjun ska hålla så hög kvalitet och vara så trovärdig som möjligt är det viktigt att 

inte ställa ledande frågor. Ställer du ledande frågor ger eleverna bara de svar som du vill ha 

påstår Kvale och Brinkmann (2014). Frågorna har därmed hållits öppna utan några värderande 

ord som ska kunna påverka eleven. Eleven har dock haft möjligen att få ett förtydligande om 

de inte förstod frågan. Frågorna har i största möjliga mån varit korta och koncisa för att sedan 

ge eleven tid att svara (bilaga 1). I svaren som eleverna gav var det viktigt att vara lyhörd på 

vad eleven verkligen sa så att om eleven behövde förtydliga det eleven uttryckt så skedde det 

där och då. Detta för att undvika missförstånd och för att förenkla uttolkning av dessa svar. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det också viktigt att tänka på att det finns ingen ideal 

intervjuperson utan alla svar som de olika eleverna gav var alla lika relevanta oavsett hur de 

passade in i undersökningen. Vid intervjutillfället var det viktigt att vara förberedd att kunna 

tolka vad eleverna sa under intervjun för att kunna få en så bra bild över vad de verkligen 

berättar framförallt när följdfrågor behövde ställas.  

4.1 Etiska aspekter 

Forskningen har bedrivits utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010). 

Framförallt vikten att all forskning som involverar människor ska ske på helt frivillig basis. Det 

har varit viktigt att vara tydlig med att informera eleverna att de kan välja att avbryta intervjun 

om de inte längre vill delta. Det har också varit viktigt att vara tydlig med att informera dem att 

de inte behövt svara på alla frågor som de inte ville eller kunde svara på. Intervjuerna var helt 

anonyma. Namn, ålder, eller program har dokumenterats men då endast för mig själv. 
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Intervjuerna har endast att hanteras av mig och har förvarats hos mig fram till undersökningen 

är färdig. Intervjuerna har besvarats av elever över 15 år så det behövdes inte någon målsmans 

underskrift. Kvale och Brinkmann (2014) menar att undersökning måste ha en god tanke och 

gott syfte både för deltagande och den genomförande parten. Undersökningen kommer vara 

väldigt nyttig för mig i min framtida yrkeskarriär och förhoppningsvis hjälper det fler lärare att 

kunna undervisa i livsfrågor. För de intervjuade eleverna hoppas jag att diskussionen vi har haft 

kommer att vara till hjälp för eleverna i sitt framtida livstolkande. Kvale och Brinkmann (2014) 

påpekar också att forskaren måste tänka på att uppgifter som kan vara studieobjekt till skada 

inte bör publiceras. Von Brömssen (2012) skriver att det är viktigt att tänka på maktaspekten 

när du intervjuar unga. Som ett konkret exempel var det viktigt att visa att jag inte kommer 

samtala med deras respektive lärare om intervjun samt att detta inte kommer påverka deras 

betyg i slutändan. Detta för att söka elevernas egna svar och inte de svar de tror att deras lärare 

vill att de ska ge.   

4.2 Genomförande: 

För att få tag på elever som vill delta i denna studie ställdes först frågan till elever jag haft när 

jag gjort praktik på denna skola. Till en början fanns det tillräckligt med namn till en fullständig 

undersökning, men avhopp gjorde att rekryteringen fick förändras. För att hitta nya elever att 

intervjua togs kontakt via mail med de andra religionskunskapslärarana vid denna skola. Jag 

erbjöds att komma och presentera studien i andra klasser och fråga dessa elever om de ville 

delta i denna studie. Eleverna fick en förklaring vad undersökningen skulle handla om och de 

fick anmäla sig genom att räcka upp handen. Urvalet av elever var helt styrt utav vilka elever 

som ville delta i studien. Totalt har åtta elevintervjuer genomförts varav sex har genomförts på 

lektionstid. De övriga två elevintervjuerna var elever från den ursprungliga gruppen och dessa 

har bokats tid via mail. Det tidiga bortfallet var inte enbart negativt då det nya 

intervjuunderlaget medgav att elever kom från olika lärare, vilket i sin tur gav mig ett mer 

differentierat intervjuunderlag både sett till program och ålder. Två av eleverna från det 

ursprungliga underlaget finns med i studien dessa elever har jag träffat vid fem lektionstillfällen 

de övriga sex är helt nya bekantskaper. Utav dessa elever var det två av eleverna som var 

utlandsfödda och tre som bekänner sig till någon av världsreligionerna. En av dem har en 

tidigare religiös bakgrund men har övergivit den i de tidiga tonåren.  

I resultatet används fiktiva namn i framställningen av resultatet då jag personligen tycker att 

det är mer intressant och personligare med ett namn istället för en siffra eller bokstav. De första 
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intervjuerna genomfördes i ett läromedelförråd med bokhyllor fulla med böcker runt omkring 

oss. Rummet medgav ingen insyn från några fönster och var relativt tyst. Vi satt vid ett större 

bord när jag ställde frågorna. Vi satt mittemot varandra och min dator var framför mig med de 

frågor jag ville ställa. I alla intervjuer som genomfördes inleddes med att förklara de etiska 

regler som ställts upp innan intervjuerna samt frågan om det ok för dem att spela in intervjun. 

Alla elever gav sitt medgivande till att spela in intervjun på telefonen. Telefonen placerades lite 

till höger om själva blickfånget för att inte störa min intervju samt att telefonen sattes till 

flygläge. Skärmen stängdes också av för att den inte skulle störa själva intervjun.  

De övriga intervjuerna genomfördes i ett samtalsrum i den aktuella skolan. Rummet var tyst 

och det fanns ett fönster som släppte in ljus detta fönster var dock i en vinkel så det medgav 

ingen insyn. Bordet vi satt vid var mindre till storleken än det tidigare bordet och det var runt 

till formen. På väggarna hängde tavlor med både religiösa motiv och andra motiv men alla med 

dova förger. Det fanns också en säng i rummet snett bakom mig. Vi satt mittemot varandra och 

med datorn med frågorna framför mig. 

Eleverna visste i grova drag vad intervjun skulle handla om men de hade inte fått läsa igenom 

frågorna innan jag ställde dem. Detta för att inte skulle begränsa mig till endast de frågorna och 

framförallt skulle eleverna inte vara förberedda med inövade svar utan spontana svar 

efterfrågades i största möjliga utsträckning. Datorn var med som stöd men intervjuerna har i 

största möjliga mån utförts från minnet eller där det passar in i samtalet.  

De fyra första intervjuerna spelades in på samma dag.  Tre intervjuer spelades in fyra dagar 

efter första intervjutillfället. Den sista intervjun fem dagar efter första tillfället. Alla 

Intervjuerna varade mellan 12 – 20 minuter. Transkriberingen har skett hemma då det är enkelt 

att kan arbeta ostörd därifrån och att ingen annan ska få lyssna på de inspelade materialet. 

Inspelningen gjorda på en Samsung Galaxy s 6 och röstinspelningsprogrammet som finns där. 

Hörbarheten på intervjuerna har alla varit bra. Intervjun har spelats upp från telefonen och 

skrivits på datorn. Just att ha uppspelningen från en annan enhet har förenklat transkriberingen 

då det är enkelt att pausa och upprepa där det behövts. I transkriberingen finns även med när 

eleverna stakar sig, skrattar, funderar, pausar eller gör någon gest som förstärkte svaret. 

4.2.1 Analysmetod  

Meningsanalys är enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett sätt att analysera texten genom att 

försöka tolka meningen av själva ordet som sägs. Kavle och Brinkmann (2014) menar också att 
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det är viktigt att visa om något som förstärker det sagda ordet såsom ett leende eller gest. Därför 

finns det också med i resultatet hur eleverna stakar eller pauser eller gör olika gester för att 

förstärka sina uttryck. Meningsanalys handlar till skillnad från meningskonsekration inte om 

att förminska texten och koncentrera den, utan snarare tolka vad eleven verkligen sagt. 

Meningsanalys kan därmed leda till expansion av texten istället för en förminskning. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att handlar om att försöka se strukturerna som finns i intervjuerna 

även om de intervjuade inte säger det rakt ut så måste forskaren att försöka tolka detta och 

kunna sätta det i sitt sammanhang.   I studiet av intervjuerna har Hartmans (2000) livstolkning 

och Taylors (2007) fulness, the nova effect och equilibrium varit de grundläggande begreppen. 

Efter att läst igenom intervjuerna flera gånger med dessa begrepp ständigt i tanken har vissa 

teman uppenbarat sig utifrån dessa begrepp. För att förstärka dessa teman finns citat från 

eleverna själva.  

5. Resultat 

Under genomläsningarna av intervjuerna fanns det tre olika teman som framträder när det gäller 

formeringen av elevernas tro. Dessa teman är ”det levande nätverket” (familj, släkt och vänner), 

”det kulturella arvet” (institutioner och kulturella avlagringar) och ”det virtuella nätverket”. Det 

kommer också föras en diskussion runt hur eleverna ser på livsfrågor och hur eleverna väljer 

att forma och tolka dem. I framställningen kommer fiktiva namn att användas för att skilja 

eleverna åt. 

5.1 Det levande nätverket 

I alla intervjuer som genomförts har eleverna angett att familjen varit en av de viktigaste 

förebilder de har när det kommer till varför de tror eller inte tror. Endast en person avgav att de 

hade en annan tro än resterande familjen. En annan elev menade att den elevens familj var 

splittrad i den frågan. Detta visar på att familjen eller de närmaste släktingarna är de viktigaste 

människorna i de intervjuades elevernas liv, även när det gäller formeringen av tro eller icke 

tro. Eleverna kan ange att de skiljer sig i vissa frågor men att de i övrigt har de en liknade 

inställning som resten av familjen har. Oscar uttryckte att han vill tro men inte riktigt på vad 

när han säger ” Jag kommer inte från en troende familj. Min mamma säger alltid att ”jag vill 

tro på nånting men jag vet inte vad” så jag har väl egentligen tagit efter lite så”. Han anger sig 

som en sökare efter mening och har en föreställning att det finns något mer. Han söker efter en 

mening med hans existens men har svårt att sätta fingret på exakt vart han ska hitta den.  
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David betecknar sig som ateist då religion inte skulle ge honom något. Han visar dock att hans 

familj har spelat en stor roll i när det kommer till det esoteriska tänket han har. Framförallt då 

han senare i intervjun visar att han tror på spöken. Han menar att han kommer från en andlig 

familj och uttrycker det så här: ”Men dom har alltid haft… Eller mina mostrar har alltid haft 

kontakt med sin mamma. Ja typ sett henne ja pratat eller drömt om henne och så.”. När jag 

försöker nysta vidare hur det ser ut vid dessa kontakter svarar han: ”Ja pratat med anden. Ja till 

exempel min moster hon bodde granne med min mormor. Sen ett år efter min mormor hade gått 

bort. Så såg hon min mormor stå i farstun utanför huset och så stod hon pratade med varandra 

över vägen”. Han säger också att han pratat med sin mormor för att ta ett sista farväl några 

dagar efter hon gått bort. Hans mormor är dessutom hans största förebild i livet främst för 

hennes öppenhet. Han visar just hur familjen har skapat förväntning hos honom att det finns 

något bortom livet. David har svårt att försöka konkretisera just hur tron på spöken är uppbyggd 

och om det är själ eller något annat fenomen som ligger bakom hans tänk.  

Endast två elever utryckte att de hade en annan syn på tro än sina båda sina föräldrar. Då det 

kommer till frågan vad Julia har för livsåskådning uttrycker hon sig att: ” Jag märker ju att jag 

har ju en helt annan än min syster och min mamma och min pappa har”. Julia anger tidigare i 

intervjun att hon jobbar inom kyrkan som konfirmandledare och att det är i diskussioner där 

och med kompisar som också ingår i denna grupp som hon får mest information till sin tro.  

Christer anger att han tidigare trodde på Gud men gör inte det längre. Främst är det de orättvisor 

han upplevt i sin barndom och han ansåg då att det inte var möjligt att det fanns en Gud som 

skapade detta elände på jorden. Han anger också att hans pappa också är ateist och det påverkat 

honom men att övriga medlemmar i familjen fortfarande tror men antyder också att de blir 

mindre och mindre för varje år som går.  

Alla de elever som växt upp i religiösa familjer anger att det är en orsak till att de tror som de 

gör men visar tydligt att det personliga valet är viktigt för dem. Elin utrycker det så här: ”Ja den 

kristna tron har ju som levt med mig hela mitt liv och den är jag uppvuxen med. Mina föräldrar 

är inte så att dom att de tvingar ju inte mig till att tro. Det är ju som upp till mig och det är ju 

jag själv som har valt att göra det för att det har varit min trygghet och vad ska man säga...Min 

säkerhetszon när det känns som allt annat har bara rasat så har verkligen Gud hjälpt mig upp 

igen och det är det som har gjort att det betyder så mycket för mig och mening om varför jag 

lever mitt liv som jag gör”. Elin säger att det är problematiskt att diskutera religion med 

kompisar då de sällan förstår vad hon egentligen menar. Hon får ofta svara på stora frågor som 
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till exempel abort, alkohol och sex. Hon menar att hon endast får frågor som de förväntar sig 

ett svar om hur tråkig hon är eller hur fel hon har. Hon väljer därför att undvika dessa 

diskussioner. Hon efterfrågar dock mer diskussion men på en annan nivå där hon inte ständigt 

måste försvara sig.  

Frida som inte bekänner sig till någon religion uttrycker en liknade åsikt fast från andra hållet. 

Hon undviker istället religiösa diskussioner med vänner som är kristna. Detta på grund av att 

hon menar att hon bara får svar utifrån vad de är inlärda att säga. Hon är även rädd att dessa 

vänner skulle missförstå henne. ”För att det känns som ett känsligt ämne.. eller jag jag vill inte.. 

asså jag vill inte.. Jag tror inte att de skulle bli ”offended”…[Stötta?] Ja precis stötta. Men jag 

vill inte heller trampa någon på tårna för jag vet inte.. Jag är inte en starkare personlighet så jag 

vet inte”. Christer har svårt att diskutera med troende även om han en gång varit det själv. Han 

vill gärna diskutera men har svårt för de då han menar att det tillslut ofta blir missförstånd: 

”tillslut om jag kommer till en logisk grej då säger de att det är inte så. Det blir slut. Då blir det 

bråk (skratt)”.  

Carl som är uppväxt inom en religiös familj och anger att han inte kan diskutera religion med 

sina kompisar då det inte ger honom något, då främst för att icke kristna inte förstår vad han 

menar. Väljer han att diskutera religion så är det till familjen han vänder sig. För att uttrycka 

sin tro säger han så här” Ja öhh…om jag är ärlig så skulle jag säga att jag inte tror på bibeln. 

För att det är människor som har skrivit den och människor skriver väldigt många saker så jag 

skulle säga nog säga att jag inte tror på bibeln men att jag tror på Gud och Jesus…Det är nog 

det som är viktigast för mig”.   

Gustav menar att han inte är religiös men att han är troende i de avseendet att han tror att saker 

sker av en anledning ”Alltså jag tror att jag hörde en kompis säga det nån gång. För jag har 

aldrig varit religiös och min familj är inte religiösa heller. Så jag har ju aldrig tänkt på sådana 

där grejer kan jag säga. Och så var det en kompis som sa det att dom trodde på det och då 

började jag fundera på det. Ja kanske det…det började som en tanke i huvudet. Jag tyckte att 

det stämde in på saker som hände. Inte bara allt utan jag kunde som återkoppla vissa grejer”.  

Överlag så verkar de flesta elever i studien som anser sig själva som ateister prata om tro med 

sina kompisar och då främst med andra kompisar som också anser sig vara ateister. Intrycket 

de ger är att de inte försöker gå djupare in i religion som helhet. Det verkar dock som att de 

försöker förstå varför människor tror som de gör i allmänhet. Dessa elever försöker inte bygga 
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ett system utan mest konfirmera sin egen tro. Diskussionerna de har om religion visar ändå på 

en längtan att förstå dem som inte tror som dem själva.  

När ungdomarna får frågor om de tar intryck av dessa samtal är de dock ofta väldigt tydliga 

med att de inte formas betänkligt av dessa samtal. Oscar summerar det på ett bra sätt när jag 

frågar om han inspirerats av dessa samtal ”Alltså jag är inte en sån person som tar efter andra 

utan jag försöker köra mitt egna race. Men att jag respekterar ju att de tror på sin grej. Jag vet 

vad jag tror på eller inte tror på”. Detta är ett väldigt tydligt ställningstagande som många av de 

övriga eleverna också har. Alla elever i undersökningen, även det som är bekänner sig som 

ateister, är väldigt tydliga med att visa det individuella valet som det absolut viktigaste när det 

kommer till deras tro oavsett vart det än kommer ifrån. 

5.2 Den kulturella avlagringen 

De flesta av eleverna i denna studie utryckte att de inte kommer från religiösa familjer. Dessa 

elever menar ändå att de tror att vi människor har en själ eller att det finns något bortom livet. 

Vid vidare frågor så har de ofta svårt att förklara varför de tror detta och inte heller vad som 

händer med själen när vi dör. När jag ber dem definiera vad en själ är så har de ofta inte ett 

utarbetat svar. Oscar utrycker det på detta sätt: ”Det är väl egentligen hur jag har vuxit upp och 

min omgivning som har fått mig att tro på det. Det är väl säkert inget som jag trott på om jag 

varit utstött från verkligheten”. Gustav menar till en början att människan har en själ. När frågan 

istället var vad händer när man dör menar han att vi blir till jord. När frågan gällde vad som 

sker med själen då blir han fundersam. ” Öhhh…. (lång fundering) Nej jag måste nog byta [svar 

från ja till nej] på själfrågan”. Den religiösa kulturella avlagringen är tydlig när just när det 

kommer till vissa ord. Det var till en början självklart för eleverna men vid frågor när det gäller 

systematisering blir det ofta problem. Oscar utrycker det på detta sätt ”Något som jag egentligen 

alltid har trott på är att det finns något efter döden, typ himmelen men jag kan inte som säga att 

jag kan sätta fingret på vad jag tror på”. Oscar och Gustav ringar in det som eleverna som inte 

är troende eleverna uttrycker. Det finns ord som betyder något mer men vad själva betydelsen 

för de orden egentligen är och hur det egentligen ser ut har de inte utvecklat än. 

Carl anger Jesus som hans viktigaste förebild när det kommer till hans tro. Han menar att Jesus 

gör honom till en bättre människa och att han alltid finns med honom och säger att allt ska bli 

bra oavsett hur världen ser ut runt honom. Han menade att bibeln inte är viktigt för honom men 

vid vidare frågor så visade han ändå att budorden är viktiga för honom. Han vill vara en bra 
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människa som inte stjäl, mördar eller är kriminell på något sätt. På frågan om vart han vände 

sig när han ber så menade Carl att Gud finns i himlen och det är till himlen han ber.  

Elin menar att hon inte ser Gud som något som finns i himlen utan han finns här bland oss hela 

tiden. På frågan om hon ber till himlen så svarade hon att det inte fungerar så för henne utan 

bönen fungerar mer som ett samtal med en person som ständigt finns närvarade utan att man 

ser honom. Elin berättar också att bibeln är viktig i hennes sätt att leva men visar och menar 

också att de är svårt att säga vad som är rätt och fel enbart utifrån Bibeln. Detta i och med att 

varje person kan sin tolkning av vad just det citatet säger.  

Julia har ett annat tänk då hon menar att gud finns och att han bestämmer vad som ska ske av 

en anledning. Hon säger det inte direkt men antyder att hon blivit kristen i tonåren. Även om 

alla tre är kristna så har de alla olika kyrkliga bakgrunder och även om alla tre tror på en Gud 

så har de helt olika uppfattning om vart Gud befinner sig. Intressant är också att alla tre som 

alla bekänner sig som kristna tron också benämner Gud som en han, inte med något annat 

personligt pronomen. 

Ingen av eleverna upplever att de tar intryck utav undervisningen i religionskunskap när det 

gäller att forma sina egna trosåskådningar. Frida upplever det på detta sätt: ”Nej det kan jag väl 

inte påstå. Att om man tänker tillbaka man har ju läst religion även när man var yngre och jag 

har väl aldrig tänkt att jag har börjat ifrågasätta min tro för något jag hört i skolan så nej jag 

skulle inte tycka det”. Frida sammanfattar vad i princip alla elever säger i intervjuerna. De flesta 

upplever också att det diskuteras tillräckligt mycket om hur de skapar sig sin egen tro.  

Alla eleverna är dock positivt inställda till själva ämnet då de menar att de ger dem insyn i hur 

andra människor tror. Gustav menar att han inte ser någon som helst självidentifikation i 

undervisningen men att han anser att ämnet är: ”Öhhhh...Allmän information skulle jag vilja 

säga. öhhh… Att informera människor om hur… (funderar) Tron är i olika religioner så kanske 

man tar bort till exempel förutfattande meningar om islam och att dom är terrorister. Kanske 

lite så. Jag tror att det hjälper att informera folk. Ja helt enkelt informera folk”. Det finns dock 

en önskan både från de som bekänner sig till någon religion och de som inte bekänner sig som 

troende att möta människor som har en annan tro än dem själva i undervisningen. Elin menar 

att ”Jag tycker att det som står i religionskunskapsböckerna det är ju bara som en lite box 

liksom. Jag tycker att man mycket mer i religionsböcker… inte bara i min tro utan även i andras 

tro. Att man inte bara kan få intervjua någon så någon som alltså lever i det kan få berätta hur 
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dem lever det och hur dem känner i det. Inte bara stå i en liten box att så här är den kristna tron 

för jag tycker inte att det är som det står i böckerna”. Oscar har en liknade bild när han försöker 

beskriva vad han önskar mer utav i undervisningen: ”Men ta det teoretiska till praktiskt. Men 

att få prata med en som är muslim till exempel och se hur dom lever sin vardag”. David uttrycker 

sig på ett liknade sätt på frågan vad han saknar i undervisningen om tro. ”Ja för det första tid. 

Sedan är det väl att många är väldigt undanskymda. Om man säger att man är muslim så kanske 

man följer just grunden eller den kanske inte är exakt som man tycker. Till exempel att familjen 

är men man själv kanske inte vill vara det så följer man bara efter. Det är väl det som det är för 

lite koncentration på”. Elin uttrycker en önskan efter att bli förstådd och Oscar och David 

uttrycker en längtan efter att förstå andra. 

5.3 Det virtuella nätverket 

Ingen av eleverna jag intervjuade diskuterade religion på nätet. De uttryckte sig att de antingen 

inte ansåg själva ha tillräckligt med kunskap för att kunna diskutera det eller att de var helt 

enkelt inte intresserad av det. Vissa uttryckte dessutom att det var svårt att diskutera det på 

sociala nätverk då det snabbt blir fel och personer de diskuterade med inte behövde stå upp för 

den åsikt de verkligen hade. Gustav uttrycker det på följande sätt: ”Man kan göra väldigt mycket 

på sociala medier men samtidigt så känns det som att man måste begränsa sig själv och veta 

hur man använder det för det är ju så lätt att tillexempel att trycka ner någon eller behandla 

någon illa för du behöver ju egentligen inte stå upp för dig själv. För du sitter ju bakom en 

skärm. Du är inte face to face med någon”. Oscar menar att: ”Jag håller mig borta från sånt då 

det lätt blir ganska livat kring det. Vissa respekterar inte att vissa tror på saker och sånt”.  De 

flesta eleverna hade en väldigt bra bild över själva definitionen av sociala medier. Facebook, 

Youtube och Instagram var de överlägset mest använda applikationerna i undersökningen. 

Snapchat var också en vanlig förkommande men eftersom den applikationen inte kommunicerar 

i dåtid annat via My story frågade jag inte mer om hur de använde just denna applikation.  

Christer ansåg till en början inte Youtube som social media, då han menade att detta endast 

förmedlade information. Vid vidare samtal visade det sig att han ändå läste kommentarer när 

han var intresserade av filmen. Han anger också en Youtubekanal som den största inspirationen 

till hans icke tro. Detta är en Youtubekanal som framförallt gör animationer i ateistisk anda och 

har ca 630 000 prenumeranter. Jag frågade Christer om kände samma uppfyllelse av att se på 

dessa filmer som när han tidigare bad till Gud. Där visade han tydligt att det var långt ifrån 

samma sak. Nästan alla hade en förebild som de följde på social media som de hämtade 
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inspiration till sin egen tro. Endast två elever menade att de inte använde social media på det 

sättet. Överlag verkar de flesta se sociala medier som både nyttigt och mindre bra på samma 

gång. Frida utrycker tydligt med: ”Ja…asså jag är en sån här person som tycker att till helgen 

ska vi till fjällen och där finns inte en lampa, det finns inget internet och det kan jag tycka är 

den allra skönaste helgen på hela året, men samtidigt så tycker jag att sociala medier är 

jätteroligt och samtidigt så finns det vissa som jag typ avföljer för att man känner en viss press 

av dem. För att de har en massa grejer och det ser ut på ett visst sätt”.  Hon antyder också att 

hon funderar på att ta en paus från det då det vissa stunder känns jobbigt men att hon aldrig 

skulle kunna avstå från det helt resten av sitt liv. Julia är den som skiljer sig ifrån resten då hon 

menar att social media är: ”Ganska mycket av livet just nu. Alltså det är ju en stor del… Alltså 

jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte haft med mig telefonen och sociala medier”.   

Oscar menar att han inte lever efter någon annan men att han beundrar vissa människor som 

han menar tror och lever efter det och då framförallt Vin Diesel. Han följer också Vin Diesel 

via filmer och sociala medier men det är främst ett citat som Oscar tänker på: ”Nej det jag kan… 

liksom… det finns ett citat som Vin Diesel gjort och det är ju ”i live my life at a quarter mile at 

a time” och så vidare och det är väl lite så jag försöker leva. Jag tar det som saker och ting 

kommer jag tittar inte för långt framåt. För sitter man och förutspår framtiden går saker lätt 

snett och sånt”. Citatet är hämtat ifrån Vin Diesels karaktär Dom Torrento från den första ”Fast 

and the furious” filmen i serien. Citatet handlar om att Dom endast lever för de stunder när han 

kör dragrace för då är han fri från allt i samhället. Vid samtalet med Oscar syntes detta citat 

som en viktig del av hans liv just det gäller att vara fri och leva för det man brinner för och 

framför allt inte blicka så långt i framtiden.    

Gustav menar att Dwayne ”The rock” Johnson är en förbild som tilltalar honom när jag frågar 

honom varför just honom svara han: ”Ja men att det är du som styr vad du vill göra (tänker 

lite… skrattar till). Ja det kanske hänger lite tillbaka att jag tror att saker händer av en anledning. 

Men han tror att det är du som har kontroll över hur ditt liv kommer att se ut och ingen annan 

har det och att man alltid kan gräva sig upp om man hamnar i ett hål”. Gustav får alltså en 

inblick i sin egen systematisering av världen under intervjun. Just detta är vanligt när det gäller 

elever som inte bekänner sig till någon religion. De vet vad de tror men att förklara 

systematisering av det är svårare. Elin som är troende visar istället hur hon aktivt söker sig till 

speciella grupper som bekräftar det hon tror på och att hennes största förbild är Justin Bieber. 

Elin beundrar Justin Bieber på grund av hans tro och hur han visat att han kan överkomma svåra 

stunder med hjälp av tron. Frida beskriver Zara Larsson på ett liknande sätt och hur mycket 
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Zara Larsson betytt för henne när det gäller hennes feministiska skolning. Frida har enklare att 

förklara sin politiska ställning än när jag försöker få henne att definiera hennes tro: ”Tro…Asså 

ja jo…tro?....Ja folk som tror de tror ju men på gud och han kan hjälpa en och att han ser saker 

men jag tror inte att någon annan än jag själv och dem som faktiskt är bredvid mig kan hjälpa 

mig…(funderar) Vad var frågan(skratt)? [Ja vad betyder ordet tro för dig?] Ja tro. Ja tror inte 

på att det är nån som är jamen andar och någon som sitter där uppe och så. Att jag kan gå 

någonstans och be för att det ska bli bra för mig jag tror att man måste göra det själv.”. Även 

om hon har en tydlig inställning i livet det vill säga att ”du måste göra det själv” har hon svårt 

att konkretisera det när hon hör ordet tro.  

5.4 De svårgripbara livsfrågorna  

Alla elever i undersökningen ser en avsevärd skillnad mellan religion och tro. David uttrycker 

det på detta sätt: ”Tro är väl något som inte är riktigt vetenskapligt baserat. Religion är väl 

någonting man söker sig till en tro fast lite djupare”. Alla elever förutom Christer anser sig ha 

någon sorts tro men alla har inte ett system för hur detta skulle vara uppbyggt. De som inte 

bekänner sig till någon religion har också svårt att sätta namn på sin livsåskådning. ”Gustav 

utrycker det så här ”Jag skulle säga helt icke troende men nästan som där nere [gör en gest som 

förklarar religiös skala]. Så jag är definitivt inte religiös det skulle jag inte vilja säga. Det går 

lite huller om buller skulle jag säga. Det är lite upp och ner beroende på vart jag är just då och 

vars man är på väg”.   

Just ordet livsfrågor är också svåra för dem att greppa och många vill ha en vidare förklaring. 

När frågan preciserades som att det är frågor du ställer dig själv med jämna mellanrum och då 

ofta större frågor var det ändå svårt för eleverna att greppa helt.  När frågan istället gällde vad 

som är viktigt i livet blev det ofta enklare att svara. De svar som gavs var hälsa, familj, lycka, 

kärlek, frihet och att alla är skapta lika. När eleverna som svarat lycka skulle definiera lycka 

blev det ofta olika svar. Christer menar han att människan måste ha ett mål. Vid frågan vad hans 

mål är så svarar han: ”jag vill vara den personen som typ att när jag är lite gammal då vill jag 

inte ånga det jag gjort i livet. Det är det som är mitt mål”. Frida väljer att definiera det på detta 

sätt: ”Frihet, att jag får att jag får avbryta intervjun precis när jag vill(skratt). Nej men att jag 

får göra och uttrycka min åsikt och att jag kan bestämma över mig själv å sånt där”. Det är 

också uppenbart att många försöker tänka in i framtiden men har svårt exakt hur de ska göra 

det. Flera funderar också på vilket jobb som kommer göra dem lyckliga och vissa vilken 

utbildning de ska söka efter gymnasiet. Ingen nämner barn som någon livsfråga. Antigen ser de 
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barn som något självklart eller så är det helt enkelt inte en fråga som uppfyller de elevernas liv 

i någon större utsträckning.  

Det var aldrig direkta materiella saker som nämndes. Frida menade att pengar var något som 

kommer om du kan göra det som gör dig lycklig men att: ”Det viktigaste i livet för är…Ja man 

har ju märkt att jag så gärna vill ha den där saken och det är inget annat... Och då tycker man ju 

mamma är hemsk vi måste ha mer pengar och allt sånt där. Men när man väl får den där saken 

så är den ju kul i fem minuter och sen så det ju viktigast att man är frisk och allt sånt där. Jag 

tycker ju att familjen är viktigast. Asså att man är frisk alltså verkligen”. Gustav försöker 

däremot definiera lycka mer som en känsla som allting är bra.  

6. Diskussion 

I denna diskussionsdel kommer jag första att diskutera valet av min metod i metoddiskussion. 

Jag kommer sedan diskutera utifrån resultaten samtidigt som jag jämför med bakgrunden i 

avsnitten: En språklig problematik, Betydelse för religion 1 i framtiden och Postmaterialitet 

och individuella mål. Till sist kommer jag ge relevanta förslag till vidare forskning i avsnittet: 

vidare forskning.    

6.1 Metoddiskussion: 

Desto fler intervjuer som genomfördes desto bättre blev jag på att ställa frågor. Jag också bättre 

på att ställa följdfrågor som klargjorde bilden för mig. Det vill säga dataskärmen med de färdiga 

frågorna inte användes som stöd i samma utsträckning. Datorn som alltid stod framför mig kan 

inneburit ett störningsmoment för eleverna. Framförallt att lyssna på de första inspelade 

intervjuerna gav en inblick i hur tillvägagångsättet kunde förbättras till nästa gång. Tiden var 

begränsad till två veckor för insamling och transkribering vilket medförde ett kort tidsspann för 

att hinna med både intervjuer och transkribering utan att komprimera inspelningstillfällena. 

Detta skulle jag inte göra på samma sätt om jag gjorde om en liknade undersökning i framtiden. 

Detta var också mina första vetenskapliga intervjuer och jag är långt ifrån att bemästra detta 

hantverk fullt ut. Kärnan i det som skulle undersökas finns där men med mer skicklighet hade 

det varit betydligt mer djup i resultatet. De åtta intervjuer som genomförts anser jag som 

tillräckligt för just denna skola. Detta i och med att det finns tydliga tendenser hur eleverna 

formerar sin livstolking oavsett om de tror eller inte. För att få arbetet mer generaliserbart 

resultat som kan gälla i nationell mening, bör intervjuer genomföras med ett ännu mer 
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differentierat underlag när det gäller geografiskt läge samt redan existerande tro. Detta arbete 

ger dock en bra insyn i hur unga svenskar på en gymnasieskola i norra Sverige formerar sin tro. 

Resultatet påminner i många fall tydligt med vad forskare tidigare har kommit fram till. När det 

gäller tro och sociala medier är forskningsområdet väldigt underutvecklat svårt att jämföra det 

med något annat. Just förstärkningen av den egna tron hos alla elever som använder social 

media tror jag är generaliserbar oavsett vart du genomför denna undersökning. Möjligen hade 

resultatet blivit annorlunda om jag valt en annan analysmetod än meningsanalys. För just denna 

undersökning passar dock denna metod väldigt bra då Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

den handlar mer om att tolka det som är sagt än att plocka ur delar och kategorisera.   

6.2 En språklig problematik 

Thurfjell (2016) beskriver att svenskarna har svårt att närma sig de existentiella frågorna när du 

använder sig av ett religiöst språk. Jag upplevade det på ungefär samma sätt. Eleverna som inte 

var troende kunde mycket enklare svara på vad som var viktigaste i livet än på hur deras tro såg 

ut. De med religiös uppväxt var betydligt mer bekväm att tala om tro och de formeringar runt 

tro som de själva hade. De var också betydligt mer systematiserade i sina svar när det gällde 

dessa frågor. Christer som numera var ateist hade ett betydligt mer systematiserat tänk bakom 

sina svar när det gällde just hans icke tro.  

I likhet med Von Brömssen (2012) hade många av eleverna svårt att diskutera över de religiösa 

barriärerna. Lövheim (2004) visade på problemen som fanns med att diskutera detta via nätet 

och jag får samma svar när det gäller detta. En stor skillnad från Von Brömssen (2012) är att 

de flesta verkar vilja diskutera tro men det verkar finnas viss dissonans i vad orden verkligen 

betyder för en troende och icke troende. Detta verkar leda till missförstånd mellan dem när de 

väl börjar att diskutera. Elin uttrycker tydligt hur svårt hon har att diskutera med sina kompisar 

om sin tro. Hon menar att hon ständigt får stå i skamvrån för sina övertygelser. Frida ligger i 

den andra delen av spektret då hon undviker dessa diskussioner då hon inte anser sig få ett svar 

som är äkta eller att hon är rädd att stöta sig med dem. Det verkar ändå som alla har en längtan 

efter att förstå varandra oavsett tro.  

Klingberg och Sjögren (2015) och Von Brömssen (2012) visade i sina studier just hur ämnet 

religion främst upplevs som ett system för att förstå andra och inte sig själv i samma 

utsträckning. Jag har kommit till samma slutsats, då de flesta eleverna verkligen har svårt att se 

sig själv kunna definieras utifrån denna undervisning. De ser ämnet som information om hur vi 
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ska kunna förstå andra. Jag upplever också att vissa elever har svårt att kunna förstå det religiösa 

djupet eller meningen med vissa ord.  

Även de som bekänner sig till en världsreligion har svårt med själva språket i skolan. De tycker 

istället att den undervisning de får är alltför strukturell i sin uppbyggnad.  De anser att språket 

i skolan alltför institutionaliserat och formellt har därmed inte samma djup som de menar att 

orden egentligen har. Flera av eleverna vill också träffa människor från olika samfund just för 

att se hur de tänker. Eleverna menar att de har svårt att ta till sig av det språk som finns i dagens 

läromedel. Det är som att religionskunskapsämnet har hamnat i kläm mellan två olika 

inställningar till livet. I sitt försöka att försöka tillgodose båda sidor verkar ämnet hamnat i ett 

mellanläge språkligt där både troende och icke troende svårt att se självidentifikation i språket 

som används.  

6.3 Betydelse för religion 1 i framtiden 

Falkevall (2010) menade i sin undersökning att personliga livsåskådningar syns mer i 

styrdokumenten än de gör på lektionerna. Jag når en liknade slutsats under mina intervjuer när 

det handlar om religion 1. Eleverna som inte är troende upplever att tiden som avsätts inom 

religion 1 för att diskutera sin egen tro som tillräcklig. Jag får intrycket att dessa elever redan 

på förhand känner att religion 1 inte kommer att beröra just deras egen livsåskådning. Det ska 

dock tilläggas att religion 1 är en 50 poängs kurs med väldigt kort tid för att kunna hinna med 

allt. Religion kanske inte ens är det ämne som lämpar sig bäst när det gäller att närma sig dessa 

frågor för postkristna unga svenskar. Även om styrdokumenten säger att självidentifikation är 

viktigt i religion 1 så undrar jag hur mycket tid som bör läggas på detta då många elever ändå 

inte känner igen sig. Kursen kanske bör handla mer om hur du ska förstå andra med en annan 

tro än dig själv. Just momenten där de vill träffa människor som har en religiös övertygelse 

verkar vara efterlängtade. Även om de enligt Klingberg och Sjöborg (2015) inte leder till ökad 

insikt hos eleverna själva när det gäller sin egen tro så ökar det förståelsen för de som tror samt 

ger en viss insikt hur en religiös människa tänker.            

6.4 Postmaterialitet och individuella mål 

Risenfors (2011), Lövheim (2012), Bromander (2012) och Klingberg och Sjöborg (2015) 

visade i sina undersökningar att det var viktigt att eleverna upplevde att de själva valt just den 

tron. Alla elever i min undersökning påtalar också vikten av de själva gjort ett aktiv val. Taylor 

(2007) talar dock om vi idag lever i ett landskap där det finns väldigt många möjligheter för 
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människan idag att uppnå ett högre mål den så kallade the supernova effect. En tydlig slutsats 

av intervjuerna att alla har olika sätt att uppnå ett högre mål. Många svarade förvisso lycka men 

alla hade olika definitioner av lycka. Det är i alla fall tydligt att alla i min studie har 

postmaterialistiska värderingar. Just det materiella verkar vara något som eleverna funderar 

speciellt mycket på och det ses som på någonting självklart, som alltid kommer lösa sig. De 

flesta söker dock efter något. Även om många inte har hunnit systematisera sin tro så finns det 

ändå embryon som ligger där. Fulness handlar ju om att du ska gå upp i en transcendal tanke. I 

intervjuerna finns det spår av att många använder sig av sociala medier just när det gäller att 

uppfylla sin fulness. Eleverna har hittat vad de tycker är viktigt i livet och använder sociala 

medier för att förstärka eller bekräfta deras tro. Sociala medier är ett globalt fenomen och de 

människor de nämner som förebilder är ofta stora namn som förmedlar sin information till en 

global publik. Frida - Zara Larsson, Oscar - Vin Diesel, Christer – en Youtubekanal, Elin - 

Justin Bieber, Gustav – Dwayne ”The rock” Johnson. Dessa förebilder skapar inte tro hos 

eleverna. Tron har de ofta hittat själva genom antingen det levande nätverket eller kulturella 

avlagringen. Furuseth och Repstad (2003) menar att inom socialkonstruktivismen så skapar 

många egna trosföreställningar utifrån redan existerade utan att egentligen veta varifrån dessa 

idéer kommer ifrån.  Via sociala medier ansluter sig eleverna till en idé som är större än dem 

själva och som ger deras liv en förstärkt mening. Christer är tydlig med att det inte är samma 

typ av uppfyllelse som när han trodde på gud men ändå en skön känsla av bekräftelse om att du 

inte är ensam med denna världsbild. Fulness behöver inte vara något som just uppfyller dig 

med gudomlig kraft utan mer som att någon kan annan kan bekräfta elevernas egna 

föreställningar och tänkesätt. De får härmed känslan att det är fler i världen som tänker på detta 

sätt. Detta skänker en känsla av tillhörighet och upplysning av att just deras tänk duger samtidigt 

som de ingår i en gemenskap med miljontals andra. Även om eleverna själva framhäver det 

individuella valet att följa just dessa människor så visar min studie att det finns en längtan hos 

många av eleverna att ingå i en större gemenskap.  

Oavsett tro vill alla elever i intervjuerna försöka förstå andra människors tro och varför de tror 

som de gör. De diskuterar oftast med dem som har samma tro som sig själva. Vissa medger 

också att de försöker skrida över gränserna men att det inte sällan ger upphov till konflikter.  

Religion 1 ger enligt eleverna själva inte insyn i sin egen tro, men den väcker en längtan efter 

att förstå andra. Just förståelsen för andras tro är det grundläggande för att uppnå equilibrium 

som Taylor (2007) förespråkar. Just språket och förutfattade meningar är ofta det som sätter 

barriärer för att de ska förstå varandra. Samtidigt visar min studie också hur många av eleverna 
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strävar efter förståelse och acceptans för allas rätt att tro eller inte tro. Även om vi lever i the 

immanent frame finns det ändå ett hopp att förståelse och equilibrium kan vara inom nåbart 

avstånd.   

6.5 Vidare forskning: 

Detta är endast en liten del med helt slumpvis utvalda elever som läst religion 1 vid en 

gymnasieskola i norra Sverige. Undersökningen skulle kunna göras riktad mot elever med en 

viss tro. Undersökningen skulle också kunna göras i två steg. Det vill säga undersöka vad elever 

tror innan det läst religion 1 och sedan göra en uppföljning när det läst färdigt kursen och se om 

deras syn på tro och livet förändrats under tiden. Denna undersökning rör också endast elever 

som läst religion 1. Det skulle vara väldigt intressant att göra en liknade intervju med elever 

som läst religion 2. Detta eftersom innehållet i denna kurs är betydligt mer inriktat mot den 

individuella tron än vad som är fallet med den inledande kursen religion 1. Framförallt finns 

det mycket mer att undersöka när det gäller hur sociala medier påverkar unga med avseende 

deras livstolkningsval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Källförteckning: 

Almén, E. (2000). Livstolkning och värdegrund: att undervisa om religion, livsfrågor och etik. 

Linköping: Univ., Skapande vetande. 

Bromander, J (2012) Religion som resurs: en översikt av enkätmaterialet. Bromander, J & 

Lövheim, M. (red) Religion som resurs – existentiella frågor och värderingar i unga 

människors liv. 1: Uppl. (s. 43 - 77) Skellefteå: Artos & Norma bokförlag  

Lövheim,M (2012) Ungas religiositet: Tidigare forskning och nya frågor. Bromander, J & 

Lövheim, M. (red) Religion som resurs – existentiella frågor och värderingar i unga 

människors liv. 1: Uppl. (s. 77 - 107) Skellefteå: Artos & Norma bokförlag  

Caleb T. Carr & Rebecca A. Hayes (2015). Social Media: Defining, Developing, and Divining, 

Atlantic Journal of Communication, 23:1, 46 - 65, DOI: 10.1080/15456870.2015.972282 

(https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15456870.2015.972282) (hämtad 2018-04-07)  

Ekberg, N (2012). Lärares möten med sociala medier applikationer i behov av explikationer. 

Luleå: Luleå tekniska universitet 

Falkevall, B. (2010). Livsfrågor och religionskunskap [Elektronisk resurs] : en belysning av ett 

centralt begrepp i svensk religionsdidaktik. Stockholm: Institutionen för didaktik och 

pedagogiskt arbete, Stockholms universitet. 

Frisén, A. & Hwang, P. (red.) (2007[2006]). Ungdomar och identitet. (1. utg.) Stockholm: 

Natur och kultur. 

Furuseth, I. & Repstad, P. (2005). Religionssociologi: en introduktion. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

Klingberg, M och Sjöborg (2015) Lövheim, K. & Nordin, M. (red) (2015). Sociologiska 

perspektiv på religion i Sverige 1: Uppl (s. 69 – 91) Malmö: Gleerups 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Lövheim, M. (2004). Intersecting identities: young people, religion, and interaction on the 

Internet. Diss. Uppsala: Univ., 2004. Uppsala. 

Lövheim, K. & Nordin, M. (red) (2015). Sociologiska perspektiv på religion i Sverige 1: Uppl 

Malmö: Gleerups   

Nationalencyklopedin. Elektronisk utgåva. Sökord: Livsåskådning (Hämtad 2018-04-04) 

Pettersson, P och Lies-Peters (2015) Lövheim, K. & Nordin, M. (red) (2015). Sociologiska 

perspektiv på religion i Sverige 1: Uppl (s. 37- 53) Malmö: Gleerups 

Risenfors, S. (2011). Gymnasieungdomars livstolkande [Elektronisk resurs]. Diss. Göteborg : 

Göteborgs universitet, 2012. Göteborg. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15456870.2015.972282


30 

 

Skolverket (2017) Ämnesplan för religion på gymnasiet Stockholm Skolverket 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel (hämtad 2018-01-23) 

Thurfjell, D. (2016). Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen. ([Ny utg.]). 

Stockholm: Molin & Sorgenfrei 

Vetenskapsrådet (2010) Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm Vetenskapsrådet http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtat 2018 - 

01- 26) 

Taylor, C. (2007). A secular age. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University 

Press. 

Von Brömssen, K. Elevers möten med religion i skolan. Bromander, J & Lövheim, M. (red) 

Religion som resurs – existentiella frågor och värderingar i unga människors liv. 1: Uppl.(s. 

131 – 157) Skellefteå: Artos & Norma bokförlag  

 



Bilaga 1 

 

1 

 

Manus till intervjufrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilket program läser du? 

3. Identifierar du dig med någon av världsreligionerna? 

-Varför eller varför inte? 

4. Vad är viktigt i livet för dig? 

5. Vad innebär ordet tro för dig? 

- Anser du att tro och religion skiljer sig åt? 

- Vad är livsfråga för dig? 

6. Diskuterar du tro/religion med dina kompisar? 

-Hur och när? 

7. Vilken är din största förebild eller har du någon när det du kommer till just din tro eller icke 

tro? 

8. Vad innebär social media för dig? 

9. Har du någon förebild i socialmedia när det kommer till tro eller icke tro? 

10. Vilket budskap sänder de/den personen/personerna ut till enligt dig?  

11. Hur anser du ämnet religionskunskap bidrar till ditt skapande av tro? 

12. Vad är livsåskådning för dig? 

- Har du någon livsåskådning? 

13. Avsätts det tillräckligt med tid för er elever att diskutera kring hur ni bildar er tro? 

- Om nej vad anser du att saknar i undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


