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Abstract 
 

Syftet är att undersöka svenska högstadieelevers syn på religionsämnet och jämföra resultaten 

med internationell forskning för att sedan analyseras ur ett mångfaldsperspektiv och syftet i 

läroplanen Lgr11.  

 

Metoden som har använts är enkäter vars resultat har presenterats som kvantifierad hårddata i 

form av tabeller och diagram. Hypoteser, analyser och diskussioner är kopplade till kvalitativt 

vetenskapligt bakgrundsmaterial såsom mångfaldsbegreppen ur ett essentialistisk- 

konstruktivistiskt- och primordialistiskt perspektiv samt även till läroplanen Lgr11. 

 

Resultatdiskussionen analyseras och kopplas till den tidigare forskningen och 

metoddiskussionen handlar om en kritisk granskning av den valda metoden. 

 

Slutsatsen visar på både likheter och skillnader mellan de två svenska skolorna och även på 

likheter och skillnader mellan de svenska resultaten i jämförelse med den internationella 

forskningen. En viktig likhet var att ingen elevgrupp, vare sig den nationella eller den 

internationella ansåg att religion som ämne bör tas bort från undervisningen. Den mest 

påfallande skillnaden mellan de två svenska skolorna visade sig vara att den skolan med en 

mångkulturell elevsammansättning värderade religionsämnet högre än den skolan med en mer 

heterogen elevsammansättning. 

 

Källförteckningen ger förslag på vidare läsning av ämnet och även förslag på vidare forskning 

anges. 
 

   

Nyckelord 
Religionskunskap, mångfald, Lgr11, etnicitet, REDCo, kultur 
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1. Inledning 
 

Att Sverige är ett sekulariserat samhälle råder det inga tvivel om men vad innebär det för den 

enskilda individen, för den enskilda eleven och för de yrkesverksamma lärarna inom ämnet 

religionskunskap? Hur ska undervisande lärare beskriva detta ämne som relevant för eleverna 

i dagens skola? När de europeiska gränserna blir allt vagare, när människor rör sig fritt över 

gränserna bör en ökad kunskap om övriga europeiska elevers syn på religionsämnet ställas 

mot de svenska elevernas vilket är syftet med detta examensarbete.   

Det är därför av intresse att se hur elever i Sverige ser på religionsämnet jämfört med 

elever från åtta andra länder i Europa vilket Religion in Educations (REDCo:s) omfattande 

forskningsprojekt presenterar. Detta inte enbart för att göra en jämförelse utan även för att få 

en inblick i hur elever ser på ämnet religion i andra europeiska länder.  

Det är därför av yttersta vikt att undersöka hur synen på religionsämnet ser ut för 

eleverna i skolan, om det finns någon skillnad i resultaten beroende på de etniska och 

kulturella skillnaderna och hur detta går att koppla till styrdokumentens syfte till varför 

religionsämnet bör finnas. Det är även av vikt att få en inblick i detta som religionslärare för 

att med ett framåtblickande syfte i undervisningen vara medveten om elevers syn på ämnet för 

att på så sätt kunna förtydliga läroplanens syfte för eleverna och öka deras förståelse kring 

nyttan av ämnet. Styrdokumentens syfte med religionsundervisningen är att ämnet skall vara 

en avspegling av det svenska samhällets värdegrund och genom att lyfta fram den och koppla 

den till elevers uppfattningar och åsikter så att det går att sammanföra dessa till att bli ett 

relevant ämne i skolan. Och det blir därmed lättare att kunna motivera eleverna om det är så 

att de inte ser ämnet som relevant.  
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1.1. Dagens pågående debatt om religion och religionsämnet 
 

Här följer en kort introduktion av REDCo-projektet och vilket deras syfte med projektet var. 

Vidare redogörs även dagens pågående debatt och syn på religion i samhället och hur olika 

synsätt har påverkat ämnet i skolan. 

    REDCo projektet står för ”Religion in Education: A Contribution to Dialogue or a Factor of 

Conflict in Transforming Societies of European Countries.” Projektet går att finna i EU:s 

program “Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society” under sektionen “Values 

and Religions in Europe”. Projektet stöddes av europeiska kommissionens 

forskningsdepartement med start i mars 2006 och framåt och det var nio projekt i åtta olika 

europeiska länder som utfördes. Huvudsyftet med projektet var att utforska och jämföra både 

möjligheter och begränsningar inom religionsämnet i utvalda europeiska utbildningssystem, 

och att finna metoder som kan bidra till att göra religionsämnet till en faktor som främjar 

dialog inom ramen för den europeiska utvecklingen.1 

    Det går att betrakta dagens syn på religion och religiositet ur flera olika perspektiv. Det ena 

är det faktum att religion kan fungera som samhällets stöttepelare då religiösa värderingar kan 

vara grundläggande för en fredlig samexistens mellan olika religioner och deras anhängare. 

Skilda religiösa eller politiska värderingarna kan rättfärdiga respekt för individers mänskliga 

värdighet oavsett religion eller politisk åskådning. Det andra perspektivet som går att urskilja 

idag och som har pågått under de senaste åren, främst sedan den elfte september år 2001, är 

att det finns en fara i kulturell och religiös isolering och gruppering och att en allt starkare 

konfrontation växt fram med olika politiska syften, vilket har blivit allt mer framträdande för 

allmänheten världen över.2 

    Under senare år har det skett en ökning av antireligiösa strömningar och rörelser, en form 

av en ny ateism som kritiserar sedan länge etablerade religioner, deras traditioner och även 

tillfälliga religiösa rörelser. Mindre militanta sekularister och rationalister har på grund av oro 

över religioners inflytande inom politiken deltagit i kampanjer för att framhäva de sekulära 

samhälleliga principerna i samhället där störst betoning lagts vid en separation av stat och 

religion. Skilda diskussioner om vad dessa sekulära samhälleliga principer är har förts där det 

å ena sidan framhävs att det inte skall finnas någon religiös undervisning i de statliga skolorna 

och å andra sidan att det finns utrymme för olika religioner i såväl det sekulära samhället som 

inom skolväsendet så länge ingen religion premieras över den andra. De två synsätten har lett 

till en utveckling av olika religionsmodeller inom undervisningen i skolorna och har då även, i 

vissa fall, inkluderat studier om alternativa religioner i förhållande till de fem 

världsreligionerna.3 

  

                                                           
1 Wolfram Weisse (2010) REDCo: A European Research Project on Religion in 

Education, Religion & Education, 37:3 s.189-190 
2 Anna Halafoff, Elisabeth Arweck & Donald L. Boisvert (2015) Education about 

Religions and Worldviews: Promoting Intercultural and Interreligious Understanding in Secular 

Societies, Journal of Intercultural Studies, 36:3, s.249-251 
3 Anna Halafoff, Elisabeth Arweck & Donald L. Boisvert (2015) s.249-251 
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1.2. Syftet med religionsämnet enligt Lgr11 och skolverkets 

kommentarmaterial till denna 
 

I detta avsnitt kommer jag att tydliggöra vad Skolverket i form av deras kommentarmaterial 

till undervisande lärare samt Lgr11:s syfte är med religionsämnet i skolan. Det handlar om 

vilken betydelse ämnet kan ha för elevernas omvärldsförståelse och hur de kan utveckla en 

förståelse för hur individer kan leva med och i sin religiösa tro. Det handlar även om 

elevernas utveckling av sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar och hur 

etiska och moraliska ageranden och uppfattningar påverkar alla människor i vår värld. 

     Enligt läroplanen, Lgr11, är syftet för undervisningen i religionskunskap att eleverna skall 

utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar. Denna bild av ämnet anses vara 

viktig för elevernas omvärldsförståelse och kommer att bidra till deras personliga utveckling. 

Förståelsen för omvärlden handlar om en förståelse för andra människors sätt att leva och 

tänka och genom en fördjupad kunskap om detta, det vill säga religioner och andra 

livsåskådningar samt samspelet mellan religion och samhälle skall eleverna utvecklas. Vad 

gäller den personliga utvecklingen handlar det om att reflektera kring olika livsfrågor och 

identiteter vilket möjliggörs genom att eleverna använder sig av de etiska begrepp och 

resonemang som de möter.4 

    Syftets kärna beskrivs på många olika sätt men begreppen religioner och andra 

livsåskådningar är de centrala. Begreppet religion handlar i kursplanen om en föreställning 

om att övermänskliga väsen existerar och att det finns någon form av moralisk ordning som 

inte är skapad av människor. Kopplat till detta begrepp finns det handlingar om en 

verklighets- och en moraluppfattning som t.ex. kan handla om att individers agerande här och 

nu kan påverka vad som sker efter döden.5 

 
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt 

etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att 

utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka 

och leva. (Lgr11) 6 

 

    Vad gäller andra livsåskådningar syftar kursplanen till världsbilder samt moraliska system 

som inte handlar om övermänskliga väsen eller en gudomlig moralisk ordning. Detta handlar 

om individers personliga åskådningar samt om de större och etablerade sekulära 

livsåskådningarna som t.ex. existentialism och humanism.7  

 
Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa 

traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.( Lgr11)8 

 

    Kursplanen betonar vidare vikten av att eleverna tillägnar sig en förståelse för de olika 

religionernas mångfald. Eleverna skall uppmärksammas på hur individer med olika religiösa 

traditioner både lever med, uttrycker sin tro och sin religion på skilda sätt. Syftet med detta är 

att det hos eleverna skall väckas en uppmärksamhet över att individers utövande av sin 

tro/religion kan skilja sig från den officiella bilden av religionen. Vikten med detta är att 

                                                           
4 Skolverket (2011b) "Kommentarsmaterial till kursplanen i religionskunskap." www.skolverket.se s.6 
5 Skolverket (2011b)  s.7 
6 Skolverket (2011a) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes.  

s.186  
7 Skolverket (2011b) s.7 
8 Skolverket (2011a) s.186 
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motverka en stereotyp syn på religioner och belysa människors faktiska handlingar och 

värderingar samt att dessa kan skilja sig åt.9 

 
Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i 

fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till 

segregation. (Lgr11)10 

 

    Det som är mest aktuellt för denna studie handlar om syftet i kursplanen om kopplingen 

mellan religion och samhälle. Det är av yttersta vikt att på ett allsidigt sätt belysa vilken roll 

religioner kan spela i samhället. Detta främst för att samhällena i världen blir allt mer 

mångkulturella, där religiösa och sekulära uppfattningar skall samspela vilket kan innebära 

både samspel och konflikter. Syftet med denna del inom ämnet är att ge exempel på både 

skillnader och likheter. Elever bör få en kunskap om att religion kan ha en stor betydelse vid 

politiska beslutsfattanden eller hur undervisning kan bedrivas med utgångspunkt från rådande 

religion. Även demokratifrågor ställs på sin spets där frågor som yttrandefrihet och 

religionsfrihet bör belysas. Syftet är dock att eleverna presenteras en nyanserad bild av hur 

och på vilket sätt religioner kan spela en viktig roll eller ingen roll alls. Exempel bör också 

ges på hur religioner även kan vara en drivande faktor i fredsarbeten och att den kan bidra till 

en stark social sammanhållning mellan individer.11 

 
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. (Lgr11) 12  
 

    Kulturella uttryck och idéer är ytterligare ett syfte inom ämnet där vikten av avtryck i form 

av idéer och symboler från olika religioner har gjort i den kultur eleverna lever i ska lyftas 

fram/behandlas. Eleverna, i denna mångkulturella och resande tid, möter ständigt olika 

kulturer där det inte enbart är de västerländska, kristna kulturella uttrycken och referenser till 

dessa som synliggörs. Det är med andra ord viktigt att grundläggande kunskaper om olika 

religiösa föreställningar framställs för att begripliggöra religioners påverkan i både den egna 

världen och ur ett omvärldsperspektiv.13  

 
Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granska källor och 

samhällsfrågor med kopplingar till religioner och andra livsåskådningar. (Lgr11) 14 

 

    Den kritiska granskningen, där elever skall utveckla ett analytiskt och vetenskapligt 

förhållningssätt till de samhällsfrågor som handlar om religion och livsåskådningar är ett 

centralt och viktigt syfte i kursplanen. I grundskolan handlar detta främst om att kritiskt 

granska olika källor om religioner som läroböcker, medier samt webbsidor. Detta kan handla 

om att identifiera religiösa motiv och/eller handlingar inom olika politiska ställningstaganden 

eller hur någon stereotyp bild av religioner eller religionsutövare synliggörs inom någon 

samhällsfråga. Syftet är inte att enbart inta ett negativt förhållningssätt utan även ett 

ifrågasättande och ett identifierande som i slutänden kan ge en djupare förståelse.15 

 

                                                           
9 Skolverket (2011b) s.7 
10 Skolverket (2011a) s. 186 
11 Skolverket (2011b) s.7-8 
12 Skolverket (2011a) s.186 
13 Skolverket (2011b) s.8 
14 Skolverket (2011a) s.186 
15 Skolverket (2011b) s.8 
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Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors 

värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. (Lgr11) 16 

 

    Livsfrågor och identitet är ytterst centralt för alla människor, vilka vi är och vilka vi vill 

vara. Centrala begrepp inom denna kategori handlar om kön, sexualitet, etnicitet, språk, 

religion, klass och livsåskådningar. Men det handlar även om stora livsfrågor som livets 

mening, vad som är viktigt i livet och vad som är mindre viktigt, vad som är rätt och vad som 

är orätt, vad som är gott och vad som är ont. Stora och viktiga frågor som är viktiga att få 

samtala om och reflektera över är oftast väldigt intressanta för unga människor. Till detta går 

det att koppla etik och moral, som inte enbart handlar om religiösa tankesystem utan även om 

hur dessa formuleras utanför de religiösa föreställningarna. Det handlar om att ta ställning till 

etiska och moraliska frågor samt att kunna analysera dessa. Etiska modeller och tankeverktyg 

hjälper eleverna att bilda sina egna moraliska uppfattningar med underbyggda argument.  Det 

handlar inte om ett krav på att eleverna måste uttrycka sina egna åsikter om olika etiska frågor 

utan om att utveckla en beredskap för ett ansvarsfullt handlande till både sin omgivning och 

till sig själv. Här är det också av vikt att eleverna utvecklar en förståelse för hur vissa 

individers ställningstaganden kan vara baserade på en religiös trosuppfattning, men att det inte 

alltid är så.17 

 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och 

livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. (Lgr11) 18 

 

    Kön, jämställdhet, sexualitet och relationer är det sista syftet för religionsämnet i 

grundskolan. Det handlar om hur religioner och religiösa traditioner genom historien 

presenterat bestämda uppfattningar om manligt och kvinnligt samt om relationer mellan män 

och kvinnor. Det är viktigt att eleverna ges en helhetssyn av hur dessa uppfattningar uppstod, i 

vilket samhälle och historiskt sammanhang. Men även att det finns olika tolkningar av dessa 

samt vilken förståelse på queerperspektivet och det feministiska perspektivet kan ge. Allt 

detta leder till att eleverna får djupare kunskaper. Genom att använda dessa olika synsätt 

utvecklar eleverna förmågan att förstå både skillnader och likheter.19 
  

1.3. Teorier om mångfald, etnicitet och kultur 
 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för tre olika perspektiv på begreppen mångfald, 

etnicitet och kultur. Dessa begrepp är svåra att definiera eller ens förklara då det går att finna 

mängder av olika synsätt och teorier om dessa. Jag har valt att använda mig av essentialismen, 

primordialismen och konstruktivismen för att försöka fånga in och förklara begreppens 

komplexitet och bredd. Avsnittet inleds med en kort beskrivning av begreppens komplexa och 

varierande perspektiv och hur det går att koppla dem till skolan som organisation samt hur det 

kan påverka den rådande kulturen i skolan. 

    Begreppet kultur har många olika definitioner beroende på vilket vetenskapligt perspektiv 

som används vilket innebär att begreppet kan studeras på många olika sätt. Skillnaden mellan 

de olika perspektiven är tolkningen av den sociala verkligheten vilket handlar om hur eller om 

våra sinnen kan förmedla en objektiv bild av den sociala verkligheten eller om en tolkning av 

                                                           
16 Skolverket (2011a) s.186 
17 Skolverket (2011b) s.8 
18 Skolverket (2011a) s.186 
19 Skolverket (2011b) s.9-10. 
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den sociala verkligheten handlar om att kultur är den kontext där mening ges men även 

skapas.20 

    Genom att betrakta skolan som en organisation går det att koppla kulturbegreppet till vad 

som kan benämnas som artefaktnivå vilket handlar om den synliga organisationsteoretiska 

nivån, något som i praktiken handlar om de officiella styrdokumenten och policydokumenten 

som läroplaner och kursplaner. I detta fall blir kultur en aspekt av organisationen, vilken är 

skolan och som utöver styrdokument även handlar om vilken målsättning organisationen har 

och de gemensamma uppfattningar och värderingar den innehåller. Denna form av kultur 

inom organisationen skapar både kontinuitet samt struktur för samtliga medlemmar, lärare 

och elever. Kärnan i denna form av organisatorisk kultur handlar då om grundläggande 

antaganden och uppfattningar vilka skapar en verklighet för samtliga involverade men som i 

praktiken är både osynliga och omedvetna vilket kan leda till att både ifrågasättande och 

analys av den rådande kulturen inom organisationen sällan sker. Något som då kan leda till ett 

statiskt beteende för samtliga involverade och är något som inte gynnar någon av dess 

medlemmar.21 

 

1.3.1. Mångfald, etnicitet och kultur ur ett essentialistiskt perspektiv. 

 

Ur ett humanistiskt essentialistiskt perspektiv går teorin att beskrivas som att den mänskliga 

naturen förfogar över olika givna egenskaper som benämns som essenser. Dessa essenser kan 

både definieras och identifieras vilket innebär att en världsomfattande kunskapsstruktur går att 

definiera samtidigt som den menar att olika ämnen har en klart uppdelad struktur. I skolans 

värld innebär detta att om distinkt ämnesindelning och ämnesstruktur tillämpas skulle en 

effektivisering av undervisningen ske. Essentialismen menar att kärnan i all undervisning 

handlar om att intellektet skall tränas och om elever assimileras in i detta, i skolan, så kommer 

de kulturella skillnaderna att minska och sedan helt försvinna. Essentialismen betraktar alltså 

etnicitet som ett samhällsfenomen där även skolan inkluderas och där assimileringen först och 

främst är ett kulturellt fenomen vilket innebär att det anses vara föränderligt och att etniska 

minoriteter kommer att försvinna när kulturella och regionala skillnader minskar eller 

försvinner helt.22 Enligt Nationalencyklopedin innebär assimilering följande: 

 
assimilation (latin assimila´tio 'anpassning', av assi´milo, egentligen 'göra lik', 'efterbilda'), 

assimilering, process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska 

samhället, helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner. 

Assimilering är en ömsesidig process, där förutsättningarna varierar mellan olika kulturer.23 

 

Att helt överge sin egen kultur så att de ursprungliga kulturskillnaderna försvinner, går att 

tolka som att minoriteter skall ändra sig till fördel för majoriteter. Sista meningen säger dock 

tvärtom, att processen är ömsesidig. Dessa två motsägelsefulla uttryck visar att begreppet i sig 

är svårt att tyda, vilket borde innebära att även perspektivet som teori är det också.   

                                                           
20 Lahdenperä, P. (2011) Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. I 

Lahdenperä, P. (red). Forskningscirkel – arena för verksamhetsutveckling i mångfald, Studies in Social Sciences, 

Forskningsrapport 2011:1. Mälardalens högskola. s.9 
21 Lahdenperä, Pirjo. (2008) Interkulturellt ledarskap - förändring i mångfald. Studentlitteratur. s.23-24. 
22Rönnqvist, Sofia. (2008)  Från diversity management till mångfaldsplaner? Om mångfaldsidéns spridning i 

Sverige och Malmö stad. Lund Studies in Economic History 48 s.9  
23 assimilation. http://www.ne.se/lang/assimilation/119521, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-23.  



10 
 

1.3.2.  Mångfald, etnicitet och kultur ur ett primordialistiskt perspektiv. 

 

Primordialismen som teori menar att alla människors egenskaper har blivit givna dem av 

naturen och att det är den etniska identiteten som skapar kollektiva identiteter vilka i sin tur 

bildar naturliga kategorier som är givna de som tillhör den identiteten. Den primordialistiska 

teorin menar även att utseende, språk och kultur är något naturligt hos alla människor 

eftersom dessa element har givits människor innan de ens varit i stånd att göra egna val. En 

beskrivning av en persons identitet innebär då att vissa handlingssätt och egenskaper är fasta 

för den specifika etniska identiteten och den etnicitet individen tillhör beskriver även hens 

identitet.24 

    Primordialismen betraktar etnicitet som att vara tvärtemot assimilationismen, då den menar 

att det är den kulturella och den etniska identiteten som är den absolut viktigaste. Det handlar 

om att människans identitet är präglad av den kulturella gemenskap som man föds in i och att 

den inte är särskilt föränderlig.25 

    Primordialister menar att vad som kallas för en nation och en modern stat är något som är 

ett påhitt av politiker med syfte att människor ska hållas i en och samma stat. Att tillhöra en 

stat leder även till att människor med samma etnicitet skapar en stark tillhörighet och en 

gemensam identitet till gruppen, vilket även stärks av att tillhöra samma stat.26 Primordialister 

menar även att de moderna staterna består av etniskt blandade grupper och de grupper som 

har ett eget språk har rätt till ett eget självbestämmande. Detta är den primordiala förklaringen 

till nationalism; att när en grupp känner sig hotad leder det till att fokus hamnar på den etniska 

identiteten och den hotade gruppen vill då försvara det gemensamma i gruppen. När detta sker 

förvandlas etniciteten till en form av nationalism och en strävan efter att bevisa gruppens 

etniska identitet med en önskan om ett lagligt, nationellt erkännande.27 
 

1.3.3. Mångfald, etnicitet och kultur ur ett konstruktivistiskt perspektiv. 

 

Slutligen finns konstruktivismen som menar att etniska identiteter är både föränderliga, 

skiftande och kan uppfylla en del funktioner samt att dess betydelse kan förändras över tid.28 

Teorins grundsynsätt menar att etnicitet både är föränderlig och flytande samt påverkas av 

både tid och rum. Däremot menar perspektivet att det inte enbart är tillskrivningen av andra 

som skapar människors etnicitet utan det är identiteter som människor accepterar, står emot, 

väljer, specificerar, hittar på, omdefinierar, förkastar och aktivt försvarar.29  

    Enligt konstruktivismen skapas etnicitet i relation till andra vilket innebär att det alltid 

måste finnas en annan grupp att jämföra med. Denna jämförelse blir då en känsla av "vi och 

dem" och det kan uppstå en konflikt mellan grupperna om den andra gruppen upplevs som ett 

hot. Den grundläggande orsaken till att etniska konflikter uppstår, menar konstruktivismen, är 

att om en annan grupp upplevs vara ett hot mot den egna gruppen börjar säkerheten i den egna 

gruppen att öka, av rädsla som är reell eller fiktiv. Perspektivet konstruktivism beskriver 

etniska grupper som bestående av individer med en känsla av samhörighet gentemot varandra 

                                                           
24 Cornell, Stephen & Hartmann, Douglas (2007) Ethnicity and race. Making identities in a changing world. 

Kalifornien: SAGE publications ltd. s. 51-52 
25Rönnqvist, S. (2008) s.9  
26 Brown, David (2000) Contemporary nationalism: civic, ethnocultural and multicultural politics. London: 

Routledge. s.6 
27 Brown, D. (2000) s.6-8. 
28 Rönnqvist, S. (2008) s.9 
29 Cornell & Hartmann (2007) s.81 
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men som är föränderlig och som inte behöver dela samma religion eller ens historia men som 

oftast talar samma språk.30 Ytterligare en tolkning av den konstruktivistiska teorin handlar om 

den mentala konstruktionen, en konstruktion som ständigt byggs på, den förändras och den 

omstruktureras. Genom att betrakta kunskap som en konstruktion, som ett system där allt 

håller ihop och är beroende av varandra så frambringas en personlig världsrepresentation 

baserad på kunskapshandlingar där kunskap används som ett mentalt redskap för att förstå 

verkligheten. Denna kunskap konstrueras och samspelar med både sinnesintryck och 

förnuft.31 

    Sammanfattningsvis handlar den essentialistiska teorin alltså om att etnicitet är ett 

föränderligt samhällsfenomen där assimilering av olika etniska identiteter kan ske när 

kulturella och regionala skillnader minskar. Primordialismen menar att människor föds in i en 

kulturell gemenskap och denna inte är särskilt föränderlig. Konstruktivismen menar att 

etnicitet är något som påverkas av både tid och rum och är både föränderlig och flytande just 

på grund av detta. Det går att finna att de tre perspektiven skiljer sig åt gällande synen på 

etnicitet vilket är avsikten, att presentera olika perspektiv och se om dem går att koppla till 

resultaten av min studie. Det handlar om huruvida det går att finna att etnicitet, kultur och 

mångfald är en faktor av betydelse gällande de två olika skolornas resultat. 

 2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka svenska högstadieelevers attityder till 

religionsämnet i två klasser som är olika vad avser mångfald.  Därefter jämförs det svenska 

materialet med vad som framkommit i internationella studier. Resultaten analyseras sedan ur 

ett mångfaldsperspektiv.  

 

• Vilka likheter och/eller skillnader mellan de två svenska skolorna går det att finna 

gällande elevernas syn på religionsämnet? 

• Hur ställer sig de svenska elevernas syn på religionsämnet i jämförelser med REDCo:s 

internationella forskning? 

• På vilket sätt går det i studiens resultat finna ett mångfaldsperspektiv? 
 

2.1. Forskningsbakgrund 
 

Forskningsbakgrunden kommer att presentera delar av Karin Kittelmann Flensners 

doktorsavhandling Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden (2015)  som bygger på 

ett etnografiskt fältarbete i olika klassrum där religionskunskap undervisas och samtalas om.32  

   Vidare presenterar forskningsbakgrunden det omfattande REDCo-projektets forskningsarbete ledd 

av Professor Wolfram Weisse som är specialiserad inom interkulturalitet och interreligiositet på 

                                                           
30 Lindholm Schulz, Helena (2002) Krig i vår tid. Lund: Studentlitteratur. s.68-70, 76. 
31 Sellbjer, Stefan (2002) Real konstruktivism – ett försök till syntes av två dominerande perspektiv på 

undervisning och lärande. Växjö University Press, Växjö universitet 2002 års upplaga, Doktorsavhandling s.64 - 

67 
32 Skolverket.se http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-

amnen/religionskunskap/undervisning/vi-och-dom-definieras-i-klassrumsdiskussioner-1.249403 Hämtad 

20170223 
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Hamburgs universitet där han även är föreståndare för den nyligen grundade akademin av 

världsreligioner.33 

    Forskningsbakgrunden presenterar sedan Tim Jensens, professor vid filosofiska institutet 

för utbildning och studier av religion vid Danmarks universitet i Odense, kritik av REDCo-

projektet.34 

    Avslutningsvis redovisas REDCo-projektets resultat som utfördes av Thorsten Knauth, Dan-

Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave vilka samtliga var deltagare av projektet på olika 

sätt.35 

   

2.1.1. Religion i den svenska skolan 

 

I Karin Kittelmann Flensners omfattande avhandling om ämnet religionskunskap i 

klassrummet har det visat sig att religion, religiositet och troende är något som anses vara 

bortom den så kallade svenska normaliteten. Hon menar att religionskunskap är ett ämne som 

rör sig mitt i ett fält där ämnet i sig tillhandahåller viktig kunskap i ett pluralistiskt samhälle 

men som samtidigt blir starkt ifrågasatt i ett samhälle präglat av mångfald och sekularisering. 

Faktorer som ökad migration, resor och den teknologiska utvecklingen har lett till att Sverige 

har blivit än mer pluralistiskt. Denna utveckling har bidragit till en ny och förändrad syn på 

religion samtidigt som sekulariseringen i det svenska samhället har skapat debatter om 

religionsfrihet. Detta har lett till att den statligt finansierade skolan hamnar i en något 

komplex situation där skolan å ena sidan kan ses som en förmedlare av nationella traditioner, 

å andra sidan som ett forum för att skapa en social sammanhållning mellan olika subkulturer. 

Dagens svenska skola kan idag beskrivas som icke-konfessionell och ska hålla sig neutral till 

olika religioner och livsåskådningar och därmed inte förespråka en religion före en annan.36  

    Vidare menar Kittelmann att religionsämnet i skolan kan ses som integrerande då alla 

elever får samma utbildning inom ämnet oavsett religiös trosuppfattning. Detta innebär att 

skolan kan ses som en avspegling av samhället, om samhället är pluralistiskt så visar det sig 

även i klassrummet. Men författaren menar att även om det finns ett växande segregerat 

samhälle i Sverige så borde skolan fortfarande vara en plats där individer med skilda 

bakgrunder kan vistas för att inhämta nya kunskaper och föra diskussioner om dessa med 

varandra. Men författaren menar att landet och dess invånare blir påverkade av 

sekulariseringen i samhället vilket innebär att det i ett klassrum finns större eller mindre 

grupper av elever som inte ser sig själva som religiösa och som endast har vaga kunskaper om 

andra religioner och traditioner kopplade till dessa. Inte heller har de erfarenheter eller 

kunskaper om hur det är att ha en religiös tro eller vara en del av en religiös gemenskap. 

Samtidigt finns det i klassrummet en annan grupp som anser sig vara religiösa och har sina 

egna tolkningar av olika religiösa traditioner. Dessa dilemman upplevde författaren vara svåra 

att hantera när hon själv undervisade i ämnet. Hon menar att hon samtidigt skulle uppfylla 

kunskapskraven och tillgodose de skilda förväntningarna från eleverna på ett professionellt 

sätt.37  

                                                           
33 Wolfram Weisse (2010) s.187 
34 Tim Jensen (2010) Scientific vs. Religious and Civic Aims of Religion 

Education: A European Critique of REDCo, Religion & Education, 37:3, s.218 
35 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) Encountering religious 

pluralism i school and society. A qualitative study of teenage perspectives in Europe. Waxmann Verlag GmbH, 

Germany. s.369-405 
36 Kittelmann Flensner, Karin (2015) Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. : 

http://hdl.handle.net/2077/40808  s.17-18 Hämtad 20170222 
37 Kittelmann Flensner, Karin (2015) s.19 
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    Under sina klassrumsobservationer noterade författaren att eleverna ansåg att religion var 

något som var privat och som skulle hållas utanför det offentliga rummet. Under hennes 125 

olika klassrumsbesök fann hon att det endast en gång fanns en elev som högt uttalade att hon 

var kristen inför en grupp på åtta elever medan författaren flertalet gånger under privata 

samtal och i mindre grupper hörde elever berätta för varandra att de tillhörde olika kyrkor, var 

konfirmationsledare eller var engagerade i kyrkliga aktiviteter på andra sätt. Det som dock 

förekom oftare vara att muslimska elever talade om sig själva som muslimer.38 

    Under klassrumsbesök fann författaren att det på de yrkesförberedande linjerna ofta 

uttryckte att de inte alls var intresserade av ämnet, de ville bara klara av det och bli godkända. 

I ett studieförberedande klassrum var det tvärtom, där ville eleverna få höga betyg och 

utmanade också lärarna med mer utmanande frågor.39 

    Vad gäller religionskunskapsämnet i relation till övriga ämnen fann författaren att det 

liknar andra ämnen men att elever kan ha en personlig relation till ämnet både i form av 

religiösa och icke-religiösa positioner. Ämnet i sig betraktades även som något föråldrat, 

ointelligent, omodernt och osvenskt av en del elever. Att nå målen som handlar om respekt 

och förståelse för andra människors tankar och motverka stereotypiseringar menar författaren 

är en stor utmaning för undervisande lärare. 40 

    Slutligen tar Kittelmann upp sina observationer om lärarnas positioner, vilket är central 

kunskap för yrkesutövande religionslärare. Författaren menar att komplexiteten med att 

undervisa i ämnet religionskunskap inte bara handlar om att uppfylla alla kunskapskrav utan 

det handlar även om de olika grupperingarna, positioneringarna och relationsskapanden som 

sker i klassrummet. För att kunna hantera detta menar författaren att den undervisande läraren 

måste besitta de religionsdidaktiska kunskaperna. Det handlar inte bara om ämneskunskaper 

utan även kunskaper om att leda grupper och skapa förutsättningar för samtal och dialoger 

mellan elever och även mellan elever och lärare. Hon menar vidare att uppdraget som lärare i 

religionskunskap är komplext och består av både noggranna överväganden och 

kompromisser.41  
 

2.1.2. REDCo-projektet 

 

REDCo:s internationella projekt behandlar frågan om religioner och värderingar bidrar till 

dialog eller till konflikt i Europa. De empiriska studierna som har gjorts har fokuserat på 

studenter i åldersgruppen 14-16 år för att undersöka deras uppfattningar inom denna fråga 

inom de skilda nationella kontexterna. Projektet har utförts i åtta olika länder: Estland, 

Ryssland, Norge, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, England och Spanien.42  

    Forskningsgruppen bestod av deltagare från samtliga länder där alla medlemmar tidigare 

har samarbetat. Deras olika discipliner, teologi, islamska studier, utbildning, religion, 

sociologi, statsvetenskap och etnologi kompletterade varandra. Trots bredden av deltagarnas 

samhälleliga och pedagogiska bakgrund hade de en gemensam övertygelse; att religionsämnet 

måste finnas i skolan, att religion är en alltför viktig faktor i människors sociala liv och 

samexistens av individer med skilda kulturer och religioner i Europa för att ämnet inte ska 

finnas i skolan. Konsortiet bestod av tolv projektledare och trettio unga forskare anställdes 

tack vare finansieringen från den europeiska kommissionen. Denna kombination av erfarna 

                                                           
38Kittelmann Flensner, Karin (2015) s, 287 
39Kittelmann Flensner, Karin (2015) s. 293-294 
40Kittelmann Flensner, Karin (2015) s. 295 - 296 
41 Kittelmann Flensner, Karin (2015) s.298-299 
42 Wolfram Weisse (2010)s.187 
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projektledare och energiska och kreativa unga forskare anser Weisse ha varit en bidragande 

faktor till projektets framgång.43  

    Weisse menar att syftet med detta projekt grundar sig i att européer under en längre tid har 

trott att religioner helt enkelt skulle suddas ut från den offentliga arenan ju mer 

sekulariseringsprocessen framträdde. Detta främst därför att både offentliga och akademiska 

debatter runt om Europa utgick från en syn på modernitet och religion som varandras direkta 

motsatser det vill säga att moderniteten skulle minska religiositeten i samhället. Weisse menar 

att man idag kan se hur detta antagande var fel och att om Europa endast hade vänt sina 

blickar mot USA så hade de mycket tidigare kunnat se att modernitet och religion kan gå hand 

i hand.44 

 

2.1.3. Kritik av REDCo-projektet 

 

Tim Jensen, professor vid filosofiska institutet för utbildning och studier av religion vid 

Danmarks universitet i Odense, kritiserar inte så mycket själva undersökningen utförd av 

REDCo utan snarare Wolfram Weisses presentation av studien. Han anser att det är oklart hur 

Weisse ser kopplingen mellan religionen "där ute i världen" och religion i skolan. Kritiken 

riktar sig mot att projektet riktar in sig på följande faktorer: a) I skolorna med fysiska platser 

och offentliga lokaler b) Inom skolsystemet och dess läroplaner c) Inom religionsutbildningen 

som ett separat skolämne, konfessionell eller icke-konfessionell d) som en dimension i andra 

ämnen. Jensen menar att det är viktigt att diskutera dessa faktorer för att se om de är 

sammansvetsade eller inte och på vilket sätt de påverkar eller inte påverkar varandra, något 

som han anser inte har gjorts.45   

    Trots att Jensen som undervisande lärare i religion välkomnar all forskning kring ämnet så 

ställer han frågan; "Varför bry sig om vad eleverna tycker om ämnet?" Enligt honom verkar 

varken elever eller lärare i klassrummet som buddhist, ateist, kristen, muslim eller gnostiker. 

De är där som professionella lärare och som elever som är där för att lära sig något inom ett 

särskilt ämne, nämligen religion. Han menar att vad eleverna bör lära sig borde vara det 

viktigaste och även hur de ska distansera sig själva och frigöra sig från sina egna personliga 

relationer till religion samt även sina egna åsikter om religion. Detta för att de ska tillägna sig 

ett reflektivt, kritiskt och analytiskt förhållningssätt till ämnet. Jensen menar att 

religionsundervisningen finns i skolan för att ge eleverna utrymme för ett annat sätt att 

förhålla sig till religion baserat på ett akademiskt tankesätt om ämnet.  Han menar att 

elevernas religiösa bakgrund eller uppfattningar om religion bör lämnas kvar utanför 

klassrummet.46 

    Ytterligare kritik från Jensen består av att vad eleverna tycker om ämnet i fråga har inget att 

göra med om eleverna kan tillägna sig ett kritiskt och analytiskt tänkande inom ämnet. Han 

menar att det finns en fara i att lägga för stor vikt vid vad eleverna tycker om religion och 

exemplet han visar är genom frågan om vad som händer om 10 år och eleverna säger att de 

inte vill ha religion i skolan eller att de vill att religion ska undervisas av präster, imamer eller 

rabbiner. Jensen menar att undervisande religionslärare inte vill hamna i den situationen då 

han menar att vi, menat lärarna, vet bättre än politiker, elever och deras föräldrar. Lärare vet 

att opartisk, objektiv kunskap om religion är en viktig kunskap och vikten av att elever och 

                                                           
43 Wolfram Weisse (2010)s.190 
44  Wolfram Weisse (2010)s.187 
45 Tim Jensen (2010) Scientific vs. Religious and Civic Aims of Religion 

Education: A European Critique of REDCo, Religion & Education, 37:3, s.218 
46 Tim Jensen (2010) s.219 
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medborgare innehar ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till religion är en ytterst viktig 

kompetens.47 

    Jensen finner REDCo:s intresse för elevernas syn på religion problematisk då han menar att 

religion som ämne inte skiljer sig från något annat ämne i skolan. Han menar att religion inte 

bör särskilja sig rent vetenskapligt från något annat ämne i skolan men att en sådan studie som 

REDCo utfört kan leda till att ämnet anses inneha en särställning i skolan vilket resultatet bli 

när man utför sådana studier.48  

 

2.1.4. Resultat av REDCo-projektet 

 

I följande avsnitt kommer resultaten av REDCo:s projekt att redovisas och även att forskarna 

kring projektet kommit fram till att de deltagande länderna skiljer sig år gällande den religiösa 

heterogeniteten i både samhälle som på den sociala nivån. Resultaten av frågorna som 

redovisas nedan skiljer sig åt från den redovisning jag gör av min egen undersökning då 

REDCo utförde en annan form av redovisning. Detta innebär dock inte att dessa kan ställas 

mot varandra i ett senare skede. 

    Författarna av sammanställningen av resultaten, Dan-Paul Jozsa och Markus Friederici, är 

noga med att poängtera att studiens resultat skiljer sig åt gällande elevernas erfarenheter av 

religion och den heterogena religiositeten.  De deltagande länderna skiljer sig också åt vad 

gäller den religiösa heterogeniteten i samhället på såväl en politisk nivå som en social nivå. 

Elever från olika länder är påverkade på olika sätt gällande religion där faktorer som media, 

sociala interaktioner, mentalitet, historia och politik där religion är involverad spelar roll. 

Även begreppet religiös heterogenitet har olika betydelser mellan olika länder. Som exempel 

ges att i Estland syns den heterogena religiositeten främst som intra-religiösa bekännelser 

mellan ortodoxi och protestantism. I Spanien däremot handlar det om olika religioner, mellan 

kristendomen och islam för att vara exakt. Den främsta dikotomin är dock mellan religiösa 

och icke-religiösa individer där de senare ofta är i majoritet hos ungdomarna i Spanien. 

Resultaten handlar främst om en summering av likheter men ett fåtal olikheter kommer även 

att diskuteras även om det inte är det centrala fokuset för studien.49 

Fråga 2. Varför ska man läsa om religion i skolan? 

Inklusion av religionsutövning i skolan nämndes i några fall som en rädsla för religiös 

propaganda och konflikter mellan elever med olika trosuppfattningar. Argumenten från de 

som var positiva till att läsa religionskunskap i skolan kunde delas in i två kategorier. Den ena 

kategorin av eleverna insåg vikten av att religion i skolan handlar om att lära sig om sin egen 

religion som en viktig del av deras liv, och grunden till deras kultur och deras nationella 

rötter. Den andra kategorin såg kunskaper om andra religioner, kulturer och traditioner som en 

viktig orsak men även att religionsutbildning kan ingjuta religiösa och moraliska värderingar 

vilket kan bidra till en fredlig samexistens mellan olika religioner. De som var negativa till att 

läsa religionskunskap i skolan uppgav främst argument som att religion är tråkigt, oviktigt och 

en onödig börda i det redan fullspäckade schemat.50  

  

                                                           
47 Tim Jensen (2010) s.220 
48 Tim Jensen (2010) s. 220 
49 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s. 289 
50 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s.398 



16 
 

Fråga 4. Pratar du om religion med dina vänner? 

 

Överlag är religion inte något som samtalas om i åldersgruppen 14-16 år. Övergripande gick 

det att urskilja tre olika grupper av elever där den första är gruppen där religion är ett vanligt 

ämne att samtala om, den andra som endast talar om religion med sina vänner då och då och 

den tredje där religion aldrig samtalas om.51 Det framgår dock inte i resultatredovisningen hur 

många elever som fanns i varje grupp. 

Fråga 5. Tror du att människor från olika religioner kan leva med varandra? 

 

En av de mest framträdande likheterna mellan grupperna i denna undersökning visade att 

majoriteten av eleverna trodde på en samexistens mellan individer med olika religion. I 

Hamburg visade resultatet på att 95 % av eleverna trodde att det var fullt möjligt för 

människor med olika religioner att leva i fred sida vid sida. I de fall där elever inte trodde på 

en fredlig samexistens nämndes religiös extremism som ett hinder och även att leva i 

partnerskap där olika religioner ska samspela. Även åsikter gällande hur religioner ser på 

sexualitet nämndes som ett eventuellt hinder.52 

Fråga 6. Tycker du att alla elever ska få likadan religionsundervisning i skolan även om 

eleverna tillhör olika religioner/samfund? 

 

Resultatet av de europeiska respondenterna visade ingen favör åt varken det ena eller andra 

hållet. Tolkarna av svaren menar att detta enbart beror på vilka erfarenheter respondenterna 

har gällande denna fråga. Så länge eleverna inte har haft någon negativ erfarenheter av t.ex. 

att de blivit stötta av något gällande deras egen trosuppfattning, indoktrinering eller 

diskriminering så fungerar den modell de redan är vana vid i skolan och inget behov verkar 

finnas av något annat. Därför hamnade de europeiska resultaten på att det inte spelar någon 

roll om alla elever får samma religionsundervisning eller inte.53 

Fråga 7.  Borde det finnas en plats på skolan där elever kan utöva sin religion? 

 

Majoriteten av respondenterna var positiva till detta och länken mellan skola och religion 

ansågs vara något som eleverna stödjer även om skolan anses vara en plats för utbildning om 

religion och inte för religiös utövning. I vissa länder fanns ett majoritetsstöd för denna fråga 

och i vissa länder var det jämnt fördelat mellan de som var för och de som var emot.54 

 

Fråga 8. Om religionskunskap lärs ut i skolan: Vad tycker du att eleverna borde lära 

sig? 

 

De europeiska respondenterna uppgav följande önskemål: 

Att få kunskaper om olika religioner, att ha diskussioner om olika religioner och om alla 

elevers erfarenheter i den frågan och att lära sig om sin egen religion. De flesta önskade inte 

bara kunskap om olika religioner utan majoriteten önskade diskussioner om saker de hört, 

upplevt, teorier om olika religioner, saker de läst om religioner för att på så sätt få höra olika 

perspektiv och olika åsikter, även om vad som är sant och vad som är falskt.55 

 

                                                           
51 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s.390 
52 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s.394-395. 
53 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s. 400 
54 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s.398 
55 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s. 399 
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Fråga 9. Borde undervisande lärare i religion ha en religiös tro? 

 

Åsikterna var delade gällande denna fråga huruvida en religiös tro var en tillgång eller ett 

hinder och om det skulle påverka hens kompetens som lärare. Respondenterna uppgav att 

läraren får ha en religiös tro, det är hens rättighet, men det skall inte påverka deras neutralitet 

som religionslärare. De europeiska respondenterna svarade med en hel del kritiska 

reflektioner i denna fråga och några menade att religionsundervisningen i skolan är ett ämne 

som testas och betygssätts vilket automatiskt leder till att läraren är en nyckelperson i denna 

process vilket innebär att lärarens roll är mycket viktig. Lärarens kompetens och inflytande 

spelar en stor roll och då är det viktigt att hen intar ett neutralt förhållningssätt gällande sin 

egen eventuella tro. Det gick att finna tre huvudgrupper hos respondenterna där den första är 

en grupp som manar att så länge läraren kan undervisa om olika religioner på ett kompetent 

vis så spelar hens trosuppfattning ingen roll. Den andra gruppen är de som föredrar att läraren 

har en religiös tro och som anser att det borde vara ett måste och där de tror att lärarens 

undervisning skulle bli bättre. Den tredje gruppen tyckte varken det ena eller det andra men 

har ändå kommenterat att om läraren har en religiös tro så kan det leda till favoriseringar av 

elever med samma tro eller proselytism, alltså ett försök att omvända elever från en annan tro. 

Sammantaget ansåg ändå majoriteten av respondenterna att lärare kan ha en religiös tro så 

länge det sker i privatlivet och inte visar sig i klassrummet.56 

  

                                                           
56 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s. 400 
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3. Forskningsetiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet har vid forskning inom Humanoria och samhällsvetenskap på Högskolan 

Dalarna fastställt vissa forskningsetiska principer som forskare skall förhålla sig till.57 Det 

första är informationskravet vilket innebär att samtliga tillfrågade skall få full information om 

vad forskningsuppsatsens syfte är, vilka villkor som gäller för deltagande samt att ett 

deltagande är frivilligt. Detta har samtliga deltagare fått information om både muntligt samt 

skriftligt i ett kort informationsbrev som medföljde enkäten. (se bilaga 1) I detta 

informationsbrev finns även samtyckeskravet där respondenterna själva fick välja ett 

deltagande eller ej.58 Ytterligare forskningsetisk princip handlar om konfidentialitetskravet 

vilket innebär två viktiga aspekter där den ena är att alla uppgifter respondenterna ger 

kommer att bevaras så att inga obehöriga kan få tillgång till dem samt att ingen deltagare kan 

identifieras i studien. 59  I denna studie har enkäterna varit anonyma vilket inneburit att 

deltagarna inte har behövt skriva sina namn på enkäten. Även de aktuella skolorna har 

avidentifierats. Allt material har dessutom bevarats så att inga obehöriga har haft tillgång till 

dem. När denna studie har godkänts kommer samtligt material att förstöras så att det inte 

hamnar i orätta händer och kan användas i icke vetenskapliga syften eller vid identifiering av 

deltagarna. Både en strikt konfidentialitet samt respekt för samtliga respondenter kommer att 

hållas vilket faller inom ramarna för de forskningsetiska principerna.60      

 

3.1. Metod, material och urval 
 

Följande stycke kommer att redovisa för vilken metod som har använts och hur redovisningen 

av resultaten framställts. Detta för att tydliggöra samt urskilja vad som är kvantifierad 

hårddata som presenteras i form av diagram det vill säga resultaten av enkätundersökningen 

och REDCo:s resultat och vad som är hypoteser av dessa resultat och hur de kan eller inte kan 

kopplas till Lgr11 och mångfaldsperspektiven. Hur urvalet gick till och varför just på detta 

sätt kommer att redovisas följt av en diskussion gällande metodval, teknik och felkällor. 

    Resultat och hypoteser kommer att presenteras under varje fråga och varje diagram eller 

tabell under rubriken "Resultat". Del A kommer att bestå av diagram och tabeller som visar 

resultaten från de två olika svenska skolorna med en skriftlig sammanställning under. Del B 

kommer att bestå av en sammanställd jämförelse mellan resultaten av del A och REDCo:s 

resultat. Sedan följer hypoteser och diskussion kring resultaten från del A och B vilka 

kommer att diskuteras och kopplas ihop med bakgrundsmaterialet om Lgr11 och 

mångfaldsperspektiven samt egna resonemang. 

    Valet av metod i denna studie är anonyma enkäter för att få fram elevernas intresse för 

religionsämnet samt för deras kunskaper om syftet till varför de läser religion i skolan. 

Enkäter används främst för att alla respondenter skall besvara samma frågor och för att 

möjliggöra en jämförelse med REDCo:s resultat. 

   Det som är av yttersta vikt vad gäller enkäter är att de inte får vara allt för omfattande, inte 

innehålla ledande frågor samt att svaren kan göras i bunden form. Detta innebär att de olika 

svarsalternativen skall utesluta varandra vilket leder till att det inte blir tolkningssvårigheter 

                                                           
57 Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna. 
58 Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. s. 7 
59 Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, s. 9-13 
60 Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, s. 9-13 
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vid analysen.61 En svårighet med enkäter i en mindre studie handlar om bortfall. Det finns 

bortfall där respondenten inte svarar alls, enkäten kommer inte in samt det interna bortfallet 

där en eller flera frågor inte besvaras, vilket kan leda till att en eller flera frågor i studien inte 

kan användas.62 Dessa bortfall har dock räknats med samt redogjorts för i slutresultatet. 

   Det yttre bortfallet, hur många som valde att inte delta i undersökningen är på skola 1 är 

ingen elev och på skola 2 enbart två elever. Här bör även nämnas att det sammanlagt mellan 

de två skolorna fanns 11 elever i årskurs 9 som ännu inte hade fyllt 15 år och blev då inte 

tillfrågade att delta. 

   Det inre bortfallet, hur många som inte svarat på en eller flera frågor eller där svaret inte går 

att tyda kommer att redovisas under varje fråga. 

     Urvalet av enbart elever från årskurs nio beror främst på att de har längst erfarenhet av att 

ha blivit undervisade i religionsämnet samt att de på grund av sin ålder klarar av att besvara 

frågor i en enkät på egen hand. Respondenterna är samtliga fyllda 15 år, då det inte behövs 

vårdnadshavarens medgivande för ett deltagande. Studien har utförts på två olika skolor, den 

ena långt uppe i norr och den andra i centrala Sverige. Skolan uppe i norra Sverige är en skola 

i en mindre stad och där de flesta eleverna bor ute i glesbygden. Denna skola har elever som 

är, mer eller mindre, heterogent svenskt till ursprunget. Skolan i centrala Sverige går att finna 

i en mindre stad utanför Stockholm vars invånare är mångkulturella till största del, så även 

eleverna i skolorna. Detta var ett medvetet val sett ur ett etniskt och kulturellt perspektiv för 

att undersöka likheter och skillnader då elevsammansättningarna ser olika ut.  Antal elever 

som besvarat enkäten uppgick till 30 st. Antalet tillfrågade elever var 32 st. vilket innebar att 

enbart två respondenter avböjt att delta. 
  

3.2. Validitet, reliabilitet och hypoteser  
 

Validitet innebär att forskaren verkligen mäter det som skall mätas och att mätningen utförs 

med klara mått och mätmetoder. I en kvantitativ studie med enkäter är det inte så svårt att 

utföra dessa mätningar då respondenterna besvarar samma frågor, frågorna kräver bundna 

svar som inte är tolkningsbara och där inga frågor är ledande för respondenten. 63  

Problematiken med denna studies enkät handlar om att svarsfrekvensen var låg på grund av 

för få tillfrågade vilket påverkar resultatet. Validiteten gällande urvalet av skolor är lämplig 

för studiens vetenskapliga syfte64 men urvalet skulle ha varit fler till antalet. 

    Reliabilitet handlar om tillförlitligheten hos och användbarheten av det som använts som 

mätinstrument,65 i detta fall enkäter. I efterhand skulle jag vilja testa reliabiliteten, utföra 

enkätstudien igen, på samma individer men ett år senare. Detta främst föra att se om 

svarsskillnaden ser annorlunda ut samt om tidsfaktorn har förändrat något hos eleverna på 

grund av större erfarenheter, kunskaper och förändringar i omvärlden.66 Trots detta anser jag 

att reliabiliteten av enkäterna är stor, då samtliga respondenter har svarat på samma frågor, de 

är av samma ålder samt de har besvarats under kontrollerade former. 

    Hypoteser handlar om antaganden, vilket är kvalificerade gissningar utförda av forskaren. 

De kvalificerade gissningarna är inte bara tagna ur luften utan på känd fakta67, i detta fall ur 

                                                           
61 Ejvegård, Rolf (2009) Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. s.55 
62 Ejvegård (2009) s.56 
63 Ejvegård (2009) s.55-56 
64 Ejvegård (2009) s.46 
65 Ejvegård (2009) s.77 
66 Ejvegård (2009) s. 78-79 
67 Ejvegård (2009) s.39 
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Lgr11 och de presenterade mångfaldsperspektiven. Den vanligaste användningen av 

hypoteser handlar om att klargöra orsaker68, vilket i denna studie handlar om orsaker till 

svaren på enkätfrågorna samt det jämförande resultatet med REDCo:s resultat. De hypoteser 

som används i denna studie har som syfte att verifiera eller falsifiera de jämförande resultaten 

vilket leder till en ökad kunskap om ämnet i fråga. Det är dock av vikt att ha vetskap om att de 

hypoteser jag ställer både kan verifieras och falsifieras av andra forskare beroende på vilken 

metod övriga forskare använder. Det bör också tilläggas att hypoteser ses som olika värda 

bland de olika vetenskapsteoretiska skolorna, där vissa anammar dem och andra inte.69 Jag har 

dock valt att använda mig av hypoteser i mitt resonemang kring resultatens likheter och 

olikheter då jag vill analysera och diskutera om det finns någon koppling till syftet i Lgr11 

och även ur ett mångfaldsperspektiv. 
 

 3.3. Enkätens utformning och avgränsningar 

 

För att förenkla förståelsen av nedan angivna avgränsningar redovisa härmed REDCo:s 

frågeställningar, på engelska i original (se även bilaga 2), samt mina egna översättningar av 

dessa. Även en förklaring till varför jag har utformat mina frågor som jag har gjort samt 

varför jag har gjort det kommer att förklaras. Detta är av yttersta vikt då enkäten är central i 

denna studie. 

Undersökningens utformning ligger nära REDCo - projektets frågeställningar, för att 

möjliggöra jämförelser av resultaten i denna studie. Medvetna avgränsningar av vissa av 

REDCo:s frågeställningar har gjorts. En del frågor har omformulerats och vissa har tagits bort 

helt. Anledningen till att några frågor har valts bort är för att jag inte anser att de är relevanta 

för undersökningen samt att jag har bedömt dem vara både stötande, för personliga eller helt 

enkelt för svåra att svara på. (Se forskningsetiska överväganden) 

 

1. If you hear the words a) Religion and b) God: what comes to your mind? 

a) Please write down 3 to 6 words, which you feel relevant for "religion". 

b) Please write down 3 to 6 words which you feel to be relevant to "God". 

c) How important is religion/God for your personal life? Can you write down one whole 

sentence (or even more) which could illustrate your position?70 
 

Detta är en fråga som jag har tagit bort då den fråga kan uppfattas som för personlig och även 

ett tvång att formulera sin egen åsikt om dessa begrepp, när eleven eventuellt inte besitter den 

förmågan av olika skäl. Det är svåra ord att definiera oavsett om någon har en religiös tro eller 

ej och kan anses vara för utelämnande och leda till ett obehag att besvara. 

 

 

2. How did you get to know about religions? 

Please underline one or several of the following possibilities: 

family, friends, school, medias, places of worship? (Or other possibilities? Please write it 

down: ....................................) 

Could you explain, how that was (what you experienced, what you got as information)?71 

                                                           
68 Ejvegård (2009) s.39 
69 Ejvegård (2009) s.40 
70 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008)  s.413 - 414 
71 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s, 413 -414 
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Även denna fråga togs bort då jag inte anser den vara av vikt för denna undersökning då den 

handlar om religion i skolan och inte enskilda elevers bakgrundserfarenheter. 

 

3. Do you talk about religion with your friends? 

If no, why not? Please explain:.......................... 

If yes, what is interesting in talking about religion? And on which occasions do you have 

such talks?72 
 

Denna fråga (nr 4 i min enkät, se bilaga 1) har översatts till. "Pratar du om religion med dina 

vänner, och har en skala från 1 - 10 där 1 står för aldrig, 5 för ibland och 10 för ofta. 

Avgränsningen i jämförelse med REDCo:s består av att respondenterna inte behöver tala om 

varför de inte pratar om religion med sina vänner eller vad som är intressant att prata om eller 

när de pratar om religion. Anledningen till detta är att dessa följdfrågor blir för personliga och 

är inte relevanta för denna undersökning. Då den inte avser att få eleven att "bekänna" någon 

religiös uppfattning så anser jag den inte vara stötande eller utelämnande. Den är en generell 

fråga där det inte går att tolka in elevens religiösa eller icke-religiösa åsikter. 

 

4. What are your experiences with your own religion and with the religions of others? 

Could you please write down examples of good and bad experiences.73 

 

Även denna fråga har tagits bort av samma skäl som ovan nämnda. 

 

5. Do you think that people with different religions can live together? 

Please explain, what you think (and add an example)74 

  

Denna fråga (nr 5 i min enkät, se bilaga 1) har översatts till: "Tror du att människor från olika 

religioner kan leva tillsammans med varandra? Svarsalternativen är: ja, nej, vet inte/har ingen 

åsikt. Det finns även möjlighet att förklara sitt svar. Denna fråga är inte personlig och 

inkräktar inte på elevens personliga sfär och är ej heller utelämnande i fråga om att avslöja sin 

egen religion. Det är bara en fråga där eleverna kan uttrycka en åsikt. 

 

6. Imagine you are a person who can decide on school-matters. 

Should there be a place for religion at school? Please explain, why or why not.75 

 

Denna fråga (nr 7 i min enkät, se bilaga 1) har ställts som följer: "Tänk dig att du är en av 

personerna som kan bestämma på skolan. Borde det finnas en plats på skolan där eleverna kan 

utöva sin religion? T.ex. ett bönerum. Svarsalternativen är: ja, nej, vet inte/har ingen åsikt och 

det finns möjlighet att uttrycka sina tankar om detta." 

 

7. If religion is taught at school: What do you think students should learn about 

religions? 

Please write down three wishes.76 

 

                                                           
72 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s, 413 -414 
73 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s, 413 -414 
74 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s, 413 -414 
75 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s, 413 -414 
76 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s, 413 -414 
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 Denna fråga har använts då den är ytters relevant för denna studie och är varken för personlig 

eller avslöjande för respondenterna att svara på. Den har ställts (fråga nr 8 i min enkät, se 

bilaga 1) som följer: "Om religionskunskap lärs ut i skolan: Vad tycker du att eleverna borde 

lära sig? Skriv ned 3 önskningar." 

 

8. Religion at school: Please write down your opinion in view of the following two 

questions: 

a) Should the teachers have a religious faith? Please write down your opinion. 

b) Should all pupils be taught together, irrespective of differences in belief or world 

views? Or should the pupils be separated when it comes to religion at school? Please give 

your opinion in general and add an example, why you have that opinion?77 
 

 Denna fråga har jag delat upp i enskilda frågor som följer: 

Religionskunskap i skolan (fråga 9 i min enkät, se bilaga 1). "Borde undervisande lärare i 

religionskunskap ha en religiös tro? Svarsalternativen är: ja, nej, vet inte/har ingen åsikt och 

det finns möjlighet att utveckla sitt svar." Fråga 6 i min enkät (se bilaga 1) lyder som följer: 

"Tycker du att alla elever ska få likadan religionsundervisning även om eleverna tillhör olika 

religioner/samfund? Svarsalternativen är: a) ja, b) nej, c) ja men elever med en annan religiös 

inriktning bör få läsa extra om sin religion och d) vet ej." 

 

Fråga 1 i min enkät,(se bilaga 1) "Hur viktigt tycker du det är att religionskunskapsämnet 

finns kvar som ett obligatoriskt ämne?" Svaret ges på en skala från 1 - 10 där 1 är helt 

oviktigt, 5 ganska viktigt och 10 mycket viktigt." Denna fråga är tillagd av mig då jag anser 

att det är en fråga som är viktig för denna studie. 

    Fråga 2 i min enkät (se bilaga 1) lyder: "Varför ska man läsa religionskunskap i skolan, 

tycker du?" med svarsalternativen: a) För att få en ökad förståelse om olika religioner som gör 

det lättare att leva sida vid sida, b) För att lära sig respektera andra människor, c) För att bli 

mer religiös, d) För att föra vidare och bevara religiösa traditioner, e) Det finns ingen nytta 

alls med att läsa religionskunskap i skolan och f) annat, nämligen....................... 

Även denna fråga är relevant för studien då elevernas åsikter, tankar och funderingar om de 

olika ämnena är viktiga, så även i denna studie.  

    I fråga 3 i min enkät (se bilaga 1) ombeds eleverna rangordna vilka av de 

samhällsorienterade ämnen de anser vara viktigast. Frågan handlar främst om vilken vikt 

eleven lägger vid religion som ämne. Detta är en fråga som är tillagd av mig då jag anser att 

den har relevans för undersökningen. Många av de övriga svaren går att koppla till resultatet 

av de av mig tre tillagda frågor.    

 

  

 

        

  

                                                           
77 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s, 413 -414 
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4. Resultat och diskussion 
 

Fråga 1: Hur viktigt tycker du det är att religionsämnet finns kvar som ett obligatoriskt 

ämne? 

Denna fråga kunde besvaras på en skala från 1-10 där 1 står för helt oviktigt, 5 för ganska 

viktigt och 10 som mycket viktigt. Den lodräta stapeln visar hur många respondenter som 

placerat sig var på skalan 1-10. Respondenternas resultat blev följande: 

 

 

                     Figur 1 Hur viktigt är religionskunskapsämnet? 

Del A - jämförelse mellan de två svenska skolorna: 

 

Resultatet visar att ingen elev anser att religionsämnet bör tas bort som ett obligatoriskt ämne 

då ingen placerat sig på nr 1, att ämnet är helt oviktigt. 6 elever har placerat sig på nr 10 där 

de anser att ämnet är viktigt och bör inte tas bort. Tre elever har angett nr 2 på skalan vilket 

visar att de anser att ämnet inte är så viktigt, 1 elev har placerat sig på nr 3 på skalan, 5 elever 

på nr 4 och 3 elever i mitten på nr 5 vilket visar att de anser att ämnet är ganska viktigt. 3 

elever har placerat sitt kryss på nr 6 och 3 på nr 7, 6 elever på nr 8 och ingen på nr 9. Men det 

går tydligt att se att de flesta har placerat sig någonstans i mitten, mellan 4 och 7, och uppåt 

vilket visar att majoriteten av respondenterna ändå anser att religionsämnet är relativt viktigt i 

skolan. Skillnaden mellan de två skolorna visade sig vara att fler respondenter från skola 1 

placerade sig högre upp på skalan och fler från skola 2 längre ned på skalan. Detta visar att 

fler på skola 1 anser att religionsämnet är viktigt.  

 

 

Del B - de två svenska skolornas resultat i jämförelse med REDCo:s resultat: 

 

Denna fråga har inte ställts till de europeiska respondenterna varpå en jämförelse inte kan 

utföras. 
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Del C - resultaten i jämförelse med ett mångfaldsperspektiv och syftet i Lgr11: 

 

Genom att betraktar etnicitet som ett samhällsfenomen menar essentialismen att etnicitet 

främst är ett kulturellt fenomen78 vilket gör att det går att se på resultatet ur olika perspektiv. 

Om det är ett samhällsfenomen är det inte konstigt att elever från skola 1 har markerat vikten 

av religionsämnet på en högre skala än skola 2. Samhället har påverkat elever från två olika 

samhällen, där det ena är ett mångkulturellt sådant och det andra är det inte. Ur ett annat 

perspektiv, även detta kopplat till essentialismen går det att finna att om det nu är ett 

samhällsfenomen så har inte assimileringen skett, vilket innebär att kulturer inte har suddats 

ut och att kulturskillnaderna kvarstår.79 Men då måste kultur i detta fall kopplas till religion 

vilket enbart är en liten del av själva kulturbegreppet. Teorin om mångfald, etnicitet och 

kultur ur ett essentialistiskt perspektiv är svår att tyda vilket även leder till svårigheter att 

applicera resultatet av denna fråga till denna teori. 

   Analyserar man resultaten till essentialismens raka motsats, primordialismen, som menar att 

människors identiteter är präglade av den kulturella gemenskap man föds in i och att den inte 

är föränderlig finner man ytterligare ett perspektiv.80 När resultatet av denna fråga visar att 

skola 1 som är mångkulturell i jämförelse med skola 2 som inte är det till samma grad måste 

frågan ställas på sin spets gällande denna teori. Om eleverna från skola 1 växer upp i ett 

mångkulturellt samhälle, hur är då deras identitet präglad av den blandade kulturella 

gemenskapen? Är det då en blandad kulturell identitet där även religioner är flytande? Vad 

gäller skola 2 skulle denna teori säga att elevernas identitet och den kulturella gemenskapen 

de fötts in i är antingen ett sekulärt samhälle eller ett icke-religiöst samhälle då flertalet av 

eleverna från skola 2 ansåg att religionskunskap inte är viktigt eller att de placerade sig 

någonstans i mitten men inte på den högre skalan. 

    Ur ett konstruktivistiskt perspektiv kopplat till teorins grundsynsätt, att etnicitet både är 

flytande, föränderlig och påverkas av både tid och rum går det att anta att resultaten från de 

båda skolorna inte nödvändigtvis kommer att visa på samma resultat om 10 år. Detta 

antagande håller dock inte om man även beaktar teorins perspektiv om att människors 

etnicitet är identiteter som människor accepterar, väljer eller specificerar. Med detta menar jag 

att om eleverna om 10 år vidhåller sin ståndpunkt gällande religionsämnet som ett 

obligatoriskt ämne i skolan, då händer ingenting, det blir ingen skillnad av resultaten. Men om 

respondenterna om 10 år följer den konstruktivistiska teorin om att identiteter är något som 

människor omdefinierar eller förkastar skulle resultatet säkerligen skilja sig åt. 

Mångfaldsbegreppet kopplat till den konstruktivistiska teorin och denna fråga är inte helt 

enkel att applicera. Eftersom konstruktivismen menar att människans mentala konstruktion 

fylls på, omstruktureras och förändras så förändras även människans kunskap om världen, tid 

och rum, vilket skulle kunna befästa att resultaten skulle förändras med tiden.81 

    Syftet med religionskunskap i skolan är enligt Lgr11 att det är viktigt för eleverna att få en 

omvärldsförståelse som bidrar till deras personliga utveckling.82 Då resultatet av frågan visar 

på ett medelvärde kan en hypotes vara det sekulariserade samhället vi lever i men även på att 

människor idag reser mer och ser sin omvärld, så även eleverna. Att 6/30 elever anser att 

ämnet är väldigt viktigt går även det att koppla till läroplanen som menar att eleverna ska 

stimuleras till att reflektera över olika livsfrågor, vilket även innebär att dessa elever både vill 

utveckla sin personliga livshållning samt vidga sin förståelse för andra människors sätt att 

                                                           
78 Rönnqvist, Sofia. (2008)  s.9 
79 Rönnqvist, Sofia. (2008)  s.9  
80 Rönnqvist, S. (2008) s.9 
81 Sellbjer, Stefan (2002) s. 64-65 
82 Skolverket (2011b) s.6 
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tänka när det gäller religion.83 Många elever som deltagit i denna undersökning lever i ett 

mångkulturellt samhälle där olika trosuppfattningar existerar sida vid sida, där flertalet kan ha 

en bakgrund i ett mer religiöst heterogent samhälle. Detta går främst att finna genom att se 

resultaten från skola 1 i jämförelse med skola 2. Skola 1 som är en mångkulturell skola 

placerade sig högre gällande frågan om vikten av religionsämnet än skola 2 som har elever 

med en mer homogen etnisk och kulturell bakgrund. Detta kan kanske bero på att elever i 

skola 2 inte stöter på olika religiösa trossystem i sin vardag och i sitt samhälle. Det går då att 

anta att elever från skola 1 har en större insyn gällande olika religiösa bakgrunder vilket kan 

vara ett svar på de högre placeringarna. Att många elever placerat sig någonstans på mitten 

kan även det kopplas till läroplanen gällande de stora livsfrågorna som livets mening, vad är 

rätt och vad är fel, vad är viktigt i livet och vad är mindre viktigt i livet.84 Här går det att ställa 

sig frågan om det går att koppla till mognad, om alla elever har nått den mognadsgraden att 

dessa livsfrågor har blivit viktiga i deras liv. Kanske ställs eleverna för första gången inför att 

ta ställning till konkreta etiska och moraliska frågeställningar vilket är syftet i Lgr11.85  
    

Fråga 2: Varför ska man läsa religionskunskap i skolan, tycker du? 

Till denna fråga fanns svarsalternativ från a-f. där eleven enbart fick kryssa för ett alternativ 

och till fråga f, annat, fanns det möjlighet att utveckla sitt svar. 

 

Frågor: Skola 1 Skola 2 Sammanlagt resultat 
A: För att få ökad förståelse om 

olika religioner som gör det 

lättare att leva sida vid sida. 

 

8 

 

6 

 

14 

B: För att lära sig respektera 

andra människor. 
 

6 

 

6 

 

12 

C: För att bli mer religiös. 0 0 0 

D: För att föra vidare och 

bevara religiösa traditioner 

0 0 0 

E: Det finns ingen nytta alls 

med att läsa religionskunskap. 

0 3 3 

F: Annat *se kommentar 

under resultatdel A. 

1 0 1 

              Tabell 1 Varför ska religionskunskap läsa i skolan? 

 

Del A - jämförelse mellan de två svenska skolorna: 

 

Resultatet från skola 1 visar på en relativt jämn fördelning mellan svarsalternativ A, (8/15 st.) 

"För att få ökad förståelse om olika religioner som gör det lättare att leva sida vid sida" och B 

(7/15 st.) "För att lära sig respektera andra människor" och enbart en elev valde alternativ F 

"Annat" med motiveringen: "För att lära känna sig om olika religioner och respektera alla 

religioner som finns." Ingen elev angav alternativ C, D och E. 

    I skola 2 går det som i skola 1 finna en jämn fördelning mellan alternativ A (6/15) "För att 

få ökad förståelse om olika religioner som gör det lättare att leva sida vid sida" och B (6/15 

                                                           
83 Skolverket (2011a) s.186 
84 Skolverket (2011b) s.8 
85 Skolverket (2011b) s.8 
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st.) "För att lära sig respektera andra människor" tre elever valde alternativ E (3/15) "Det finns 

ingen nytta alls med att läsa religionskunskap i skolan." 

    Likheterna mellan de båda skolorna visar resultaten på svarsalternativ A och B där 

förståelse och respekt är ledorden. Skillnaden mellan de båda skolorna består av att tre elever 

från skola 2 valde alternativet att det inte finns någon nytta alls med ämnet religionskunskap 

vilket var ett alternativ ingen från skola 1 valde. 

 

Del B - de två svenska skolornas resultat i jämförelse med REDCo:s resultat: 

En jämförelse av dessa resultat med REDCo:s resultat, där den senare visade på en rädsla för 

religiös propaganda och konflikter mellan elever med olika trosuppfattningar86 går inte att 

finna i den svenska undersökningen. Inte heller någon elev från skola 1 eller 2 har valt 

alternativ D, "För att föra vidare och bevara religiösa traditioner" vilket var ett av de främsta 

argumenten från den internationella undersökningen där vikten av religion i skolan handlade 

om att lära sig om sin egen religion som är grunden till deras kultur och nationella rötter. 

Ytterligare ett argument från den internationella forskningen var att kunskap om olika 

religiösa och moraliska värderingar kunde leda till en fredligare samexistens mellan 

människor. 87  Nästan hälften (14/30) av eleverna från de svenska skolorna valde samma 

alternativ gällande vikten av att läsa religion i skolan nämligen alternativ A; " För att få ökad 

förståelse om olika religioner som gör det lättare att leva sida vid sida". Den internationella 

forskningen visar att de elever som var emot ämnet i fråga uppgav att religion är tråkigt, 

oviktigt och onödig.88 Tre elever från skola 2 uppgav i stort sett samma svar, att det inte finns 

någon nytta alls med att läsa religionskunskap i skolan. 

 

Del C - resultaten i jämförelse med ett mångfaldsperspektiv och syftet i Lgr11: 

 

Om mångfald handlar om etnicitet och kultur och där essentialismen menar att när dessa 

assimileras, både i samhället som i skolan, så överges den ursprungliga kulturen och 

kulturskillnaderna försvinner89 , vad händer då med den religiösa delen av kulturen? Om 

minoriteter i Sverige har en större religiös anknytning kopplat till sin kultur i jämförelse med 

den så kallade svenska sekulära kulturen, innebär det då att även minoriteternas religiösa 

kopplingar försvinner? Enligt resultaten från de svenska eleverna anser ändå nästan hälften att 

religionskunskap bör läsas i skolan då ämnet bidrar till att ge en ökad förståelse för andras 

religioner och gör det enklare att leva sida vid sida. Detta resultat kopplat till essentialismens 

perspektiv visar ändå att en assimilering av den grad att kulturskillnader helt har försvunnit 

inte har skett. Hade det skett då hade inte hälften av respondenterna angett de svar de gjorde 

vilket ändå visar på att de religiösa kulturskillnaderna existerar och att eleverna är medvetna 

om dem. 

    Resultaten från de svenska respondenterna, att de synliggör en medvetenhet om att det 

finns religiöst kulturella grupper i Sverige, stödjer primordialismens teori om att människors 

identitet är präglat av den kulturella gemenskap som man föds in i.90 Med detta menar jag 

respondenterna har synliggjort att det finns olika kulturella grupper i deras omvärld vars olika 

medlemmar har blivit präglade av den kultur de vuxit upp i och att den är bestående, den är 

inte särskilt föränderlig. Om en majoritet av de svenska respondenterna istället hade svarat att 

det inte finns någon som helst anledning att läsa religionskunskap i skolan då hade det 

                                                           
86 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s.398 
87 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s.398 
88 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s.398 
89 Rönnqvist, Sofia. (2008)  s.9 
90 Rönnqvist, S. (2008) s.9 
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resultatet synliggjort att de inte upplever att det finns religiösa kulturella grupper i deras 

omvärld och då hade religionskunskap i skolan inte vara viktig. 

    Ur ett konstruktivistiskt perspektiv går det att finna ett stöd i de svenska respondenternas 

resultat. Med detta menar jag att det går att finna att eleverna upplever att det finns 

grupperingar i samhället och att dessa grupper består av medlemmar med skilda 

trosuppfattningar vilket visar att de jämför sig själva med en eller flera andra grupper. 

Eleverna vill lära sig om andra religioner för att det blir enklare att leva sida vid sida då är ett 

resultat som visar på en "vi och dem" känsla vilket är en av tankarna inom den 

konstruktivistiska teorin.91     

    Enligt Lgr11 är ett syfte med religionskunskap i skolan att kunna se kopplingen mellan 

religion och samhälle. Då inte bara ur ett perspektiv utan ur perspektiven att det kan finnas ett 

gott samspel mellan religion och samhälle men att det även kan finnas konflikter.92 De elever 

från den europeiska studien som uppgav en rädsla för religiös propaganda och konflikter93 kan 

rent hypotetiska haft egna erfarenheter av detta vilket inte är helt omöjligt i dagens Europa. 

Det som då är av vikt ur ett lärarperspektiv är att visa på exempel på att det även finns 

möjligheter till samspel mellan religion och samhälle. Då ingen elev från den svenska studien 

uppgav en oro för detta så går det kanske att anta att detta syfte har uppnåtts i den svenska 

skolan eller så har eleverna inga egna erfarenheter av någon konflikt vilket då inte leder till 

någon oro i frågan. 

    Det intressanta i jämförelsen mellan den europeiska studien och den svenska är skillnaden 

mellan alternativet att föra vidare och bevara religiösa traditioner, där en majoritet från den 

europeiska studien angav detta som viktigt medan de svenska respondenterna helt ignorerat 

detta alternativ. Det finns inget i Lgr11s syftebeskrivning som tar upp denna punkt utan en 

vidare syn på kopplingen mellan religion och samhälle och hur t.ex. demokratifrågor kopplat 

till religionsfrihet ser ut. Ett syfte beskrivs som att eleverna ska tillägna sig kunskaper om 

olika religiösa föreställningar för att förstå dess påverkan både i deras egen värld som ur ett 

omvärldsperspektiv.94 Det finns inget i syftebeskrivningen som säger att eleverna ska tillägna 

sig kunskaper om sin egen religion för att på så sätt bevara den och föra den vidare. Detta kan 

vara ett resultat av separationen mellan stat och kyrka i Sverige men även att landet är ett 

sekulärt samhälle där religionsfrihet är av yttersta vikt och är lagstadgat. Ytterligare en 

hypotes om detta faktum är att religion i dagens samhälle kan vara något som tillhör den 

personliga sfären vilket eleverna har växt upp med och som kan vara en orsak till att ingen 

elev uppgav detta alternativ som något viktigt. 
     

  

                                                           
91 Lindholm Schulz, Helena (2002) s. 68-70, 76. 
92 Skolverket (2011b) s.7-8 
93 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s.398 
94 Skolverket (2011b)  s.6 
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Fråga 3: Vilket av de samhällsorienterade ämnena anser du vara viktigast? 

Den lodräta stapeln visar hur många elever som svarat på vilket ämne de ansett vara viktigast. 

Skola 1: 

 

Figur 3 Skola 1 - vilket är det viktigaste SO ämnet? 

Skola 2:  

 

 

Figur 4 Skola 2 - vilket är det viktigaste SO ämnet?   

Bortfall av 2 elever då de enbart satt ett kryss och inte rangordnat ämnena. 

 

Del A - jämförelse mellan de två svenska skolorna: 

 

Skola 1: 

 

Resultatet visar att majoriteten av eleverna (10/15) anser att samhällskunskap är det viktigaste 

ämnet, 3/15 elever har angett att religionskunskap är viktigast, 1/15 har angett att geografi är 

viktigast och ingen har angett historia som det viktigaste ämnet. 
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Som det näst viktigaste ämnet (7/15) har geografi angetts, 4/15 anser att religionskunskap är 

näst viktigast, 2/15 samhällskunskap och 2/15 historia. 

På tredje plats valdes religionskunskap av 7/15 elever, 5/15 valde historia, 2/15 

samhällskunskap och 1/15 geografi. 

Som det minst viktigaste ämnet valde 8/15 elever historia, 5/15 geografi, 1/15 

samhällskunskap och 1/15 valde religionskunskap. 

 

Skola 2: 

 

7/13 elever har angett samhällskunskap som det viktigaste ämnet, 3/13 historia, 2/13 

religionskunskap och 1/13 geografi. 

Som det näst viktigaste ämnet har 4/13 angett historia, 3/13 religionskunskap, 3/13 geografi 

och 3/13 samhällskunskap. 

På tredje plats har 5/13 angett geografi, 4/13 historia, 2/13 religionskunskap och 2/13 

samhällskunskap. 

Som det minst viktigaste ämnet har 6/13 elever angett religionskunskap, 4/13 geografi, 2/13 

historia och 1/13 samhällskunskap. 

 

Trots variationerna visar resultatet att majoriteten av respondenter valt samhälls-

kunskapsämnet som det viktigaste ämnet och de övriga ämnena visade enbart på marginella 

skillnader i resultaten.  

 

Del B - de två svenska skolornas resultat i jämförelse med REDCo:s resultat: 

 

Denna fråga fanns inte med i REDCo:s studie varpå en jämförelse inte kan utföras. 

 

Del C - resultaten i jämförelse med ett mångfaldsperspektiv och syftet i Lgr11: 

Anledningen till att jag skapade denna fråga var för att jag själv var nyfiken på hur eleverna 

rangordnade de olika SO-ämnena. Jag ville se vilket ämne de ansåg vara det viktigaste och 

även på vilken plats religionsämnet placerade sig på. Syftet var och är att genom denna 

vetskap försöka upplysa undervisande lärare i de olika ämnena om hur eleverna ser ämnet 

som viktigt eller ej. När det på skola 1 visar sig att historia är det ämne som anses vara minst 

viktigt bör man fråga sig varför det är så. Handlar det helt enkelt om att just denna årskull inte 

finner historia intressant? Handlar det om hur läraren undervisar? Handlar det om stoffet, 

materialet, läromedlen? Att kritiskt granska sin egen undervisning anser jag utvecklar varje 

lärare. Men om en lärare inte blir varse detta, eller själv låter eleverna utvärdera ämnet, så hur 

ska hen då få vetskap om det? Att undervisa handlar till stor del att fånga elevernas intresse 

för ämnet vilket lyckas med vissa och med andra inte men genom att få en inblick av hur 

eleverna värderar ens ämne kan leda till en kritisk granskning av en själv och ens 

undervisning. Detta är syftet med denna fråga. Men trots att jag själv är nöjd med att syftet 

blev uppfyllt inser jag nu i efterhand att denna fråga inte hade behövt vara med i denna studie 

utan hade kunnat utföras ändå. Då den fanns med i min studie så bör den dock även redovisas. 

    Av ovan nämnda orsaker är det enligt mig näst intill omöjligt att applicera 

mångfaldsperspektivet och Lgr11. 
  

Fråga 4: Pratar du om religion med dina vänner? 
 

Till denna fråga skulle respondenterna kryssa för på en linje mellan 1-10 där 1 stod för 

"aldrig", 5 för" ibland" och 10 för "ofta". Den lodräta stapeln visar hur många respondenter 

från respektive skola har svarat. 
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                Figur 5 Pratar du om religion 

Del A - jämförelse mellan de två svenska skolorna: 

 

Enbart fem elever från skola 2 har uppgett att de aldrig pratar om religion med sina vänner 

och ingen från skola 1 har uppgett det. Ingen av eleverna från de respektive skolorna har 

uppgett att de talar om religion ofta med sina vänner. Fler från skola 1 hamnar på den högre 

skalan, att de ibland talar om religion med sina vänner medans fler från skola 2 hamnar på den 

lägre skalan och talat sällan om religion med sina vänner. Den största skillnaden är att fler 

från skola 1 talar lite oftare om religion med vännerna medans 5/15 från skola 2 uppger att de 

aldrig gör det. 

 

Del B - de två svenska skolornas resultat i jämförelse med REDCo:s resultat: 

 

Gällande REDCo:s resultat i denna fråga visade den på tre olika grupper av elever, den första 

där religion är ett vanligt ämne att tala om, den andra där det enbart talas om religion ibland 

och den tredje där religion aldrig talas om.95 Som en jämförelse med de svenska eleverna går 

det enbart att finna två grupper, gruppen där religion aldrig talas om med vänner och den 

största gruppen där det sker ibland och som placerar sig någonstans mellan 3 och 7 på skalan. 

Över lag går det alltså att finna att religion inte är något som talas om särskilt mycket i de 

aktuella åldergrupperna, 14 - 16 år oavsett vilket land de kommer ifrån. 

 

Del C - resultaten i jämförelse med ett mångfaldsperspektiv och syftet i Lgr11: 

 

Ur ett essentialistiskt perspektiv anses kärnan i all undervisning handla om att intellektet skall 

tränas, att det i skolans värld ska finnas en distinkt ämnesstruktur för att en effektivisering av 

undervisningen ska ske. 96  Detta synsätt går att koppla till Jensen som kritiserat REDCo 

studien där han just som det essentialistiska perspektivet anser att alla är i skolan för att lära 

sig om ett specifikt ämne, där eleverna ska lära sig det viktigaste om religioner och friställa 

sig från egna personliga reaktioner och åsikter. 97  Rent hypotetiskt kan det vara så att 

resultaten av denna fråga handlar om just detta, att det är anledningen till att eleverna inte 

samtalar med varandra om religion. Det kan handla om att ämnet, för eleverna endast handlar 

om att träna sitt intellekt och att de är där för att lära sig ett specifikt ämne. Detta skulle då 

innebära att skolan betraktas som en ren organisation med klara målsättningar vilket i sin tur 

leder till ett statiskt beteende för samtliga involverade. Detta innebär då att kopplingen mellan 

elever och deras omvärld försvinner i fråga om samexistens mellan olika religioner. Eller så är 

                                                           
95 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s.390 
96 Rönnqvist, Sofia. (2008) s.9 
97 Tim Jensen (2010) s.219 
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det just detta sätt att betrakta skolan, undervisningen och de olika ämnena som är det mest 

funktionella för en fredlig samexistens. 

    Ur ett primordialistiskt mångfaldsperspektiv går det att resonera kring teorins syn på 

identitet, att en persons identitet innebär vissa handlingssätt och egenskaper som är specifika 

för just den etniska identiteten och som inte är särskilt föränderlig.98 Sett ur detta perspektiv 

kan man fundera över resultatet på denna fråga, att så få respondenter talar om religion med 

sina vänner. Kan det vara så att det är just mångfalden som är ett svar på resultatet? Att det 

finns en sådan blandning i skolan rent etniskt och kulturellt? Samtidigt skulle den teorin 

motsäga att resultatet från skola 1, som är mer mångkulturell ändå talar mer med sina vänner 

om religion än de eleverna från den mer heterogena skolan gjorde. 

    Ur ett konstruktivistiskt perspektiv går det kanske att applicera synen på att etniska grupper 

består av individer som har en känsla av samhörighet med varandra men som är föränderlig 

och det är inte av vikt att individerna ens delar samma religion.99 Med detta menar jag att trots 

att skola 1 med en högre grupp av mångfald placerade sig högre upp på skalan så behöver det 

inte innebära att respondenterna känner samhörighet med varandra ur ett etniskt perspektiv. 

Skola 2 med mer heterogen sammansättning kan känna en samhörighet med varandra men det 

viktigaste handlar inte om att de delar samma religion. Det intressanta med just denna teori är 

att den är föränderlig vilket leder till att de resultat som har framkommit nu inte behöver visa 

på samma resultat om några år. Det går inte heller att med säkerhet påstå att de båda 

grupperna från skola 1 och 2 ens upplever sig själva som etniska grupper men att det finns en 

samhörighet som är föränderlig men där de oftast talar samma språk. 

    Om eleverna i skolan arbetar med ett av syftet i LGR11, att utveckla ett kritiskt och 

analytiskt förhållningssätt där de får identifiera olika religiösa motiv som både kan gälla 

religiösa politiska ställningstaganden som till stereotypa föreställningar om olika religioner ur 

både ett positivt samt ett negativt perspektiv så kan kanske samtalen om religion mellan 

vänner ökar.100 Jag tror att det är viktigt att presentera aktuella händelser i världen där religion 

är involverat, detta för att väcka elevernas intresse för ämnet och för att de inte ska betrakta 

ämnet som något sterilt som bara går att läsa om i skolan. När eleverna ges en möjlighet att få 

diskutera sin omvärld och koppla detta till religion så kan ämnet i fråga bli mer levande och 

verklig för dem.  

    En annan hypotes till resultaten av denna fråga är om det inte är så att det helt enkelt finns 

roligare saker i elevernas omvärld att samtala om än just religion. Med dagens teknologi så 

upptar säkerligen andra saker deras intresse. Dessutom bör man se till åldern på samtliga 

respondenter, de är tonåringar, det händer saker i deras kroppar vilket kan leda till att just 

religion inte anses vara det viktigaste att samtala om vänner emellan.  
 

  

                                                           
98  Brown, D. (2000) s.6-8 
99 Lindholm Schulz, Helena (2002) s.68-70, 76. 
100 Skolverket (2011b) s.8 
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Fråga 5: Tror du att människor från olika religioner kan leva med varandra? 

Den lodräta stapeln visar hur många elever som svarat på respektive fråga. 

 

 

Figur 6 Kan människor från olika religioner leva med varandra? 

Del A - jämförelse mellan de två svenska skolorna: 

 

Majoriteten, 24/30 respondenter tror att människor med olika religioner kan leva tillsammans. 

2 respondenter svarade nej och 4 att de inte vet eller har ingen åsikt. Två av respondenterna 

från skola 1 som angav nej i sina svar har skrivit följande kommentarer: 

"olika perspektiv, olika profet, olika heliga böcker kan leda till missförstånd mellan de olika 

religionerna" 

"Inte bara för dem har olika religioner för det kan hända konflikt mellan dem som inte har 

samma religion." De båda skolorna visade på exakt samma resultat gällande om de tror att 

människor från olika religioner kan leva tillsammans, där lika många från båda skolorna har 

svarat ja. Skillnaderna består av de två nej svaren från skola 2 med intressanta motiveringar 

samt att 2 fler från skola 2 angav att de inte visste eller inte har någon åsikt om saken. 

Del B - de två svenska skolornas resultat i jämförelse med REDCo:s resultat: 

De svenska elevernas resultat är samstämmigt med REDCo:s resultat, där hela 95 % av 

eleverna trodde på en samexistens mellan individer med olika religioner. De elever i den 

internationella undersökningen som inte trodde på en fredlig samexistens nämndes religiös 

extremism, leva i ett partnerskap med skilda religioner samt hur de olika religionerna ser på 

sexualitet.101  I jämförelse med de elever i Sverige som uppgav ett nekande svar var det 

missförstånd och konflikter som ansågs vara problematiskt. En elev ha även svarat att hen 

aldrig träffat någon med en annan religion och som bara haft kontakt med kulturer. "Jag har 

inte åsikter om det för att jag har inte träffat någon som har en annan religion jag har bara 

kontakter med olika kulturer". Kultur är något som inte har omnämnts i den europeiska 

sammanställningen av studien. 

  

                                                           
101 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s.394-395. 
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Del C - resultaten i jämförelse med ett mångfaldsperspektiv och syftet i Lgr11: 

 

Vad gäller det svar från en elev i Sverige som skrev som motivering att hen inte hade kontakt 

med religioner utan med kulturer bör frågan om vad som är kultur diskuteras. Frågan är om 

eleven menade skolans organisatoriska kultur, dess målsättning eller de gemensamma 

uppfattningar och värderingar som råder. Denna form av kultur skapar både kontinuitet samt 

struktur för de involverade lärarna och eleverna där verkligheten handlar om grundläggande 

antaganden och uppfattningar, vilket inte är positivt då de i praktiken är osynliga och det leder 

inte till ett ifrågasättande av den rådande kulturen. Eller menade hen elever med individuella 

kulturer, där begreppet går att betrakta ur flertalet perspektiv? Om kultur i detta fall betraktas 

ur ett essentialistiskt perspektiv som menar att kulturella fenomen och etnicitet går hand i 

hand, att det är något föränderligt och etniska minoriteter försvinner när kulturella och 

regionala skillnader minskar eller försvinner.102 Menar eleven då att hen hade kontakt med 

kulturer som ur det essentialistiska perspektivet men att det finns synliga kulturella skillnader 

vilket motsäger alla former av assimilitation, att de etniska minoriteterna alltså är uppdelade 

och synliga?103 Sett ur ett primordialistiskt perspektiv, att den kulturella och den etniska 

identiteten är präglat av den kulturella gemenskapen man föds in i och att den inte är 

föränderlig 104  visar även på att det finns kulturella grupperingar som är tydliga för 

respondenten. Eller går det att koppla hens svar till det konstruktivistiska perspektivet, där en 

vi och dem känsla är central, där kultur och etnicitet innebär att det finns olika grupperingar 

och där det kan uppstå konflikter mellan grupperna?105 Detta går givetvis inte att svara på i 

denna undersökning och med det svar respondenten gav. Men det som går att svara på är att 

begreppet kultur inte är ett enkelt begrepp att tolka då det kan betyda så oändligt många olika 

saker beroende på ur vilket perspektiv det betraktas.   

    Det som dock är av mer intresse att analysera är de som svarat nekande till denna fråga och 

deras motiveringar eller den elev som inte hade någon åsikt då hen enbart haft kontakt med 

kulturer men även de som inte haft någon åsikt är av intresse. Vad gäller rädslan för religiös 

extremism går det att koppla detta till dagens pågående debatter om religion och religiositet. 

Den religiösa extremismen är ytterst aktuell då flertalet antireligiösa strömningar och rörelser 

har ökat i världen. Militanta sekularister och rationalister har offentligt visat en oro över det 

inflytande de anser att religioner har inom politiken. Det är de sekulära samhällena det 

propageras för och att religion och stat ska vara helt separerade. Detta framhävs även som 

något som borde införas i skolorna, att det inte ska finnas någon religionsundervisning i de 

statliga skolorna, att det även inom skolväsendet skall finnas en separation till religion som 

ämne.106 

   Ytterligare en fråga som bör diskuteras är de elever som svarade nekande till denna fråga 

och då uppgav att leva i partnerskap med skilda religioner samt olika religioners syn på 

sexualitet som motivering. 107  Trots att dessa svar framkom i den internationella 

undersökningen kan det vara av intresse att jämför den med den svenska kursplanens syfte 

med religionskunskap. Syftet i Lgr11 menar att eleverna skall få kunskaper om hur individer 

med olika religioner lever med, uttrycker sin religion och sin tro på skilda sätt. Detta för att 

uppmärksamma dem på att den yttre officiella bilden av religionen kanske skiljer sig från hur 

det faktiskt är. Om stereotyper av synen på olika religioner ersätts med kunskaper om 

individers faktiska utövande av sina religioner kan se ut, att deras handlingar, värderingar och 

                                                           
102 Rönnqvist, Sofia. (2008)  s.9 
103 Rönnqvist, Sofia. (2008)  s.9 
104 Rönnqvist, S. (2008) s.9 
105 Lindholm Schulz, Helena (2002)  s.68-70, 76. 
106 Anna Halafoff, Elisabeth Arweck & Donald L. Boisvert (2015) s.249-251 
107 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s.394-395. 
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utövande skiljer sig åt kan öka till en större förståelse och acceptans av elever.108 Detta går 

även att koppla till kursplanens syfte gällande den kritiska granskningen där eleverna skall 

lära sig att kritiskt granska olika källor om religioner som läroböcker, medier samt webbsidor 

vilket även det kan främja den stereotypa bilden av religion.109 Om dessa syften uppfylls även 

internationellt kan stereotypa uppfattningar motverkas anser jag. 

   Genom att som lärare arbeta med de stora livsfrågorna inom ämnet som handlar om kön, 

sexualitet, etnicitet, språk, religion, klass och livsåskådningar kan eleverna utveckla en större 

förståelse för hur vissa individer ställer sig till frågor gällande sexualitet baserade på en 

religiös trosuppfattning. Detta kommer då förhoppningsvis förändra de elever som såg synen 

på samexistens som något som inte fungerar på grund av skilda åsikter gällande sexualitet 

inom de olika religionerna men även en vetskap om att synen på sexualitet inte alltid är 

kopplat till religiösa uppfattningar utan individuella ställningstaganden utöver religiösa 

uppfattningar. Samtidigt är det av yttersta vikt att eleverna ges en helhetssyn på hur religioner 

och religiösa uppfattningar genom historien presenterat synen på manligt och kvinnligt, hur 

det går att tolka t.ex. queerperspektivet eller det feministiska perspektivet. Om detta syfte inte 

arbetas med i skolan, eller om religionsämnet tas bort ur kursplanen kommer eleverna 

troligtvis att tro på de stereotypa uppfattningarna som presenteras i främst media med olika 

vinklingar. Eleverna måste ges en möjlighet att utveckla sin förmåga att se likheter och 

skillnader mellan religioner men att även kritiskt granska all information de stöter på för att 

kunna betrakta en samexistens mellan individer med olika religiösa trossystem som något 

positivt. 
      

 Fråga 6: Tycker du att alla elever ska få likadan religionsundervisning, även om 

eleverna tillhör olika religioner/samfund? 

Följande fråga innehöll fyra olika svarsalternativ från a-d där respondenten endast fick ange 

ett svar. Den lodräta stapeln visar hur många respondenter som svarat på respektive 

svarsalternativ. 

 

Figur 7: Religionsundervisning av elever med olika trosuppfattningar 

  

                                                           
108 Skolverket (2011b) s.7 
109 Skolverket (2011b) s.8 
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Del A - jämförelse mellan de två svenska skolorna: 

 

24/30 elever har svarat ja på denna fråga med ett jämt resultat mellan de båda skolorna, 1 elev 

(skola 2) har svarat nej, 2 elever (skola 1)anser att elever med en annan religiös inriktning bör 

få läsa extra om sin religion och 3 elever (skola 2)har svarat att de inte vet. 

Del B - de två svenska skolornas resultat i jämförelse med REDCo:s resultat: 

 

Resultaten från den europeiska skolan visade ett liknande resultat som de svenska 

respondenterna. Att samtliga bör få likadan undervisning oavsett trosuppfattning. Detta visar 

på att eleverna i både Sverige och Europa verkar anse att systemet med att alla får samma 

religionsundervisning fungerar. Skillnaden mellan REDCo:s studie och denna studie är att 

resultaten mellan ja och nej hos de europeiska respondenterna var jämnare fördelat än hos de 

svenska respondenterna. Detta resultat ger dock inte ett rättvist resultat gällande de svenska 

elevernas åsikter då det inte går att veta om resultatet hade sett annorlunda ut med fler 

respondenter. 

  

Del C - resultaten i jämförelse med ett mångfaldsperspektiv och syftet i Lgr11: 

 

Skulle en uppdelning ske, gällande uppdelning av religionsundervisningen och rent 

hypotetiskt, att alla elever inte får samma religionsundervisning finns det en risk för att skolan 

skapar en "vi och dem" känsla, vilket är något som konstruktivismen menar kan orsaka 

konflikter. Dessa konflikter sker då mellan etniska grupper, där den andra gruppen anses vara 

ett hot som är grundad i rädsla, en rädsla som kan vara både fiktiv och reell. Konstruktivismen 

menar att de etniska grupperna skapar en känsla av samhörighet men att individerna inte 

behöver dela samma religion,110 skulle dock skolväsendet skapa denna uppdelning så skulle 

de även skapa sådana grupperingar. Jag kan därför hålla med samtliga elevers resultat, att alla 

elever bör få samma religionsundervisning oavsett trosuppfattning. 

    Även denna fråga går att koppla till Lgr11:s syfte gällande att eleverna ska utveckla en 

förståelse för sin omvärld, hur folk lever och tänker och hur detta är kopplat till olika 

trosuppfattningar. Ett av syftena handla alltså om att eleverna lever i en mångkulturell värld, 

där de ständigt möter olika kulturer och där de grundläggande kunskaperna av olika religiösa 

framställningar är viktiga.111 Detta verkar eleverna vara eniga om vilket även resultatet visar, 

att majoriteten av respondenterna anser att alla bör få samma religionsundervisning oavsett 

trosuppfattning. 

    Ser man även till de pågående debatterna om religion och religionsämnet, där det skett en 

ökning av antireligiösa strömningar så finns det genom okunskap stora risker för att det bildas 

kulturella och religiösa grupperingar som väljer att isolera sig.112 Genom att eleverna idag 

tillägnar sig kunskaper om olika religioner och trosuppfattningar så kan samhället vara en bit 

på väg att minimera dessa risker. Men då krävs det kunskaper om olika religioner och kulturer 

vilket stärker eventuella frågor om att religion som ämne ska tas bort ur skolorna eller att alla 

inte ska få samma utbildning. 
     

  

  

                                                           
110 Sellbjer, Stefan (2002) s. 64 - 67  
111 Skolverket (2011b) s.8 
112Anna Halafoff, Elisabeth Arweck & Donald L. Boisvert (2015) s.249-251  
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Fråga 7: Tänk dig att du är en av personerna som kan bestämma på skolan. Borde det 

finnas en plats på skolan där eleverna kan utöva sin religion?   

Den lodräta stapeln visar hur många respondenter som svarat på respektive fråga. 

 

Figur 8: En plats på skolan att utöva sin religion. 

 

Del A - jämförelse mellan de två svenska skolorna: 

 

Resultatet visar att hälften av respondenterna, 15/30 inte visste eller hade någon åsikt. 12/30 

respondenter svarade nej på denna fråga och 3 svarade ja. Skillnaden mellan de båda skolorna 

visar att fler från skola 1 hade en mer bestämd åsikt gällande frågan medan fler från skola 2 

inte visste eller hade ingen åsikt. Ytterligare skillnad är att 3 respondenter från skola 1 har 

svarat jakande till denna fråga medan ingen från skola 2 har gjort det. I de två svenska 

skolorna var det enbart 3 elever som var positiva till separata platser där eleverna kunde utöva 

sin religion, vilket visar på en markant skillnad till de europeiska resultaten. Två av de tre 

svenska eleverna som svarat ja på denna fråga har lämnat följande kommentarer: 

  

Om man har en annan religion med andra traditioner bör det respekteras och 

ordnas vad dom behöver 

  

Ja man borde få bättre koll på hur de andra religionerna är så att man vet och 

inte säger något fult om deras religion sen vet inte om det. 

  

Den sista kommentaren verkar inte vara relevant för frågan vilket gör att det går att ifrågasätta 

om eleven har förstått frågan korrekt. 

Hälften av de svenska respondenterna visste inte eller kunde inte ta ställning till frågan och 

lämnade följande kommentarer: 

Man kan ju utöva sin religion även fast det inte finns nå speciellt rum. 

I skolan är man för att lära sig religioner och hur man utför dem kan man göra 

på tiden runt om. 

Det är personligt religion staten ska inte ha något med det att göra. 

Jag tycker att när man är i skolan ska man lära sig om religioner och annat och 

om man ska be kan man göra det hemma innan skolan. 
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Det är skolans val. 

Det finns ju många olika religioner så det skulle ju bara ta flera rum. 

Det blir svårt att anpassa till alla religioner eftersom de är så olika i sätten. 

Sedan finns det hur många som helst. 

Jag välde vet inte för att jag är inte för det eller emot det. 

 

Trots att ovanstående respondenter menar att de inte har någon åsikt gällande denna fråga går 

det ändå att se att de inte verkar positivt inställda till detta förslag. Endast två angav att det är 

upp till skolan och att de varken är för eller emot. 

 

 12 av de svenska eleverna svarade ett klart nej på frågan och lämnade följande kommentarer: 

Det ska inte behöva finnas t.ex. ett bönerum. Om man nu måste gå och be får 

man lika gärna göra det i skogen. 

Att i skolan ska inte utöva sin religion. 

Jag har inget intresse i religon så jag skulle inte ha sådana rum. 

Om man är i skolan så bör man fokusera på det, jag tror inte speciella rum 

behövs. Man kan be vart man vill om man inte stör eller göra det när man 

kommer hem. 

Man kan be böner när man kommer hem. Det kan bli konflikter i skolan och hot. 

Därför ska det inte finnas. 

Det kan leda till konflikter. Och man kan be för sig själv utan bönerum. 

För att det kan uppstå problem. För att man kan bli irriterad. 

Skolan är ett ställe där vi ska få in massor av kunskap. Att t.ex. be kan man göra 

hemma. 

För att man är i skolan för att lära sig och inte be, det kan man göra hemma eller 

en random plats. 

Efter som varför ska man göra i skolan det är bättre hemma. Det är mer lugnt 

hemma och man blir inte störd av andra elever. 

Nej det är bara korkat för då blir det garanterat mobbning. 

Sammanfattningsvis går det av elevernas kommentarer finna att många anser att be kan man 

göra hemma eller någon annanstans, det är inget som behöver göras i skolan. Även en oro för 

att det kommer att uppstå problem eller mobbing om det fanns sådana rum. 

 

 

Del B - de två svenska skolornas resultat i jämförelse med REDCo:s resultat: 

 

Denna fråga blev det en markant skillnad mellan de Europeiska resultaten och de svenska. De 

Europeiska eleverna var väldigt positivt inställda till detta då de ansåg att länken mellan skola 

och religion var något de stöttade. Det fanns resultat från vissa europeiska länder som visade 
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på ett majoritetsstöd för denna fråga och i vissa länder var fördelningen lika mellan för och 

emot trots att skolan anses vara en plats för utbildning om religion och inte en plats för 

religionsutövande.  

     

Del C - resultaten i jämförelse med ett mångfaldsperspektiv och syftet i Lgr11: 

 

Begreppet kultur går att definiera på många olika sätt, det handlar om vilket vetenskapligt 

perspektiv som används. Skillnaden mellan de olika perspektiven handlar om tolkningarna av 

den sociala verkligheten. Om man då betraktar skolan som en organisation och som en del av 

elevernas sociala verklighet går elevernas responser att tolka på olika sätt.113 

    De svenska eleverna hade en majoritet som svarade att religion kan utövas någon 

annanstans och inte i skolan, medan de europeiska eleverna ansåg att det borde finnas ett rum 

för religiöst utövande i skolan. De hade alltså skilda åsikter gällande denna fråga. Ur ett 

essentialistiskt perspektiv går det att finna stöd i de svenska elevernas responser, som menar 

att skolan är en plats där intellekt skall tränas och att en assimilitation av kulturella skillnader 

ska minska och sedan försvinna. Detta då under förutsättning att religion är en del av kulturen 

vilket essentialismen kan mena när teorin menar att det handlar om att överge sin kultur.114 

    Inom den primordialistiska teorin finner man dock stöd i det europeiska resultatet där 

respondenterna visade sig positiva till en plats på skolan för religiös utövning. Den 

primordialistiska teorin menar att människors egenskaper är något som är givna av naturen, 

det är något som är naturligt och inte något som har valts. Detta innebär enligt teorin att den 

etniska identiteten och den etniska individen inte är föränderlig och är då en del av 

människans sociala verklighet. 115  Om så är fallet så bör det finnas en plats för religiös 

utövning i skolan då det i många elevers verklighet finns religiösa trosuppfattningar vilka i 

utövandet skiljer sig åt. Med detta menar jag att vissa religioner är mer eller mindre lämpade 

att bara utföra utanför skolan medan andra har den utformningen att individer även behöver 

utföra vissa religiösa aspekter även under dagen, i detta fall under skoltid. 

    Om resultaten då betraktas ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan man ur respondenternas 

skilda svar finna att båda grupperna, den nationella och den internationella, har identifierat 

gruppindelningar. Eftersom resultatet inte blev ett neutralt sådant så visar resultaten ändå att 

det finns grupper. Detta kan enligt konstruktivismen visa på en "vi och dem" känsla med 

grupper som har en känsla av samhörighet gentemot varandra men att dessa dock är 

föränderliga och dess medlemmar behöver inte ens dela samma religion men som ofta talar 

samma språk.116  

    Det finns inget i denna frågas resultat att koppla till syftet i Lgr11 vilket omöjliggör en 

jämförelse. 

 

  

                                                           
113 Lahdenperä, P. (2011) s.9 
114Rönnqvist, Sofia. (2008)  s.9   
115 Cornell, Stephen & Hartmann, Douglas (2007) s. 51-52 
116 Sellbjer, Stefan (2002) s.64 - 67 
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Fråga 8: Om religion lärs ut i skolan: Vad tycker du att eleverna borde lära sig? 

 

20 elever har angett 3 önskningar vilka kommer att redovisas nedan i punktform. 5 elever har 

skrivit 1-2 önskningar och 5 elever har valt att inte svara. Samtliga svar redovisas exakt som 

de är skrivna på enkäterna, med eller utan stavfel. 

Skola 1: 

1. Hur det hade blivit med ett par med olika religioner 

2. Hur allas religioner påverkar de ikke troende 

3. Veta att folk som är terrorister inte ska dras in i en religion 

 

1. Hur olika religion funkar 

2. Religionernas regler 

3. vad religionerna innebär 

 

1. Hur folk trodde i antiktiden/vikingatiden 

2. Alla huvudreligioner och sekter 

3. Etik och moral 

 

1. Andras religioner 

2. levnad sätt 

3. Påverkan i livet 

 

1. Misstolk av en religion (terrorister) 

2. Hur de grundades 

3. Hur alla religioner påverkar samhället 

 

1. Historian om religioner 

2. Reglerna inom religionerna 

3. Hur religionerna påverkar oss och samhället 

 

1. om hur olika religioner är 

2. hur de utförs 

3. historian om religion. hur dem har kommit 

 

1. Man ska vara öppen till alla religioner 

2. Respektera alla religioner 

3. Att leva med alla mäniskor från olika religioner 

 

1. Om religionerna 

2. Deras krav alltså religionernas 

3. Hur det är att leva som en jude, kristen m.m 

 

1. om olika religon i hela världen 

2. Om olika religiösa traditioner 

 

1. Vad religionen handlar om 

2. Hur man lever om man tror på religionen 
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1. lära sig alla relgioner 

2. kunna allting om de 

3. Borde kunna deras historia 

 

1. Vad de olika religionerna har för likheter och skillnader 

2. Hur kom religionen till vår värld 

3. Hur lever dem som har dem religionerna 

 

 

1. Vilka och var religionen utövas 

 

1. Att tro på sin religion 

2. om alla religioner 

3. lite extra om de abrahamitiska religionerna 

 

Skola 2: 

 

1. Fler mindre kända religioner 

2. Prova på lite mer praktiskt 

3. Mer förståelse till andra 

 

1. Mer om de "mindre" religionerna 

2. Vad som står i de olika heliga böckerna 

3. Mycket mer etik o moral 

 

1. Hur de påverkar människors syn på varandra 

2. Hur de har format dagens samhälle 

3. Varför vi ska/ej ska bevara religionerna 

 

1. om dom olika religionerna o hur dom funkar 

2. varför man har den religio man har 

3. om alla gudar som finns 

 

1. Hur andra människor från olika religioner lever 

2. Vad de olika religionerna har för syfte/strävan 

3. Hur de olika religionerna "byggdes upp" 

 

1. Bud orden 

2. Budism/Hinduism 

3. Hur de kom till 

 

1. varför det finns 

2. varför man måste lyssna på det 

3. varför man har det 
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1. om hur galet det är. 

2. Du kan förstöra ditt liv. 

3. Eleverna har ingen nytta av detta förutom "vissa då" 

 

1. Hur det är i olika religioner? 

2. Vad händer om de inte gör det religionen säger? 

 

1. doms religion 

 

Del A - jämförelse mellan de två svenska skolorna: 

 

Svaren från de båda skolorna är väldigt spretiga att jämföra men det går att se att en majoritet 

vill lära sig om andra religioner och då har även mindre religioner och sekter nämnts. Flera 

från båda skolorna verkar även ha ett intresse för religiösa gruppers livsstilar, varför religion 

finns, hur de utövas, religionernas historia och hur religioner påverkar samhället. Några få 

angav misstolkningar av religioner och terrorism som något de vill lära sig i skolan. Även 

svar som att de vill lära sig hur galen religion är, hur religion kan förstöra ens liv och varför 

religion ens finns, varför man har det och varför man måste lyssna på det. 

 

Del B - de två svenska skolornas resultat i jämförelse med REDCo:s resultat: 

 

I likhet med de svenska respondenterna uppgav även de europeiska att de vill ha kunskaper 

om olika religioner. Skillnaden består av att de europeiska eleverna ville ha diskussioner om 

olika religioner där saker de hört eller läst om togs upp för att visa på rätt och fel eller olika 

perspektiv. Detta tolkar jag som att de önskar att lära av varandra, att de lär sig genom att 

lyssna och diskutera med varandra och då allra helst om de har olika trosuppfattningar. De 

svenska respondenterna uppgav mer konkreta saker de ville lära sig men det kan dock bero på 

hur frågan har ställts av mig, där de enbart fick uppge tre önskemål och det fanns tre små 

rader att skriva på (se bilaga 1, fråga 8) vilket inte gav utrymme för dem att skriva några 

längre önskemål eller resonemang. REDCo:s enkätfråga (se bilaga 2 fråga 7) var dock ställd 

på samma sätt men det fanns inte tre små rader att skriva på vilket gav eleverna större 

möjlighet att skriva längre och mer utvecklade svar. 

 

Del C - resultaten i jämförelse med ett mångfaldsperspektiv och syftet i Lgr11: 

 

Anledningen till att det inte går att utföra en jämförelse med teorierna om mångfald, etnicitet 

och kultur beror på att det inom teorierna inte talas om några enskilda elevers önskemål utan 

teorierna talar om helheter eller grupper.  

    Även kopplingen till läroplanen är svår att göra då den inte heller behandlar enskilda 

elevers önskemål i specifika ämnen men det intressanta med de svenska elevernas svar är att 

de önskemål majoriteten har angett, de vill ha kunskaper om olika religioner. Detta är det 

primära syftet som är genomgående i Lgr11. Jag måste ställa mig frågande till om 

formuleringen av min fråga har varit missvisande eller om det helt enkelt är så att det inte 

anser att de har lärt sig något om olika religioner. Det påtalas gång på gång i läroplanen att 

eleverna ska utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar. Om nu elever som 

går i årskurs nio vill lära sig om detta, innebär det då att de inte anser sig ha fått den 

kunskapen? 
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Fråga 9: Borde undervisande lärare i religion ha en religiös tro? 

Denna fråga hade tre svarsalternativ, ja, nej och vet inte/har ingen åsikt och dessutom 

utrymme för egna kommentarer som redovisa nedan. Den lodräta stapeln visar vad antalet 

respondenter från respektive skola har svarat.  

 

 Figur 9: Lärares religiösa tro. 

Del A - jämförelse mellan de två svenska skolorna: 

 

Majoriteten av respondenterna har svarat nej på denna fråga, 17/30. Tre har svarat ja och tio 

att de inte vet eller har ingen åsikt. Fler från skola 1 har svarat nej och fler från skola 2 har 

svarat ett de inte vet eller har ingen åsikt. Av de svenska respondenterna var det enbart tre 

som svarade jakande på frågan och med följande kommentarer: "för att dem lär bättre." 

"Kanske hon kan forklara bättre om hon har en religiös tro." "Men läraren ska vara öppen 

till alla religion och respekterar olika kulturer också borde läraren undervisa olika religionen 

lika mycket inte bara sitt egen." Likheterna går att finna gällande att elever som anammar att 

läraren bör ha en religiös tro anser att läraren kanske lär ut bättre då. 

    Av de svenska respondenterna som svarat nej på denna fråga går det att finnas ett 

mellanläge mellan att det inte spelar så stor roll bara hen är neutral till att det är onödigt och 

att det finns en risk för att läraren undervisar mer om sin egen religion. Följande kommentarer 

har lämnats av elever som svarat nekande på frågan: 

 

 Läraren kan ha vilken religion som helst, Det viktiga är att vi har en lärare som 

undervisar oss tydligt och bra och har kunskaper om religionerna. 

Läraren ska vara kunnig bara om religionen och behöver inte vara religiös för 

annars kommer läraren undervisa i sin perspektiv. 

Om dom tror på nån religion kanske dom pratar mer om den och sånt. 

För då kan läraren undervisa alla religioner på samma sätt. 

Tycker att det är ganska onödigt. 

Personen borde kunna om alla relgioner men inte ha en relgion för då lär man ut 

extra där. 

Jag tycker att nej för att läraren ska inte påverka på eleverna. 

Ja Nej Vet inte/har
ingen åsikt

0

2
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6

8

10

12
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För att då skulle dom kunna berätta om det och det skulle vara jobbigt. 

De behöver inte tro på något eftersom det borde inte påverka lektionerna och om 

läraren har en tro så får det inte påverka lärandet. 

Spelar ingen roll vilken religion en lärare har. Hon/han är bara där för att hjälpa 

oss elever. Jag tycker att det är bättre om läraren är neutruell och inte alls har 

nån tro. 

Nej jag tycker inte att läraren behöver ha en religion för att undervisa. Bara den 

inte kränker religionerna. 

man måste inte ha det men om man har det så kommer läraren ha bättre koll på 

sin religion. 

Så länge läraren har rätt kunskap och lär ut rätt så bryr jag mig inte ett dugg vad 

personen tror på så länge den inte påverkar eller säger att den ena eller den andra 

är bättre eller fel, läraren ska vara neutral. 

Jag tycker att läraren inte behöver ha en religiös tro för att undervisa om religion 

för att alla får tro på vad de vill eller inte tro alls. 

Läraren borde vara neutral. Annars väljer den ut sin religion som viktig och 

undervisar den som bäst/mäst. 

Del B - de två svenska skolornas resultat i jämförelse med REDCo:s resultat: 

 

I jämförelse med de europeiska resultaten där det gick att finna tre grupper gällande denna 

fråga så kan man finna detsamma från de svenska respondenterna. Skillnaderna i 

frågeställningarna handlar dock om att den europeiska frågeställningen inte bestod av ja, nej 

och vet inte frågor utan det var en öppen fråga där de bara behövde skriva sin åsikt. Trots 

detta fanns det elever som svarade jakande på denna fråga ansåg att det var viktigt och att 

läraren skulle undervisa bättre om hen hade en religiös tro.  

    Det går att finna en likhet mellan de svenska respondenterna och de europeiska vad gäller 

en rädsla för att läraren ska undervisa mer om sin egen religion och kanske till och med att 

försöka omvända eleverna. Det som dock verkar vara viktigast för samtliga respondenter är 

att läraren är neutral och kompetent. 

    De svenska respondenterna som har svarat att de inte vet eller har ingen åsikt har skrivit 

följande kommentarer: 

 

Jag tycker inte att det spelar så stor roll. Man kan ha bra kunskap och 

undervisning oavsett religiös eller ej. Men hade läraren varit religiös hade 

hon/han säkert kunnat förklara bättre och mer ingående hur det är att leva efter 

den tron. 

Det är ju upp till varje person att bestämma om dom vill tro på 1 eller flera 

gudar. 

Det har ingen påverkan så länge man är påläst om ämnet. Det kan vara lätt att ta 

med för mycket egna åsikter om man har en religion men det kan också vara så 

att man inte riktigt förstår innebörden för personer som har en religion som de 

tror på. 
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Det spelar ingen roll de ska ju ändå lära ut. Så länge de inte är extremt religiösa. 

Jag vet inte. Bra eftersom hen har mer förståelse, samtidigt kan det bli väldigt 

inriktat på en och samma religion hela tiden. 

Det spelar ingen roll om läraren har en religiös tro. Det ända som är viktigt är att 

hen inte nervärderar religionen. 

 

Hos de svenska respondenternas svar går det att finna att flera inte anser att det spelar någon 

roll om läraren har en religiös tro eller inte men även här går det att finna en oro för att läraren 

kanske inte är helt neutral då. Detta liknar de europeiska respondenterna än en gång, att även 

lärare får ha en religiös tro men att den bör utövas privat och inte visa sig i skolan, då bryr sig 

inte eleverna om det, bara lärarens förhållningssätt till olika religioner är neutral. 

 

Del C - resultaten i jämförelse med ett mångfaldsperspektiv och syftet i Lgr11: 

 

Dessa resultat är inte tillämpningsbara till varken de olika teorierna om mångfald eller till 

läroplanen Lgr11. Anledningen till detta är att teorierna beskriver grupper och helheter och 

inte enskilda åsikter. Inte heller syftet i läroplanen handlar om individers åsikter om lärare bör 

ha en religiös tro. 
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5. Diskussion 
 

Under följande del kommer först en resultatdiskussion som redovisar en sammanfattning av 

resultaten kopplade till frågorna, bakgrunden och tidigare forskning. Sedan följer en 

metoddiskussion där jag kritiskt granskar mina valda metoder, vad som kunde ha gjorts 

annorlunda och vad som fungerade. Sist följer förlag till vidare forskning.  

 

5.1. Resultatdiskussion 
 

Vilka likheter och/eller skillnader går det att finna mellan de två svenska skolorna? 

Majoriteten av de svenska respondenterna ansåg att religionsämnet bör finnas kvar i skolan 

som ett obligatoriskt ämne. Den enda skillnaden mellan de två skolorna var att fler 

respondenter från den mångkulturella skolan placerade sig något högre upp på skalan från 1-

10 än vad den andra skolan med en mer heterogen sammansättning av elever gjorde. I sitt 

etnografiska fältarbete fann Kittelmann ett liknande resultat det vill säga att flertalet elever 

uttryckt att de inte hade något som helst intresse för ämnet och en del ville bara klara av det 

för att få betyg. Detta kan enligt Kittelmann bero på att många elever uppfattar ämnet som 

föråldrat, ointelligent, omodernt och osvenskt. Detta kan då vara en förklaring till att fler från 

den mer heterogent svenska skolan placerade sig något lägre på skalan.117 Dessa svar går även 

att koppla till likheten mellan de svenska skolornas svar till frågan om varför 

religionskunskap ska läsas i skolan där ledorden respekt och förståelse var de centrala. Även 

Kittelmann har i sin avhandling nämnt orden respekt och förståelse men då ur lärarens 

perspektiv, att hen ska nå målen för dessa ledord för att motverka stereotypiseringar i 

klassrummet vilket enligt författaren är en stor utmaning.118 De svenska elevernas  åsikter om 

vilket SO-ämne i skolan de anser vara viktigast, där enbart 3/30 elever ansåg att 

religionskunskap var det viktigaste ämnet och dessa respondenter går i den mångkulturella 

skolan vilket även går att finna stöd i hos Kittlemanns forskningsresultat. Kittelmann fann 

även i sin studie att religion var något som ansåg vara privat, något som skulle hållas utanför 

den personliga sfären119, vilket resultaten från de svenska skolorna också kan bero på. Detta 

visar även frågan om ifall eleverna pratar om religion med sina vänner där resultaten från de 

svenska eleverna uppger att de ibland eller sällan gör det. Den enda skillnaden mellan de två 

skolorna var att fler från den mångkulturella skolan gjorde det lite oftare vilket Kittelmann 

även nämner i sin avhandling, att hon under sina 125 klassrumsbesök några gånger hört elever 

i mindre grupper berätta för varandra att de tillhörde olika kyrkor men att detta inte var något 

som uttalades högt i klassrummet. Det var endast en gång av de 125 besöken som en elev 

framför en liten grupp på 8 elever sa högt att hon var kristen men Kittelmann hade dock 

flertalet gånger hört muslimska elever tala om sig själva som just muslimer.120  Det går dock 

inte att påstå att religiös tillhörighet utgör någon skillnad och då främst inte i studien av de 

svenska eleverna då ingen sådan fråga ställdes eller gick att uttolka av svaren. 

    Den mest uttalade likheten mellan de två svenska skolorna var att hela 24/30 ansåg att 

människor från olika religioner kan leva med varandra. Kittelmann menar att detta kan bero 

                                                           
117 Kittelmann Flensner, Karin (2015) s. 293-294, 295-296 
118 Kittelmann Flensner, Karin (2015) s.295-296 
119 Kittelmann Flensner, Karin (2015) s, 287 
120 Kittelmann Flensner, Karin (2015) s, 287 
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på att Sverige inte bara är ett land präglat av mångfald och sekulariseringar utan att Sverige 

även är ett pluralistiskt land. Med detta menar hon att faktorer som ökad migration, resor och 

den teknologiska utvecklingen har lett till att Sverige blivit mer pluralistiskt. Hon menar att 

om samhället är pluralistiskt så är även klassrummet pluralistiskt eftersom skolan är en 

avspegling av det rådande samhället, 121  vilket kan vara ett svar på de svenska 

respondenternas likheter i sina svar. Även frågan om ifall de svenska respondenterna ansåg att 

alla elever skulle ha likadan religionsundervisning går det att finna likheter, både mellan 

skolorna men även till Kittelmanns studie. Hon menar att trots att Sverige är ett pluralistiskt 

samhälle så är det även påverkat av sekulariseringarna som går att finna i Sverige idag men att 

skolan är icke-konfessionell och håller sig neutral till olika religioner där alla elever får 

samma utbildning oavsett trosuppfattning122, vilket är något positivt och som även de svenska 

eleverna anser vara av vikt. Skolan ska alltså vara ett forum för att skapa en social 

sammanhållning mellan olika subkulturer där det är viktigt att inte skapa olika grupperingar 

oavsett om det gäller kulturella skillnader eller skilda religiösa trosuppfattningar. Detta stödjer 

även frågan om det borde finnas en plats på skolan för religiös utövning där hälften av 

respondenterna från de båda skolorna inte visste eller hade ingen åsikt och där 12 

respondenterna svarat nej. Resultatet stämmer med Kittelmanns forskningsresultat, att skolan 

bör vara en plats där individer med skilda bakgrunder kan vistas för att inhämta nya 

kunskaper och föra diskussioner med varandra 123  vilket enligt flera av de svenska 

respondenterna är meningen med skolan och där flera ansåg att religioner kan utövas någon 

annanstans och inte i skolan.  

    Gällande fråga 8 där eleverna skulle uppge önskemål om vad de vill lära sig inom 

religionsämnet är svaren mellan eleverna lika spretiga som svaren mellan skolorna vilket gör 

det svårt att sammanfatta likheter och skillnader. De likheter som dock går att finna är att 

några vill lära sig mer om religioner, både de större och de mindre, hur folk lever med och i 

sina religioner och om hur religioner har uppstått. Några skillnader i svaren handlar om 

faktorer som terrorism, påverkan på samhället, hur galen religion är, hur religion kan förstöra 

ens liv och frågor som varför man ens måste lyssna på det och att det bara finns nytta av 

religion för vissa människor. Denna fråga går att analysera ur det lärarperspektiv som 

Kittelmann beskriver, att undervisningen i religionskunskap är komplext just på grund av de 

olika grupperingarna och positioneringarna i klassrummet. Dessa grupperingar och 

positioneringar visar på en spretighet, likt de svenska respondenternas svar, eftersom elever 

kan ha både religiösa och icke-religiösa relationer till ämnet vilket leder till att det blir en 

komplex situation för läraren. Kittelmann menar att avspeglingen av det sekulära samhället 

som visar sig i klassrummet innebär att det finns större eller mindre grupper som inte anser 

sig vara religiösa och som har vaga kunskaper om religioner och de traditioner som finns 

kopplade till dem. Dessa grupper har varken erfarenheter eller kunskaper om hur det är att ha 

en religiös tro eller tillhöra en religiös gemenskap. Samtidigt finns det en grupp som anser sig 

vara religiösa och har sina egna tolkningar av både sin egen och andras religioner och även 

om de religiösa traditionerna. Detta blir ett dilemma för den undervisande läraren och innebär 

stora didaktiska utmaningar, inte bara om rena ämneskunskaper utan kunskaper om att leda 

grupper och skapa förutsättningar för dialoger i klassrummet.124 Av just ovannämnda orsaker 

går det att finna att likheterna mellan de svenska skolornas åsikter gällande om lärare bör ha 

en religiös tro, där majoriteten har svarat att lärare inte bör ha en religiös tro, eventuellt skulle 

göra undervisningen ännu mer komplex för den yrkesverksamma läraren trots att denna skall 

vara neutral.     

                                                           
121 Kittelmann Flensner, Karin (2015) s.19 
122 Kittelmann Flensner, Karin (2015)  s.17-18  
123 Kittelmann Flensner, Karin (2015)  s.17-18 
124 Kittelmann Flensner, Karin (2015) s.298-299 
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Hur ställer sig de svenska elevernas syn på religionsämnet i jämförelser med REDCo:s 

internationella forskning? 

Alternativet att få en ökad förståelse för andra religioner för att kunna leva sida vid sida som 

nästan hälften av de svenska respondenterna uppgav i sina svar och som även många ur den 

europeiska studien hade valt verkar visa på en insikt hos eleverna om att kunskaper om 

religion är viktigt då de flesta kanske lever i samhällen där flera olika religioner ska samspela. 

Enligt mig är detta ett bra resultat, att de inser vikten av kunskaperna för att möjliggöra en 

fredlig samexistens som inte är baserat på en massa missförstånd. Dessa resultat stödjer även 

syftet med REDCo:s studie, att religionsämnet måste finnas i skolan och att kunskaper om 

religion är en viktig faktor för att individer med skilda religiösa trosuppfattningar i Europa 

och världen ska kunna leva tillsammans.125 

    Ska man då koppla Jensens kritik till REDCo:s studie där han menar att religion som ämne 

inte ska skilja sig från något annat ämne i skolan, rent vetenskapligt, vilket enligt honom kan 

leda till att ämnet i sig får en särställning i skolan vilket enligt honom inte är bra.126 Sett till 

elevernas val av de olika alternativen så visar eleverna i de båda studierna att religion är något 

som är allestädes närvarande i deras liv, oavsett om de är religiösa eller inte så existerar 

religioner i deras värld och de anser att det är viktigt att ha kunskaper om de olika 

religionerna. Skolan är en del av samhället och jag anser att en möjlig konsekvens av en 

separation från samhället, om skolan betraktas som en egen värld eller institution som inte 

samspelar med verkligheten och omvärlden så släpper vi ut eleverna till en värld de inte har 

några kunskaper om. Jensen menar att man ska betrakta religionsämnet som ett strikt 

vetenskapligt ämne och inte bry oss om vad eleverna tycker om ämnet i fråga.127 Men om 

ämnet är en del av elevernas vardag så är det av yttersta vikta att inkludera ämnet till deras 

värld och inte bara undervisa om religionerna ur ett vetenskapligt perspektiv. Det är just 

därför det finns en stor nytta av studier som dessa, för att se hur eleverna tänker, vad de vill 

och hur deras omvärld ser ut. 

    Det mest positiva resultatet gällande frågan om individer med olika religioner kan leva med 

varandra har majoriteten av eleverna som deltagit i denna undersökning, både nationellt och 

internationellt har en tro på fredlig samexistens mellan individer med olika religiösa 

trosuppfattningar. Dessa svar samstämmer med dagens pågående debatter om att religion kan 

fungera som en stöttepelare i samhället där just religiösa värderingar är svaret till en fredlig 

samexistens så länge det inte leder till en kulturell och religiös isolering och gruppering.128 

Det visar på att det hos samtliga respondenter, nationellt och internationellt, finns en tro på att 

det finns utrymme för olika religioner inom både det sekulära samhället samt inom 

skolväsendet. 

   Den största skillnaden mellan de svenska respondenterna och de europeiska gällande frågan 

om särskilda rum för religiös trosutövning i skolan bör finnas är så pass stora att det inte går 

att utföra ett adekvat jämförande resultat utan bara konstatera att det finns stora skillnader 

gällande denna fråga. Det som dock går att konstatera är att frågorna inte är formulerade på 

samma sätt vilket kan vara en bidragande orsak. Den europeiska enkäten har en mer öppen 

frågeställning (se bilaga 2 fråga 6) och min enkät hade både ja, nej och vet inte/har ingen åsikt 

med en möjlighet att utveckla sitt svar (se bilaga 1 fråga 7) Det intressanta med svaren till 

denna fråga är att trots att så många elever från de svenska skolorna valde att kryssa i vet 

inte/har ingen åsikt så har många kommenterat frågan. Hela 21/30 elever har kommenterat 

                                                           
125 Wolfram Weisse (2010)s.190 
126 Tim Jensen (2010) s. 220 
127 Tim Jensen (2010) s.219 
128 Anna Halafoff, Elisabeth Arweck & Donald L. Boisvert (2015) s.249-251 
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denna fråga och det är spretiga kommentarer men några anser att religion inte ska utövas i 

skolan samt att det kan leda till mobbing. Det verkar finnas en konflikträdsla gällande denna 

fråga vilket visar att det finns en medvetenhet gällande känsligheten kring religioner och även 

att det är något som ska utövas privat. Enligt dagens pågående debatt om religion så har det 

drivits kampanjer runt om i Europa gällande separation av stat och religion. Diskussioner har 

även förts om det ska finnas religionsundervisning i skolan.129 En hypotes kring de olika 

resultaten mellan de svenska respondenterna och de europeiska kan vara att det i Sverige finns 

en separation av stat och religion, vilken säkerligen även avspeglar sig i skolans värld. 

Kommentarerna från de svenska eleverna visar att många anser att religion kan utövas privat, 

hemma eller någon annanstans och inte i skolan. Detta anser jag vara en avspegling av det 

svenska samhället och som eleverna anammat. Att de europeiska respondenterna svarat nästan 

tvärtom, att de stöttar denna fråga, att det bör finnas en plats i skolan för religiösa 

utövningar130 visar att separationen mellan stat och religion kanske inte finns i flertalet av de 

involverade länderna. Att även deras svar är en avspegling av just deras samhälle, där kanske 

stat och religion inte är separerade. 

    REDCo:s syfte med projektet handlar om att européer under en längre tid har trott att 

religioner skulle suddas ut från den offentliga arenan, ju mer sekulariserade samhällena blev. 

Moderniteten ansågs vara den orsak som skulle leda till att religiositeten i världen skulle 

försvinna då dessa ansågs vara varandras motsatser. Weisse vill visa att dessa antaganden var 

helt fel, intresset för religion och utövandet av religion var något som inte försvann.131 Detta 

visar även resultaten från de båda aktuella studierna, eleverna, oavsett vart de kommer ifrån 

vill lära sig om olika religioner vilket de båda studierna visar. Trots att respondenterna växt 

upp under teknologins era så finns det fortfarande ett intresse att vilja lära sig. Detta stärker 

Weisses argument om att modernitet och religion kan gå hand i hand.132 

   Resultaten från de båda studierna stärker även Jensens kritik till REDCo projektet, att lärare 

inte är i klassrummet som buddhist, ateist, kristen eller muslim, utan som professionella 

lärare. Han menar även att lärare vet att opartisk, objektiv kunskap om religion är en viktig 

kunskap och att det är lärarna som vet bättre än politiker, elever och deras föräldrar just på 

grund av ens professionalism.133 Detta är det förhållningssätt som de flesta elever i både den 

nationell som de internationella studierna håller med om, att läraren skall vara professionell 

och neutral oavsett vilket land de kommer ifrån. 

Sammanfattningsvis går det att säga att det finns mer likheter mellan de svenska 

respondenternas svar i jämförelse med de internationella resultaten än vad det finns olikheter. 

De svenska elevernas respons skiljer sig inte så mycket från övriga europeiska deltagares 

respons utom på ett fåtal frågor och i mer eller mindre utsträckning.   

 

På vilket sätt går det i studiens resultat finna ett mångfaldsperspektiv? 

Det mest framträdande som framgått i studien gällande mångfaldsperspektiven handlar om att 

eleverna på flera frågor har synliggjort att det finns grupperingar, både religiösa och icke-

religiösa. Detta innebär att de kulturella skillnaderna även har synliggjorts vilket har gått att 

koppla till att skolan är en avspegling av samhället, ett samhälle som är både sekulärt och 

pluralistiskt oavsett om det handlar om Europa eller Sverige. Studien har även visat att det 

finns skillnader i synsätt gällande skolans roll i förhållande till den egna religionen, där den 

internationella gruppen har menat att skola och samhälle skall gå hand i hand gällande 

                                                           
129 Anna Halafoff, Elisabeth Arweck & Donald L. Boisvert (2015) s.249-251 
130 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s.398 
131 Wolfram Weisse (2010)s.187 
132 Wolfram Weisse (2010)s.187 
133 Tim Jensen (2010) s.219 
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religiösa utövningar134 medan den nationella gruppen menar att religion är något som hör 

hemma i den privata sfären och inte i skolan. De olika grupperingarna som har synliggjorts 

visar även på att det inte har skett en assimilering av de olika mindre subkulturerna i både 

samhälle som i skolan.  

    Studien har även visat att religionsundervisningen i skolan är komplex för undervisande 

lärare och då på grund av de olika mångfaldsperspektiven. Mångfalden har visat sig vara en 

av de direkta orsakerna till denna komplexitet.135 

    Sammanfattningsvis har studien belyst att mångfaldsperspektiven är levande och aktuella 

för elever och lärare men på olika sätt. Mångfaldsperspektiven har alltså gått att finna och 

applicera till flertalet frågor och analyserat dem ur de olika perspektiven. Det bör dock 

nämnas att några frågor inte var applicerbara till de valda mångfaldsbegreppen essentialism, 

primordialism och konstruktivism, vilket även har förklarats under C-delen av respektive 

fråga.   

 

  

 

  

                                                           
134 Thorsten Knauth, Dan-Paul Jozsa, Gerdien Bertram-Troost, Julia Ipgrave (Eds.) (2008) s.398 
135 Kittelmann Flensner, Karin (2015) s.298-299 
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5.2. Metoddiskussion 
 

Nu i efterhand och med facit i hand finns det en hel del att diskutera om gällande metoden 

som har använts i detta examensarbete. Inledningsvis när jag läste om REDCo projektets 

omfattande studie och såg den enkät de hade använt var min tanke att jag ville använda exakt 

samma enkät fast översatt till svenska. Tanken fanns även att jag skulle låta hela högstadiet, 

åk 7 - 9, i de två olika skolorna utföra enkäten, vilket jag snart blev varse om skulle bli något 

svårt då elever under 15 år måste ha målsmans medgivande. Arbetet med att få ut 

medgivanden samt att få tillbaka dem och sedan samla alla elever som jag fått medgivande av 

vårdnadshavare blev alldeles för rörigt och komplicerat. Detta resulterade i att den nu endast 

fanns de elever som var över 15 år som kunde utföra enkäten, vilket ledde till en väldig 

minimering av respondenter vilket inte var det optimala men som jag ändå ansåg skulle kunna 

fungera. 

    Metodvalet i form av en enkätundersökning bör diskuteras, detta då undersökningen initialt 

var avsedd att utföras med fler respondenter men blev inte rent praktiskt möjligt. Enkäter med 

färre än 40 respondenter bli svåra att bearbeta och jag är medveten om att resultaten inte blir 

representativa för svenska elevers åsikter.136 Med ett mer omfattande material med högre antal 

deltagare hade undersökningen blivit mer representativ för de svenska högstadieelevernas syn 

på religionsämnet.  Trots detta valde jag att fortsätta då jag finner ämnet och undersökningen 

mycket intressant och även värdefull för både mig och andra lärare i religion. Jag är även väl 

medveten om att min undersökning i jämförelse med REDCo:s, rent storleksmässigt, skiljer 

sig åt. Trots att resultaten inte visar på ett rättvist resultat av svenska elevers syn på 

religionsämnet ges ändå en inblick av några elevers syn på ämnet i skolan. Därför anser jag att 

detta forskningsmaterial ändå kan användas och även bidra till vidare forskning inom ämnet. 

Som studie är undersökningen relevant då den beskriver verkligheten, några svenska 

högstadieelevers syn på religionsämnet, i jämförelse med ett urval av europeiska elever syn på 

densamma.137 Resultatet av denna uppsats har alltså resulterat i en studie och en statistisk 

analys vilket jag anser gör den både mer levande, vetenskaplig och användbar. Detta innebär 

att uppsatsen är kvantitativ i form av de kvantifierbara resultaten av enkäten138 men även 

kvalitativ då hypoteser och diskussioner kring de kvantitativa resultaten ger en djupare och 

bredare förståelse av resultaten och de givna frågorna.139  

    Det finns även en medvetenhet hos mig om att alla frågor i min enkät inte går att jämföra 

med REDCo:s frågeställningar. Men det går dock att visa på likheter och skillnader mellan de 

olika skolorna samt att diskutera hypoteser kring resultaten. Därför är även de av mig tillagda 

frågorna av både relevans och intresse som en helhet och ger vidare kunskaper och inblick 

kring elevernas svar. Av ovan nämnda orsaker finns de bearbetade enkäterna som bilagor för 

att läsaren själv ska kunna analysera frågorna och även för att kunna användas som en grund 

för vidare forskning inom ämnet. 

    Ytterligare problematik med enkäten bestod av REDCo:s frågeställningar, där flertalet av 

frågorna inte var lämpliga att använda ur ett forskningsetiskt perspektiv. Flertalet av de frågor 

som använts i den europeiska studien kunde vara både stötande, för personliga eller för svåra 

att svara på. Frågor som var för utelämnande eller som kunde leda till obehag för 

respondenten fick antingen tas bort helt eller omformuleras.  

    Eftersom enkäten skulle vara helt anonym var jag även tvungen att ta bort frågor som 

elevernas kön, skola, religiös inriktning, världssyn, vart de var födda, medborgarskap, vart 

                                                           
136 Ejvegård (2009) s.57 
137 Ejvegård (2009) s.35 
138 Ejvegård (2009) s.38 
139 Ejvegård (2009) s.39-40 
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föräldrarna är födda och vilket språk som talas i familjen. Dessa var det av yttersta vikt att ta 

bort för att kunna bevara respondenternas anonymitet till fullo. De svenska respondenterna 

behövde enbart skriva sin ålder och årskurs. 

    Det var även nödvändigt att ändra en del av de öppna frågorna som den europeiska enkäten 

hade. Detta främst för att arbetet skulle bil allt för omfattande och svårt att sammanställa. 

Trots detta fanns det möjlighet att till vissa frågor skriva en kommentar.(se bilaga 1) 

        Att använda en enkät var mer omfattande och svår att utföra än vad jag hade kunskap om 

men med facit i hand så borde jag ha läst på mer om förfaringssättet innan jag gav mig in på 

denna metod.  

    Ytterligare svårigheter jag funnit under detta arbete var att sammanställa resultaten på ett 

intressant sätt. Att jämföra dem med de internationella resultaten var givet men det blev något 

tunt. Min nuvarande handledare Björn Falkevall gav mig då förslaget att jämföra de två 

skolorna med varandra ur ett mångfaldsperspektiv då de båda skolorna hade stora skillnader 

av elevsammansättningarna gällande just detta. Denna jämförelse var inte allt för svår men 

när jag började söka om just mångfald fann jag mängder av perspektiv och teorier. Detta 

ledde till att jag helt enkelt fick välja ut några perspektiv som jag fann motsade varandra för 

att visa på dess olikheter. Nu i efterhand hade jag inte valt mångfaldsperspektiv i början av 

arbetet, jag hade valt dem efter sammanställningarna och jämförelserna då just de valda 

perspektiven var väldigt svåra att applicera till resultaten. Tiden räckte inte heller till att byta 

perspektiv och jag lyckades till viss del föra ett resonemang kring studiens resultat och 

mångfaldsperspektiven på några av frågorna. 

    Sammanfattningsvis anser jag dock att jag fått ihop ett hållbart forskningsmaterial och 

tillämpat vetenskapligheten. Kopplingen till Lgr11:s syfte har diskuterats på ett förtjänstfullt 

sätt enligt mig och dessa kopplingar till resultaten har gjort mig både förvånad och ibland 

fundersam. Det är främst fråga 8 (se bilaga 1) där eleverna ombeds skriva tre alternativ till 

vad de anser att eleverna borde lära sig och där många svar handlade om olika religioner 

vilket i stort sett är det enda som arbetas med i skolan. Funderingen där är om frågan var för 

ledande eller formulerad på ett sätt som gjorde att respondenterna endast kunde svara på 

frågan med utgångspunkt av vad de redan har lärt sig. Jag har dock inte funnit något svar på 

detta. 

    I efterhand har jag även insett att de två frågorna jag själv lagt till, fråga 1 "Hur viktigt 

tycker du att det är att religionsämnet finns kvar som ett obligatoriskt ämne." och fråga 3 

"Vilket av de samhällsorienterade ämnena anser du vara viktigast?" är frågor som syftar till 

min egen nyfikenhet. Dessa frågor gick inte att koppla till den europeiska forskningen vilket 

var syftet med uppsatsen men som jag även nu i efterhand anser vara viktig för undervisande 

lärare att få vetskap om. Jag är dock medveten om att dessa frågor hade kunnat utföras utanför 

detta examensarbete. 

    Avslutningsvis vill jag säga att jag är nöjd med resultatet av detta examensarbete men om 

jag hade haft facit i hand från början så hade jag lagt upp arbetet i en annan ordning och även 

haft fler respondenter för att uppnå ett mer representativt resultat gällande de svenska 

respondenterna. Styrkan i detta arbete är att den är informativ för undervisande lärare i 

religion samt att den ger en god grund för vidare forskning inom ämnet då det är ett 

högaktuellt ämne i världen idag. 
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5.3. Vidare forskning 
 

För vidare forskning anser jag att detta arbete kan användas som en grund. Det som skulle 

vara av intresse är hur resultaten hade sett ut med fler respondenter och fler olika skolor runt 

om i Sverige. Då REDCo:s projekt även innebar deltagande observationer och intervjuer, 

utöver enkäterna, skulle detta var ett uppslag till vidare forskning om ämnet. 

6. Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka svenska högstadieelevers syn på 

religionsämnet i två klasser som är olika vad avser mångfald.  Därefter jämfördes det svenska 

materialet med vad som framkommit i internationella studier. Resultaten analyserades sedan 

ur ett mångfaldsperspektiv. 

    Examensarbetet utfördes med hjälp av anonyma enkäter som kommit så nära REDCo:s 

europeiska enkät som möjligt. En omformulering av flertalet frågor har varit nödvändiga för 

att de inte ska vara för personliga eller stötande för respondenterna. Ett medvetet urval av 

respondenter har gjorts då enbart elever som är 15 år har deltagit av det ena skälet att de har 

längst erfarenhet av religionsundervisning samt att det inte behövs medgivande från 

vårdnadshavare för ett deltagande. Även ett medvetet val av skolor har gjorts för att kunna 

undersöka resultaten ur ett mångfaldsperspektiv. Även valet att utföra denna studie har gjorts 

medvetet då Sverige inte var ett av de utvalda länderna att delta i den omfattande 

internationella studien. Valet av de tre mångfaldsperspektiven, essentialism, primordialism 

och konstruktivism har gjorts vilket var nödvändigt då mångfald, etnicitet och kultur är 

omfattande begrepp med omfattande olika teorier. De tre mångfaldsperspektiven valdes för att 

belysa likheter och skillnader. De forskningsetiska principerna har både följts och redovisats. 

    Som bakgrundsmaterial till diskussionerna har utöver mångfaldsperspektiven även 

skolverkets kommentarmaterial och Lgr11:s gällande religionsämnets syfte använts. Detta för 

att diskutera och analysera om studiens resultat är samstämmigt med dessa. Dagens debatter 

om religion och religion i skolan har även använts i diskussionerna samt kritik av den 

internationella forskningen. 

    Att det finns både likheter och skillnader mellan de två svenska skolorna visar studien klart 

och tydligt. Det handlar främst om hur religion som ämne i skolan värderas då det går att se 

tydliga skillnader då den skola med mer mångfald bland eleverna ansåg att religion var något 

viktigare än vad den skolan med en mer heterogen sammansättning ansåg. Trots vissa 

skillnader ansåg ingen att religionsämnet bör tas bort som obligatoriskt ämne i skolan. 

Likheter bestod av att majoriteten av samtliga respondenter ansåg att religionsämnet bör 

finnas i skolan för att det leder till en förståelse om olika religioner och gör det enklare att 

leva sida vid sida. Ytterligare en likhet visar att religion inte är något som talas särskilt 

mycket om med vänner. Den största likheten är dock att en klar majoritet ansåg att individer 

med olika religioner kan leva tillsammans. Sammanfattningsvis visade det sig att likheterna 

mellan de två olika skolorna var större än olikheterna trots skilda elevsammansättningar 

gällande mångfalden. 

    I jämförelse med den internationella forskningen går det att finna att det finns både likheter 

och skillnader mellan de svenska respondenterna och de europeiska. De europeiska 

respondenterna anser att religionsämnet delvis handlar om att föra vidare och bevara religiösa 

traditioner vilket inga av de svenska respondenterna ansåg. I likhet med de svenska 

respondenterna uppgav även de europeiska att det sällan talas om religion med vänner. 
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Samtliga respondenter från Europa och Sverige har en majoritet svarat att det är fullt möjligt 

för samexistens mellan individer med olika trosuppfattningar. Samtliga respondenter, 

nationella och internationella hade en majoritet som stödjer det rådande systemet gällande 

samma religionsundervisning för alla oavsett trosuppfattning. Den största skillnaden mellan 

de europeiska resultaten och de svenska är att den tidigare hade en majoritet som stödjer 

förekomsten av ett rum för religionsutövande i skolan vilket de senare inte alls stödjer. Även 

gällande utformning av lektionsinnehåll går det att finna att de flesta respondenter i Europa 

och Sverige vill lära sig om olika religioner. I de båda jämförande studierna går det även att 

finna tre grupperingar gällande om lärare bör ha en religiös tro, de som anser att lärare bör ha 

det, de som inte anser det och de som inte tycker varken det ena eller det andra. 

    Mångfaldsperspektivet visar sig på flera sätt både ur ett elevperspektiv som ur ett 

lärarperspektiv. Det mest påtagliga var synliggörandet av kulturella skillnader i skolan i form 

av olika grupperingar vilket även visat att samhället avspeglar sig i skolan vad gäller 

segregation och pluralism. Studien visa även på en komplex situation för de yrkesverksamma 

lärarna inom ämnet och att det i många fall är baserat på just mångfaldsperspektivet. Det gick 

dock inte att applicera mångfaldsperspektiven till samtliga frågor.   
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Bilagor 

Bilaga1 
 

Enkätundersökning om svenska elevers syn på ämnet religion 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna frivilliga undersökning. 

Information om enkäten: Enkäten består av 9 frågor kopplade till religionsämnet där du i vissa 

fall enbart behöver markera med ett kryss och i vissa fall utveckla ditt svar med några få och 

korta meningar. Syftet med undersökningen är att göra en jämförelse av svenska elevers svar med 

åtta europeiska länders svar för att finna likheter och/eller skillnader. Även kopplingar till syftet i 

läroplanen Lgr11 kommer att utföras för att se om svaren stämmer överens med syftet. 

Vikten av att utföra en studie som denna är för att studera hur svenska elever ställer sig gentemot 

europeiska länder ifråga om religionsämnet.  

Enkäten kommer att samlas in och bevaras så att enbart jag har tillgång till dem. En 

sammanställning av era svar kommer att göras för att sedan ställas mot de europeiska svaren. När 

uppsatsen där denna undersökning ingår, är godkänd kommer allt material att förstöras. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Urvalet och orsaken till att just du har tillfrågats att delta i denna studie beror på att du som en åk 

9 har längst erfarenhet av religionsämnet. Deltagandet kommer att bestå av fyra klasser i åk 9. 

Tidsåtgången bör inte vara mer än 15 minuter, inget obehag för din del kommer att upplevas vid 

besvarandet av frågorna. Vid intresse över resultatet kan detta delges. 

Gällande konfidentialitet/sekretess så finns det ingenting i denna undersökning som går att 

koppla till dig, vilken skola du går i eller vilken stad du bor i. Det är en helt anonym enkät där inte 

ens undertecknad kommer att veta vems svar som är vems. Ditt deltagande är frivilligt och du 

kan avbryta ditt deltagande när som helst utan förklaring och det kommer inte att påverka 

slutresultatet av denna studie. 

 

 

 

  



 
 

Frågeformulär för skriftlig enkätundersökning   

Ålder …......   

Årskurs ….......  

   

Jag skulle vilja ställa några frågor till dig gällande din syn på religion i skolan och skolans 

religionsundervisning. Jag vill gärna veta din åsikt då det är viktigt för mig och min undersökning att 

få veta vad du tycker gällande dessa frågor.  

Tack för ditt samarbete!   

 

1.   Hur viktigt tycker du det är att religionsämnet finns kvar som ett obligatoriskt ämne?  

              Sätt ett kryss på linjen som stämmer överens med din åsikt:   

             1--------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10  

     Helt oviktigt                            Ganska viktigt                                        Mycket viktigt    

         

         

2. Varför ska man läsa religionskunskap i skolan, tycker du? 

(Kryssa bara i ETT förslag) 

....... a. För att få ökad förståelse om olika religioner som gör det lättare att leva sida vid sida 

....... b. För att lära sig respektera andra människor. 

....... c. För att bli mer religiös.  

....... d. För att föra vidare och bevara religiösa traditioner. 

....... e. Det finns ingen nytta alls i att läsa religionskunskap i skolan. 

....... f. Annat, nämligen ......................................................................................................................... 

 

 

 

 

         



 
 

3. Vilket av de samhällsorienterade ämnena anser du vara viktigast? 

Numrera från 1-4, där 1 är viktigast och 4 det ämne du anser vara minst viktig. 

....... a. Historia 

....... b. Religion 

....... c. Geografi 

....... d. Samhällskunskap 

               

  4. Pratar du om religion med dina vänner?  

             Sätt ett kryss där ditt svar stämmer bäst överens.   

    1--------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10  

Aldrig                                          Ibland                                                       Ofta   

      

5. Tror du att människor från olika religioner kan leva med varandra?  

               Sätt ett kryss nedan:   

              Ja ….....   Nej ….....  Vet inte/har ingen åsikt ….....  

             Om du kryssat nej ovan, var vänlig och förklara din åsikt med högst 3 meningar.  

 ….......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

          

  6. Tycker du att alla elever ska få likadan religionsundervisning, även om eleverna tillhör olika 

religioner/samfund? 

............  a. Ja 

............ b. Nej 

............ c. Ja men elever med en annan religion än svenska kyrkan bör få läsa extra om sin religion. 

........... d. Vet ej.  

            

          



 
 

  7. Tänk dig att du är en av personerna som kan bestämma på skolan.  

       Borde det finnas en plats på skolan där eleverna kan utöva sin religion?  

               T.ex. ett bönerum. Sätt ett kryss nedan:   

               Ja ….....  Nej …..... Vet inte/har ingen åsikt ….....  

              Skriv gärna ned din åsikt med högst 3 meningar.   

 ….......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

            

             

 8. Om religion lärs ut i skolan: Vad tycker du att eleverna borde lära sig?  

                Skriv ned 3 önskningar!  

                1. …......................................................................................................................  

                2. …......................................................................................................................  

                3. …......................................................................................................................   

             

9. Religion i skolan!  

                Borde undervisande lärare i religion ha en religiös tro?  

                Sätt ett kryss nedan:   

                Ja ….....  Nej ….....  Vet inte/har ingen åsikt ….....  

                Skriv gärna ned din åsikt nedan med högst 3 meningar:   

….......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................   

 

Tack än en gång för din medverkan!   

 

 



 
 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

..................................................................         ........................................................................ 

Ort/datum                                                         Ort/datum 

....................................................................       ......................................................................... 

Karina Gutierrez                                                Gull Törnegren 

Kontaktuppgifter har tagits bort i denna kopia för att bevara privata uppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 
 

  Annexe: Questionnaire (English Version) 

  Questions for written questionnaire 

           Number/Code: ............... 

Age .......... 

Boy...         Girl... 

School: .......... 

Grade: .......... 

Religion/confession/denomination: .......... 

world view (eg. atheistic, or other) .......... 

Born in which country .......... 

Languages spoken in family-life .......... 

 

We'd like to ask you some questions concerning religion or faith. We just like to get to know your 

opinion; it is important for us to know what you personally think about these issues. If possible, 

please write down your answer in complete sentences. Thank you very much for your cooperation! 

1. If you hear the words a) Religion and b) God: what comes to your mind? 

a) Please write down 3 to 6 words, which you feel  relevant  for "religion".  

b) Please write down 3 to 6 words, which you feel to be relevant to "God". 

c) How important is religion/God for your personal life? Can you write down one whole sentence (or 

even  more), which could illustrate your position? 

2. How did you get to know about religions? 

Please underline one or several of the following possibilities: 

family, friends, school, media, places of worship? (Or other possibilities? Please write it down: ..........) 

Could you explain, how that was (what you experienced, what you got as information)? 

3. Do you talk about religion with your friends? 

If no, why not? Please explain: ..... 

If yes, what is interesting in talking about religion? And on which occasions do you have such talks? 



 
 

 

 

4. What are your experiences with your own religion and with the religions of others? 

Could you please write down examples of good and/or bad experiences? 

5. Do you think that people from different religions can live together? 

Please explain, what you think (and add an example). 

6. Imagine you are a person who can decide on school-matters. 

Should there be a place for religion at school? Please explain, why, or why not. 

7. If religion is taught at school: What do you think students should learn about religions? 

Please write down three wishes! 

8. Religion at school! Please write down your opinion in view of the following two questions: 

a) Should teachers have a religious faith? Please write down your opinion. 

b) Should all pupils be taught together, irrespective of differences in belief or world views? Or should 

the pupils be separated when it comes to religion at school? Please give your opinion in general and 

add an example, why you have that opinion! 

You've already written down a lot about the significance of religion. But it might be possible that our 

questions have left out something very important. So is there something else you would like to tell us 

about? Please write it down, whatever it is. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


