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Abstract 
Syftet med föreliggande undersökning är att undersöka tio gymnasieelevers 
uppfattningar om religion och religionsundervisning utifrån Gilhus och Mikaelssons 
teori om förståelsehorisonter och paradigm.. Denna studie är kvalitativ och i 
undersökningen används intervjuer av elever från årskurs 2 och 3 på en 
gymnasieskola. 10 elever intervjuades och deras syn på religion visar sig vara en syn på 
en högre makt eller Gud. De ser på religionsundervisningen som viktig, då den tar 
död på främlingsfientlighet och ger kunskap. Eleverna vill att undervisningen 
mestadels ska bestå av att lära sig om olika religioner och möte med religiösa 
människor. Undersökningen kan bidra till större undersökningar i ämnet, men även 
skapa en syn på hur några elever från en gymnasieskola ser på religion och 
religionsundervisning.  
 
 
 
Nyckelord: religion, religionsundervisning, elevers syn 
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1. Inledning 
 
I gy11, kan man läsa om religionskunskap som ämne. Där står det att ämnet har sin 
vetenskapliga förankring i religionsvetenskapen men att ämnet också är 
tvärvetenskapligt, som betyder att det innehåller olika vetenskapsgrenar. Ämnet 
handlar om hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i både ord och 
handling. Även hur människor formulerar och förhåller sig till så väl etiska som 
existentiella frågor. I gy11 står det att undervisningen i ämnet religionskunskap ska 
bidra till att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner, livsåskådningar 
och etiska förhållningssätt samt olika tolkningar vad gäller dessa. Att man ska ha 
kunskaper och förståelse för kristendomen och dess traditioner då de har särskild 
betydelse för de är förvaltade i den värdegrund som skolan utformat och som även 
präglar samhället. Lärarna ska ge eleverna möjligheten att reflektera och analysera 
kring människors trosföreställningar och värderingar men också ge dem möjligheten 
att utveckla förståelse och respekt för andra människor och deras sätt att leva. 
Öppenhet ska prägla undervisningen detta gällande bl.a. livsstilar, livshållningar och 
människors olikheter. Eleverna ska även utveckla en beredskap i att förstå och leva i 
ett samhälle som är präglat av mångfald. Eleverna ska även få möjlighet till att 
diskutera religion med vetenskap, skapelse och evolution. Undervisningen ska leda till 
att eleverna utvecklar kunskaper om människors moraliska förhållningssätt och hur 
det kan motiveras utifrån olika religioner och livsåskådningar. De ska även utveckla 
respekt gentemot människors värderingar och trosföreställningar. De ska även få 
möjlighet att analysera och värdera hur olika religioner kan förhålla sig till bl.a. 
etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.1 Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det 
svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, 
som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som 
verkar där. 2 
 
Den nya läroplanen visar tydligt hur religionsundervisningen ska ske i 
gymnasieskolan. Men hur ser gymnasieelever själva på religion och 
religionsundervisning? Genom åren har mycket forskning gjorts kring elevers 
uppfattning av religion och religionsundervisningen i skolan. Detta arbete kommer ge 
en bild av vad elever på en gymnasieskola har att säga om detta. I denna uppsats ska 
tio gymnasielever ge sin syn på religion och religionsundervisning.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 137 

2 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s.137 
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1.1. Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka tio gymnasieelevers uppfattningar om 
religion och religionsundervisning utifrån Gilhus och Mikaelssons teori om 
förståelsehorisonter och paradigm, samt att diskutera religionsundervisningens 
utmaningar i förhållande till gymnasieelevernas uppfattning. 

 
 
 

1.2. Frågeställningar 
 

 Hur ser eleverna på religion i dagens gymnasieskola? 

 Hur ser eleverna på religionsundervisningen i dagens gymnasieskola? 
 

 
 

1.3. Metod 
 

Metoden som används i detta examensarbete är kvalitativ. Larsson menar att en 
metod som är kvalitativ, handlar om hur man ska karaktärisera något och hur man ska 
gestalta det.3 Arbetets kärna har varit intervjuerna och utifrån elevernas svar har data 
samlats in och analyserats. Elevernas syn på religion och religionsundervisning har 
tydligt framgått i frågorna, där insamlad data sedan redovisats i form av hur många 
elever som tycker det ena eller andra. Därefter har elevernas syn ställts mot de teorier 
som presenteras i kapitel 3 samt den senaste gymnasieplanen gy11. 
     Vad som undersöks i arbetet är hur elever uppfattar religion och 
religionsundervisningen i dagens gymnasieskola genom intervjuer. Min metod har 
även haft en vinkel där man kan se spår av hermeneutiska traditioner. För att förstå 
något, i detta fall intervjuerna, måste man ha en helhetsuppfattning. Delens betydelse, 
i detta fall frågorna i intervjun, är beroende av helheten i den hermeneutiska 
metoden.4 Fenomenologisk hermeneutik fokuserar på tolkning av intervjuer som text. 
Sedan tolkas texten och den struktureras så att man kan hitta innebörder som ligger 
under ytan. De som sedan har delade berörningspunkter förs sedan ihop med 
varandra till större enheter. Intresset i exempelvis en intervju är inte personen utan 
dennes levda erfarenheter.5 Intervjuerna har delvis behandlats på ett sådant sätt som 
kan kopplas till en hermeneutisk metod. Först lästes varje transkribering igenom, 
därefter kopplades intervjusvaren ihop med varandra för att se hur många elever som 
tyckte på ett sätt. Detta enligt den hermeneutiska traditionen där beröringspunkter 
förs samman till större enheter. På så sätt fick jag fram vilka elever som tyckte lika i 
de intervjufrågor som ställdes. Materialet analyserades sedan utifrån teorierna.  
   
I följande avsnitt presenteras den kvalitativa metoden som uppsatsen bygger på samt 
synpunkter på den valda metoden. 

                                                           
3 Larsson, Staffan. Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, Staffan Larsson 2010, s.7 
4 Larsson, s.10 
5 http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok_Bilaga10.pdf, 2014-12-18 
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1.3.1. Intervjuer som metod för insamling av material 

Ejvegård menar att när man vill ta reda på åsikter, tyckande eller uppfattningar kan 
man använda sig av intervjuer. Intervjuer brukas allt mer när det gäller att samla in 
uppgifter till uppsatser eller examensarbeten. Intervju som teknik kan användas inom 
vilket ämne som helst.6 Han menar även att intervjuer kan ta tid både när det gäller 
det empiriska planet och vad gäller bearbetning. Förberedelsen är mycket viktig.7 
Kvale och Brinkmann menar att intervjun visar undersökningspersonens synvinkel på 
frågor och att det söker svar ur deras egna erfarenheter och värld.8 Vilket är vad jag 
velat komma åt i mitt arbete. Det är elevernas egna erfarenheter som besvarar 
frågeställningen i mitt arbete. Kvale och Brinkmann menar även att en intervju är ett 
samtal som har en struktur och ett syfte. I detta fall att undersöka elevers syn på 
religion och religionsundervisningen. Forskningsintervjun blir inte ett samtal mellan 
likställda parter då det är forskaren som kontrollerar situationen.9 Situationen kändes 
kontrollerad av mig som intervjuare och respondenterna svarade så tydligt de kunde 
på frågorna.  
     Ejvegård menar att använda sig av inspelningar kan vara bra, men också 
hämmande för den som blir intervjuad. Anteckningar kan också vara hämmande. 10 
Kanske mindre hämmande idag med tanke på vår digitaliserade värld, men ändå värt 
att nämnas. I intervjuerna valde jag att avstå från anteckningar då elevernas svar var 
väldigt tydliga. Det fanns ingen upplevelse av att inspelningen verkade störa 
respondenten. Ejvegård menar även att det finns en del fällor man som intervjuare 
kan hamna i. Kommer man jäktad eller nervös till intervjun smittas det lätt av på 
respondenten och kan påverka resultatet. Intervjuaren ska alltid sträva efter en neutral 
och objektiv attityd, men får inte verka kylig eller avståndstagande.11 Vid första 
tillfället av intervjuerna blev det stressigt och nervöst. Respondenternas svar var här 
lite mer otydliga än i kommande intervjuer, vilket delvis kan ha påverkat svaren 
eleverna gav. 
     Dahmström menar att när man gör intervjuer är det lättare att få djupare svar på 
frågorna än i en enkät. Hon menar att om något är oklart i en intervju kan man alltid 
fråga undersökningspersonen och få svar direkt. Detta till skillnad från enkäter där 
oklarheter inte kan redas ut på samma enkla sätt. Detta kan ge upphov till 
felmätningar.12 Först var det tänkt att till arbetet använda sig av en enkät men det 
ändrades till intervju då uppsatsens frågeställning krävde mer öppna frågor och svar 
av eleverna. Därför valdes intervjun som kvalitativ metod i uppsatsen. Och som 
Dahmström påpekar så är det lättare att med intervjuer få djupare svar på frågorna. 
Arbetet har genom intervjuerna fått mer öppna svar från eleverna och har varit till 
stor hjälp för arbetet och för att kunna svara på frågeställningen.    
 
 
 

                                                           
6 Ejvegård, s.50 
7 Ejvegård, s.51-52 
8 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, Författarna och studentlitteratur 
2009, s.17 
9 Kvale & Brinkmann, s.19 
10 Ejvegård, s.51-52 
11 Ejvegård, s.51-52 
12 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport – Att göra en statistisk undersökning, Karin Dahmström 
och studentlitteratur 1991, 2011 
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1.4. Avgränsning, tillvägagångssätt och material 
I detta avsnitt presenteras hur arbetet avgränsats, hur jag har gått till väga och vilket 
material som använts.  
 
För att avgränsa arbetet har elever från en gymnasieskola intervjuats. Eleverna blev 
tillfrågade av en lärare och de fick själva välja om de ville delta eller inte. Slumpen 
gjorde att det blev fem män och fem kvinnor. 12 stycken intervjuer var planerade och 
10 stycken genomfördes pga. tidsbrist inför kommande jullov på gymnasieskolan. 
Dessa elever gick i årskurs 2 och 3. Varför elever i årskurs 2 och 3 valdes är för att då 
har eleverna redan haft eller har religionskunskap 1 vilket var ett krav för val av 
intervjupersoner. Intervjuerna gjordes i två omgångar på gymnasieskolan. Vid 
intervjun användes en intervjuguide med två teman, den första var temat religion och 
den andra religionsundervisningen, som eleverna även fick ta del av och se över innan 
intervjun började. Intervjun strukturerades upp där efter. Dessa teman var utformade 
efter frågeställningen i uppsatsen. Där efter spelades varje intervju in och 
transkriberades allt efter som. Fiktiva namn användes under transkriberingen och 
dessa var sedan utgångsmaterialet för arbetet tillsammans med den teoretiska 
forskningen och gy11.   
     Intervjuernas utformning var delvis semistrukturerad, se bilaga 2, där samma 
frågor ställdes till samtliga intervjupersoner och där de själva kunde svara fritt kring 
frågorna. Ibland ställdes någon fråga som passade in i samtalet med eleven, som inte 
ställdes till alla. Någon fråga var även strukturerad men där ställdes fler frågor utifrån 
svaret eleven gav. Intervjuerna genomfördes med var och en av eleverna och pågick i 
ca 10 min, vissa var något kortare och andra längre. Samtliga intervjuer spelades in. 
Efter några intervjuer transkriberades det inspelade materialet. I transkriberingen 
användes påhittade namn pga. anonymiteten.  
     Materialet som huvudsakligen använts är de intervjuer med eleverna och 
transkriberingarna som gjordes efteråt. Men även litteratur till avsnittet tidigare 
forskning teorier om religion och religionsundervisning. Relevanskriterierna som 
användes för att leta fram litteratur var att det skulle vara forskning kring religion och 
religionsundervisning. Bl.a. hur man kan se på religion och religionsundervisning i 
några teorier kopplat till olika förståelsehorisonter. Så även i religionsundervisningen. 
Hur den utvecklats genom åren och vad man använder sig av för teman inom 
undervisningen. Även läroplaner i samband med religionsundervisningen har 
studerats för att få en överblick. Litteraturen har även bidragit till intervjufrågorna.   
     
 

1.5. Urval 
I arbetet har ett urval gjorts och nedan presenteras det urval som ligger till grund för 
undersökningen.  
 
Jag kontaktade en gymnasieskola, vi kan kalla den Betagymnasiet. Skolan består av ca 
1500 elever och ca 150 lärare. Gymnasiet har 13 nationella program. De kriterier som 
eleverna skulle ha för att få delta i intervjun var att de skulle gå på det utvalda 
gymnasiet, de skulle gå i årskurs 2 och 3 och de skulle ha läst religionskunskap 1. 
Anledningen till varför den gymnasieskolan valdes var för att den var lagom stor för 
min undersökning. Totalt valdes 12 elever ut för en intervju som beräknades ta ca 20 
min men tog mellan 10-15 min. Eleverna blev tillfrågade av en lärare på skolan och 
fick om de ville ställa upp på intervjun. Dessa elever kom från två olika klasser, en 
klass gick andra året på gymnasiet och en gick tredje året. I valet av elever ville jag ha 
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en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Slutligen blev det slumpartat 5 kvinnor 
och 5 män som intervjuades.    
 
 

1.6. Forskningsetik 
Nedan presenteras kort om forskningsetik och hur arbetet gått till väga för att följa 
vissa riktlinjer inom forskningsetiken.  
 
När ett arbete involverar andra människor, som i detta, är det av största vikt att det 
sker etiskt korrekt. Under ett arbete är det viktigt att människorna som ska delta i 
studien är medvetna om vad arbetets huvudsakliga syfte är och vad deltagandet 
innebär för de människor som ställer upp.13 Ett informationsbrev skrevs i samband 
med att detta arbete genomfördes. Varje elev fick samtidigt som intervjun ett 
informationsbrev, se bilaga 1, som de fick läsa igenom. I informationsbrevet fanns 
information om syftet med uppsatsen. Allt deltagande i en studie ska alltid vara 
frivilligt.14 Informationsbrevet garanterade även deras anonymitet och att det var 
frivilligt för dem att ställa upp. Detta informationsbrev lästes upp gemensamt med 
varje enskild elev innan intervjun började. Tanken med att gemensamt gå igenom 
informationsbrevet var för att vara säker på att de var medvetna om att det var 
frivilligt att ställa upp och att de när som helst kunde avbryta intervjun utan några 
som helst konsekvenser av det.   
 
 
 

2. Tidigare forskning 
Följande presenterar fyra olika forskningsprojekt som involverat elevers syn på 
religion och religionsundervisning. Först presenteras studier gjorda utomlands och 
övergår därefter till studier som gjorts i Sverige. Den första studien handlar om hur 
elever i Europa ser på religion men även hur de ser på religionsundervisningen. Den 
andra studien är gjord i Spanien och handlar om hur elever ser på religion och på 
Gud. Den tredje studien är gjord i Sverige av en känd professor i pedagogik vid namn 
Sven Hartman. Hans studie tillsammans med Ed Tullie Torstensson, docent i 
pedagogik, handlar om barns syn på livsfrågor. Den fjärde studien är också gjord i 
Sverige och handlar om tonåringars perspektiv på religionskunskap och behandlar 
frågor som hur elever ser på religionsundervisningen.  
 
Ina ter Avest, forskare och lektor i religionslära, Dan-Paul Jozsa, forskare i 
religionslära och islamlära, Thorsten Knauth, professor i religionslära, Javier Rosón, 
forskare på Casa Árabe och Geir Skeie, professor på Faculty of arts  and education, 
har skrivit en bok med titeln Dialogue and Conflict on Religion. Studies of Classroom 
Interaction in European Countries. När det gäller denna studie har forskarna gjort ett 
väldigt stort och omfattande arbete. Deras studie bygger på forskning de gjort i hela 
Europa. Deras forskning är intressant för mitt arbete då det handlar om hur elever ser 
på religion och religionsundervisning. Studien är empirisk och studerar hur religiösa 
olikheter kan användas i undervisningen utan att skapa konflikter eller utanförskap. 

                                                           
13 Forskningsetiska anvisningar för examens- 
och uppsatsarbeten vid Högskolan 
Dalarna, 2013 
14 Forskningsetiska anvisningar för examens- 
och uppsatsarbeten vid Högskolan 
Dalarna, 2013 
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Åldern på eleverna som deltagit i undersökningarna är mellan 14 och 16 år. Deras 
studie visar att de flesta elever runt om i Europa såg sig som väldigt öppna och 
accepterande gällande andra människors religiösa livsåskådning. Eleverna menade 
även att det var lätt att leva med människor med andra religiösa livsuppfattningar och 
att det var lätt att hålla det fredligt. De frågar sig även om allt då är bra i samhället och 
om man genom att skapa respekten i klassrummet skapar fredligare vuxna. Men det 
visar sig att så inte är fallet. Även om de flesta eleverna visar en respekt gentemot 
andra religioner så finns det fördomar mot vissa specifika religioner. Författarna 
menar att lärarnas jobb blir att undervisa om religioners historiska bakgrund för att 
försöka minska dessa fördomar, och det är en viktig del i lärarnas yrke.15 Författarna 
menar även att religion som ämne i skolan är extra viktigt i Europa för att skapa 
förståelse och för att förhindra utanförskap. Detta för att Europa blivit så pass 
mångkulturellt. Att skapa förståelse är viktigt för att man ska kunna leva 
tillsammans.16 
 
 
Gunther Dietz, forskare och professor i interkulturella studier, Javier Rosón Lorente 
och Francisca Ruiz Garzónm, professor på universitet i Granada har i boken 
Encountering religious pluralism in school and society skrivit en artikel om ungdomars syn på 
religion och religionsundervisningen i Spanien. När det gäller denna studie har 
forskarna undersökt ett land, Spanien. Arbetet är även här ganska omfattande då ett 
helt land studerats. Deras forskning är intressant för mitt arbete då de specifikt 
studerar ungdomars syn på både religion och religionsundervisningen. Detta är den 
första artikeln skriven om ungdomars syn på ämnet i just Spanien.17 Vissa av eleverna 
såg religion kort och gott som tro, att ha en tro eller att tro på något. De som tillhörde 
den kategorin svarade i samband med ordet religion även fred, kärlek, solidaritet och 
respekt. Andra elever såg religion som att vara lydig Gud, att bli lärd och kunskap. De 
som tillhörde den kategorin svarade även att de associerade religion med böner och 
mirakel men nämnde också vissa ritualer. Andra elever kopplade ihop religion med en 
gudom, gud eller något allsmäktigt. Ibland associerar även eleverna till skolans 
religionsundervisning. Förutom de elever som svarade i neutrala termer svarade de 
övriga eleverna efter vilken tro de själva utövade. För några elever var Gud även 
associerat med lögner, hjärntvätt och att tjäna pengar.18 Författarna kommer fram till 
att det är en stor blandning av erfarenheter och bakgrunder hos eleverna som verkar 
forma elevernas syn på religion och Gud. De flesta eleverna verkade inte tycka att det 
var svårt att prata om religion. Endast ett fåtal tyckte att religion var en privat sak som 
man höll för sig själv. Frågan som verkar vara populär att diskutera är om Gud finns 
eller inte.19 De flesta tyckte att människor med olika religiösa bakgrunder till trots 
fungerande bra tillsammans. Medan en liten del sa att olika religiösa bakgrunder 
skapar konflikter. De eleverna menade att de religiösa olikheterna skapade konflikt. 
När författarna frågar eleverna kring deras religionsundervisning verkar den största 
anledningen till att ha religion i skolan vara att få lära sig om sin egen religion, läsa 
bibeln och få lära sig om Jesus. Eleverna menar då i inlärningssyfte och inte dyrkan. I 

                                                           
15 Avest, Ina ter. Jozsa, Dan-Pau. Knauth, Thorsten. Rosón, Javier & Skeie, Geir. Dialogue and Conflict on 
Religion. Studies of Classroom Interaction in European Countries, Waxmann Verlag GmbH, 2009, s.7-8 
16 Avest, Jozsa, Knauth, Rosón & Skeie, s.10 
17 Dietz, Gunther. Lorente, Javier Rosón & Garzón, Francisca Ruiz, Religion and education in the view of 
spanish youth: the legacy of mono-confessionalism in times of religious pluralisation i Encountering religious pluralism in 
school and society, Waxmann verlag GmbH 2008, s.21 
18 Dietz, Gunther, Lorente & Garzón, s.30-31 
19 Dietz, Gunther, Lorente & Garzón, s,35 



 

10 
 

grundskolan verkar det vara viktigt att lära sig om andra religioner och andra 
människor seder och lära. Till skillnad från de konfessionella skolorna där eleverna vill 
lära sig om sin egen religion.20 Att komma ihåg är att de flesta är muslimer eller kristna 
katoliker i Spanien.21  
 
Hartman och Torstenssons studie kring barns syn på livsfrågor är också viktig och ger 
en inblick i hur barn och ungdomar tänker kring livsfrågor och deras egen 
livstolkning. Även denna studie är omfattande. Här studeras dock lite yngre barn och 
ungdomar. Men är fortfarande relevant för arbetet. Sven Hartman, professor i 
pedagogik och Ed Tullie Torstensson, docent i pedagogik har i sin bok Barns tankar 
om livet forskat kring barns och ungdomars uppfattning kring livsfrågor och hur de gör 
sin tillvaro begriplig. Tankar om tid och rum, verklighetens fundament och 
människolivets grundvillkor har enligt författarna engagerat människan i alla tider. 
Barnen och ungdomarna som intervjuats i boken är 8-16 år. Den frågeställning som 
forskningen vilar på är; vad tänker barn och ungdomar om livet, hur de skapar 
mening i sin tillvaro och hur ser deras livstolkning ut.22 Materialet författarna använt 
sig av i sin forskning består av en rad tidigare forskningsprojekt som de tidigare 
jobbat med. Dessa innefattar barns och ungas egen syn på världen och mer än 1000 
barn och unga har deltagit.23 De har valt att föra samtal med eleverna och gå 
runvandringar i skolmiljön.24 Författarna menar att barn reflekterar över sina liv och 
de vill göra tillvaron begriplig. Deras bilder av världen överensstämmer inte med nya 
erfarenheter, detta gör att de reflekterar väldigt mycket. Författarna menar att man 
kan tolka det som att de på så sätt utvecklar en livstolkning och sig själva.25 En av de 
många frågorna som författarna ställer handlar om vad barnen ser som viktigast i 
skolan. Man menar att kunskapsvärlden är förlagd till lektionen, och det är meningen 
att barn och ungdomar ska lära sig något genom undervisningen.26 Genom samtalen 
med barn kommer författarna delvis fram till att om man utvecklar undervisningen i 
skolan med inriktning på barns och ungdomars livsfrågor och filosofiska reflektioner 
så skapar man en bättre och tryggare miljö för barnen.27 Deras undersökning visar att 
alla barn reflekterar över sina liv. Samtidigt strävar de efter att vidga sina horisonter 
och göra världen begriplig. Författarna menar att barn och ungdomar inte behöver 
hjälp med att undvika livstolkningskonflikter, snarare att hantera dem.28   
 
Elsie Davidssons studie kring elevers uppfattning av religionsundervisningen i skolan 
blir en viktig del i arbetet då det även undersöks detta arbetet. Även här ser vi en 
omfattande studie som studerat olika delar av Sverige. Elsie Davidsson, adjunkt på 
högstadiet i Bankeryd, har skrivit en bok med titeln Religionskunskap i tonårsperspektiv. 
Hennes syfte med projektet var att undersöka elevernas upplevelser av sin 
religionsundervisning i grundskolan.29 I sin undersökning utgår hon från lgr 80.30 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät som 300 elever i årskurs 9 
besvarade. Davidsson menar att det kunde varit önskvärt att ett större antal elever 

                                                           
20 Dietz, Gunther, Lorente & Garzón, s.39-40 
21 Dietz, Gunther, Lorente & Garzón, s.21 
22Hartman & Tullie, s. 9-10 
23 Hartman & Tullie, s.10 
24 Hartman & Tullie, s.26 
25 Hartman & Tullie, s.191 
26 Hartman & Tullie, s.56 
27 Hartman & Tullie, s.191-192 
28 Hartman & Tullie, s.191 
29 Davidsson, Elsie. Religionskunskap i tonårsperspektiv, Elsie Davidsson 1989,  s.85 
30 Davidsson, s.7 
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deltagit i undersökningen. Hon har delat ut enkäten till elever i olika län och försökt 
att välja olika orter med olika samhällsstrukturer ur både social och religiös vinkel.31 
Eleverna fick sedan i enkäten värdera ämnet religionskunskap i en 5-gradig skala och 
65 % anser att deras eget intresse ligger till grund för värderingarna de valt. Lärarens 
roll anses av ett stort antal elever vara viktig för ämnesintresset. Ca 30 % av de 
tillfrågade eleverna ansåg att de varit delaktiga i planering av ämnesinnehåll och 
metoder. 4 av 5 elever har erfarenhet av samverkan mellan kyrka och skola. Men det 
är endast 2 av 5 som tycker att det är värdefullt. Kunskapen om kristendom värderas 
av eleverna högt eftersom de lever i ett land där kristna värderingar är centrala. 
Eleverna menar även att kristendomen inte får tillräckligt med utrymme i 
undervisningen.32  
 
Kristoffer Rosvall har i sin avhandling ”Tradition och religion kanske 
känns gammalmodigt” – En kvalitativ studie om gymnasieungdomars konstruktion av religion från 
2012 undersökt hur svenska gymnasieungdomar talar om religion och religiösa 
människor med utgångspunkt i de högt ställda målen i kursplanen för 
religionskunskapsämnet för både gymnasiet och högstadiet. För att undersöka det har 
han intervjuat gymnasielever som antingen läste religionskunskap A eller B. I 
intervjuerna delade han upp eleverna i fyra olika grupper. Dessa intervjuer var 
genomförda i tre olika kommuner. I analysen har han utgått från Edward Saids 
diskurs där ”västerlandet” ses som positivt medan ”orientalen” ses som negativt. 
Analyserna han gjort visar stereotypiska uppfattningar bland eleverna gällande 
religion. Eleverna uppfattar även religion som negativ och en bidragande orsak till 
krig. Han kommer även, genom intervjuerna, fram till att eleverna ser religiösa 
människor som något annat än ”svensk” då andra religioner än kristendomen får 
statuera som exempel.  Han menar även att religionslärarna tydligt följer syftet med 
ämnet till eleverna även om de verkar misslyckas med att förmedla det. Detta då 
eleverna talar om religion enligt stereotypa föreställningar. Han ser det som ett 
problem i både skolan, samhället och i forskningen som bör tas itu med.33  
 
 
 

3. Teorier om religion och religionsundervisning 
 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur 10 ungdomar på 
gymnasiet uppfattar vad religion innebär och hur de ser på dagens 
religionsundervisning. Som ett första led i detta kommer jag att presentera några 
teorier om religion och sedan några teorier om religionsundervisning för att sedan se 
om teorin fortfarande är applicerbar på elevers syn.   
 
 

3.1. Teorier om religion 
När det gäller olika teorier kring religion har några äldre teorier valts ut till arbetet. 
Teoretikerna är sedan uppdelade efter tre olika förståelsehorisonter. Den första som 
presenteras är essentialistisk förståelsehorisont, den andra är reduktionistisk 
förståelsehorisont och den tredje och sista är hermeneutisk förståelsehorisont.  
                                                           
31 Davidsson, s.85 
32 Davidsson, s.87 
33 Rosvall, Kristoffer. ”Tradition och religion kanske 
känns gammalmodigt” – En kvalitativ studie om gymnasieungdomars konstruktion av religion, 
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:606743/FULLTEXT01.pdf, 2015-01-20 
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Gilhus och Mikaelsson menar att religionsvetenskapens studieprojekt blir mer 
problematiska på grund av att religion är något abstrakt och begreppets innebörd 
något flytande. Ur facksynpunkt har religion uppfattats på många olika sätt. Därför 
måste man göra klart vilka teoretiska sammanhang man talar utifrån och sedan 
bestämma vilka kännetecken religionsbegreppet ska ha. Definitionerna är beroende av 
vilka förståelsehorisonter och teoretiska perspektiv de förhåller sig till. Tre 
förståelsehorisonter som de tar upp är essensialistisk som utgår från att religionen har 
en essens, reduktionistisk som menar att religion kan reduceras till något som inte är 
religion och hermeneutisk som handlar om tolkning.34 Dessa tre förståelsehorisonter 
kommer att användas i uppsatsen för att kategorisera de olika teoretikerna. Under 
varje rubrik kommer även en kortare beskrivning av varje förståelsehorisont.    
 

3.1.1. Vetenskapliga paradigm 

 
Gilhus och Mikaelsson ställer sig frågan vad religion egentligen är. De menar att 
frågan kan verka enkel men att de flesta har en föreställning av vad religion är och då 
används religion ganska lättvindigt utan någon djupare tanke kring begreppet. På 
norska är religion ofta ett begrepp som är synonymt med kristendomen. När man 
tidigare hade religion på skolschemat läste man biblisk historia, troslära, katekesen 
och psalmer. Då fanns det en grundläggande skillnad mellan ”vår” religion och 
andras. Andras religion sågs ofta då som hedendom eller vidskepelse. Det innebär att 
religion är ett begrepp som både är ett västerländskt och eurocentriskt som i 
synnerhet används för att beskriva kristendomen, men även något som forskare 
använder för att på ett neutralt sätt kunna beskriva, analysera och jämföra alla 
religioner. Däremot menar Gilhus och Mikaelsson att fackuttrycket religion nog ändå 
bär med sig underförstådda betydelser som kanske inte erkänns fullt ut. Den språkliga 
betydelsen av ordet religion har två olika förklaringar, den romerska författaren 
Cicero tolkar det utifrån verbet relegera, som betyder läs igen medan den kristne 
Lactantius tolkar det som relifare, att binda samman. Inte ens den ursprungliga 
betydelsen av ordet är entydigt. Vare sig det handlar om upprepning eller något som 
binder samman så är religion något traditionellt.35   
     Gilhus och Mikaelsson talar om tre olika paradigm som varit tongivande för synen 
på religion. Enligt vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn beskriver ett paradigm hur 
forskningen inom ett område, i detta fall religion, följer inarbetade och väl beprövade 
procedurer. Paradigmet förändras inte under en längre tidsperiod och möter heller då 
inga utmaningar. För en längre tid kommer ett paradigm att kunna överbrygga 
teoretiska och metodologiska skillnader så väl som hålla möjliga konflikter på avstånd. 
På längre sikt kommer sedan ny empirisk utveckling att göra paradigmet ostadigt och 
ett nytt träder in och byter under en längre tid ut det gamla. Det rådande paradigmet 
kallas för religionsfenomenologiskt. Ett nytt paradigm är dock på väg att avlösa det 
religionsfenomenologiska, det kulturvetenskapliga.36 Både James Frazer och Mircea 
Eliades arbeten är prototyper för både det evolutionistiska och det 
religionsfenomenologiska paradigmet. Det religionsfenomenologiska paradigmet är en 
modell där den troende medlemmen utgör det hela. Detta är den berömda homo 
religiosus som Mircea Eliade tagit fram. Den troendes erfarenheter handlar om en 
djup och religiös essens. Dessa erfarenheter underbygger sedan detta paradigms 

                                                           
34 Gilhus, Ingvild Saelid & Mikaelsson, Lisbeth. Nya perspektiv på religion, Natur och Kultur 2003 s.32 
35 Gilhus & Mikaelsson, s.27-28 
36 Gilhus & Mikaelsson, s.49 
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uppfattningar om vad religion är. Förutom detta förutsätter även denna modell att 
religionen har en systematisk karaktär där de olika delarna har en harmonisk och 
inbördes bekräftande relation där både kosmologi, mytologi och ritualer reflekterar 
varandra och tillsammans bildar en helhet. Det fenomenologiska paradigmet passar 
bäst in på organiserade religioner och inte lika bra på oorganiserade. Paradigmet 
passar bättre in på kristendomen än på t.ex. new age. Inom detta paradigm finns 
också en uppfattning om att religion är ”det goda”, vilket vi idag kan se att det inte 
alltid är. Religion är inte alltid bra för människor då den även kan förtrycka, utnyttja 
och döda.37  
     Det kulturvetenskapliga paradigmet bidrar till att se religion som omfattande 
kulturella kretsar där både den religiösa och den icke-religiösa människan finns med. 
Den troende med sin uppfattning finns med men enligt det kulturvetenskapliga 
paradigmet är inte denne den enda som är bärare av religion. Religion existerar som 
ett område där olika aktörer kommunicerar gällande föreställningar, handlingar och 
värderingar. Övergångarna mellan de religiösa och icke-religiösa är flytande. Poängen 
är att hela fältet blir föremål för forskning. I det kulturvetenskapliga paradigmet ser 
man de väsentliga delarna av det som religion handlar om även i icke-religiösa 
samband. Religiösa symboler, myter och ritualer uppträder även i icke-religiösa 
sammanhang och religion är invävd tillsammans med icke-religiösa sektorer i 
samhället, men även i kulturella processer som inte primärt är religion. Syftet med att 
gå från ett religionsfenomenologiskt paradigm till ett kulturvetenskapligt är att även 
betrakta religion som en integrerad del av kultur och samhälle. Man betonar istället 
studiet av människor istället för gudar, en mångfald av källor istället för heliga skrifter 
och vanligt folk istället för en elit. Ett kulturvetenskapligt paradigm bidrar till att flytta 
forskningen av religion från himlen till jorden.38  
 

3.1.2. Essentialistisk förståelsehorisont  

Gilhus och Mikalesson beskriver den essentialistiska förståelsehorisonten som att den 
utgår från att religionen har speciella karaktäristiska egenskaper som bara finns hos 
religionen. Denna essens är i första hand en gudsföreställning, gudsdyrkan eller 
uppfattningar om en helig verklighetsdimension. Det som religionen refererar till är 
något som överskrider både det mänskliga och det vetenskapliga. Religionen framstår 
alltså som sui generis. Det innebär att religion som fenomen är av en säregen art och på 
så sätt uttrycker sig enligt sina egna förutsättningar. Religionen kan enligt denna 
förståelsehorisont inte reduceras till något annat. I den essentialistiska 
förståelsehorisonten fokuserar man på frågan vad religion egentligen handlar om.39 
Gilhus och Mikaelsson förklarar:  
 

Inom denna förståelsehorisont har det visat sig svårt att inte hamna i en ospecificerad 

teologisk uppfattning där det heliga framstår som en transcendent kategori med sitt eget 

upphöjda liv.40  

 

När man vill klargöra det heliga sätter man det i motsats till det profana. Men det är 
svårt att bli klok på det menar Gilhus och Mikaelsson då det inte heller säger så 
mycket. Då har man två essenser man står emellan och ska definiera. De 
religionshistoriker som har en essentialistisk förståelsehorisont är ofta kritiska till det 
                                                           
37 Gilhus & Mikaelsson, s.50-51 
38 Gilhus & Mikaelsson, s.55-56 
39 Gilhus & Mikaelsson, s.33 
40 Gilhus & Mikaelsson, s.33 
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moderna samhället. Problemet för forskarna är egentligen inte vad religion är utan att 
ingenting längre är heligt.41 
 
Både Eliade, Otto, Jung och Frazer har tydliga essentialistiska drag i sitt sätt att tänka 
kring religion. Deras sätt att se på religion som något heligt är typiskt för den 
essentialistiska förståelsehorisonten. Likaså Frazers syn på försonandet med en högre 
makt. Alla de ovan nämna talar på ett eller annat sätt om en högre makt vilket också 
är ett typiskt drag för den essentialistiska synen.  
     Geels och Wikström har i sin bok Den religiösa människan – Psykologiska perspektiv 
bland annat nämnt Mircea Eliade och att hans och Rudolf Ottos teori om religion går 
ut på att den religiösa erfarenheten är en följd av mötet med något heligt, något 
fundamentalt annorlunda. Båda menar att det heliga är en upplevelsekvalitet som inte 
liknar något annat och är något som endast religionerna förvaltar. Den går inte fånga i 
rationella termer. Den kan tolkas genom skilda symboler och på så sätt ta sig olika 
uttryck. Den religiösa människan har en känsla av att möta något kraftladdat och av 
detta blir denne tagen.42 Han menar vidare att det heliga har anknytningspunkter till 
livsfrågor i människans tillvaro. Otto talar även om symboler som något heligt för 
religiösa människor, och det heliga kan presenteras av en plats, ett heligt rum eller 
symbol som man vid olika tidpunkter återkommer till på ett eller annat sätt.43 Otto 
menar även likt C G Jung att människan är utrustad med ett religiöst anlag. 
Människan blir inte religiös utan är obotligt religiös i grunden.44 Geels och Wikström 
jämför Otto med Schleiermacher, som menar att en religiös människa har en känsla 
av ett absolut beroende. Otto motsätter sig starkt detta och menar att människan har 
fler beroende än bara ett och att heligheten är något yttre och inre.45 
     Frazer hävdar att religion är ett försonande med en högre makt. Han ser den 
försonande funktionen som en definition av religion. Harrison menar att det inte sker 
i alla religioner.46  
 
 

3.1.3. Reduktionistisk förståelsehorisont 

En reduktionistisk förståelsehorisont innebär att religionen sätts in i en icke-religiös 
kontext som förklarar den. Religiösa seder och föreställningar är enligt denna 
förståelsehorisont förklädda hänvisningar till något som inte är religion. Religiösa 
fenomen som gudstro, offer och liknande ges icke-religiösa förklaringar. Sådana 
fenomen förklaras istället utifrån orsakssammanhang av sociologisk, psykologisk och 
sociobiologisk karaktär. Gilhus & Mikaelsson hänvisar till den amerikanska 
religionshistorikern Robert A. Segal som menar att när det gäller religiösa fenomen är 
den reduktionistiska förklaringen den enda möjliga för en icke troende tolkare.47  
 
Både Durkheim och Freud kategoriseras under den reduktionistiska 
förståelsehorisonten för att de ger religiösa fenomen icke-religiösa förklaringar. 

                                                           
41 Gilhus & Mikaelsson, s.33-34 
42 Geels, Anton & Wikström, Ove. Den religiösa människan – Psykologiska perspektiv, Författarna och 
bokförlaget Plus Ultra 1997, s.313 
43 Geels & Wikström, s.314-315 
44 Geels & Wikström, s.314-315 
45 Geels, Anton & Wikström, Ove. Den religiösa människan – Psykologiska perspektiv, Författarna och 
bokförlaget Plus Ultra 1997, s.313 
46 Harrison, s.135-136 
47 Gilhus & Mikaelsson, s.35 
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Durkheim som menar att människans beroende av samhället skapat religionen. Likaså 
Freud som hävdar religion var förklädd psykologi. Båda två ser religion som något 
som är förklätt. Det syns tydligt i deras resonemang att de ger religiösa fenomenen 
icke-religiösa förklaringar. 
     Durkheim menade att inte alla religioner har en uppfattning av gudomlighet men 
att alla skapar samhällen där det heliga finns representerat, vare sig det är föremål, 
riter, principer, heliga människor eller gudomar.48 Durkheim ansåg religionen vara 
sann för att den handlar om samhället och människans beroende av samhället. Enligt 
honom var den religiösa människans böner till gudar eller totemmakter en dyrkan till 
det samhälle de levde i. Religionen blir på så sätt ett uttryck för samhällets egen 
tillbedjan.49  
     Freud hävdar att religion är när man söker gottgörelse, och då kommer ceremonier 
och riter in, för att kunna utföra detta.50 För honom var religionen förklädd psykologi. 
Fadersguden samt modersgudinnan är enligt Freud projektioner av mänskliga 
föräldrar. Religionen är ett uttryck för verklighetsflykt. Det är en tröst i en hård värld 
samt ett socialt sammanhang och solidaritet som människan behöver.51  
 

3.1.4. Hermeneutisk förståelsehorisont  

Den hermeneutiska förståelsehorisonten handlar om tolkning. Man utgår från att 
religiösa data är betydelsebärande, och att forskarens uppgift är att tolka, men även 
återskapa den aktuella betydelsen. Man ger inte orsaksförklaringar som i den 
reduktionistiska förståelsehorisonten utan lägger istället fokus på att lägga fram en 
tolkning som forskare. En religion behöver nödvändigtvis inte ha en essens som i den 
essensialistiska förståelsehorisonten. Den senaste utvecklingen inom den 
hermeneutiska förståelsehorisonten har rört sig i riktning från en psykologisk till en 
kulturvetenskaplig kontext. Man tar mer fasta på kultur och tecken, språk och 
berättelse än den troendes övertygelse. Man använder sig av objektiva religionsdata då 
det som människor skriver, säger och åstadkommer i ett religiöst sammanhang finns 
konkret att tillgå. De data blir sedan föremål för många former av analys. Man 
intresserar sig för kommunikationsaspekten, även att man mer eller mindre sysslar 
med de troendes övertygelse. På vilka sätt som religion kommuniceras i samhället är 
en av de centrala frågorna.52  
 
Harrison kategoriseras enbart under den hermeneutiska förståelsehorisonten eftersom 
hon delvis avfärdar att definiera religions som tro på en odödlig Gud eftersom detta 
inte passar in på alla religioner. Hon tillhör inte den essentialistiska 
förståelsehorisonten. Den reduktionistiska förståelsehorisonten går hon också ifrån då 
hon inte ger religionen icke-religiösa förklaringar. Hon tolkar och ser den religiösa 
datan som betydelsebärande när hon ser till Theravada-buddhisterna som inte kan 
kopplas till någon Gud. Hon ser till både religiösa och icke-religiösa genom en 
kulturvetenskaplig kontext. Även Paden faller under den hermeneutiska 
förståelsehorisonten, han talar tydligt utifrån språk och berättelser i sin tolkning kring 
bl.a. det heliga och profana, men även kring myt och ritual. Han kan inte ses som 
varken essentialistisk eller reduktionistisk då han ser utifrån både den religiösa och 
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den icke-religiösa sfären. Man ser tydligt att han kan se till den troendes övertygelse 
när han skriver om Gud eller en högre makt samt om myt och ritual.  
  
Harrison för i sin avhandling en diskussion kring religion och hur man definierar den 
i en multikulturell värld. Harrison skriver bl.a. om religion i tre olika definitioner; 
intellektuell, affektiv och funktionell. Hon avfärdar att definiera religion som en tro på 
en odödlig Gud, som hon kategoriserar som intellektuell definition. Den intellektuella 
definitionen är tron på ett objekt. Hon menar att alla religioner inte kan uppfylla de 
kraven, bl.a. Theravadabuddhister. För att för att undvika problemet kan man istället 
säga att religion är något som är tillräckligt seriös och djup. Problemet här blir då 
enligt Harrison att man skulle kunna klassa vilket trosystem som helst som religiöst.53 
En av de viktiga i den affektiva definitionen var Friedrich Schleiermacher, han 
menade att religion var känslan av att vara totalt beroende. Vad Schleiermacher verkar 
missa är dock de viktiga doktrinerna, lärandet och tron i sig. Detta genom att bara 
beskriva religion som en känsla. Hans definitioner verkar även gå mot hans egna 
religiösa uppfattning vilket då inte kan täcka alla religioner. Harrison menar även att 
en känsla av totalt beroende kan både religiösa och icke-religiösa människor ha. Ett 
alternativ till de bristande teorierna är enligt Harrison är Wilfred Smiths teori att 
religion är ett koncept påhittat av västvärlden när olika religioner började mötas. 
Termen religion var inte nödvändig innan det mötet ägde rum. Enligt Smith är 
religion ett splittrande koncept som delar på ideologier. Smith menar att om religioner 
inte hade ställts mot varandra och jämförts så hade det varit lättare att vara religiös. 
Hans teori fungerar inte i praktiken i västvärlden utan endast i de religiösa systemen i 
Afrika och Indien som inte är lika multikulturella.54 

 
Religiöst beteende bygger enligt Paden på det heliga och profana. Det heliga har ett 
eget språk som inte är vetenskapligt utan som bygger på myt och ritual. Detta språk är 
alltså inte uråldrigt utan något som är inneboende i det heliga. Paden menar att man 
kan studera religionshistoria men utan det religiösa språket så har vi ingen kontext i 
vad historien säger.55 Paden menar att religioner har gemensamma attribut. Och 
studier gällande religion handlar inte endast om att studera olika religioner utan också 
studera deras strukturer. Man kan inte endast se judendom och kristendom utan 
måste även studera det religiösa språket som finns i alla religiösa traditioner, 
myt/gudar/ritual/renhetssystem.56 Vissa kopplar ihop myt med fantasi, medan andra 
ser det som en högre sanning över vetenskapen. I samtida västkulturen tolkas myt 
som något negativt då det i bibeln skrivs om dårskapen i myten, men sanningen i 
evangelierna.57 I religiösa världar är myten inte bara ett återgivande av något, den har 
auktoritet och är applicerbar. En myt förklarar inte endast en värld utan bygger även 
upp den. Religiösa myter är något som kan hela, återställa och rädda. Paden menar att 
alla religioner har myt i sig då deras tro formar deras liv.58  
Paden menar att ordet ”gud” syftar på en makt eller en överordnad och dessa finns i 
alla former. En gud kan vara demonisk eller god, en gud kan representera hämnd, 
kärlek, visdom osv. En gud kan vara tillskriven vissa personlighetsdrag, historier eller 
endast vara en naturlig makt. Gud kan betyda flera saker beroende på hur en utövare 
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ser på det. Gud kan ses som den största av makter, som en fiktiv figur, som något 
större men att man i övrigt inte är religiös, Gud kan även ses som en enda stor makt 
grundad på alla gudar i världen. Paden menar vidare att en gud inte endast är ett 
objekt, utan en ömsesidig relation mellan varje individ, man får, ger, kommunicerar 
osv.59 Praktiskt taget kan alla objekt ha en roll som en varelse. Även religiösa objekt 
blir ofta personifierade.60 
     Paden menar att det alltid varit mycket omdiskuterat när man pratar kring religion 
som vetenskap. I det ena lägret, de teologiska, finns de som tycker att religion är för 
heligt för att hanteras på ett vetenskapligt sätt. Medan det andra lägret, de 
rationalistiska, istället jämför religion med alkemi och astrologi, hallucinationer som 
inte passar vetenskapen. Rationalisterna har haft många namn på religion som 
vetenskap, dels ”the history and phenomenology of religion, ”the history of religion” 
och ”comparative religion”. Det var först på 1800-talet som religion blev ett 
forskningsfält på riktigt. Då hade världen kommit att anpassa sig till vetenskapen. 61 
Paden menar att den religiösa dimensionen består av speciella fenomen, en speciell 
upplevelse och ett speciellt system som är uppbyggt i en speciell värld. Han jämför 
religion med konst, som också skapar sina egna ramar och har egna preferenser. I den 
komparativa studien av religion har man forskat kring religion som representation för 
det heliga och profana. 62   
     Paden menar att rit av samhället uppfattas som något organiserat. I sin bok skriver 
han att en ordbok (ej med som referens) beskriver en rit som ”ett beteende 
kännetecknat av speciella regler”.63 Ritualer är en form av uttryckande och en slags 
uppvisning och de gör vad ordet inte kan för människan. Genom att buga sig, dela 
mat, tvätta sig, dansa osv. så uttrycker människan sig genom ritualen.64 Ritualer 
handlar också om förnyelse, och detta sker även i det vardagliga livet. Hos vissa finns 
förnyelsen i hemmet, andra måste gå till en slags kyrka eller byggnad. Vissa har givna 
åtaganden under dagen, andra vilar själen.65 För vissa räcker det inte med förnyelse 
någon dag i veckan, utan är något de vill göra varje dag.66 Riter behöver dock inte ske 
på bestämda tider, varje kultur bestämmer själva när en händelse kräver en ritual.67 
Ibland kan ritualer skapas ur vilken livssituation som helst. En sjukdom, kris eller 
liknande kan inte planeras. Då kan en dramatiserad bön eller välsignelse användas.68 
 
 
 

3.2. Teorier om religionsundervisning 
Under denna rubrik presenteras teorier från olika forskare; Robert Jackson, Andrew 
Wright, John Valk och Torsten Hylén.  
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3.2.1. Essentialistisk förståelsehorisont 

 
Gilhus och Mikaelsson menar att essentialistiska definitioner inte räcker till när det 
gäller att bestämma ett forskningsområde. Det har visat sig svårt att inte hamna i en 
ospecificerad teologisk uppfattning när man talar om en essentialistisk 
förståelsehorisont. Det heliga är ett begrepp som är lika komplext som religion och 
även om det sätts i kontrast till det profana är det ändå en motsättning mellan två 
essenser som man inte blir mycket klokare på i alla fall. Detta sätt att betrakta religion 
på har mött ett ökat motstånd och idag har religionsvetenskap blivit ett mer 
humanistiskt ämne där de anställda vid t.ex. universitet ska hålla en professionell 
distans till sin religiösa tro.69 Den essentialistiska förståelsehorisonten finns inte bland 
nutida forskare idag och är en förlegad förståelsehorisont. Därför finns inga forskare 
under denna kategori. 

3.2.2. Reduktionistisk förståelsehorisont 
 

Både Wright och Jackson verkar båda hamna utanför den essentialistiska 
förståelsehorisonten. De motsätter sig essentialismen likvärdigt.  Där emot har de 
syner som gör att de båda, trots olikheter, hamnar under den reduktionistiska 
förståelsehorisonten. När de talar om religion talar de utifrån icke-religiösa aspekter 
som tillhör den reduktionistiska förståelsehorisonten. Deras tolkningar och sättet de 
båda försöker få fram åsikter kan även hamna under den hermeneutiska 
förståelsehorisonten, även om den reduktionistiska verkar mer passande gällande 
Wright och Jackson. Vare sig forskarna ligger under olika rubriker kan de även ha lite 
från någon/några andra förståelsehorisonter också.  
 
Andrew Wrights artikel Contextual religious education and the actuality och religions är en 
argumenterande text som kritiserar  Robert Jacksons artikel National Framework for 
Religious Education. Här presenteras Wrights argumenterande artikel och Jacksons 
motsvar i hans artikel Contextual religious education and the interpretive approach.  
Enligt Wright kommer Jackson fram till slutsatsen att religionsundervisningen bör ha 
fokus på att synliggöra intern variation, på personliga upplevelser/tolkningar och hur 
dessa kopplas till grupper och större ”traditioner”. Religionsundervisningen bör inte 
utgå från en essentiell definition. Religioner är summan av dess individuella delar.70 
Samtidigt menar Wright att han accepterar vikten i kontextuell undervisning i 
klassrummet men menar att det inte är tillräckligt för att få förståelse för religion. Han 
menar att elever måste få insikt både genom vanliga religiösa anhängares ögon och 
genom religion som nödvändig social fakta. För att undervisningen ska bli bra måste 
man hitta en balans de emellan.71 
     Wright menar att motsättningen mellan idealism och realism är falsk och att den 
lurar människor till ett tänkande i termer som ”antingen-eller” istället för att vara 
kritisk. Jackson drar exemplet om de anglikanska barnen som tror på reinkarnation. 
Wright menar att även om de är kristna så kan man ändå inte säga att reinkarnation är 
något som definieras med kristendomen. Här behöver man inte välja mellan identitet 
eller olikheter. Kristendomen lär inte ut reinkarnation men det finns de kristna som 
tror på det. Wright menar att det visar på några av de luddiga kanterna som religion 
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omringas av.72  Jackson menar att religioner är både etablerade traditioner som kan 
beskrivas utifrån och i en levande förändring där individers och gruppers specifika 
tolkningar är viktiga att uppmärksamma. Jackson tar avstånd från nominalismen. 
Wright missförstår Jackson när han talar om konstruktioner han menar att religioner 
är föränderliga, de varierar i olika tider och sammanhang. Det har inte heller funnits 
någon enighet om hur de ska tolkas. I den meningen är religioner konstruktioner.73  
     Wright menar att forskarens arbete är att synliggöra prototypiska aspekter i en 
religiös tradition och visa hur de hänger samman i en helhet. Wright menar att man 
både måste se delar (det kontextuella och specifika) och helheter (religioner som 
sammanhängande system).74 Jackson hävdar att det är meningsfullt att ge generella 
presentationer av religiösa traditioner, trots interna variationer inom dessa. Han 
menar att religiösa traditioner och presentationer av dem är omtvistade samt 
föränderliga. Han exemplifierar med eget skrivande om hinduismen utifrån en 
metafor om ett träd. Det har många rötter, som planterats i olika slags jord under lång 
tid. I stammen finns för många hinduer gemensamma begrepp, sociala 
konstruktioner, praktiker och trosföreställningar.75 Wright konstruerar en motsättning 
som inte finns, det finns här stora likheter med det som Wright kallar ”prototypiska” 
drag.  

 
 

3.2.3. Hermeneutisk förståelsehorisont 

 
Torsten Hyléns artikel visar tydligt på en hermeneutisk syn på religionsbegreppet. 
Han gör sin egen tolkning även om han också lägger in andras åsikter, för att stärka 
sina argument. Artikelns namn visar tydligt på att Hylén inte hamnar under den 
essentialistiska förståelsehorisonten. Men även de argumenten han gör för att vi inte 
ska ha en essensialistisk undervisning. Hans resonemang hamnar i den hermeneutiska 
förståelsehorisonten för att han, utifrån sin egna tolkning, försöker gå ifrån en 
essentialistisk undervisning. John Valk talar mycket om både religiösa och sekulära 
perspektiv. Det fanns bara en självklar kategori för hans artikel. Han har gått både 
utanför den essentialistiska och den reduktionistiska förståelsehorisonten genom att 
tala om sekulära perspektiv. Även hans begrepp ”världsstudier” gör att han hamnar 
långt utanför de två förstnämnda kategorierna. Han ser religion som något som är 
större än bara det religiösa, och att man därför ska ändra namn på ämnet. 
 
Han skriver i sin artikel Essentialism i religionsundervisningen, ett religionsdidaktiskt problem 
att religion ofta får specifika karaktärsegenskaper tilldelat. Där ibland att religion är 
något gott/ont. Om det är ont handlar det istället om politik eller kultur. Vilket då ger 
religionen i sig positiva egenskaper. Andra karaktärsdrag som ges religion kan vara att 
religion är motståndare till förnuft och vetenskap, att alla religioner är 
kvinnoförtryckande. Då lyfts de negativa egenskaperna fram. Men även neutrala 
karaktärsdrag kan förekomma som att grunden i alla religioner är tron på en högre 
makt. Alla dessa karaktärsdrag kallas för essenser, en kärna av egenskaper som gör 
den till vad den är. Hylén menar att essentialism är vanlig när man talar om religion. 
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Problemet är enligt honom att det blir alldeles för begränsat att beskriva religion som 
något med specifika karaktärsdrag då individen kan se det på ett sätt, men även hur 
religionens roll i samhället ser ut. Hylén menar att tills ganska nyligen har en 
fenomenologisk uppfattning varit rådande i Sverige och den har sällan ifrågasatts. 
Den har delvis ersatts av konstruktivistiska sätt att se på religion men det har inte 
skett överallt.76 Syftet med Hyléns artikel menar han är att visa på några problem med 
essentialistiska religionsupfattningar och sedan presentera alternativ för den. Han 
menar att den essentialistiska uppfattningen om religion är alltför begränsat för att 
vara användbart i undervisningen men även i diskussioner om religionens roll för 
individ och samhälle i stort.77  
     Hylén menar att religiös essentialism kan ge leda till förakt på olika sätt. Som 
korstågen i kristendomen, som islamistisk terrorism, den judiska fundamentalismen 
eller de hinduiska och buddhistiska idéerna om överlägsenhet gentemot religiösa 
minoriteter i länder som Sri Lanka. Han menar dock att den religiösa essentialismen 
inte nödvändigtvis behöver ha de negativa egenskaperna. Hylén menar att all form av 
religiös tro är essentialistisk på så vis att en troende eller anhängare av någon religiös 
rörelse måste hävda att den egna tron har vissa egenskaper som är grundläggande, 
t.ex. att Gud existerar eller att allt utgör en enhet och att vi, med rätt kunskap om 
detta, slipper ut ur det eviga kretsloppet som återfödelse. Den form av essentialistiska 
uppfattningar om religion som Hylén vill beröra är de som inte gäller den troendes 
syn på religion utan uppfattningar som kommer fram genom olika former av studier, 
forskning och undervisning om religion. Även i de sammanhangen är essentialistiska 
uppfattningar mycket vanligt menar Hylén. Svårigheten är att dra gränsen mellan vad 
som är religion och inte så kommer det som i allmänhet betraktas som religion 
antingen hamna utanför eller också kommer sådant som i allmänhet inte ses som 
religion att inkluderas oavsett var gränsen dragits. Hylén menar att man självklart har 
rätten att definiera religion som andra begrepp om man vill men att om definitionen 
avviker för mycket från den allmänna förståelsen kan man få svårt att kommunicera 
och dela sin uppfattning med andra.78 
     Hylén nämner den amerikanske antropologen Benson Saler som argumenterar för 
ett annat sätt att se religion på. Saler menar att religion är ett mångtydigt begrepp att 
det är omöjligt att avgränsa det med en definition. Han menar även att folkkategorin 
religion är den rimligaste utgångspunkten för en diskussion av religionsbegreppet, för 
den kan vi inte komma ifrån. När religionsforskare studerar en kultur som de inte är 
bekanta med utgår de ofta omedvetet från sin egen uppfattning av religion, den de 
växt upp med. När olika företeelser stämmer in på deras nedärvda uppfattning av 
religion är det de uppfattningar som vävs in i sammanhanget. Problem uppstår dock 
och folkkategorin kan inte enbart handla om den västerländska. Saler vill omvandla 
folkkategorin till en analytisk kategori som kan underlätta kulturöverskridande 
forskning och förståelse. Istället för de essentialistiska definitionerna föreslår Saler att 
man ska arbeta med religion som en öppen kategori som definieras av sitt centrum 
snarare än sina gränser. Ett sätt att göra detta på är att använda sig av idén om 
familjelikheter som förknippas med den österrikisk-brittiske filosofen Ludwig 
Wittgenstein. Han menade att många begrepp i språk kan ha flera olika betydelser, 
spel är ett sådant ord som det finns olika former av. Har de något gemensamt? Man 
kan se likheter men alla spel kanske inte har allt gemensamt. Liknande med olika 
religioner där man kan se familjelikheter, men de behöver inte alls ha allt gemensamt. 
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Tänk inte utan se efter.79 För att lära måste man utgå från sin egen uppfattning och 
sedan göra en resa mot målet att lära om andra religioner.80  
 
 
John Valk skriver i sin artikel Teaching for dialogue and mutual understanding om 
utmaningar i religiösa studier. Han menar att högre bildning handlar om kunskap, 
ökat kritiskt tänkande och att utveckla färdigheter. Ändå är det så mycket mer. Han 
menar att det även handlar om att fostra studenter in i mening och sammanhang, 
skyldighet och ansvar, gott beteende och hopp om framtiden. Men även att prata om 
frågor som behandlar meningen med livet. Valk menar att utbildningen har gått 
igenom förändringar från religiöst till sekulärt och det har även påverkat religion och 
hur man studerar ämnet.81 Valk menar att om man endast fokuserar på religiösa 
traditioner glöms de sekulariserade traditionerna bort, och de påverkar världen lika 
mycket som religion.82 Robert Jackson menar att elever ska bli insatta i det religiösa 
språket, samtidigt menar Valk att religiösa studier är på god väg att nå en vändpunkt, 
inte att religiösa studier går tillbaka till att vara konfessionella utan talar istället om en 
inter-religiös modell. Vare sig man lär i religion, om religion eller av religion så är det 
ordet religion som exkluderar de som inte har något religiöst tvång och sekulära 
perspektiv. Här ignoreras det att människor har en tro i någon utsträckning som 
förklarar hur de ser på världen, förstår naturen och utvecklar en vision för livet. Valk 
menar att det som tas in är mer inkluderande termer i forskningen och 
undervisningen. Religion innehåller både religiösa och sekulära perspektiv menar 
han.83 Istället för religiösa studier menar han att man kan använda sig av världsstudier, 
på så sätt undersöker man både religiösa och sekulära världsuppfattningar som drivs 
av människans tankar och handlingar. Det ska även inkludera religiösa och sekulära 
trossystem. Valk menar att alla människor, vare sig de är ateister eller troende har 
någon form av tro som styr deras handlingar i livet. I undervisningen blir på så sätt 
alla elever involverade då alla har en världsuppfattning i någon form. Undervisningen 
blir även att lära både om andra, men även om sig själv, vilket Valk anser vara 
viktigt.84 Valk pekar på att det har argumenterats för att religiösa studier leder till 
större multikulturell förståelse. O´Grady menar att religiösa dialoger ökar 
självförståelsen. Pille Valk menar att religiösa studier ger elever en positiv inställning 
till religion i allmänhet. Valk hävdar att världsstudier inkluderar mer och kan på så sätt 
ha stor potential i att täcka allt vad föregående forskare nämnt. Han kommer fram till 
följande; 
Världsstudier ger elever möjlighet att studera olika trossystem och de lär sig även att 
alla har någon slags tro, vare sig den är underförstådd eller förstådd. Världsstudier lär 
även att tankar och handlingar kommer från vad som är viktigt och värt att göra. De 
kommer på så sätt se att deras tro bidrar till att forma samhället. Dessa är även 
dynamiska och kan förändras. Världsstudier ökar även kunskap och medvetenhet hos 
eleverna. Det ger en större förståelse till andra människor och deras tro. Elever får 
även förståelse för att alla inte är lika vare sig man har en religiösa eller sekulära 
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tankar.85  
      
 
 
 

3. Empirisk del 
Under denna rubrik presenteras de elevers syn på religion och religionsundervisning 
som jag intervjuat.  
 

3.2. Elevernas uppfattning 
I följande avsnitt presenteras först intervjupersonerna med deras fiktiva namn, ålder 
och årskurs. Därefter följer hur eleverna tolkar religion och religionsundervisningen. 

3.2.1. Presentation av intervjupersonerna 

10 elever intervjuades och alla gick på Betagymnasiet. Fem stycken var kvinnor och 
fem stycken var män. Av de som intervjuades var det sex stycken som var 17 år och 
gick i tvåan på gymnasiet, och fyra stycken som var 18 år och gick i trean. Eleverna 
presenteras här nedan med namn, ålder och årskurs. Alla namn är fiktiva och så även 
gymnasieskolans namn. 
 

Fiktivt namn Ålder Årskurs 

Linn 18 3 
Henrik 18 3 
Linus 18 3 
Joakim 18 3 
Anna 17 2 
Robin 17 2 
Jenny 17 2 
Oskar 17 2 
Hanna 17 2 
Klara 17 2 

Tabell 1. Elevernas fiktiva namn, ålder och årskurs. 
 
 

3.2.2. Religion 

Intervjuerna av eleverna började med tema 1 – religion. Där fick eleverna sex stycken 
olika frågor rörande religion och vad det innebär för dem. Eleverna tänkte på olika 
saker när de hörde ordet religion.  
 
Jag tänker på något andligt. Att man tror på något och att man kan söka hjälp hos någon, om 

man har problem. - Oskar, 17 år 

 
De flesta eleverna som intervjuades tänkte på en gud eller högre makt, närmare 
bestämt sex stycken. En av dem var Joakim. Han sa såhär ”Att man har en personlig 
relation till Gud”. Även Robin svarade ”tänker på Gud liksom”. Även om det fanns 
de som tänkte på fler saker än bara en så var det gud eller högre makt som nämndes i 
högre grad av eleverna. Tre av eleverna tänkte även på olika religioner och nämnde 
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några speciella. Linn svarade ”Jag tänker på en religion”. Henrik tänkte på kontroll. Så 
här svarade han: ”Masskontroll, det är ett sätt att kontrollera massor”. Många av 
eleverna tvekade först innan de svarade och några uppfattade inte riktigt frågan. Men 
när de väl uppfattat den började de ge utförliga svar.  
     När frågan om vad religion innebär för eleven dök upp var det en blandad 
kompott. Tre stycken svarade åter en högre makt. Två elever svarade trygghet, en av 
dem var Jenny som svarade: ”Jag kan tänka mig att de som är religiösa kan känna 
trygghet och vända sig till något”. Medan två andra svarade att de inte tänkte på något 
speciellt alls. Utöver dem svarade Henrik kontroll och Klara svarade levnadssätt. 
Anna och Linn svarade så här:  
 

Det innebär nog mycket det här med att man tror att det finns någonting som är liksom 

större än en själv. – Anna, 17 år 

 

Jag tänker på Gud direkt. I de fem världsreligionerna. – Linn, 18 år. 

 

 
På frågan vad eleverna tyckte var positivt och negativt med religion så svarade fyra 
elever att de tyckte att det positiva var att man kan få hjälp. Linus svarade ”Man 
kanske mår bättre av det liksom”. Hanna menade att ”man har någon att be till och 
att man aldrig känner sig ensam”. Oskar tänkte på människor som lever i krig och 
svarade så här: ”Att man alltid kan ha en tro, du kanske lever i krig men du har ett 
hopp om att det kommer bli bättre”. Tre elever svarade även trygghet. En av dem var 
Robin, han svarade ”Att man får en slags trygghet om man tror på en Gud. Att allt 
blir bra liksom”. Klara svarade ”Positivt är att folk kan känna någon trygghet, någon 
mening med livet”. Jenny och Linn svarade religionsfriheten på frågan och menade att 
det var bra att man fick tycka och tro som man ville i Sverige. Några nämnde det 
sekulariserade samhället och menade att det var bra att det var så i Sverige. Jenny 
förklarade:  
 
Att man kan utföra sin religion på så många olika sätt. Och att alla har rätt att tro vad de vill, 

att det blir en personlig grej. - Jenny, 17 år 

 
 
Anna svarade att hon tyckte att det positiva var att det ger en mening med livet. 
Eleverna var väldigt säkra när de svarade på frågan om det positiva och negativa med 
religion. De verkade veta vad de tyckte och tänkte och hade inga svårigheter i att 
förmedla det i intervjun. De flesta eleverna menade att det negativa i religion var krig, 
hela sex stycken menade att det negativa med religion var krig, och att det skapar 
konflikter mellan olika religiösa samfund. När jag frågade Joakim vad det var som 
bidrog till svaren kring vad som var negativt i religion svarade han ”Det negativa det 
är ju mest media egentligen skulle jag säga. Media skapar oftast en negativ bild av 
något.” Annat som togs upp som negativt var tvång, blindhet och extremism. En av 
dem som menade att det negativa med religion var krig var Hanna, hon förklarade: 
 
Det negativa är väl att det är mycket religioner som skapar krig. Det är mycket att religionen 

blir en anledning till att kriga. Om det handlar om olja, pengar eller landskap eller vad som 

helst så använder man alltid religionen som en ursäkt och då blir det inte längre tron på Gud 

utan då blir det bara en anledning till att kriga. – Hanna, 17 år. 

 



 

24 
 

Några av eleverna, likt Hanna, hävdade att religion kunde användas som en ursäkt för 
att få kriga. Även Robin hävdade att religion användes som en ursäkt för att kriga. Så 
här svarade han: 
 

Det finns ju mycket krig där man använder religionen som ursäkt eller något för att kunna 

kriga med varandra. – Robin, 17 år. 

 
 
När frågan om vad man måste tro på för att vara religiös kom upp så svarade de flesta 
eleverna en tro på ett slags högre makt eller något större än människan. Sju elever 
svarade detta. En av dem var Klara, så här svarade hon ”Enligt mig är det väl att man 
tror på en högre makt”. Joakim svarade liknande, ”Någon slags Gud, en högre makt 
helt enkelt”. Några av eleverna menade då att det inte behövde vara en Gud men 
någon högre makt. Andra menade specifikt Gud. Linn svarade ”det enda är väl Gud”. 
Oskar svarade något som hjälper en och Anna svarade att det bestämmer man själv. 
De flesta eleverna var väldigt säkra i det de svarade.  
     När det sedan kom till att beskriva ett religiöst levnadssätt var det väldigt mycket 
som kom fram i svaren. Om man ska se till vad eleverna talade mest om så var det 
traditioner på olika plan. Hanna svarade ”Det beror på vilken religion det handlar om. 
Man tror på Gud, man ber till honom, man tackar.” I övrig tyckte hon inte att det 
utmärkte sig speciellt, utan att man bara ska leva ett bra liv. Några elever talade även 
om att man lever efter vissa regler. Linus svarade ”Är man religiös måste man följa 
vissa regler liksom.” En annan som talar om regler är Oskar, han svarade ”Att man 
följer den religionens regler och att man beter sig enligt dem.” Robin menade att ett 
religiöst levnadssätt byggde på eftertänksamhet och omtänksamhet.  
     I frågan om ritualer svarade samtliga elever att de trodde att religiösa människor 
använde sig av det. Sex elever svarade att en ritual för dem byggde på traditioner och 
två elever svarade helig tid. Anna menade att ”Man kanske går till en helig plats, 
regelbundet”. Jenny svarade ”Vissa kanske tror hemma, men jag tänker att man går till 
någon kyrka”. Utöver dem var det två elever som svarade offer. Joakim var en av dem 
och han sa att han tänkte på ritualer i filmer och spel och svarade sedan så här: ”Det 
är nog när man offrar någonting, eller man ger något”. Linn menade att man samlas 
och kontaktar en högre makt. Traditioner verkar vara återkommande i elevernas sätt 
att tänka kring religion och dess innebörd. Att några av eleverna nämnde att det första 
de tänkte på var ritualer från filmer eller spel så tänker man att det inte bara är 
undervisning som påverkar utan även media. Henrik beskrev istället en ritual så här: 
 
En ritual kan ju vara allting från ett litet altarbord till att man sitter och ber innan man går och 

lägger sig. Eller att man dukar på ett speciellt sätt. Det handlar bara om att förbereda sig för 

något som betyder någonting för en, skulle jag säga. Så det är någonting ateister skulle kunna 

göra också tror jag. – Henrik, 18 år 

 

Henriks sätt att se på en ritual handlar egentligen om traditioner, men även om en 
helig tid i form av olika symboler. I hans svar hävdar han även att en ritual kan vara 
icke-religiös. I frågan om man måste vara religiös för att utföra en ritual svarade de 
allra flesta eleverna nej. Klara och Hanna menade att man inte behövde vara religiös 
för att använda sig av ritualer men båda menar att det kan ses mer som traditioner. 
Oskar svarade att man kunde utföra ritualer fastän man inte var religiös, han talade 
om födelsedagar och liknande. Han menade att bara för att man firar en födelsedag, 
som han menade är en ritual, så betyder ju inte det att man är religiös.  
 



 

25 
 

 

3.2.3. Religionsundervisningen 

Tema 2 av intervjun behandlade frågor gällande religionsundervisningen. Här fick 
eleverna svara på åtta frågor rörande religionsundervisningen på gymnasiet. Frågorna 
berör religionskunskap 1.  
 
När frågan ställdes om eleverna ansåg att religionsundervisningen var viktig svarade 
alla att de tyckte att den var det. Några av eleverna påpekade även att den var jätte 
viktig. En av dem var Robin som svarade ”Ja, jag tycker den är jätteviktig”. Jenny var 
inne på samma spår ”Ja det tycker jag verkligen att den är.” Hon betonade även ordet 
verkligen. När frågan om varför de tyckte den var viktig kom upp svarade hälften av 
eleverna som blev intervjuade att den tar död på främlingsfientlighet och fördomar. 
Henrik svarade ”Det finns så mycket trångsynthet i samhället idag, jag tror man 
behöver lära dem förstå andra”. Även Joakim hade tankar kring fördomar, han 
svarade ”Den försöker bara få folk att inse vad religion är. Den tar bort fördomar”. 
Hanna förklarade det så här: 
 

”För att i dagens samhälle är det väldigt mycket främlingsfientlighet, man har förutfattade 

meningar om alla olika religioner och allt möjligt och därför är det bra att ha 

religionsundervisning så att främlingsfientligheten minskar.” – Hanna, 17 år. 

 
 
Tre av eleverna svarade att den var viktig så att man kunde lära sig om hur andra 
människor lever. En av dem var Anna som svarade så här: ”Jag är uppvuxen i ett 
kristet samhälle. Så man har ju fått olika perspektiv på andra levnadssätt”. Två elever 
menade att den var viktig för att den skapade kunskap om religion i allmänhet. Linus 
svarade ”För att vi ska bli lite mer kunniga i området”. Man ser att eleverna ser 
religionsundervisningen ur ett större perspektiv. Det handlar inte för dem om 
religionsundervisningen är rolig eller inte, utan mer om varför den är så pass viktig 
idag. Linn menade att det handlar mycket om respekt då Sverige blivit mångkulturellt. 
Här berättade hon om ett eget minne: 
 
Jag har ju varit i Qatar en gång, och de är ju muslimer. Och när vi skulle spela bowling så var 

de tvungna att gå ut och be mitt i allting så vi var tvungna att vänta på dem, det är respekt det 

handlar om. Så respekt. – Linn, 18 år 

 
Linn delar med sig av ett eget minne för att på så sätt förklara varför hon tyckte att 
religionsundervisningen var viktig och speciellt i ett mångkulturellt Sverige. Hon 
menade även att kunskapen man får i religionsundervisningen skapar en respekt för 
andra kulturer/religioner i allmänhet. Vad eleverna visar i intervjun är en respekt för 
andra människor och de verkar vara medvetna om vilka tankar de har kring 
religionsundervisningen i skolan.  
     När frågan om eleverna ändrat uppfattning om religion efter kursen kommer upp 
är meningarna skilda. Tre stycken tyckte att de hade gjort det och tre stycken hävdade 
att de hade samma syn på religion som innan kursen. En av dem som ändrat syn var 
Klara som svarade ”Ja det har jag. För innan visste jag inte lika mycket om de 
religionerna som jag fått reda på idag”. Henrik var en av de som först svarade att han 
inte ändrat syn men sen ändrade sig ”Nej jag tror faktiskt inte det. Eller har den det? 
Ja det har den nog förresten, ju mer jag lärt mig desto mer emot har jag blivit”. Tre 
stycken svarade att de ändrat uppfattning gällande vissa specifika områden i 
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religionsundervisningen. En av eleverna som ändrat syn var Hanna som svarade ”Inte 
när det gäller vissa religioner, men när det gäller en del andra”. Oskar var också en av 
de elever som ändrat uppfattning av religion efter kursen, så här svarade han: 
 

Ah, det tycker jag faktiskt att jag har. Jag har fått mer förståelse för andras religioner. Så jag 

har fått en ny uppfattning, mer förståelse för andra då. – Oskar, 17 år. 

 
Även Jenny svarade att hon fått mer förståelse för religioner och flera av de andra 
eleverna menar att de fått kunskap om någon/några religiösa livsåskådningar som de 
inte visste om tidigare. I denna fråga är det ganska utspritt vad eleverna tyckte. Trots 
att eleverna hade en viss uppfattning var det åtminstone sex stycken som uppfattade 
att de ändrat syn helt eller till viss del efter kursen. Robin nämnde bland annat att han 
såg Sverige som lite mer sekulariserat efter kursen och hade inte uppfattat att Sverige 
var så sekulariserat innan han gick kursen religionskunskap 1. 
     På frågan vad som varit mest lärorikt med kursen svarade sex stycken sekter eller 
andra religioner. En av dem var Linus som svarade så här ”Att studera en ny sorts 
religion, sekter, som man lärde sig lite extra om”. En annan var Robin som svarade 
”Att man får kunskap om olika religion och kulturer”.  Tre stycken svarade 
människors levnadssätt. En av dem var Anna som svarade ”Att man fått perspektiv 
på andra levnadssätt”. Henrik svarade diskussionerna. Med diskussionerna menade 
han följande: 
 

Diskussionerna. Och att man får lära sig tänka själv, skulle jag säga. Både ordnade och inte 

ordnade. För det har en tendens att bli debatter utanför ramarna också, utanför lektionstid. 

Men jag tror det är jättenyttigt och det är under religionsundervisningen som de växer fram, 

på många sätt. – Henrik, 18 år 

  
Henrik var den enda av eleverna som svarade diskussioner på frågan. Men i hans svar 
ser man ändå att flera av hans skolkamrater verkade diskutera religioner och liknande 
både på lektionstid men även utanför. De flesta tyckte att det var mest lärorikt att lära 
sig om olika religioner och sekter. Många av eleverna verkade avsluta temat sekter när 
jag var på intervju vilket förmodligen då låg färskt i deras minne som något lärorikt. 
De eleverna som svarade att de tyckte att det var mest lärorikt med andra religioner 
påpekade att det var spännande att läsa om sådant de inte visste så mycket om. Sekter 
var en stor del av det.  
     Efter kom en fråga som liknar den föregående men här handlade det istället om 
vad eleverna tyckt varit mest spännande och intressant med kursen. Här svarade åtta 
stycken någon/några religioner/sekter. Ganska likt i vad de svarade på föregående 
fråga. Vad de tyckt varit spännande och intressant hade även för eleverna varit det 
mest lärorika. Detta kan bero på att de tyckte det var lärorikt om det var intressant. 
Linus förklarade: 
      
Men då väljer man oftast det man redan kan för då skriver man ju bättre om det liksom. Eller 

det man kan mest om, då blir det ju intressant. – Linus, 18 år 

 

 

Andra saker som nämndes som intressanta var möte med religiös person, 
diskussioner och studiebesök. Oskar svarade ”Just då kollade vi ju på en moské i 
Sverige ju. Så då var det ju roligare att få se att det finns mer än bara kristendom i 
Sverige. Man får liksom se att det verkligen kommit in i samhället.” 
Eleverna ansåg även att de hade fått möjlighet till att vara med och påverka sin 
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religionsundervisning. Nio stycken tyckte att det fanns möjlighet till att göra detta. En 
av dem var Robin som svarade ”Ja det tror jag funnits men jag har inte direkt gjort 
det”. En annan som tyckte möjligheten fanns var Joakim, så här svarade han ”Ah det 
tror jag fanns, fast jag har själv inte använt den”. Fyra stycken menade att de hade 
tagit chansen att vara med och påverka medan fyra stycken svarade att de inte varit 
med och påverkat. Hanna tyckte att möjligheterna fanns och hade själv varit med och 
påverkat, hon svarade ”Ofta får vi bara ett ämne och sen får vi välja fritt”. Klara 
tyckte också att möjligheten fanns och förklarade:  
 
Jag tycker ändå att jag och att vi ofta får välja själva. Som nu håller vi på med naturreligioner 

och vi fick ju välja mellan flera olika. Så vi har ju ganska stor valmöjlighet om vi vill. – Klara, 

17 år. 

 
Trots att eleverna tyckte att de fått vara med och påverka i sin religionsundervisning 
var det ändå en del som de tyckte saknades i kursen. Fyra stycken tyckte att det skulle 
vara mer om någon/några religioner av olika slag. Två elever tyckte att det skulle 
komma fler religiösa personer och prata föreläsa för klassen medan tre stycken tyckte 
att det inte saknades något speciellt. En elev ville ha mer diskussioner på lektionstid. 
En som inte tyckte att det saknades något var Joakim, så här svarade han: 
 

Jag tycker inte att så mycket saknas. För de har ju föreläsningar. Det beror ju på vad man är 

intresserad av själv ifall man vill läsa in på någon minoritetsreligion så är det såklart att det 

kanske inte är möjligt men då får man ju be läraren och säga att jag vill skriva en uppgift om 

det här och det vill jag fördjupa mig i. – Joakim, 18 år. 

 
 
När eleverna bads att berätta om ett speciellt minne från kursen var det många som 
först funderade ett bra tag. Det var ett tag sedan de hade religionskunskap 1 och hade 
därför svårt att direkt komma på någonting minnesvärt. Tre av eleverna kunde inte 
komma på något minnesvärt. Annars var det diskussioner och möte med religiösa 
personer som nämndes som minnesvärt från kursen. Jenny och Hanna hade speciella 
minnen från kursen som de delade med sig av i intervjun. Jennys minne var när de 
fick träffa en religiös person och Hannas minne var diskussionerna och att läraren 
visade på likheter i religionerna och inte bara på olikheterna: 
 
Ah men det var ju när han från hare krishna-rörelsen var här då, och pratade om hur det var å 

leva där. Han pratade ju ganska personligt om sin tro. Det tyckte jag var väldigt intressant. – 

Jenny, 17 år. 

 

Det jag tyckt varit mest intressant är när vi har haft lite diskussioner om kristna och muslimer 

och varför vi är så olika. Så har ju läraren sagt att vi ska se likheterna. Det är ju någonting man 

kommer ihåg. Och sen likadant när alla hade olika sekter och hade redovisningar om det. – 

Hanna, 17 år. 

 
 
Sista frågan till eleverna var hur de ville att undervisningen skulle ske mestadels, där 
de fritt fick välja själva. En del av eleverna tog upp olika arbetssätt som de tyckte bäst 
om och en del av eleverna pratade även om hur de skulle vilja att undervisningen 
skulle ske. Här var det en blandad kompott men de flesta av eleverna ville ha 
individuella uppgifter eller en blandning av både individuella och grupparbeten. Några 
elever såg problemet i grupparbeten och menade att det alltid var någon som fick göra 
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mer än de andra i gruppen. Och att betygen inte blir lika rättvisa i grupparbeten som i 
ett individuellt arbete. En av dem var Linus som menade att ”Då får man ett jämnare 
betyg. Sitter man i grupp kanske någon annan gör mer, ändå får de som sitter och 
kollar på samma betyg”. De flesta tyckte ändå att en blandning av de båda var bäst. 
Och att man i grupp kunde få diskutera mer och få ta del av andras åsikter, vilket man 
kanske inte fick om man gjorde ett individuellt arbete. När det kom till hur de ville att 
undervisningen var upplagd tyckte majoriteten av eleverna att studiebesök och besök 
av religiösa personer var det bästa. Oskar, Jenny och Klara svarade följande: 
 

Studiebesök och lite mer praktiskt, alltså inte så mycket kateder då. – Oskar, 17 år. 

 
Ja, man lär ju sig väldigt mycket och man får en annan inblick om det kommer hit personer. 

Det kanske blir lite mer trovärdigt, men sen förstår jag att det inte kan komma religiösa 

personer varje lektion. Men jag tycker det är ett väldigt bra. Det är ett bra sätt. – Jenny, 17 år. 

 
Alltså mest så att man verkligen får träffa och möta dem istället för att sitta och kolla på 

filmer och sitta och läsa i boken. Så tycker jag verkligen att man ska gå ut och se lite mer, som 

när vi var i moskén. Det är mer än att bara se en bild i en bok liksom. Det ger ju inte mig så 

mycket. Det ger mig mycket mer att få uppleva det, och att kanske möta människor som har 

en religion. – Klara, 17 år. 

 

Eleverna verkade vilja ha mer praktiska lektioner i form av studiebesök och besök av 
människor med olika religiösa uppfattningar. Det blev tydligt när några av eleverna 
svarar att de tyckte att det var roligare att komma ut eller att få besök för det blev så 
mycket mer verkligt för dem. De menade att man kan läsa i en bok, men att det inte 
ger lika mycket som att faktiskt se det med egna ögon.  
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4. Analys  
I följande avsnitt kommer elevernas uppfattning av religion och religionsundervisning 
dels jämföras med olika teorier men även kopplat till tidigare forskningen. Först 
presenteras elevernas syn på religion i jämförelse med olika teorier på religion. 
Därefter elevernas syn på religionsundervisning och jämförelse med teorier rörande 
religionsundervisning och gy11. 
 
Genomgående i svaren ser man mest svar som visar på att religion i största allmänhet 
för eleverna har med en högre makt eller Gud att göra. Vissa elever menar då att en 
högre makt inte behöver vara Gud, andra är mer tydliga i sitt svar gällande en Gud. 
Man ser att eleverna har en essentialistisk syn på religion som kan kopplas till några av 
forskarna under denna förståelsehorisont, bl.a. Frazer som menar att religion är en 
försoning med en högre makt. Även om inte alla de eleverna som svarade Gud talade 
om försoning. Tankarna liknar varandra och Frazers teori är applicerbar på elevernas 
syn. Otto, som också faller under den essentialistiska förståelsehorisonten, talar om 
det heliga. Symboler som han talar om kan liknas vid en högre makt men inte 
nödvändigtvis. Men här kan man se skillnader mellan teorin och elevernas syn. De 
svarar inte uttryckligen att en högre makt behöver vara en symbol. Viktigt att komma 
ihåg är att det endast är teorier, och endast elevers syn på något. Eliade och Ottos 
teorier är svårare att applicera på elevernas svar om vad religion innebär, då de inte 
uttryckligen nämner något heligt. Eleverna talar ändå om en högre makt eller en Gud 
som ändå är en essens, vilket faller under den essentialistiska förståelsehorisonten, 
men de talar inte om något heligt som Eliade och Otto, och de tillhör också den 
essentialistiska förståelsehorisonten.  
     Även om inte alla elever hade samma syn så var synen på Gud eller en högre makt 
överrepresenterad i fler av frågorna. Eliades teori går ut på att religion är ett möte 
med något kraftladdat och att man blir tagen. När eleverna fick frågan vad som var 
mest positivt med religion svarade fyra av eleverna att man kan få hjälp, och tre 
stycken svarade att man kan känna sig trygg. Att få hjälp och att känna sig trygg kan 
göra att man blir tagen. Men även att man känner att det är något större, kraftladdat 
som ger en tryggheten och hjälpen. Försonandet med en högre makt som Frazer talar 
om kan även kopplas till elevers syn på religion som trygghet och hjälp. Man försonar 
sig med något högre och man skapar på så sätt en trygghet för sig själv. Här ser vi den 
essentialistiska förståelsehorisontens forskare som liknar elevernas syn på religion.  
     Durkheim, som faller under den reduktionistiska förståelsehorisonten, talar om att 
en gudom inte nödvändigtvis behöver finnas. När eleverna fick frågan om vad 
religion innebar för dem svarade tre stycken högre makt, tre stycken svarade trygghet. 
Durkheim talar om att det heliga istället kan finnas representerat i olika ting och 
nödvändigtvis inte en gudom. Tryggheten som eleverna talar om kan vara i princip 
vad som helst och behöver inte kopplas till en gudom. Durkheim har ändå likheter till 
några av elevernas svar på så sätt. Paden, som faller under den hermeneutiska 
förståelsehorisonten, diskuterar en översinnlig värld som är mest verkligt för den 
religiösa personen, vilket kan vara en trygghet som eleverna talar om. Paden talar om 
speciella fenomen, vilket kan liknas vid något högre. Där finns inga speciella essenser, 
som i essentialism, vilket inte heller talar för att en gudom är något som måste finnas i 
religion. Däremot handlar Padens forskning om en egen tolkning, vilket även eleverna 
använder sig av när de svarar på frågorna.  
     Dietz m.fl har i sin undersökning kommit fram till att de flesta eleverna de 
undersökte i Spanien såg på religion som en tro på något. De talade om en gudom 
eller något allsmäktigt. Detta liknar min undersökning även om de skiljer sig i storlek. 
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Denna undersökning handlar om 10 elever syn medan Dietz m.fl. gått igenom 
betydligt fler ungdomar i Spanien. Men man kan ändå se likheter i svaren eleverna ger.  
     Frazer, som faller under den essentialistiska förståelsehorisonten, talar om 
försonandet med något högre. När eleverna fick frågan vad som var mest positivt 
med religion svarade fyra av eleverna att man kan få hjälp, tre stycken svarade att man 
kan känna sig trygg. Att få hjälp och att känna sig trygg kan ses som något slags 
försonande på så sätt. De flesta eleverna svarade att det negativa var att religion leder 
till krig eller att religion är en ursäkt för att kriga. Smiths teori om religion kan ge en 
förklaring. Religion är enligt Smith, som hamnar under den hermeneutiska 
förståelsehorisonten, ett splittrande koncept som delar på ideologier. Han menar även 
att det hade varit lättare att vara religiös om religionerna inte ställts emot varandra. Vi 
ser här inte ett svar på varför men någon slags förklaring till hur det kan komma sig 
att det uppstår konflikter. Konceptet religion och olika ideologier fungerar inte alltid 
tillsammans enligt Smith. Man får dock inte glömma bort att media har en stor del i 
att skapa en bild av religion och krig. Något som även Joakim nämner i sitt svar, att 
media oftast skapar en negativ bild av något. Att tänka på är att media fått en allt 
större del i människans liv, och då kanske framförallt hos unga människor. Svaren kan 
komma från vad de lärt sig på lektionstid men även från vad de sett och hört i media 
och vad de själva har för erfarenheter. Rosvall menar i sin undersökning att 
ungdomarna hade negativa tankar om religion att religion bidrar till krig och 
konflikter. De menade de eleverna som jag intervjuade också. Även om eleverna jag 
intervjuade hade negativa saker att säga om religion så verkar det positiva överväga, 
till skillnad från Rosvalls undersökning. Där emot har vi tittat på olika faktorer i våra 
arbeten och hans är även mer omfattande än vad min är. Eleverna i Rosvalls 
undersökning och eleverna i min undersökning talar om konflikt och krig när de 
tänker på det negativa med religion, detta liknar Smiths teori kring att olika ideologier 
inte alltid fungerar ihop. Här faller elevernas svar under den hermeneutiska 
förståelsehorisonten. 
     Sju elever svarade högre makt på frågan vad man måste tro på för att vara religiös. 
Detta liknar svaren de tidigare gett. Elevers uppfattning är som tidigare nämnts i stort 
en tro på en högre makt eller Gud. Enligt Paden syftar Gud på en makt eller 
överordnad och finns i alla former. Detta likt hur eleverna tänker kring de flesta 
frågorna rörande religion. De tänker också på något högre, eller något som är större 
än människan. Elevernas svar här faller under den essentialistiska förståelsehorisonten 
som ser religion som något som har essenser, i detta fall en högre makt/Gud.  
     Ett religiöst levnadssätt menade en del elever handlade om regler och att man 
måste följa vissa givna regler inom den religiösa tro man tillhör. Schleiermacher som 
också faller under den essentialistiska förståelsehorisonten, menar att religion är en 
känsla av ett absolut beroende. Även om han är en av de äldsta teoretikerna kan han 
ändå jämföras med elevernas syn. Och även om eleverna här kanske inte menade att 
de är beroende av att följa regler så var det ändå några elever som menade att man var 
tvungen att följa vissa regler. Det kan ses som ett slags beroende att göra det. Kanske 
inte reglerna i sig, men religionen. Att man är så pass hängiven att man följer reglerna. 
Åter igen är det bara en teori och elevernas egen uppfattning kan alltid tolkas på olika 
sätt beroende på vem som tolkar. Frazer talar om att den försonande funktionen och 
försoningen kan också vara regler man följer, för att försoning ska ske. Paden menar 
att religionen skapar sina egna preferenser, som här kan jämföras med lagar som 
elever nämner. Eleverna kan kopplas tillbaka till den essentialistiska 
förståelsehorisonten men de har även likheter med de forskare som finns under den 
reduktionistiska och den hermeneutiska förståelsehorisonten. Vad gäller synen på 
religion är det i många fall essenser som eleverna talar om i förhållande till högre makt 
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eller en Gud. Vilket återkommer i många av deras svar. Men även om essenserna 
verkar vara det som är det eleverna definierar med religion så finns det både 
reduktionistiska och hermeneutiska tankar i deras svar. 
     Samtliga elever som intervjuades trodde att religiösa människor använde sig av 
ritualer. Däremot fanns det olika svar i vad en ritual var för något. Sex stycken 
menade att det hade att göra med traditioner av olika slag. Två av eleverna talade om 
helig tid. Otto talar som tidigare nämnt om att det heliga kan presenteras som helig 
plats, heligt rum eller symbol. Henrik nämnde även olika symboler som föremål för 
ritualer så som altarbord och bön. Durkheim talar om ritualer som representerat för 
några religioner som heligt. Även Freud talar om ritualer och menar att man som 
religiös söker gottgörelse genom olika ceremonier och ritualer. Detta kan liknas vid 
några av elevernas syn som menade att man går till kyrkan, att man ber och liknande. 
Här ser vi återigen att elevernas svar stämmer överens med det essentialistiska 
synsättet men även det reduktionistiska. Även offer kom på tal, även om det endast 
var två elever som nämnde detta. Paden talar om att ritualer kan ha flera olika 
utföranden, som att tvätta sig, buga sig, dela mat, dansa och på så sätt uttrycker man 
sig i sin religion. Även offer är ett sätt att uttrycka sig, men kanske mer att söka 
gottgörelse som Freud talar om. De allra flesta eleverna svarade även att man inte 
behöver vara religiös för att utföra en ritual. Här kan man tydligt se att eleverna ser till 
kultur och samhälle, och då hamnar i det kulturvetenskapliga paradigmet.  
     Gilhus och Mikaelsson talar ju om de vetenskapliga paradigmen och även om att 
förr hade man en föreställning om vad religion var då man i skolan läste kristendom 
som innefattade biblisk historia, katekesen och liknande. Religion som begrepp var då 
västerländskt. Delvis kan det säkert hänga kvar hos ungdomar idag som läser religion. 
Den västerländska synen kan säkert ligga kvar hos eleverna då de ändå är en del av 
det svenska samhället och den svenska skolan. Deras uppfattningar bygger 
nödvändigtvis inte på vad de har för religiös tillhörighet men vad de kanske är 
uppväxta med. De religiösa paradigmen kanske inte påverkar elevernas uppfattning i 
så stor utsträckning mer än att forskningen går framåt. De har ändå en syn på religion 
och även om de lär sig mer omfattande om religion i skolan så sitter uppfattningen 
säkerligen djupare rotad än vad ett religiöst paradigm gör som de inte ens läser om på 
det sättet. Något man märker hos eleverna är dock att de nu verkar vara mer 
uppmärksamma på samhället och kulturen kring sig och i andra delar av världen. 
Undervisningen verkar även ha bidragit med tankar kring hur kultur och religion 
samspelar vilket tar dem in i ett kulturvetenskapligt paradigm utan att de kanske 
lägger vidare eftertanke kring det. I takt med att forskningen utvecklats har även 
religionsundervisningen förändrats i den svenska skolan genom tiden.  
     Eleverna har genom svaren uttryckt att religion till största del handlar om något 
som är större än människan, en högre makt/Gud. Elevernas syn stämmer bäst 
överens med Frazers och Padens teori om en högre makt genomgående hur eleverna 
ser på religion. Där faller eleverna under både den essentialistiska och den 
hermeneutiska förståelsehorisonten. De som var svårast och som knappt kunde 
appliceras var Eliade och Ottos teori om det heliga, och där avviker eleverna från den 
essentialistiska förståelsehorisonten då båda forskarna ligger under den. Detta betyder 
att de elever jag intervjuat har vissa essentialistiska syner på religion, men det betyder 
inte att de inte har likheter med forskare under de andra två förståelsehorisonterna 
heller.  
.  
 
Alla elever som intervjuades tyckte att religionsundervisningen var viktig. Några 
påpekade även att den var jätteviktig. Eleverna tyckte att den var viktig för att den tar 
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död på främlingsfientligheten, men även för att den ger en syn på hur andra 
människor lever och ger kunskap som skapar respekt. I gy11 står det att 
främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser. Vilket eleverna verkar medvetna om i deras svar, förmodligen 
undermedvetet. Avest m.fl. har i sin undersökning tittat på hur elever ser på 
religionsundervisningen, men i Europa. Där kommer det fram att eleverna är öppna 
och accepterande gällande människors olika livsåskådningar och att det kommer fram 
i undervisningen. Författarna menar att respekt skapas i klassrummet men att eleverna 
delvis har fördomar gentemot specifika religioner. Något jag inte märkt i min 
undersökning. Avest m.fl. har gjort en väldigt omfattande undersökning som ger en 
mer sammanfattande bild på ungdomar över Europa. Men de 10 eleverna som jag 
intervjuade talade inte om att de har fördomar, snarare tvärt om att undervisningen 
tog död på dem.  
 
 
I min undersökning tyckte tre elever att de ändrat uppfattning efter kursen, tre 
stycken tyckte att de hade samma uppfattning som innan och tre stycken tyckte att de 
ändrat uppfattning i vissa specifika frågor. Ämnet i sig kanske inte handlar om att 
ändra uppfattning men det handlar om att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper 
om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt enligt gy11. Vilket eleverna 
ändå visar genom att påstå att de delvis ändrat eller helt ändrat uppfattning om 
religion. De har lärt sig något. 
Valk, som faller under den hermeneutiska förståelsehorisonten, talar om kritiskt 
tänkande och att utveckla färdigheter som de intervjuade eleverna verkar ha gjort 
genom kursen. Enligt Wright menar Jackson att fokus bör ligga på att synliggöra 
intern variation, på personliga upplevelser/tolkningar och hur dessa kopplas till 
grupper och större ”traditioner”.  Eleverna menar att de tycker det är intressant att se 
olikheterna men även likheterna. Här stämmer elevernas svar bra överense med både 
den reduktionistiska och den hermeneutiska förståelsehorisonten.  
     Vad eleverna tyckte var lärorikt under kursen är till största del religioner/sekter. 
Tre stycken tyckte andra människors levnadssätt i stort och en tyckte diskussionerna. 
Även om det endast var en elev som svarade diskussioner så tyder hans svar på att 
han och hans klasskompisar gemensamt skapar diskussioner i och utanför 
klassrummet. Fler elever gör det. Sen om eleverna ser det som lärorikt är en annan 
sak. I gy11 står det tydligt att lärarna ska ge eleverna möjlighet till att reflektera och 
analysera kring olika trosuppfattningar, vilket verkar ha skett i Henriks klass. 
Diskussionerna skapas säkerligen via elevernas reflektioner. Även om eleverna har 
olika uppfattning om vad som varit lärorikt så har ändå alla de intervjuade eleverna en 
uppfattning om vad som varit lärorikt. Det kan ses som att de intervjuade eleverna 
lärt sig något, vilket är ett av målen i gy11. De ska utveckla kunskaper.  
     Eleverna tyckte att det som var mest roligt/spännande/intressant var framför allt 
olika religioner/sekter. Några elever nämnde även möte med religiös person, 
diskussioner och studiebesök. Oskar berättade om deras studiebesök i en moské i 
Göteborg och tyckte det var intressant att se att det inte bara finns kristendom i 
Sverige. Även om man i skolan, i enlighet med gy11, ska ha kunskaper och förståelse 
för kristendomen och dess traditioner då de har särskild betydelse för den värdegrund 
som skolan utformat och som präglar samhället, så ska man lära sig om andra 
religiösa traditioner då undervisningen är icke-konfessionell. Wright, som faller under 
den reduktionistiska förståelsehorisonten, menar att eleverna måste få insikt både 
genom vanliga religiösa anhängares ögon men även genom religion som nödvändig 
social fakta. De intervjuade elevernas svar visar på att de får båda delarna i 
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undervisningen. En balans där emellan är något Wright förespråkar för att få en bra 
undervisning. Eleverna verkar tycka att de har en bra balans mellan de båda delarna 
som Wright talar om. Även här stämmer elevernas svar bra in på den reduktionistiska 
förståelsehorisonten.  
     Nio elever tyckte att det fanns möjlighet till att påverka sin undervisning. Fyra 
stycken tyckte även att de varit med aktivt och påverkat. Fyra av eleverna i denna 
undersökning saknade mer undervisning rörande olika religioner. Minoritetsreligioner 
nämndes där. Två stycken saknade möten med religiösa personer och en saknade 
diskussioner och ville att det skulle vara mer i klassrummet. De övriga tre tyckte inte 
att något saknades.  
     Hylén, som faller under den hermeneutiska förståelsehorisonten, talar om den 
essentialistiska undervisningen och att den fortfarande förekommer i undervisningen. 
De intervjuade eleverna visar tendenser till att ha essentialistiska tankar kring religion 
men de visar även att de kan reflektera och tänka kritiskt kring religion och deras egen 
undervisning. Att man omedvetet utgår från sina egna uppfattningar är något som 
han också talar om men det kan inte riktigt undvikas då vi ändå talar om ungdomar 
som inte läst religion på högre nivå än den de befinner sig på nu, gymnasienivå. Trots 
att eleverna verkar ha essentialistiska uppfattningar gällande religion verkar de ändå 
medvetna om kultur och samhälle gällande religion och kan det går därför inte säga 
att de endast fått en essentialistisk undervisning i religion.  
     Eleverna i min undersökning tyckte att en blandning av individuella arbeten och 
grupparbeten skulle förekomma mest i undervisningen. En del av eleverna såg dock 
ändå problem med grupparbeten och menade att det blir orättvis bedömning och att 
vissa gör mer än andra. Vad det gäller vad som skulle ske i undervisningen var det 
studiebesök och besök av religiösa personer som föredrogs. De ville ha mer praktiska 
lektioner och tyckte det var roligare att få komma ut eller få besök för det gjorde det 
mer verkligt. I gy11 kan man läsa att det svenska samhällets internationalisering och 
den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är 
en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att 
stärka denna förmåga hos alla som verkar där. Idag är det i skolan inte ovanligt att 
människor med olika religiösa bakgrunder kommer till skolan och föreläser. Vi har ett 
mål i skolan att utveckla förståelse för andra människor och jag tror att det kan skapas 
genom mötet med andra människor. Det kan skapa nya insikter och ny kunskap vilket 
är en del i målen för elever i dagens skola. Uppfattningarna av 
religionsundervisningen i dagens gymnasieskola hos de elever jag intervjuat är att de 
tycker att den är viktig. Elevernas syn på religionsundervisningen faller mestadels 
under den reduktionistiska och den hermeneutiska förståelsehorisonten där deras svar 
liknade Valks och Jacksons teorier. Den essentialistiska förståelsehorisonten verkar 
inte eleverna ha gällande undervisningen. De verkar vara mycket medvetna om vad 
som pågår i nuet och i deras samhälle, men även i samhällen runt om i världen. De 
verkar ha en förståelse i att kultur och samhälle påverkar hur världen ser ut idag och 
så även undervisningen.  
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5. Diskussion 
 
I uppsatsen har det framgått att de flesta eleverna som intervjuats ser religion som 
någon högre makt. Eleverna visar upp en essentialistisk syn på religion, även om 
likheter med de två andra förståelsehorisonterna, den reduktionistiska och 
hermeneutiska, finns hos eleverna. Dagens forskare försöker komma ifrån den 
essentialistiska förståelsehorisonten. Detta sätt att betrakta religion på har mött ett 
ökat motstånd och idag har religionsvetenskap blivit ett mer humanistiskt ämne där 
de anställda vid t.ex. universitet ska hålla en professionell distans till sin religiösa tro. 
Detta är en utmaning som lärare och måste tas i beaktande när man talar om religion i 
klassrummet. Att som lärare inte snöa in sig på enbart religionen i sig, utan även se 
den i ett större sammanhang och hur samhället påverkas av religion och kultur. Då 
religion blivit ett mer humanistiskt ämne och förändrats en del måste lärare idag ta 
vara på den kunskap de samlat på sig genom åren på högskolan och ta med den ut i 
undervisningen. Och undervisa på ett sådant sätt som gör att eleverna både förstår 
och tycker att det är roligt, för det ska vara roligt att lära. Det är lika viktigt som att 
det ska vara lärorikt. Att som lärare göra sig förstådd och att lära ut på ett sätt så 
eleverna får kunskapen kan säkerligen vara svårt, men såklart inte omöjligt.  
     Att eleverna som intervjuats tyckte att religionsundervisningen var viktig är något 
positivt som istället kanske gör det lättare för läraren i ämnet att få eleverna 
intresserade. I dagens multikulturella samhälle är religionsämnet viktigare än någonsin. 
För att öppna upp elevernas ögon och för att få dem att acceptera och förstå likheter 
samt olikheter. Något som även står tydligt i läroplanen. Främlingsfientligheten måste 
mötas med kunskap och diskussioner, vilket säkerligen kan vara en utmaning för 
läraren idag. Det gäller att få med eleverna, föra dem in i diskussionen och att de tar 
del av varandras erfarenheter och frågor. För det är okunskap och rädsla som skapar 
främlingsfientlighet och rasism.  
     De eleverna som intervjuats verkar vara öppna och den religionsundervisning de 
fått verkar ha skapat en öppenhet eller bevarat öppenheten de tidigare haft. 
Utmaningen för läraren idag blir inte bara att lära ut eller att föra diskussioner utan 
även att se till att en god ton hålls i klassrummet, som ska föras med eleverna in i det 
kommande vuxenlivet, på arbetsplatsen, i sociala sammanhang och i resten av livet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 
 

6. Slutsats 
 
Slutsatsen är att de elever som intervjuats ser religion som någon högre makt eller 
Gud. Men även som en trygghet och någon slags hjälp. Eleverna har delvis en 
essentialistisk syn på religion men det finns även likheter med deras svar och 
teoretikerna som faller under de två andra förståelsehorisonterna, den reduktionistiska 
och den hermeneutiska. Eleverna tyckte även att religionsundervisningen var viktig 
och att den var det för att den tar död på främlingsfientligheten och ger kunskap. I 
undervisningen ville de jobba varierat med både individuella arbeten och 
grupparbeten. De ville även att undervisningen skulle vara mer praktisk, i form av 
studiebesök och besök av religiösa personer. Teorierna kring religionsundervisningen 
kunde appliceras bra på elevernas svar och man ser att teorier kring 
religionsundervisning finns representerat i de intervjuade elevernas undervisning. 
Deras syn på undervisningen faller under den reduktionistiska och den hermeneutiska 
förståelsehorisonten. De verkar förstå att samhället och kulturen spelar in. Deras svar 
stämde även bra överens med vad gy11 säger om förståelsen av religionsämnet och 
dess strävan om att ta död på främlingsfientlighet. Detta är vad studien kommit fram 
till. Resultaten kan ha påverkats av att det endast är en gymnasieskola som 
undersökningen gjorts på. Men även att det är en väldigt liten undersökning med 
endast 10 elever. Resultatet kan även ha påverkats av den kultur som finns på skolan. 
Det kan även vara så att om 10 andra elever intervjuats så hade resultaten sett 
annorlunda ut. Olika faktorer gör att undersökningen hade kunnat se annorlunda ut. 
Det behöver inte vara så, men det kan vara så. Man skulle utifrån detta arbete kunna 
göra en större undersökning som täcker fler skolor, fler elevers syn och kanske fler 
platser geografiskt sett. Det finns många vägar att gå för att utveckla undersökningen 
som genomförts i detta arbete. Eleverna som intervjuades verkade dock hysa en 
repsekt för både religion och religionsundervisningen i stort.  
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7. Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka tio gymnasieelevers uppfattningar om 
religion och religionsundervisning utifrån Gilhus och Mikaelssons teori om 
förståelsehorisonter och paradigm, samt att diskutera religionsundervisningens 
utmaningar i förhållande till gymnasieelevernas uppfattning. Frågeställning bestod av 
två frågor: 
 

 Vad innebär religion för elever i dagens gymnasieskola?  

 Hur ser eleverna på religionsundervisningen i dagens gymnasieskola? 
 
För att kunna besvara syftet med arbetet har intervjuer gjorts på en gymnasieskola. 
Metoden som använts i detta examensarbete är en kvalitativ studie. Vad som 
undersökts i arbetet är hur elever uppfattar religion och religionsundervisningen i 
dagens gymnasieskola. Intervjuerna har delvis behandlats på ett sådant sätt som kan 
kopplas till en hermeneutisk metod. 
 
Avgränsningar har gjorts i arbetet. En gymnasieskola valdes för undersökningen och 
12 elever var tänkta för intervjun. Till slut blev det 10 stycken i brist på tid från 
elevernas sida med kommande jullov. Eleverna som valdes till intervjuerna gick i 
årskurs 2 och 3 på gymnasiet, detta då de hade läst religionskunskap 1, vilket var ett 
krav för att intervjuas. Intervjuerna var dels semistrukturerad där samma frågor 
ställdes till alla eleverna. Någon fråga var även strukturerad men där ställdes fler 
frågor utifrån svaret eleven gav. En intervjuguide användes i samband med 
intervjuerna som bestod av två olika teman. Dessa teman var utformade efter 
frågeställningen i arbetet. Intervjuerna pågick i ca 10 minuter. I transkriberingen 
användes fiktiva namn pga. anonymiteten hos eleverna. Det material som 
huvudsakligen använts är intervjuer med elever. Litteratur har använts till den tidigare 
forskningen samt teoriavsnittet. Läroplanen användes även till det empiriska 
materialet.   
 
Resultaten av undersökningen visar att elevernas tankar kring religion innefattar gud 
eller en högre makt hos de flesta. Religion innebar även för eleverna trygghet. Vad 
eleverna menade var positivt med religion var trygghet och även hjälp. Vad eleverna 
upplevde som negativt var krig. De talade även om att ett religiöst levnadssätt 
handlade om vissa utsatta regler. För att vara religiös svarade de flesta att man måste 
tro på något för att vara religiös. Denna tro var i flera elevers uppfattning en högre 
makt eller Gud. Elevernas svar har jämförts med olika teorier rörande religion. Deras 
uppfattning av religion överensstämmer bäst med Frazers och Padens teorier kring en 
högre makt. Detta faller både under den essensialistiska förståelsehorisonten men 
även under den hermeneutiska. Deras syn på religion som orsaken till krig kan ses 
utifrån Smiths teori, som faller under den hermeneutiska förståelsehorisonten, om 
religion som ett koncept som skapar splittring i olika ideologier. Elevernas tankar 
kring ritualer hade enligt sex stycken elever med tradition att göra, två stycken 
nämnde helig tid. Dessa jämfördes med Durkheims och Freuds teorier om ritualer 
som heligt och som en gottgörelse. Här ser vi även spår från den reduktionistiska 
förståelsehorisonten. Elevernas syn på religionsundervisningen var att den var viktig 
och några påpekade även att den var jätteviktig. De flesta eleverna tyckte att den var 
viktig för att den tar död på främlingsfientligheten och att den ger en syn på hur andra 
människor lever. Detta skapar enligt några av eleverna kunskap som i sin tur skapar 
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respekt. Elevernas syn på religionsundervisningen stämde både överens med den 
reduktionistiska förståelsehorisonten men även den hermeneutiska. Jackson och 
Valks teorier kunde jämföras bra med elevernas svar. Deras syn kring religionsämnet 
som något viktigt är likgiltigt med vad som står i gy11 om intolerans mot 
främlingsfientlighet som ska bemötas med kunskap. Några av eleverna hade ändrat 
uppfattning efter kursen, andra inte. De flesta eleverna ansåg att det var mest lärorikt 
med olika religioner/sekter. Eleverna tyckte att religioner/sekter varit mest roligt, 
spännande och intressant med kursen. Nästan alla elever tyckte att det funnits chans 
att påverka sin religionsundervisning och fyra stycken tyckte att de aktivt varit med 
och påverkat sin undervisning. De elever som tyckte att det saknades något nämnde 
religioner och möte med religiösa personer. Möte med religiösa personer nämns mest 
i hur eleverna tyckte att religionsundervisningen skulle ske. I gy11 kan man läsa att det 
svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att 
leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social 
och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka 
denna förmåga. I dagens skola är det inte ovanligt att människor med olika religiösa 
bakgrunder kommer till skolan och föreläser. Övergripande kan man säga att eleverna 
föredrog att läsa om olika religioner och att möta religiösa människor. 
 
Sammanfattningsvis var elevernas syn på religion något som bestod av en högre makt 
eller Gud och som skapade trygghet, som faller under den essentialistiska 
förståelsehorisonten, spår av den reduktionistiska och den hermeneutiska 
förståelsehorisonten kunde också hittas i elevernas svar. Elevernas syn på 
religionsundervisningen var att den var viktig och att eleverna föredrog undervisning i 
olika religioner och möten med religiösa människor. Deras syn på 
religionsundervisningen föll både under den reduktionistiska och den hermeneutiska 
förståelsehorisonten.  
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(Bilaga 1) 
 

Informationsbrev 
 
Vill du delta i en intervju om elevers syn på religion och 

religionsundervisning? 
 

Projektet är en studie kring hur elever ser på religion och på 

religionsundervisningen i dagens gymnasieskola. Studien är utformad som en 

kvalitativ intervjustudie där intervjuerna kommer behandla elevers syn på religion 

och på religionsundervisningen i dagens gymnasieskola. Intervjuerna riktar sig till 

de elever som läst religionskunskap 1 i gymnasiet. I arbetet är 12 intervjuer 

inplanerade och du är en av de tilltänkta individerna till denna intervju. 

Urvalskriterier som använts för att identifiera personer som kan ingå i studien, 

varav du är en, är: 

 

 Elev på gymnasiet 

 Andra- eller tredjeårselev 

 Läst religionskunskap 1  

Deltagandet i denna intervju är helt frivilligt, och du kan när som helst avbryta 

intervjun utan att du behöver motivera varför. En intervju är planerad att ta 

maximalt 20 minuter att genomföra. Under intervjun kommer ni få svara på frågor 

som jag ställer till er. Vi kan träffas på din skola eller på en annan plats i Nässjö. 

Intervjun kommer även att spelas in och det materialet är det maximalt 3 personer 

som kommer kunna ha tillgång till, författaren, handledaren och opponenten. 

Materialet kommer att behandlas på ett konfidentiellt sätt i det att källmaterialet 

förvaras på ett säkert sätt hos författaren, och alla personliga data kommer att 

avidentifieras i den färdiga versionen vilket innebär att varken skolor eller 

individer nämns med namn. 

 

 

Tack på förhand. 

Med vänlig hälsning, Jennifer Grahn 

Tel: 076-777 04 96 

e-mail: V10jengr@du.se 

 

Handledare  

Roger Melin 

Högskolan Dalarna  

791 88 Falun 

Tel: 023-77 82 68 

e-mail: rme@du.se 
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(Bilaga 2) 
 

Intervjuguide – Vad innebär religion för dig och 
hur ser du på religionsundervisningen i skolan? 

 

Intervjun inleds med att presentera intervjuns upplägg. Därefter sker en genomgång av 
informationsbrevet så intervjupersonen är medveten om sitt deltagande och den garanterade 
anonymiteten. 
 

Formella frågor 

1.  Ålder? 

2.  Vilken årskurs? 

 

Tema 1 – Religion 
3. Vad tänker du på när du hör ordet religion? 

4. Vad innebär religion för dig?  

5. Vad är positivt/negativt med religion enligt dig? (Varför tänker du så tror du?)  

6. Vad måste man tro på för att vara religiös enligt dig? T.ex. gudom, religiösa skrifter etc.  

7. Hur skulle du beskriva ett religiöst levnadssätt? (Varför på det viset? Anledningar?) 

8. Vad innebär en ritual för dig? Tror du att religiösa människor använder sig av det?  

 

 

Tema 2 – Religionsundervisningen 
9. Anser du att religionsundervisningen är viktig? Varför/Varför inte?  

10. Vad har varit mest lärorikt med religionsundervisningen?  

11. Har du ändrat uppfattning om religion efter kursen? (Om ja/nej, hur kommer det 

sig?) 

12. Vad var extra intressant/roligt/spännande i kursen? (Varför det?) 

13. Hur hade du velat vara med och påverka din religionsundervisning? Fanns det 

möjlighet till det?   

14. Vad tycker du saknas i kursen?  

15. Berätta om ett speciellt minne från kursen?  

16. Hur vill du att undervisningen sker (mest)? T.ex. grupparbeten, individuella arbeten, 

film/dokumentär, prov, böcker, studiebesök, besök av religiösa personer (Varför vill du 

ha mer av dem?) 

 


