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Abstract  

The purpose of this essay is to see if the upper secondary school in Sweden meets the 

acquirements of freedom of religion, in this particular study I focused on the Christian pupils 

at the school. Could it be that the Christian pupils feel that the school won’t accept them 

because the school is a secularized institution?  Or do they feel that the school encourage their 

right to practice their religion at school?  I interviewed six pupils at two different schools to 

find out about their experience with the school and the opportunity to practice their religion. 

The result shows that the pupils feel encouraged to practice their religion, with little or no 

resistance from the school. 
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1 Inledning 
Den undervisning som sker i den svenska skolan ska vara av icke-konfessionell karaktär, 

åtminstone i den offentliga skolan.1 Däremot finns det utrymme för elever som är religiösa att 

starta olika religiösa skolgrupper. Hur går det ihop med att skolan är en sekulariserad 

institution? Det finns till exempel muslimska skolgrupper och kristna skolgrupper men hur 

tillgodoser skolan eleverna möjligheten till att utöva sin religion under skoltiden? Det 

förekommer konflikter om dessa frågor, till exempel om skolan ska ställa upp med 

bönelokaler.2 Framförallt är det intressant att lyfta fram hur de religiösa eleverna upplever att 

skolans personal bemöter dem i dessa frågor. Känner sig eleverna motarbetade av skolans 

personal eller är det så att eleverna får fria tyglar? Dessutom ger det mig personligen bra 

erfarenheter oavsett resultat när jag är verksam ämneslärare.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kristna elever upplever att skolan bemöter deras 

rätt till religionsutövning i skolan. En förståelse om hur religiösa människor i helhet kan 

uppleva ett bemötande i skolan är av allra högsta grad aktuellt för mig som ska vara verksam i 

skolan. 

 

1.2  Frågeställningar 

 De frågeställningar studien utgår från är följande: 

- Hur upplever kristna elever skolans bemötande beträffande rätten att utöva sin 

religion?  

- Upplever eleverna att personalen på skolan uppmuntrar eller motarbetar deras 

religionsfrihet? 

 

1.3 Avgränsning 

Eftersom dagens samhälle är mångkulturellt måste undersökningen avgränsas till en religion 

för att det inte ska bli för stort. I denna undersökning kommer kristna elevers upplevelser 

inom den protestantiska inriktningen att granskas och analyseras. Avgränsningen har gjorts av 

rent praktiska skäl, eftersom kristendomen består av olika inriktningar så som katolska, 

                                                      

 
1 Gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s.5 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597 (hämtad 2015-12-27). 
2 Furseth, Inger & Repstad, Pål, Religionssociologi: en introduktion, 1. uppl., Liber, Malmö, 2005, s.351 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
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ortodoxa med flera valde jag att avgränsa mig till den protestantiska delen, även fall det inte 

är så att alla elever jag har intervjuat har tillhört svenska kyrkan. 

 

2  Tidigare forskning 

Ämnet religionsfrihet i skolans värld har bearbetats av Reinhold Fahlbeck i Bed och arbeta: 

om religionsfrihet i arbetsliv och skola. Fahlbeck analyserar hur väl religionsfriheten kan 

begränsas eller utövas i skolmiljön med stöd av religionsfrihetslagen.3 Det konstateras att  

Arbetstidslagen 1982 säger att arbetsgivaren ska ”ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de 

pauser som behövs utöver rasterna”, exempelvis bönestunder.4 Vilket i sig är en intressant 

slutsats eftersom skolan då egentligen skulle vara tvungna till att låta religiösa elever utgå från 

lektioner. Fahlbeck  har också med sin artikel Religionsfrihet och mänskliga rättigheter också 

använt sig av exempel från europadomstolen och hur utfallen har blivit efter en dom, detta för 

att visa hur lagen kan tolkas i olika sammanhang.5 Fahlbeck visar att Europadomstolen inte 

ser med blida ögon på åberopandet av religionsfrihet, för att det ska vara möjligt måste 

personen som känner sig diskriminerad p.g.a. sin religion uppfylla minst ett av tre krav.6 

Kraven som Europadomstolen utgår ifrån är antingen ska din frihet till åsikts kränkts (du 

måste dölja den), att handlingen som du tvingas utföra är en religiös handling (som är emot 

din egen övertygelse) eller att handlingen du måste genomföra är förbjuden inom din religion 

(exempelvis sitta i samma rum).7 Fahlbeck blir relevant för arbetet eftersom informanternas 

upplevelser av religionsfrihet inte innebär att det är de facto den religionsfrihetslag som 

gäller. Fahlbeck redogör vidare i artikeln att religionsfriheten inte är styrd av den enskilda 

personens bedömning av ”förhållandet mellan religion och handlande”.8 

 

                                                      

 
3 Fahlbeck, Reinhold, Bed och arbeta = Ora et labora : om religionsfrihet i arbetsliv och skola : juridik, samhälle, 

praktik, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011, s.9-10. 

4 Fahlbeck, Reinhold, Bed och arbeta = Ora et labora : om religionsfrihet i arbetsliv och skola : juridik, 

samhälle, praktik, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 245-246 
5 Fahlbeck, Reinhold. Religionsfrihet och mänskliga rättigheter. 2014-11-27. 

http://arbetsratt.juridicum.su.se/Publication/ArticlePresentation.aspx?ArtikelID=1396 (Hämtad 2016-04-16). 

6 Ibid, s.16. 

7 Ibid, s.16-17. 

8 Fahlbeck, Reinhold. Religionsfrihet och mänskliga rättigheter. 2014-11-27. 

http://arbetsratt.juridicum.su.se/Publication/ArticlePresentation.aspx?ArtikelID=1396 (Hämtad 2016-04-16)., 

s.17. 

http://arbetsratt.juridicum.su.se/Publication/ArticlePresentation.aspx?ArtikelID=1396
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Publication/ArticlePresentation.aspx?ArtikelID=1396
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Christina Osbeck skriver i artikeln sammanhanget är viktigt på skolverkets hemsida om unga 

människors attityder till religiös mångfald.9 Studien Osbeck hänvisar till är gjord i 

Storbritannien men som Osbeck hävdar är relevant för det svenska samhället. Det visar sig att 

den lokala kontexten avgör om det finns en hög tolerans för människor med en religiös 

övertygelse eller inte. Om det kringliggande samhället (d.v.s. den lokala kontexten) tenderar 

att vara mer religiösa så är nivån av acceptans kring religiösa frågor i skolan högre, vilket i sig 

kan uppfattas som självklart. Forskningen kan alltså bidra med en förståelse för de eventuella 

skillnader som finns mellan dem olika skolorna. 

 

Göran Gunner undersöker i den offentliga utredningen Att slakta ett får i Guds namn – om 

religionsfrihet och demokrati där han bland annat nämner att Sverige vill särskilja på 

religionsfrihet och religiösa sedvänjor. Gunner problematiserar det och tar upp slakt av djur 

som exempel, vems rättighet ska vi utgå ifrån? Den enskilda personens rätt till religionsfrihet 

(och därmed slakt av djur enligt religiös sedvänja) eller djurets rättigheter?10 Avsaknaden av 

definitionen om vad en religiös sedvänja är för något kan vara problematiskt eftersom det 

skulle kunna leda till att skolan kränker en persons rätt till sin religionsfrihet. 

 

Jonas Alwall skriver i kapitlet vart tog religionsfriheten vägen? i boken religion, skole, og 

kulturel intergration i Danmark og Sverige om den svenska skolan och dess ställningstagande 

kring användandet av burka.11 Alwall menar på att det är inte är skolan eller statens roll att 

tolka en religiös urkund och säg att detta är något som muslimer ska göra, det är upp till var 

och en. Istället vill Alwall se en diskussion om religionsfriheten och eventuella gränser, även 

fall det är en grundlagd lag så ska det inte vara möjligt att utnyttja den.12 Alwall bidrar därför 

till en problematisering i ämnet och diskussionen, oavsett vilken religiös övertygelse som 

studeras. 

                                                      

 
9 Osbeck, Christina, Sammanhanget är viktigt. 2016-02-11. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/relationer-

larande/sammanhanget-viktigt-1.191578, (Hämtad 2016-06-29). 

10 Gunner, Göran, Att slakta ett får i Guds namn – om religionsfrihet och demokrati. 1999-02-04. 

http://www.regeringen.se/contentassets/86324dcf7444477c8dbf526b6cf2b04b/att-slakta-ett-far-i-guds-namn---

om-religionsfrihet-och-demokrati (Hämtad 2016-06-17). 

11 Alwall, Jonas, Vart tog religionsfriheten vägen? i Andersen, Peter B., Dahlgren, Curt, Johannesson, Steffen & 

Otterbeck, Jonas (red.), Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige, Museum Tusculanums 

Forlag/Københavns universitet, København, 2006. 

12 Ibid, s.71. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/relationer-larande/sammanhanget-viktigt-1.191578
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/relationer-larande/sammanhanget-viktigt-1.191578
http://www.regeringen.se/contentassets/86324dcf7444477c8dbf526b6cf2b04b/att-slakta-ett-far-i-guds-namn---om-religionsfrihet-och-demokrati
http://www.regeringen.se/contentassets/86324dcf7444477c8dbf526b6cf2b04b/att-slakta-ett-far-i-guds-namn---om-religionsfrihet-och-demokrati
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Jonas Otterbeck bidrar också till förståelse för hur religiösa ungdomar kan känna sig bemötta 

av offentliga sekulära institutioner. Otterbeck beskriver i Islam, muslimer och den svenska 

skolan hur det bl.a. kan uppstå problem när det kommer till religion och elevernas möjligheter 

att utöva den.13 Att den handlar om islam och inte kristendom behöver nödvändigtvis inte vara 

irrelevant för min studie. Det är fortfarande bemötandet av religiösa elever som ligger i mitt 

fokus. 

 

Karin Borevi problematiserar ämnet i Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som 

troende i skolan. Borevi menar att religiösa elever kan uppleva att den religiösa praktiken inte 

ska eller får utrymme eftersom det är en sekulär institution som inte ser religion som något 

centralt för deras intresse, det är en privat övertygelse som inte har något med det offentliga 

utrymmet. Problemet som då kan uppstå är att eleven inte är av samma åsikt, religion kan 

faktiskt vara i centrum för livsvalen, vilket i sig skulle kunna leda till en intressekonflikt i 

skolan.14 Vidare menar Bornevi oavsett din religiösa inriktning så kan även kristna elever 

uppleva att de kristna inslag som finns i skolan kan vara ett hinder för deras religionsfrihet. En 

elev med bakgrund i Jehovas Vittnen kan exempelvis uppleva att den kristna bild som skolan 

förmedlar inte stämmer överens med den bild föräldrarna eller barnen har av kristendomen 

och plötsligt kan den religiösa identiteten vara hotad av skolan.15 

 

Religionsfrihetslagen är som tidigare nämnt en lag som konstant är under en tolkningsprocess. 

Carl Eber Olivestam, universitetslektor vid Umeå universitet i religionsvetenskap skriver i 

Religionsfrihet – om jämlikheten i ett mångkulturellt samhälle att efter beslutet om en 

decentraliserad skola så ska det på en lokal nivå avgöras hur religionsfrihetslagen ska tolkas 

inom skolans verksamhet.16 Olivestam menar också att religionsfriheten så som den är 

utformad inte är anpassad efter dagens samhälle, utan efterkrigstiden när religion blev 

förskjuten från samhället och dess offentliga sfär till den privata sfären.17 Det sammanfaller 

väl med vad Bruce bygger sin sekulariseringsteori, vilket jag senare presenterar under teori-

                                                      

 
13 Otterbeck, Jonas, Islam, muslimer och den svenska skolan, Studentlitteratur, Lund, 2000. 

14 Bornevi, Karin (red.), Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som troende, Studentlitteratur, Lund, 1997, s.39-

40. 
15 Ibid, s.50. 

16 Eber Olivestam, Carl Jan (red.), Religionsfrihet: om jämlikheten i ett mångkulturellt samhälle, Proprius, Stockholm, 1994, 

s.75. 
17 Ibid, s.72. 
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delen. Det ska påpekas att Olivestam skrev detta år 1994, vilket är mer än tjugo år sedan, men 

det är fortfarande i allra högsta grad aktuellt. Fahlbeck som har använt sig av exempel från 

Europadomstolen visar att debatten och tolkningsprocessen av vad religionsfrihetslagen 

innebär är något vi inte är helt på det klara med. Det är fortfarande så att de offentliga 

skolorna i Sverige är decentraliserade, vilket innebär att skolorna också avgör hur stort 

utrymme religion ska ha i den offentliga miljön i förhållande til religionsfrihetslagen. 

 

Det har även författats en del examensarbeten som tar upp liknande frågor, exempelvis 

undersöker Selma Mesinovic och Malin Strömbäck i Religionsfrihet, skolplikt och islam – en 

studie om elva lärares uppfattning om hur lärarna ser på begreppen religionsfrihet och 

skolplikt, och dess förhållning sig till islam och vems ansvar det är att detta efterföljs. 

Undersökningen pekar på att lärarna inte ser några svårigheter med att förena skolplikt, 

religionsfrihet med islam och för att religionsfriheten ska kunna efterlevas så krävs det en god 

relation mellan skolan och hemmet.18 Återigen är det fokus på islam men den bidrar till en 

viktig förståelse om hur skolan kan se på religionsfrihet och dess betydelse inom skolans 

värld. 

 

Får Gud plats i skolan? – En undersökning om den kristna elevens skolsituation författad av 

Anna-Carnin Sandberg vill lyfta fram hur en kristen elev upplever sin skolsituation. Slutsatsen 

som Sandberg gör är att den kristna eleven blir mobbad från och till samt att ett icke-

respektfullt bemötande från vissa lärare när det kommer till deras religiösa övertygelse, men 

den generella bilden är trots det att utbildningen är likadan för alla oavsett religiös 

övertygelse.19 Undersökningen ger mig en inblick om hur det kan vara på andra skolor runt 

om i Sverige. 

 

Niklas Dahlgren och Karl Jansson har författat arbetet fenomenet kristen i sekulär skola: 

elevers upplevelser och hanteringsstrategier som undersöker kristna elever upplevelser att 

vara i en skola som är sekulariserad samt vilka sätt eleverna hanterar detta.20 Resultatet visar 

                                                      

 
18 Mesinovic, Selma, Strömbäck, Malin, Religionsfrihet, skolplikt och islam – en studie om elva lärares uppfattning. 2011. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:510179/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-06-17). 

19 Sandberg, Anna-Carin Får Gud plats i skolan? – En undersökning om den kristna elevens skolsituation. 1998. 

www.diva-portal.org/smash/get/diva2:218769/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-06-25). 

20 Dahlgren, Niklas, Jansson, Karl,  fenomenet kristen i sekulär skola: elevers upplevelser och hanteringsstrategier, 2013. 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A612076 (hämtad 2016-06-24). 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:510179/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:218769/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A612076
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att eleverna tycks till viss del att bemötandet från lärarna är dåligt, en förmåga att inte ha en 

förståelse för dessa elever och deras situation som exempelvis kunde vara att eleverna kände 

sig utsatta av lärare och andra elever och att deras religiösa övertygelse inte vägde lika mycket 

som den vetenskapliga.  

 

Niklas Demming i Religionsfrihet i skolan konstaterar att det finns en negativ attityd gentemot 

religiösa elever efter han genomfört ett par intervjuer med olika rektorer i kommunala och 

religiösa friskolor. När föräldrar väljer en religiös friskola så har intoleransen haft en 

betydande roll, upplevelsen av att bli dumförklarad gör att man söker sig bort från den 

kommunala skolan.21 

 

Det är tydligt att studiet av religiösa elever och deras möte med skolan har skett i stort 

omfång, men ofta med muslimer i fokus eller kring religionsundervisningen. Eller hur 

bemötandet av lärare har upplevts. Min studie skiljer sig på så sätt att den till skillnad från 

tidigare forskning studerar elevernas upplevelser om möjligheten till rätten att utöva sin 

religion, inte bemötandet som eleverna får på grund av sin religiositet. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
21 Demming, Niklas, Religionsfrihet i skolan, 2006. 

 http://hdl.handle.net/2077/4416 ( hämtad 2016-02-03) 

http://hdl.handle.net/2077/4416
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3 Urval och tillvägagångsätt  

I detta kapitel kommer jag presentera mitt urval och tillvägagångsättet först. Slutligen väljer 

jag att ta upp de etiska riktlinjerna jag har utgått ifrån under studien. 

 

3.1 Urval 

För att nå resultat har jag använt mig uteslutande av intervjuer med elever i två olika skolor, i 

två olika städer i södra Sverige, Västra och Östra. På Västra skolan studerar Clara, Sofia, 

Fanny och Glenn. På den Östra skolan studerar Kristian och Filip, den gemensamma 

beröringspunkten är att de alla är protestanter. Det fanns inga krav från min sida att de skulle 

vara medlemmar i en kristen skolgrupp, det enda som är av betydelse är att de är 

protestantiskt kristna och studerar på gymnasienivå. Varje intervju varade i ca 45 minuter. 

Användandet av intervjuer kan enligt vissa vara problematiskt, vilket jag kommer diskutera 

under metod-delen.  

 

3.2 Tillvägagångsätt  

Första kontakten med eleverna var via mejl till en kristen skolgrupp på Västra-skolan, ett 

gymnasium. I det mejlet hade jag bifogat ett introduktionsbrev som presenterade mitt syfte 

och mig själv (Se bilaga 1). Den första kontakten med gruppen gjorde att de rekommenderade 

flera andra som kunde tänka sig ställa upp. Eva Färgerborg nämner i Etnologiskt fältarbete, 

att vid fältarbeten har man tid att bekanta sig med människorna och effekten blir att 

möjligheten för att intervjua nya personer ökar.22 Under undersökningens gång fick jag även 

kontakt med två kristna elever på Östra-skolan, likaså ett gymnasium, och eftersom jag bara 

hade fyra från den första skolan valde jag att också intervjua de två andra. Det kan uppfattas 

som problematiskt att det är två olika skolor, men om man ser det från perspektivet att det är 

kristna elevers upplevelser om bemötande så finns det inget skäl varför undersökningen bara 

skulle kretsa kring en skola. 

 

Eftersom syftet var att undersöka kristna elevers upplevelser valde jag att använda kvalitativa 

intervjuer som metod i studien. Med vetskapen att det är ett mindre antal intervjuer blir det 

också en kvalitativ undersökning och  att den säger något om några få människors 

                                                      

 
22 Färgerborg, Eva (red.), Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, Lund, 1999, s.102 
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upplevelser.23 Intervjuerna var halvstrukturerade vilket innebar att en intervjuguide (Se bilaga 

2) med fasta frågor användes men om det var nödvändigt gjordes avsteg från guiden och 

andra följdfrågor ställdes.24 Jag valde att använda just denna metod till stor del för att i en låst 

intervju kan svaren bli mindre intressanta. En intervjuform som tillåter andra spontana frågor 

under intervjuvens gång gör att möjligheten till intressantare svar.25  

 

Varje gång det handlar om att tolka ett material, oavsett om det är intervjuer eller dagböcker 

så tenderar det till en början att bli en subjektiv tolkning. Därefter ska det alltid vara tydligt att 

diskussionen som sker efter resultat utgår från en gemensam kunskapssyn, i detta fall så 

använder jag mig av Steve Bruce sekulariseringsteori.26 Det bör givetvis också ses i sken av 

att när en tolkning genomförs så är den beroende i sin kontext, även om den är intersubjektiv.  

 

3.3 Forskningsetiska principer 

Med intervjuer så finns det alltid risker att privata åsikter offentliggör och som ibland kan 

uppfattas avvikande. Inför intervjuerna övervägdes det noga vad som kan vara känsliga 

ämnen, till exempel uttrycka sig om skolans ledning och deras bemötande kan leda till 

personliga konsekvenser, därför är det också viktigt att personerna som blir intervjuade förblir 

anonyma.27 Även namnen på skolorna har blivit maskerade, skolorna har fått namnen Västra 

och Östra. Detta är av samma orsak som jag valde att maskera namnen. Eftersom intervjuer är 

en konstlad form och inte ett helt avslappnat samtal så finns det risker att den som blir 

intervjuade känner sig stressad, eller börjar reflektera över idéer och inställningar som 

informanten inte har gjort tidigare. Skulle detta ske så finns risken att intervjupersonen kanske 

säger något som personen inte alls riktigt håller med om vid ett senare tillfälle, därför har jag 

som nämnts i beskrivningen av mitt introduktionsbrev gett informanten möjligheten läsa 

intervjun när den väl är transkriberad.28 

                                                      

 
23  Ibid, s.46-47  

24  Ibid, s.48 

25 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 
s.181-182. 

26 Ibid, s.212-213. 

27 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s.99 

28 Ibid. 99-100 
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Det gör det möjligt för informanten att förtydliga sitt uttalande, men framförallt chansen att 

”se” vad man egentligen sa under intervjun. 

  

Viktiga begrepp som jag har haft att orientera mig av är informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. Ett informerat samtyckte innebär att personerna som deltar i 

undersökningen får reda på syftet med arbetet och möjligheten att dra sig ur projektet samt att 

man blir informerad om vilka konsekvenser det kan få.29 Konfidentialitet har varit av den del 

som har varit bland det viktigaste inför intervjuerna. Det måste vara tydligt för eleverna att de 

kommer vara helt anonyma och namnen kommer att vara fingerade. Om jag skulle 

uppmärksammat under intervjun att informanten har gett mig för mycket information som 

skulle kunna avslöja identiteten så har jag valt bort detta. Beroende på om det är intressant 

information eller inte har sorteringen av detta varit antingen lättare eller svårare, men skulle 

det vara så att informationen är viktig för mitt resultat har jag valt att fråga informanten om 

tillåtelse att använda den. Det bör övervägas noga, ett godkännande idag från informanten kan 

kanske skada i framtiden.30 Det finns givetvis en problematik med att skydda sina 

informanter. Vetenskapliga studier kännetecknas av att det går att återupprepa och få samma 

resultat. Om man inte kan testa resultatet så kommer det alltid finnas de som anser att 

intervjuer och anonymitet inte fungerar som vetenskap, att forskaren som har gjort 

undersökningen kan helt enkelt ha förfalskat informationen.31 

 

Ett medvetande om konsekvenserna har präglat detta arbete. Intervjuer kan bli intima, 

informanten kan lämna information som är känslig, eller att informanterna blir en samlad 

representerad åsikt för alla kristna skolelever.32 Med det i baktanke har jag tydligt förklarat att 

det inte är meningen att denna undersökning ska vara generaliserbart över hela Sverige, det 

ger istället en inblick om hur det kan se ut. Ytterligare ett etiskt problem som skulle kunna 

uppstå är att intervjupersonen öppnar upp sig alldeles för mycket, ska jag då agera som en 

                                                      

 
29Ibid, s.107 

30Ibid, s.109 

31 Ibid, s.109 

32 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 

s.110 
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terapeut? Eller låta det vara och kanske framstå som en känslokall människa som bara är 

intresserade av informationen informanten kan lämna?33  

 

Den roll jag har som forskare är inget som jag får glömma bort, bland det viktigast är ett 

oberoende. Annars finns till exempel risken för påverkan av människor som antingen är 

överordnade, eller informanter. Att utelämna ett intressant resultat enbart för att tillfredsställa 

någon utav de två olika grupperna är inte något som rekommenderas.34 Bortser man från dessa 

etiska förhållningsregler så finns det en stor risk med att den kvalitativa intervjun blir 

lidande.35 

 

4 Teori 

Bruce sekulariseringsteorin utgår undersökningen ifrån. Sekularisering som begrepp är 

omdebatterat bland forskare och för att göra det tydligt kommer begreppet förklaras. 

Detsamma gäller begreppet religionsfrihet, eftersom begreppet har stor betydelse för att förstå 

arbetets innehåll. Efter detta presenteras Steve Bruce och hans sekulariseringsteori vilket 

studien kommer utgå ifrån.  

 

 

4.1 Begreppet religionsfrihet 

År 1974 skrevs religionsfrihet in i grundlagen och enligt den har individen: ”frihet att ensam 

eller tillsammans med andra utöva sin religion”.36 Europadomstolens sätt att pröva om någon 

har blivit hindrad att utöva sin religion, eller göra något som inte är överens med den religiösa 

övertygelsen tydliggör religionsfrihetslagen. För faktumet är att så som den är formulerad i 

den svenska grundlagen gör att den går att tolka som att du inte får blir avvisad rätten att 

utöva din religion. Det kan också vara så att den egna subjektiva tolkningen av lagen inte 

stämmer överens med den religionsfrihetslag som Sverige har praxis att rätta sig efter. 

 

 

 

                                                      

 
33 Ibid, s.110-111 

34 Ibid, s.111-112 

35Ibid,  s.116-117 

36  Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.), Religion i Sverige, 1. uppl., Dialogos, Stockholm, 2008, s.150 
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4.2 Steve Bruces sekulariseringsteori  

Steve Bruce är en sociolog som är verksam vid Aberdeens universitet i Skottland. Bruces teori 

är att sekulariseringen är ett socialt tillstånd som manifesteras genom att religionen får en 

mindre betydelse i icke-religiösa roller och institutioner. Religiösa roller och institutioner får 

en sämre status i samhället, människor slutar delta i olika religiösa aktiviteter och visar inte 

längre utåt sin religiösa övertygelse eller låter den styra delar av sitt liv.37 Bruce argumenterar 

för att moderniseringen är en anledning till att sekulariseringen fortskrider i det västerländska 

samhälle vi lever i. Det är jämställdhet, individualismen och olikheter i det västerländska 

samhället som gör sekulariseringen så effektiv.38 I samband med att ekonomin inte längre är 

bunden till hushållet utan till en arbetsplats skapar det också två olika sfärer. I den ena ska du 

vara professionell och tillmötesgående mot en kund eller arbetsgivare. Detta kan handla om 

att man ska ha ett rationellt tänkande, behandla alla kunder likadant och inte ta olika priser 

beroende på kundens religiösa övertygelse. Den andra, privata sfären är däremot öppen för 

egna känslor och uttryck.39  

 

Ett rationellt tankesätt är något som ska definiera skolan som institution och att ”undervis-

ningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”.40 Eftersom Bruces 

sekulariseringsteori delvis bygger på att religion tappar betydelse i icke-religiösa institutioner 

kommer teorin att användas i denna undersökning. Teorin blir intressant om den appliceras på 

skolvärlden och elevernas medvetna val att vara öppet kristna, samt hur detta kan kollidera 

med hur Bruce argumenterar för att finns två olika livssfärer, en offentlig rationell och privat.  

Även om Steve Bruce talar om det västerländska samhället i helhet så är det intressant hur det 

ser ut på gruppnivå, är det så att det finns en offentlig rationell respektive privat sfär? två 

viktiga begrepp som jag använder mig av är social och strukturell differentiering.41 Med 

strukturell differentiering menas det jag tidigare beskrivit i teorin, den sociala är av intresse 

eftersom den avgör om vilka som kan känna sig välkomna i skolans värld. Om skolväsendet 

tidigare var präglat av religion så kan det tänka sig att religiösa elever kände sig mer 

välkomna och en del av institutionen, men hur blir det när institutionen sedan blir sekulär och 

                                                      

 
37 Bruce, Steve, God is dead: secularization in the West, Blackwell, Oxford, UK, 2002, s.3 
38 Ibid, s.30 

39 Bruce, Steve, God is dead: secularization in the West, Blackwell, Oxford, UK, 2002, s.8 
40 Gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s.5 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597  (hämtad 2015-12-28) 

41 Bruce, Steve, God is dead: secularization in the West, Blackwell, Oxford, UK, 2002, s.8-9 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
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andra värderingar styr skolan?  I diskussionen används teorin för att undersöka om eleverna 

upplever en social uppdelning eller om de känner att de är en del av samhället. Om det är så 

att eleverna upplever att det offentliga samhället (skolan och dess personal) kräver eller 

föreslår att religionen ska vara en privatsak så är det en avgränsning i den religionsfrihet som 

ska råda i Sverige.   
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5 Resultat  

I detta avsnitt presentera de delar av intervjun som är intressanta för undersökningen. Jag har 

valt att presentera personerna var och en för sig för att det ska bli en tydlig disposition om vad 

de olika informanterna själv har upplevt. Clara, Sofia, Fanny och Glenn studerar vid samma 

gymnasieskola (Västra) och tillhör skolans kristna skolgrupp. Filip och Kristian tillhör en 

annan gymnasieskola (Östra), Filip är inte med i skolans kristna skolgrupp till skillnad från 

Kristian. 

 

5.1 Intervju med Clara  

Clara går sista året på gymnasiet precis som alla andra informanter och är 18 år gammal. Hon 

är uppvuxen i en troende familj och församlingen som har varit ett naturligt inslag under 

hennes uppväxt beskriver hon som liten och familjär, men framförallt mysig. Clara beskriver 

att för henne är det viktigast att tro och ha en personlig relation till Gud. 

 

Clara är tydlig med att vara troende kristen inte är särskilt svårt, hon har aldrig haft 

problem med att få vänner eller känt på något sätt att samhället har behandlat henne 

annorlunda. Istället vänder klara på detta och förklarar att det är ens egna 

förväntningar som skulle kunna vara ett problem. Att Clara väljer att lägga ansvaret 

på sig själv och sina förväntningar är intressant ur den synvinkel att det kan 

uppfattas som att hon måste anpassa sig själv efter samhället och inte tvärtom: 

 

T: Är du uppvuxen i en troende familj? 

C: ah det är jag, (skratt) 

T: kan du berätta lite om hur det har varit? 

C: det har varit väld-, eller asså, jag är jätteglad, eller jag har haft en väldigt bra uppväxt 

och eh, det har aldrig typ varit svårt med kompisar eller så. Att typ, eh, att vara kristen. 

T: Du har aldrig tyckt att samhället har behandlat dig på ett annorlunda sätt bara för att du 

är kristen då? 

C: Nej det har jag inte, jag tror att det beror ganska mycket på om vad har för 

förväntningar, om man tänker att, eh, jag är kristen så och då kommer dom tänka såhär, 

om man tänker så, då kanske det märks på en. Men jag har inte märkt det i alla fall.42 

 

                                                      

 
42 Clara 2015-12-28 



 

17 

 

Att Clara har ett blandat umgänge är inte uppseendeväckande i sig, sett till frågan 

jag ställde om huruvida hon tog upp att hon själv var kristen för sina icke-troende 

vänner ska sättas i relation till vad jag tror kan vara ett resultat av en uppdelning av 

livet. Det som möjligvist går att tolka ur denna situation är att så länge det inte 

diskuteras religion så är det en privatsak: 

 

T: Din umgängeskrets, är den blandad mellan troende och inte troende? 

C: den är väldigt blandad, 

T: den är det? 

C: (skratt) ja... 

T: Väjer du att ta upp det med såna som inte är troende eller väljer du att kanske, låta det 

glida lite under ”radarn”? 

C: Det beror på, om det kommer ett sånt, samtalsämne eller liksom, kommer naturligt så 

kanske jag tar upp det, men inte så att hej jag heter Clara och är kristen, eller så, det hade 

varit lite konstigt.43 

 

Det som bör uppmärksammas är att Clara (även om det tidigare är nämnt) tillhör den kristna 

skolgruppen som finns på Västra-skolan. Som grupp får de exempelvis dela ut evangelier och 

bara det tycker jag är oerhört intressant. Det bör ses i ljuset av att skolan och den kristna 

skolgruppen har en lång gemensam historik med varandra, vilket leder till funderingar om 

skolan verkligen delar upp det mellan en offentlig sfär och en privat sfär?: 

 

T: Hur upplever du att skolans ledning bemöter er? 

C: Jag tycker att dom har bemöt oss väldigt bra. Vi får göra väldigt mycket på skolan, vi 

får stå och dela ut typ, vi har delat ut kakor, nu innan jul fick vi stå och dela ut nya 

testamentet, eller Lukasevangeliet till folk tillsammans med pepparkakor och sånt där, 

och det trodde jag inte riktigt... Eller jag visste inte om vi skulle få det. Men eh... Men 

det känns som just den skolan har ganska lång tradition med den kristna skolgruppen för 

den har funnits ganska länge, så...44 

 

Av att döma så är den socialiseringsprocess som gör att Clara först väljer att bli medlem i den 

kristna skolgruppen. Givetvis går det att spekulera, skulle Clara gått med i den kristna 

skolgruppen även om hon inte hade många kompisar som tillhörde den? Oavsett så menar 

                                                      

 
43 Clara 2015-12-28 

44 Clara 2015-12-28 
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Clara att gruppen har vissa förpliktelser gentemot skolledningen, denna måste redovisa vad 

för aktiviteter som ska genomföras. Intressant hade varit att få höra hur skolledningen 

resonerade kring att dela ut evangelium i skolan: 

 

 

T: Varför valde du själv att gå med i den kristna skolgruppen? 

C: Jag tänkte typ när jag skulle börja gymnasiet, eh, att jag hade sett att fanns  en sån 

skolgrupp och så var det många på (nämner programmet hon studerar på) som var med 

i den. Mina treor när jag började ettan så var väldigt många med i gruppen. Så att det 

blev naturligt att följa med dom. 

T: Mm... Måste ni redogöra om vad ni gör och sånt för skolledningen?  

C: Vi har ju någon slags, vad heter det, ehm, typ enhets, - eller någon slags 

skolkonferens då och då som några utav oss brukar gå på. Och då säger man typ att den 

här månaden så tänkte vi bjuda på pepparkakor i andaktsrummet (Clara säger 

egentligen namnet på skolgruppen), det tänker vi göra den här månaden, eller att vi 

tänker göra det här. Så att vi säger i förväg.45 

 

 

Att vara kristen elev på skolan upplever hon aldrig som ett problem, varken elever eller 

skolledningen har lagt sig i hennes religionsutövning. När det kommer till hur elever bemöter 

henne så har hon inte upplevt en direkt otrevlig attityd, snarare beskriver hon det som 

följande: 

 

C: ah jag vet inte. När vi är och såhär delar ut grejer då är dom ju tacksamma, att få kakor, 

men det kanske inte är så konstigt, ehm... Jag har väl inte märkt nått negativt i alla fall. Vi 

har ju ett eget rum, och ibland så sitter folk och, dom typ, kanske ställer om någonting eller 

flyttar på någonting som vi alltid såhär, om vi brukar ha en bok framme så kanske dom 

lägger den bakom pianot eller något sånt där, eller bara är där och stökar ibland. Men ehm, 

det är inget såhär tydligt, så.46 

 

Det är en bra attityd enligt Clara, elever kan vara nyfikna när hon står med skolgruppen och 

informerar om vilka de är. Framförallt tycker hon att lärarna på skolan har en positiv 

inställning till både skolgruppen. 

 

                                                      

 
45 Clara 2015-12-28 

46 Clara 2015-12-28 
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När jag frågade om religionsfriheten så upplevde jag att Clara tyckte att den hade en självklar 

roll i skolan men samtidigt som hon hade svårt att beskriva vad den innebar. Clara utgår från 

att religion inom vissa ramar är tillåtet, vilket jag finner intressant eftersom hon är medveten 

om vad som anses ”passande” i samhället. Bortser vi från det faktum att hon skämtsamt säger 

att det är bra så länge det inte leder till att man dödar någon så går det se en värdering i 

uttalandet: 

 

T: Skulle du kunna beskriva vad religionsfrihet vad det är och vad det betyder för dig? 

C: För mig är det väl att alla vilken religion man än har ska få utöva den religionen. 

Typ som man själv vill, inom vissa ramar att man typ inte dödar någon (skratt). Nä 

men alltså,  jag vet inte.  

T: betyder den mycket för dig när det kommer till skolan, att du får ha religionsfrihet i 

skolan? 

C: eh.. ja.. Det är bra.47 

                                                      

 
47 Clara 2015-12-28 
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5.2 Intervju Sofia  

Sofia går också sista året på gymnasiet och är uppväxt i en kristen familj som tillhör 

pingstkyrkan. Det var i mellanstadiet intresset väcktes inom henne för kristendomen, det var 

genom en kompis hon träffade i klassen som de gemensamt började gå till kyrkans 

verksamhet. 

 

Sofia precis som Clara upplever att samhället i stort har bemött henne bra, med betoning på 

nog och nämner att skolan är det tillfälle när hon har haft störst kontakt med samhället. Jag 

tolkar det som att när Sofia har mött människor som kan ha haft åsikter om henne som person 

och religiösa övertygelse så har det varit i skolsammanhang, vilket har gjort att skolan har fått 

representera samhället. Det faktum att Sofia däremot ser sig själv som ”udda” talar om vad 

hon själv har för uppfattningar om vad samhället har för normer: 

 

T: hur tycker du att samhället i sig har bemött dig? 

S: På ett bra sätt tror jag ändå, ehm. (avbruten) 

T: För det är ju mycket som är sekulariserat, (avbruten)  

S: Jo men precis – mmm, men jag har nog blivit bra bemött, tror jag. Det är väl mest i 

skolan jag kommer i kontakt med samhället. Men jag har ju ändå aldrig blivit mobbad 

eller så. Ehm, så. 

T:Så du har aldrig känt att du har behövt dölja din religiösa övertygelse? 

S: nää, jag har alltid varit ganska stark i mig själv och alltid velat va lite udda, alltså 

inte som en i mängden, vilket har lett till att jag ehm, alltid sagt att jag var kristen. Men 

sen så är det ju folk som jag förstår ehm, dom kanske tycker att det är lite konstigt och 

annorlunda och så, men ehm det förstår man ju.48 

 

 

Det som också talar för att Sofia är väl medveten om vad som är norm i det svenska samhället 

är hennes interaktion med andra som hon har utanför den kristna gemenskapen. Att hon 

faktiskt är vän med flertalet som inte är kristna. Att hon sedan skämtsamt berättar att hon vill 

vara med och påverka folk är intressant eftersom det säger något om hur hon tycker att det ska 

vara, men som det inte är: 

 

                                                      

 
48 Sofia 2016-01-20 
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T: Din umgängeskrets, är den blandad så att det är troende och inte troende? 

S: Jo den är ganska blandad, jag har ju ett kompisgäng i kyrkan där jag får den 

gemenskapen, sen så har jag ett kompisgäng som jag har byggt på i skolan, ehm, och 

vi är flera i gängen som är kristna just, men ehm, det finns även icke-kristna, ehm... 

men och såna som har valt att ta avstånd. 

T: Tror du att det är positivt att ha ett blandat umgänge? 

S: Ja det tror jag, för jag vill ju påverka folk (skratt) Jag vill ju vinna lärjungar, jag 

tror att man inte ska isolera sig, utan jag vill vara med och tjäna andra i min vardag 

och det kan jag ju inte göra om jag bara umgås med kristna människor... Tänker jag 

lite, men jag vill ändå vara med och påverka till en bättre stämning och då måste jag 

ju finnas för andra också som inte är kristna.49 

 

Sofia berättar om är ett tillfälle som skulle kunna få skolan fälld i en rättegång om vi utgår 

från vad tidigare forskning säger. Det var ett yoga-moment i skolan under idrottslektionen, att 

tvinga någon att genomföra momentet skulle brutit mot friheten att inte göra andra religiösa 

handlingar som inte tillhör din egen religiösa övertygelse: 

 

 

T: När det kommer till skolan, hur tycker du deras bemötande av er som är troende 

har varit? 

S: Om vi börjar med lärarna då, så är det väldigt många som är förstående. Öhm, 

t.ex. så skulle vi ha en yogalektion på idrotten, och jag ville inte, yoga liksom, det är 

inte, det vill jag inte göra alls, så jag gick och pratade med läraren och han sa att det 

var okej. Och att det mer av en rörelse, han tog bort yoga-momenten och gjorde en 

rörelselektion istället. Så lärarna är ganska bemötande, och elever, ja alltså, jag är 

inte så mycket festande och jag svär ju aldrig direkt, och visst, särskilt nu när jag 

kom till gymnasiet när man fick en helt ny klass, det var många man inte kände, det 

är ju lite svårt och så. Man kan ju inte smälta in på samma sätt, men sen så är jag ju 

inte så bra på det sociala, det är inte min starka sida (skratt). Som liten var jag 

jätteblyg. Och det påverkar ju hur man ska ta kontakt med klasskompisar och ha 

relationer.50 

 

Samtidigt är det svårt att säga vad som egentligen förändrades, vi vet inget om det var så att 

läraren helt enkelt bara döpte om det, rörelserna i sig kan fortfarande vara detsamma. Men den 

generella bilden som Sofia målar upp är att lärarna i överlag är bemötande och anpassar sig 

                                                      

 
49 Sofia 2016-01-20 

50 Sofia 2016-01-20 
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efter eventuella önskemål. Det går inte heller påstå att Sofias religiösa övertygelse är något 

som påverkar andra elevers bemötande, snarare beror det på en blyghet hos henne som person 

i så fall. 

 

 

Sofias tolkning av religionsfriheten är intressant, möjligheten att få tro på vilken 

livsåskådning som helst, att man inte ska bli diskriminerad eller kränkt för sina val är inget 

som sticker ut, det är upplevelsen hon har om på vilket sätt skolan uppmuntrar 

religionsfriheten. Clara berättade om det tidigare och Sofia bekräftar det, skolan tillåter alltså 

att det sprids religiösa budskap i skolan. Åtminstone med nuvarande gymnasiechef och 

skolledning: 

 

T:Kan du beskriva vad religionsfrihet betyder för dig? 

S: Att man har rätt att tro på vilken livsåskådnings som helst, och att man inte ska bli 

kränkt för det eller diskriminerad för det, man ska bli respekterad för det val man har 

gjort. 

T: Upplever du att religionsfriheten uppmuntras av lärare och skolans ledning? 

S: Ja, det tycker jag nog, skolgruppen har fått ganska fria tyglar och ehm, vi får göra 

ganska många satsningar liksom, vi får ju dela ut biblar i skolan, det är ju inte alla 

skolledningar som tillåter det. 

T: Ni får alltså dela ut biblar? 

S: Ja vi delade ut lukas-evangeliet! 

T: Ja just det! 

S: Men det fick vi en tillåtelse, så skolledning har varit ganska positiv till det än så 

länge, men man vet ju aldrig hur det blir i framtiden. Vi ska ju få en ny skol, ehm, 

huvudman, gymnasiechef! Förhoppningsvis kommer vi fortsätta med att sprida 

budskapet om Jesus.51 
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5.3 Intervju Fanny  

Fanny är 18 år gammal och berättar att det var via kören i kyrkan hon fick kontakt med 

religionen. Hon nämner förvisso att hennes mamma var troende när hon var i samma ålder 

som Fanny, men det har aldrig varit så att de skulle gå till kyrkan på söndagar. Det som fick 

familjen att gå till kyrkan var främst för att hon sjöng i kören och hennes bror deltog i en 

ungdomsgrupp i kyrkan. Fanny berättar att hon ser sig själv tillhörande den svenska kyrkan: 

 

T: Är du uppvuxen i troende familj då? 

F: Nä mamma var troende när hon var i min ålder, men sen så, det har ju inte varit 

så att vi ska gå till kyrkan varje söndag. Men jag sjöng ju kyrkan och då kom ju 

dom med till kyrkan, men sen så min bror han gick ju sån där ungdomsgrupp och 

sånt. Så det har ju ändå funnits däri, men inte att vi ska gå till kyrkan varje söndag. 

T: Samhället då, hur tycker du att dom har bemött dig då? 

F: Om man tänker i Sverige, som eh, det är ju såhär... religionsfriheten och så, ehm, 

säger man att man är troende så, så får man höra är du? Vad tror du på? Eller så.52 

 

 

Fanny skiljer sig inte särskilt mycket från de andra när det kommer förståelsen av 

religionsfrihet. Däremot så upplever hon förutfattade meningar om vad en troende elev är 

för något. Det är inte fel att göra som lärarna gör, de frågar sig fram ett svar, jag själv har 

säkerligen gjort det och kommer med all säkerhet göra det igen. Men religionsfriheten är 

viktig för Fanny och hon beskriver den som en möjlighet att få tro och ingen ska kunna 

tvinga dig till att tro på något. Hon upplever att varken skolans ledning eller lärarna 

uppmuntrar till religionsfrihet, men berättar att det är självklart att man läser om andra 

religioner men vikten av religionsfrihet påpekas inte: 

 

T: Kan du beskriva vad religionsfrihet betyder för dig? 

F: att man får tro på det man själv vill och att ingen ska tvinga dig att tro. 

T: Upplever du att religionsfriheten uppmuntras av lärare? 

F: jaa, man läser ju såhär religion i skolan och då får man ju lära sig om, men det 

är ju inte riktigt såhär att man påpekar det. 

T: Men tycker du att dom påpekar att det är bra att det finns? Att det finns en 

varietet?    
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F: Ja, dom säger ju att man ska kunna stå för det man är och tron. 

T: Så det har aldrig har varit så att du har upplevt att det här med tron det inte 

passar i klassrummet utan att man ska göra det någon annanstans?  

F: hmm, kanske inte helt så, men i vissa stunder kan det ju vara såhär att dom 

frågar, dom vet om att man är troende och vi ska göra det här, går det bra? Och då 

svarar man ja 

T: Upplever du då att dom också har lite förutfattade meningar? 

F: Ja men litegrann, eller så.53 

 

Fanny berättar vidare att det aldrig har varit några problem att vara troende och att den 

vänkrets hon har är blandad. Men i mötet med andra som inte är troende uppstår det alltid 

frågor om vad hon kan göra eller inte göra (vilket även lärarna gör och som tidigare 

nämnts): 

 

T: Har du någonsin känt att du har varit tvungen att dölja din religiösa övertygelse 

för att du ska passa in? 

F: Nä, jag har alltid kunnat stå för den jag var. Eller är! Oftast så är det bara ett 

jaha!  

T: Är det en blandad umgängeskrets eller?  

F: Det är ju både och, men dom som är icke-troende accepterar ju att man är 

troende. Men det är ju oftast så att man har så stor kompisgrupp att hälften är 

troende och hälften är inte troende. Och då blir det att man accepteras eller så. Men 

där kanske man gör saker som anses att det inte ska göras enligt tron, så att dom 

frågar vad gör du? Du ska väl inte göra så, du är troende? Men det har ju inget med 

religionen att göra typ. 

 

Fanny gör sin egen tolkning av vad vara kristen innebär, vilket gör att andras tolkningar av 

att vara kristen inte stämmer in i hennes världsbild. Fanny utvecklar sitt resonemang vidare  

genom att exemplifiera med alkohol: 

 

T: Vad är viktigast då, är det den religiösa handlingen eller tron? 

F: Det är ju typ tron för att, för det står ju inte så här skrivet det och det, att du inte 

ska dricka alkohol, det står ju bibeln att dom drack nattvarden, och nattvarden är ju 

vin. Det är ju alkohol också så samhället har ju förutfattade meningar om saker. 
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Jag vill hävda att Fanny är i ett mellanläge av den privata sfären och den offentliga,  hon har 

inga problem med att visa offentligt att hon är kristen, samtidigt som min förståelse av 

hennes vardagsbeskrivningar säger att hon också måste försvara sig, vilket gör att hennes 

religiösa övertygelse inte blir lika genomslagskraftiga eller får ta ett steg tillbaka. Dessutom 

menar Fanny att tron är viktigare än handlingarna, vilket är intressant i sig eftersom att göra 

handlingar blir mer utåtriktade men den privata åsikten är en kompass ”inom” sig.  
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5.4 Intervju Glenn  

Glenn är 18 år berättar att hans uppväxt inte är präglad utav religion överhuvudtaget. Han 

kom i kontakt med religion via en scoutförening som var kopplad till kyrkans verksamhet. 

Han bröt sedan kontakten med scoutverksamheten eftersom hans kompisar slutade, men var 

fortfarande aktiv inom kyrkan där han hade fått nya vänner och genomförde sin konfirmation. 

När jag frågar Glenn om han någonsin har behövt dölja sin religiösa övertygelse förklarar han 

att inte döljer den, men gör möjligen ett undantag: 

 

T: Du har aldrig känt att du har behövt dölja din religiösa övertygelse då? 

G: Nej nej, absolut inte. Möjligtvis för familjen då, som det är lite brytande punkt. 

T: Döljer du för dom just nu att du är – (avbruten) 

G: Nej alltså dom vet ju att jag, liksom har kompisar i kyrkan och så, så då hoppas jag ju att 

dom vet att jag är liksom... att jag har en, ståndpunkt i kyrkan. Sen så vet jag inte riktigt om 

dom vet hur pass, liksom hur pass viktigt, eller hur pass troende jag är på så sätt. För dom 

ser ju helst att jag håller mig borta från kyrkan för att enligt dom så om man blir kopplad till 

kyrkan så blir man dumförklarad i arbetslivet mer eller mindre.54 

 

Det Glenn berättar är att hans föräldrar delar upp i vad som är accepterat i samhället 

och inte, samt vad det kräver av en medmänniska. Det blir svårt att visa i denna 

undersökning, men är det så att Glenns föräldrar menar att religionen ska vara av en 

privatsak och inget att skylta med? Utan att veta får vi snarare anta att det är så, 

vilket stärker Bruces teori om en uppdelning i sådant fall. 

 

I samtalet som naturligt hamnade i skolvärlden frågar jag om hans engagemang i den kristna 

skolgruppen där han är ordförande. Gruppen är även till för alla kristna, katolik eller ortodox 

spelar ingen roll men eftersom det är ovanligt med de inriktningarna finns det ingen plan för 

hur det skulle organiseras, han konstaterar att det skulle bli annorlunda men att de ändå skulle 

vara välkomna i den kristna skolgruppen: 

 

T: Måste ni redogöra för skolan om vad som händer i gruppen? 

G: Tills viss del, veckoträffarna och månadsträffarna behöver vi ju inte få 

bekräftelse från skolledningen att det här gör vi. Utan det är mer att vi berättar att 

vi har en träff i månaden och en i veckan. Då det förekommer religiösa delar helt 
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enkelt. Och att det är frivilligt att vara med, det är väl den ståndpunkten skolan 

tycker är viktigast.  

T: Finns det några krav som skolan ställer på er? Förutom att ni ska nämna att det 

ska vara frivilligt? 

G: Det är det enda som skolan har som krav på oss som grupp, sen den yta vi har 

som grupp att umgås på är ju kyrkorna i stan, som vi får kontakta själva, det 

spelar ingen roll vilken kyrka bara vi liksom sätter ner oss i en kyrka. För om vi 

gör så då känner vi att då får vi en koppling till den kyrkan, och då är inte vi lika 

självständiga som grupp. Men däremot har vi en yta på skolan där vi får umgås, 

det är (gruppnamnet), det är ett rum som är sanktionerat för dom olika 

religionerna och inte bara kristendomen. Då är det meningen att vi ska ha en del 

av rummet för kristendomen för ikoner, bilder biblar etc. Men det är lite speciellt 

eftersom vi inte har kontakt med dom andra religionerna än kristendomen så vet 

vi inte riktigt hur stor plats i det rummet vi får använda. Eller hur ofta vi får 

använda det på så sätt. Men det är inga större problem, för en gång i veckan 

räcker gott och väl. För det brukar oftast vara en gång per vecka som man kan 

träffas. 55 

 

Skolgruppen har alltså inte redovisningsplikt till skolledningen berättar Glenn, snarare väljer 

de själva att informera skolledningen om månadsträffarna och veckoträffarna. Skolan har 

däremot krav på skolgruppen, de måste alltid informera att det är frivilligt och tala om de 

tillfällen när det förekommer religiösa inslag. Skolgruppen använder sig av ytor som de får 

låna av kyrkor och samfund utöver det rum som de har att dela med andra religioner i skolan. 

 

Han upplever att religionsfriheten är något skolan tar på allvar men tillägger att det hade varit 

bra för troende elever om det hade funnits vissa lärare som kunde stötta dem i deras 

religionsutövning, oavsett religion. Ett exempel han tar upp är att en lärare som kan mycket 

om en religion skulle kunna vägleda och kanske hjälpa dem att hitta en bön, helt enkelt ge 

möjlighet att utöva sin religion även under skoltid, samtidigt inser Glenn att det kan vara 

problematiskt men hade hellre sett ett försök som skulle kunna bland annat utveckla ett band 

mellan kristna elever och lärare i detta fall: 

 

T: Tror du att religionsfriheten är lika för alla på skolan?  

G: Det tror jag absolut, om man vill erkänn att man har någon annan religion 

eller så. 
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T:Tycker du att skolan kan utvecklas när det kommer till troende elever? 

G: (lång paus) öhm... Man skulle ju kunna ha lärare som stöttar dom olika 

religionerna. Dom behöver ju inte nödvändigtvis vara religiösa inom den tron, 

men att dom på något sätt visar upp att om ni vill så kan ni vända er till mig så 

kan vi liksom fixa någon bön inom er religion. Att ge möjligheten att utöva 

sin tro under skoltid även fall det inte finns möjlighet, sen vet jag inte hur det 

skulle bli bemött. Men det kan ju vara värt att testa för att se hur det fungerar. 

Försöka utveckla sambandet mellan kristna elever och lärare.56 

 

                                                      

 
56 Glenn 2016-01-26 



 

29 

 

5.5 Intervju Filip  

Filip är 19 år gammal och uppvuxen på landet som han själv beskriver det. Hans relation till 

kyrkan och kristendom började med att hans föräldrar gick ofta till kyrkan, inte för att de är 

särskilt aktivt troende enligt honom utan för gemenskapen. Filip berättar att hans första 

relation till kyrkan är att de anordnade aktiviteter för barn, så det blev en naturlig 

samlingspunkt där han träffade andra barn som sedan blev hans vänner. 

 

Filip talar också om att när han var ny i klassen så tog han aldrig tagit upp faktumet att han är 

kristen, det skulle bara kännas dumt säger han. Det är snarare hans privata ståndpunkt 

beskriver han det som, det är inte viktigt att visa det utåt.57 Av just det skälet har Filip också 

avstått att vara med i en kristen skolgrupp, för Filip är det viktigare att ha en relation till Gud 

än att visa för andra människor att han tror. I den skola som han studerar vid beskriver Filip 

den kristna skolgruppen som något ”showigt”, att eleverna som är med i gruppen är med för 

att vara annorlunda och att det inte har så mycket med kristendom att göra. När jag frågar om 

vad som skulle kunna få honom att vara med i gruppen så berättar han att det kanske hade 

varit bättre om den var mer allvarlig och inte en ”show”, men väljer att påpeka att det är inte 

något han själv behöver: 

 

T: Men hur tycker du att samhället har bemött dig? 

F: Jag har väl aldrig tänkt direkt på det. Alltså visst en del kanske kollar lite 

konstigt om man säger att man är kristen, men det är ju inte så att jag går runt 

och säger till alla att jag är kristen. Många gånger när man säger det så säger 

dom ba, va? Dom blir liksom förvånade. 

T: Aha, så det är aldrig så att du blir illa bemött?  

F: Nej nej, det har aldrig hänt… Ofta så är det typ frågor om varför, men sen 

blir det ett ”aha ok”.58 

 

T: Har du någonsin känt att du har behövt dölja din religiösa övertygelse? 

F: Hur menar du? 

T: Ja men om du känt att du har behövt smyga med att du är kristen för att bli 

accepterad? 

F: Nä inte direkt… Alltså man säger väl inte direkt när man börjar i en ny 

klass att hej jag heter Filip och jag är kristen. Det är ju bara dumt (skratt). Men 
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jag ser det mer som min egna privata, ehm… ståndpunkt. Det är inte så viktigt 

att liksom visa det utåt. 

T: Men i skolan då, är du med i någon kristen skolgrupp? 

F: Nej det är jag faktiskt inte, det känns så utpekande eller vad man ska säga. 

Jag skäms inte för att vara kristen, men jag behöver inte vara med i en grupp 

för att ha en relation till Gud och så. För mig räcker det med att jag är med på 

gudstjänster när jag känner för det. Dessutom så verkar det vara en viss sorts 

människor som bara vill visa utåt att dom är annorlunda i den gruppen, så jag 

känner att det är liksom bara en ”show” och inte så, öhm… Allvarligt eller 

vad man ska säga (skratt). 

T: Men skulle du vara med  då om den var lite mer allvarlig? 

F: Kanske, jag vet inte. Eller nä jag tror inte det skulle behövas. Det kan säkert 

vara bra för en del men för mig så kvittar det.59 

 

Jag frågar Filip om hur han har upplevt skolans bemötande i skolan som troende elev och han 

talar om att han själv har det väldigt bra. Lärarna har varit tydliga med vad som gäller, 

tvärtom tror Filip att andra kan ha det. När jag frågar vad han menar med detta så förklarar 

han att muslimer framförallt kanske har det svårare, Sverige är uppbyggt kring den kristna 

läran: 

T: Men om man ser det utifrån dig som troende, hur tycker du skolan bemöter 

er? 

F: Jag tycker väl det är bra… Lärarna brukar vara ganska tydliga med vad som 

gäller och så. Jag tror inte heller att jag har det lika svårt som andra kanske har 

det. 

T: Hur menar du då? 

F: ja men jag tror att om man är t.ex. muslim så kanske det är svårare, jag är 

ändå kristen och allt är liksom uppbyggt kring kristendomen, Sverige är ju ett 

kristet land från grunden.60 

 

När samtalet börjar handla om religionsfrihet och hur den funkar i skolan så beskriver han den 

som ett skydd mot att ingen kan tvinga en till att ändra sin religiösa övertygelse eller att man 

blir tvungen att dölja den. I skolan tycker Filip att det funkar bra, han tar upp exemplet med 

muslimer igen och berättar att de får till exempel annorlunda mat bara för att deras religion 

inte tillåter att man äter fläsk. Skolan gör det bra när det kommer till att uppmuntra 
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religionsfriheten enligt Filip, speciellt under religionslektionerna. Där talas det ofta om att 

ingen ska bli kränkt eller hånad för sin religion: 

 

T: Skulle du vilja förklara kort vad religionsfriheten betyder för dig? 

F: Ja men att jag får tro vad jag vill utan att någon tvingar mig till något annat. 

Typ dölja den eller så. 

T: Tycker du att religionsfriheten som du beskriver funkar i skolan då? 

F: För mig funkar den ju, för alla andra också. Jag menar ingen tvingar någon 

att tro på något som dom inte tror på. Muslimer får ju annorlunda mat t.ex. 

eftersom dom inte får äta fläsk enligt deras religion. Sen så vet jag inte hur det 

är för skolgruppen precis, men jag vet ju att dom gör en del aktiviteter och 

sånt. Men jag tror det är utanför skolan, för i skolan får dom bara låna en lokal 

vad jag vet. 

T: Men upplever du att skolan uppmuntrar till religionsfrihet? 

F: Jadå, ofta så hör man ju att alla har lika stor rätt att tro vad man vill och 

ingen ska bli kränkt. Det är inget jag ofta tänker på men speciellt under 

religion så har vi tagit upp att man ska kunna tro vad man vill i Sverige utan 

att bli hånad eller kränkt på något sätt.61 

 

För att ställa det lite på sin spets så frågade om jag han trodde att kristna och muslimer har 

jämlik religionsfrihet i skolan, att de båda blir behandlade på samma sätt. Han svarar att 

kanske, att ingen riktigt bryr sig om att han ser sig själv som kristen, det är så vanligt fast ändå 

inte. En muslim är annorlunda eftersom det är en annan religion som inte kanske funkar så bra 

i det svenska samhället. Filip säger att visst kan muslimer och kristna leva med varandra, men 

eftersom deras religion kräver att de ska be varje dag gör att det skiljer sig. Filip utvecklar det 

genom att påpeka att skolan inte kan ge ledigt för varje gång en muslim ska be, därför tror han 

också att kristna elever har större frihet än muslimer.62 Men han tycker att skolan ska ge ledigt 

för religiösa högtider, själv har han redan ledigt men för muslimska elever så ska det finnas en 

möjlighet till ledighet, med det kravet att eleven kan ta igen det som har missats: 

 

T: Tror du att du som kristen har samma sorts religionsfrihet som en muslim 

då? 

F: Ehm… alltså menar du att vi är lika? Att vi blir behandlade likadant? 

T: Ja men precis! 
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F: Kanske, jag tror ingen riktigt bryr sig om mig som ser mig som kristen. Det 

är så vanligt fast ändå inte typ. En muslim är ju lite annorlunda och så, en 

annan religion som inte kanske funkar så bra i det svenska samhället. Klart 

man leva med varandra, men alltså dom har ju böner och sånt som ska göras 

varje dag, det har inte vi på riktigt samma sätt. Skolan kan ju inte ge ledigt för 

varje gång en muslim ska be typ. Så egentligen tror jag att kristna har lite mer 

frihet, vi kan liksom göra det på ett annat sätt.  

T: Hur menar du? 

F: Ja men att vi kan ju liksom, eller jag kan ju be för mig själv och behöver 

inte göra en bön fem gånger per dag och missa lektioner eller så. 

T: Men tycker du att man ska få ledigt för religiösa högtider då? 

F: alltså för stora saker så ja. Jag har ju redan ledigt för mina högtider, men för 

andra så kan man väl göra undantag precis som vilken ledighet som helst, så 

länge man kan ta igen det på något sätt.63 
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5.6 Intervju Kristian  

Kristian likaså är 19 år gammal och flyttade från Linköping i gymnasieåldern, han är 

uppvuxen i en troende familj där mamman har varit den drivande kraften bakom 

kyrkobesöken. Pappan i familjen säger att han är troende men inte riktigt vet på vad, men 

tycker det ändå är en bra idé att Kristian går till kyrkan så han kan bestämma själv vad som är 

sant för honom. Kristian insåg att kristendom var något för honom när han började fundera på 

vad som hände med människor när de dog, där fyllde den kristna läraren en viktig roll för 

hans förståelse för världen. 

 

Kristian upplever att vara kristen i ett klassrum inte är särskilt svårt. Men att det förekommer 

ibland en del kommentarer. Det är ofta inte direkt riktade mot just Kristian utan det kan vara 

något som sägs rätt ut, han beskriver det inte som om att han blir ledsen, snarare att han vill 

diskutera varför man säger något sådant. Det är okej enligt honom att inte tro på Gud men 

måste man då förlöjliga de som gör det? När jag frågar om vad för sorts kommentarer som 

kan yttras så nämner Kristian att när det har talats om vetenskap i klassrummet så har det 

nämnts att ”folk som tror på Gud är dumma i huvudet”. Kristian tillägger att han själv tror på 

vetenskap och nämner att han tror på Big Bang men att det var Gud som skapade den: 

 

T: Hur tycker du samhället bemöter dig som troende? 

K: Det funkar väl, en del kan väl kommentera typ och fråga varför man kan 

tro på sånt. Eller dom säger det inte direkt till mig, utan det kan vara 

kommentarer i klassrummet ibland när man diskuterar något och så kommer 

det en kommentar. Det är inte så att jag blir ledsen, men jag blir ju typ upprörd 

och vill diskutera varför man säger sånt. Okej att man inte tror på Gud men 

måste man säga en massa onödiga kommentarer för det? 

T: Kan du ge något exempel på en kommentar? 

K: Ja men typ att folk som tror på Gud är dumma i huvudet när man pratar om 

vetenskap. Som om att man inte kan tro på båda, för det gör jag. För ingen vet 

hur Big Bang skapades, det för mig är Gud som har skapat det.64 
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När det har förekommit kommentarer som Kristian nämnt så har läraren försökt styra det och 

förklarat att varje människa har rätt till sin åsikt så länge den inte kränker någon. Trots detta 

har Kristian inte känt att han varit tvungen att dölja sin religiösa övertygelse: 

 

T: Men hur har läraren agerat i när det väl har skett? 

K: Ofta så försöker dom liksom styra det, inte låta det gå för långt… (lång 

tystnad), att båda åsikterna måste finnas och man får tycka vad man vill så 

länge man inte kränker någon, så ungefär. 

T: Men har just såna här situationer fått dig att dölja din religiösa övertygelse 

på något sätt?  

K: Nej inte direkt, jag är stolt över att vara kristen!65 

 

Kristian är också medlem i en kristen skolgrupp på skolan som har till syfte att samla alla 

kristna elever där de ska kunna be, diskutera och hitta på gemensamma aktiviteter. Han 

tillägger att just nu finns det ingen ledare, utan det är mer utav ett umgänge än en formell 

organisation. Jag frågar om exempel på vad en diskussion har handlat om och han berättar att 

det varierar mellan tvivel om hur man ska vara som person och grupptryck. Kristian utvecklar 

det och tar upp att det var en medlem som tvivlade på sin egen tro och kände att alla försökte 

motbevisa hen. Kristian beskriver det som att hen kände att det fanns en förväntning på att 

bara dumma människor var troende: 

 

T: Är du med i någon kristen skolgrupp då? 

K: Ja det är jag!  

T: Kan du beskriva syftet med skolgruppen? 

K: Ja vi ska väl typ finnas till för att vi kristna på skolan ska kunna samlas 

och så. Vi gör lite gemensamma saker så som ber, diskuterar och lite sånt. 

T: Skulle du kunna ge ett exempel om vad en diskussion har handlat om? 

K: Ja men det har varit allt ifrån tvivel till typ hur man ska vara som person, 

det är ju mycket grupptryck och sånt när man är ungdom (skratt). 

T: Vill du beskriva lite mer om just dessa två saker? 

K: Ja men vi hade en som tvivlade lite på sin egna tro eftersom hen (min 

maskering) kände att samhället runt omkring försökte motbevisa tron som 

hen hade. Lite så att hen kände att det fanns en förväntning på att det var bara 

dumma människor som var troende.66 
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Skolgruppen har inget eget rum berättar Kristian utan får låna ett klassrum i skolan, de vill ha 

en lokal som är deras egen och letar aktivt. Men skolledning har sagt nej eftersom de skulle 

behöva tillgodose andra religiösa skolgrupper en lokal i skolan i så fall. Jag frågar om det 

finns en muslimsk skolgrupp och det vet inte riktigt Kristian, det han vet är att det finns 

muslimer på skolan. Kristian tycker att skolan kan utveckla sitt bemötande när det kommer till 

religiösa elever, han fastslår att skolan uppmuntrar religionsfriheten på skolan men hade 

skolan ställt upp med en lokal så hade det känts bättre: 

 

T: Har ni ett eget rum eller hur funkar det? 

K: Vi får låna ett klassrum (skratt), vi försöker få tag i en lokal som vi kan ha. 

Men just nu har vi ett klassrum som vi ber en lärare låsa upp och så. 

T: Tycker du att religionsfriheten är lika för alla? 

K: Ja men det tror jag väl… Alltså jag har inte tänkt på det, men ja, jo det tror 

jag nog. 

T: Upplever du att någon annan religion utöver din egen har större frihet?  

K: Mja, kanske. Det finns ju typ muslimer på skolan, det är inte så att dom har 

större frihet eller så, men eftersom det finns flera olika religioner på skolan får 

vi inte en lokal. För om vi ska ha en lokal så kanske dom andra också vill ha 

det och då blir det orättvist och så.  

T: Men finns det en muslimsk skolgrupp på skolan? 

K: Nej inte vad jag vet, men jag tror skolan tänker att om det skulle finnas en 

så måste dom också ge dom en lokal.67 

 

 

                                                      

 
67 Kristian 2016-01-30 
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6 Diskussion 

Innan en diskussion av resultatet kan ta vid  så vill jag återkoppla till frågeställningen. Den 

löd enligt följande:  

- Hur upplever kristna elever skolans bemötande beträffande rätten att utöva sin 

religion?  

- Upplever eleverna att personalen på skolan uppmuntrar eller motarbetar deras 

religionsfrihet? 

 

Varken Clara, Sofia eller Glenn upplever att den Västra-skolan på något sätt motarbetar 

möjligheten till att utöva sin religion eller att de på något sätt skulle försöka ”tysta ner” 

elevernas religionsfrihet. Det skulle kunna tolkas som att denna skola inte delas upp i den 

privata sfären och den offentliga, istället skulle man kunna se det som att skolan gör det 

möjligt för dessa två olika sfärer möter varandra och integrerar med varandra.68 

 

I samtalet med Sofia så framkommer det dessutom att de har fått dela ut Lukasevangeliet på 

Västra-skolan, om vi då studerar religionsfrihetslagen och vad den säger så blir det en gråzon. 

Du har rätt att utöva din religion och du har dessutom rätten att inte behöva tillhöra en religiös 

grupp eller vara religiös. Att sprida budskapet är inte samma som att utöva din religion, så 

länge det inte tolkas som man ska omvända människor. Då ska det dock vara vedertaget inom 

religion. Men om någon vill sprida ett religiöst budskap i skolan så kan det uppstå konflikter, 

och enligt religionsfrihetslagen så säger paragraf 1§ ”Envar äger rätt att fritt utöva sin 

religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän 

förargelse”.69 Ponera att den kristna skolgruppen sprider ett religiöst budskap som elever inte 

vill ha något med att göra med, trots att det är frivilligt att lyssna till det eller avisa det, så kan 

det leda till häftiga argumentationer som skulle kunna leda till eventuella oönskade 

konsekvenser. Det i sig skulle kunna få den kristna skolgruppen att bli tvingad att avveckla 

sin verksamhet eftersom de bryter mot första paragrafen i religionsfrihetslagen. 

 

                                                      

 
68 Bruce, Steve, God is dead: secularization in the West, Blackwell, Oxford, UK, 2002, s.8 

69 Karlsson Minganti, Pia & Svanberg, Ingvar (red.), Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som troende, 

Studentlitteratur, Lund, 1997, s.12. 
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Samtidigt kan man ställa sig frågan, varför tillåter skolan detta? Ett begrepp som Bruce 

använder är ”Cultural defence” och det beskriver exempelvis vad som kan ske när en den 

kulturella identiteten har försvagats, det finns exempel på detta när Polen ockuperades utav 

forna Sovjet och katolicismen växte sig starkare.70 Om vi tar ner detta till en meso-nivå 

behåller den kristna skolgruppen som Clara, Glenn, Sofia och Fanny är med i, en kulturell 

tradition som ska förvaltas av skolan, vilket i sin tur legitimerar gruppens existens.71 

Intressant är om vi skulle vända på det, hur skulle det bemötas i Sverige om muslimer ville 

starta en religiös skolgrupp och delade ut korancitat till andra elever? Skulle det vara samma 

regler och krav? För det kan mycket väl bli så att i samband med att Sverige blir ett mer 

mångkulturellt samhälle så kan det bli att olika grupper försöker stärka sin identitet. 

Detsamma gäller även etniska svenskar som ”väljer” en sida, förutom det exemplet med 

ockupation så har det visat sig att när människor har lämnat sitt hemland så tenderar de att 

fästa hårdare vid den kultur som de kommer ifrån, där bland annat religionen.72 Varvid vi kan 

fundera på om de skolor som har en stor skara elever som är kristna på skolan kanske gör det 

för att identifiera sig med vad som är svenskt?  

 

Utifrån vad Demming har kommit fram till i sitt arbete Religionsfrihet i skolan med sina 

intervjuer så vill jag påstå att Västra-skola är något att eftersträva. För om det är så att 

föräldrar inte upplever att skolan gör sitt bästa för att tillgodose möjligheten att vara öppet 

religiöst på skolan kan det bli ett polariserat samhälle där de två olika sfärerna får fler 

fördomar om varandra. Borevi som nämnt i tidigare forskning beskriver samma problem, att 

om vi delar upp elever mellan två olika världar så kan intoleransen öka, möjligheterna till ett 

integrerat samhälle där olika livsåskådningar kan leva och samarbeta med varandra minskar 

drastiskt.73 Om skolan därmed uppmuntrar eleverna att vara öppna med sin religiösa 

övertygelse så kan det möjligen öka toleransen för olikheter. Att bevara ett kulturarv så som 

kristna värderingar kan vara ett sätt. Västra-skolan som Fanny, Sofia , Clara och Glenn 

studerar blir i så fall ett föredöme i motsats till den Östra-skolan som Filip och Kristian 

studerar vid som hellre tonar ner betydelsen av religionens betydelse i skolan. 

                                                      

 
70 Bruce, Steve, God is dead: secularization in the West, Blackwell, Oxford, UK, 2002, s.31 

71 Gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s.5 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597 (hämtad 2016-03-03). 

72 Bruce, Steve, God is dead: Secularizaiton om the West, Blackwell, Oxford, UK, 2002, s.34. 

73 Borevi, Karin(red.), Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som troende, Studentlitteratur, Lund, 1997, s.66. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
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Om vi återkopplar till det Bruce menar att en strukturell differentiering innebär, att som i 

teori-avsnittet tidigare nämnt att institutioner som skolan har varit kontrollerad av en religiös 

institution men som sedan har blivit sekulär, då borde det också komma en social 

differentiering, nya klasser exempelvis.74 Nu är inte en religion en klass i sig, men vi 

människor använder oss av religiös eller icke-religiös för att dela in oss i fack. Vad som går 

att förstå utifrån resultatet så får eleverna i Västra-skolan dela ut evangelier på skolan, vilket 

skulle kunna tolkas som att den social differentiering av sekulära elever och religiösa elever 

inte är så stor, framförallt är kanske religionen mer påtaglig över samhället i stort. Vilket i sig 

bekräftar den forskning som Osbeck nämner i sin artikel sammanhanget är viktigt på 

skolverkets hemsida, att den lokala kontexten spelar in. Vad som också går att förstå utifrån 

resultatet är att framförallt Clara, Sofia och Fanny har ett uttalat blandat umgänge. Varvid den 

spontana frågan kommer ställandes: är det skillnad på hur tjejer och killar upplever den 

sociala differentieringen? Är det enklare för tjejer att röra sig över ”gränserna” som skiljer 

kristen och icke-kristen? Återigen vill jag hävda det Osbeck skriver om, den lokala kontexten 

är avgörande. Även fall det är så att Västra-skolan tenderar att inte differera och skilja på 

religion i skolan och privatsak som Östra-skolan så kanske det kan problematiseras ytterligare 

genom att se det ur ett genusperspektiv.  

 

Östra-skolan ger intrycket av att religion något som tillhör den privata sfären. Detta trots att 

Kristian berättar att den skolgruppen som han är med i har tillgång till klassrum så vill inte 

skolan upplåta lokaler till den kristna skolgruppen eftersom den då skulle behöva tillgodose 

andra religiösa grupper samma alternativ. Vilket i sin tur bekräftar delvis det resultat som 

Dahlgren och Jansson kom fram till i fenomenet kristen i sekulär skola: elevers upplevelser 

och hanteringsstrategier. Samma mönster går att se i andra arbeten, enligt resultat som 

Sandberg presenterar i sitt arbete Får Gud plats i skolan? – en undersökning om den kristna 

elevens skolsituation, elever med kristen bakgrund tenderar att bli mobbad för sin religiösa 

övertygelse. Samma problematik ser vi att Otterbeck beskriver i islam, muslimer och den 

svenska skolan trots att det är två olika religioner, därav kan vi konstatera att det är religiösa 

elever rent generellt som kan stöta på problem i skolan. Den sociala differentieringen kan 

alltså tolkas som om att den har haft större genomslag i just dessa samhällen, om vi har i 

                                                      

 
74 Bruce, Steve, God is dead: Secularizaiton om the West, Blackwell, Oxford, UK, 2002, s.8-9. 
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åtanke att den lokala kontexten spelar en roll. Filips åsikt om att religion ska vara en privatsak 

kan därför handla om hur omgivningen runt omkring honom ser ut, Kristian som har flyttat 

från Linköping kan ha haft en helt annan upplevelse, varvid vi återigen hamnar i den lokala 

kontexten. Men tvärtom är det resultatet i Mesinovic och Strömbäcks arbete Religionsfrihet, 

skolplikt och islam – en studie om elva lärares uppfattning. Religionsfriheten och skolplikten 

går att lösa utan större problem, vilket är intressant eftersom det skulle kunna vara så att den 

skola som dessa lärare jobbar på är ligger i en lokal kontext där religionen är mer närvarande 

och naturlig.  

 

 

Samtidigt kan det vara precis som jag nämnde tidigare, att ett mångkulturellt samhälle kan 

inte favorisera en grupp människor varvid det blir enklare för skolan att hålla isär på vad som 

de anser är en privatsak. Den uppdelning som Bruce gör är på makro-nivå, vilket gör den både 

bra och dålig. Den förklarar ett symptom i ett samhälle i stort, men den kan inte säga att det är 

så fullt ut, vilket jag tycker båda skolorna visar. Västra och Östra står på olika sidor av den 

teori som säger att samhället delas upp, men det är förmodligen så att båda har en relation till 

det Bruce beskriver enligt följande: ”The bottom line is this: individualism, diversity and 

egalitarianism in the context of liberal democracy undermine the authority of religious 

beliefs”.75 Sverige är en liberal demokrati, vilket gör att båda sätten som skolorna hanterar 

religionsfriheten kan finnas utan att det egentligen går emot varandra. Eleverna får uttrycka 

sig religiöst i skolan, i den Västra skolan är den mer offentlig och i den Östra mer av en 

privatsak. Ett Sverige där religionen mycket väl kan vara en privatsak rent generellt sätt över 

hela samhället visar också att det kan finnas i det offentliga utan att det egentligen är något 

problem.  

 

Alwall  har dock en poäng i det han skriver i Religion, skole og kulturel integration i 

Danmark og Sverige, vad som är en sedvänja inom religion ska inte skolan eller staten lägga 

sig i och tolka. Men det måste finnas en diskussion om vad som är rimligt, det ska inte vara 

möjligt att utnyttja lagen. Varvid Gunners utredning Att slaka ett får i Guds namn – om 

religionsfrihet och demokrati är en viktig pusselbit för att förstå vad problematiken. Är det en 

sedvänja att sprida budskap? Ska det i så fall tillåtas inom religionsfrihetens ramar? Det kan 

vara eftersträvansvärt att försöka definiera vad detta är juridiskt, så att skolor i framtiden kan 
                                                      

 
75 Bruce, Steve, God is dead: Secularizaiton om the West, Blackwell, Oxford, UK, 2002, s.30. 
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utgå från samma utgångspunkt och därmed minska möjligheterna till den uppdelning vi ser av 

Västra och Östra skolan. 
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7 Slutsats 

Det går att konstatera med denna studie att det fortfarande finns utrymme för religion och 

religiösa grupper i det offentliga, det behöver nödvändigtvis inte vara så att det är inom den 

privata sfären och en privatsak. Åtminstone i Västra-skolan, där det visserligen kan finnas 

elever som ser kristna elever som ”udda”, men skolan och dess personal har inte det uttalat 

något som de kristna eleverna skulle kunna uppleva är en hänvisning till att deras religion är 

en privatsak och inget som passar i skolan. Östra-skolan tenderar av att döma på Kristian och 

Filips svar att hålla det till en privatsak och något som ska hållas för dem själva. Filip som 

redan är av den åsikten är kanske inte den som blir mest ”drabbad” men Kristian som är med i 

Östra-skolans kristna skolgrupp upplever att en lokal där de kan samlas i skolan hade varit 

bra. Det i sig hindrar inte varken Filip eller Kristian att utöva sin religion i skolan, däremot får 

jag uppfattning av att det finns en intolerans bland elever även här, men där lärarna istället 

kanske har misslyckats med att förmedla ett konsekvent tolerant förhållningssätt till olikheter 

i skolan.  

 

Studien visar och bekräftar det Bruce hävdar sker i det västerländska samhället men i olika 

utsträckningar. Det kan vara lokala avvikelser, exempelvis dessa två skolor och hur de 

hanterar religion i det offentliga utrymmet. Den ena skolan tillåter religiösa budskap på 

skolan, den andra vill inte att den ena kristna skolgruppen ska ha en egen lokal i skolan. 

Religionsfriheten, rätten att utöva och rätten att inte utöva någon religion blir inte hotad i 

någon av skolorna för de kristna eleverna. Däremot bör det poängteras att den Västra-skolan 

och deras spridning av evangelium i skolan, även fall det är möjligt att tacka nej, kan vara 

problematiskt. Huruvida det rent juridiskt är legalt kan jag bara konstatera att åberopandet av 

religionsfriheten för att genomföra detta gäller enbart om det är vedertaget inom religion. Med 

det sagt så vill jag poängtera att det inte är min uppgift eller mitt syfte att granska detta, men 

det är något hade varit intressant att tolka i ett juridiskt perspektiv.  

 

Den slutsats jag gör av resultatet är att Bruce sekulariseringsteori över ett västerländskt 

samhälle stämmer, men det finns avvikelser från det han beskriver, det är förmodligen 

någonstans mittemellan. Studien i sig bidrar därför till en större helhetsbild, där det inte är 

antingen eller, det är en del av ett pussel för att förstå ett samhälle som är mycket mer 

komplext än att det blir möjligt att säga att den svenska skolan håller sig konsekvent till en 
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linje. Något ytterligare som hade varit intressant att se hur skolledningen själva ser på detta, 

just nu är denna undersökning fokuserad utifrån ett perspektiv vilket gör att skolledningen inte 

kan försvara eller argumentera för sina ståndpunkter vilket gör undersökningen något skev. 

En framtida undersökning om ämnet skulle därför kunna handla först och främst om varför 

man tillåter en kristen skolgrupp ha så fria tyglar som den ena uppenbarligen har, för att sedan 

ställa dem inför frågan om de skulle vara lika toleranta om det var muslimer som gjorde 

samma sak i skolan.  

 

Andra idéer och förslag till vidare forskning som skulle kunna vara av intresse är att göra en 

kvantitativ studie som på något sätt skulle ge oss en mer generell bild över hur skolor arbetar 

kring religionsfrihet och elevers möjligheter att utöva sin religion.  Som vi bland annat kan se 

i tidigare forskning är att det finns en ojämlikhet i hur de bemöter religiösa elever, oavsett om 

dessa är kristna eller muslimer. Något som denna studie också bekräftar till viss del. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Introduktionsbrev 
 
Hej, 
 

Mitt namn är Tommy Palmér och jag är ämneslärarkandidat på Linnéuniversitetet. Just nu studerar jag 

religionsvetenskap, och i den religionsvetenskapliga delen av utbildningen ingår det att skriva ett 

examensarbete. Mitt examensarbete kommer kretsa kring troende elever och religionsfrihet i skolan, 

vilket kommer innebära att jag måste göra intervjuer.  Därför undrar jag om ni skulle vilja ställa upp 

och bli intervjuade av mig? Intervjuerna kommer jag spela in för att få det så korrekt som möjligt. Tid 

och plats väljer ni själva, räkna däremot att intervjun tar cirka en timme.   
 

Det kommer vara fullständigt anonymt, namnet på er blir fingerat. Namnet på skolan kommer inte 

heller vara med, utan benämnas som ”en skola i Södra Sverige”. Detta enbart för att man inte ska 

kunna fastställa om vart och vilka ni informanter är. Ni kommer ha möjligheten att avbryta 

närsomhelst under arbetes gång och bli erbjudna att se transkriberingen efter intervjun för att få 

möjlighet att säga till om det är något som har blivit fel. Om ni vill så finns också möjligheten att se 

hur informationen jag får av er används i arbetet. Viktigt att poängtera är att intervjuerna jag gör 

kommer inte användas till något annat än mitt examensarbete. 
 

Kontaktuppgifter: 

Mejladress: tpXXxxdi@student.lnu.se 

Mobilnr: XxxxXX 

 

Mvh. 

Tommy Palmér 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Uppväxt 

Berätta lite om dig själv och din uppväxt 

- är du uppväxt i en troende familj? Kan du berätta lite om det? 

- Om inte, vad fick dig att börja tro?  

- Hur tycker du att samhället bemöter dig? 

- Har du någonsin känt att du var tvungen att dölja din religiösa övertygelse? 

- Är din umgängeskrets också troende eller varierar det?  

Skolan 

Hur upplever du att skolans ledning bemöter er som troende? 

- Vad är syftet med er skolgrupp? 

- Varför valde du själv att gå med i gruppen? 

- Den kristna skolgrupp ni har, måste ni redogöra vad som händer i den? (sluten fråga) 

- Om ja, vad måste ni redogöra?  

- Finns det några krav ni måste uppfylla? 

- Har ni några krav på vilka som ska vara med? Måste man vara fullt troende eller räcker det 

med att vara något intresserad? 

- Är du med i flera kristna ungdomsgrupper utanför skolan? Skulle du kunna beskriva om det 

skiljer det sig på något sätt?  

- Kan du beskriva hur du upplever andra elevers bemötande kring er skolgrupp? 

-Vem leder er gruppen och  hur utser ni ledaren?  

- Blir ni sponsrade av en församling eller kyrka? 

 - Finns det exempelvis katoliker med i skolgruppen? 

- Måste man vara kyrkligt aktiv? 

- Vad talar ni om mötena? 

- Tar ni upp t.ex. frågor som abort, homosexualitet etc? 

- Vem sätter agendan för mötena?  

- Hur länge har gruppen funnits i skolan? Träffas ni under skoltid? 

 Hur ofta?  

Vad gör ni på mötena? 

 Ber ni tillsammans? Firar ni nattvard tillsammans?  

Är alla välkomna då också? 
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Religionsfrihet 

- Kan du beskriva religionsfrihet och vad det betyder för dig? 

- Upplever du att denna religionsfrihet uppmuntras av skolans ledning och lärare? 

- Kan du beskriva något tillfälle där det har uppmanats eller där skolan har bett er tona ner? 

- Känner du att religionsfriheten är lika för alla på skolan?  

- Kan du känna ibland att andra religioner har större frihet än din egna? (sluten fråga) 

Om ja, så ber jag informanten utveckla. 

- Kan du minnas om det finns något tillfälle när ni har varit tvungna att avstå någon religiöst 

viktigt händelse eftersom skolan inte vill ge ledigt?  

- Tycker du att skolan bör ta hänsyn till religiösa högtider? 

- Kan skolan utveckla sig något när det kommer till bemötandet av troende elever?  

 

 

 


