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”Jag tänker på fred... Samtidigt krig” - Gymnasieelevers syn på religion som fenomen

”I think of peace... But, at the same time war”- Students view on religion as phenomenon in upper 

secondary school

Abstract
The aim of this essay is to examine students view on religion as a phenomenon in upper secondary 

school. The aim has been examined through 8 semistructured interviews and a survey consisting of 

64 responses. The conclusions drawn from these methods is firstly that students consider religion to 

have a role in conflicts. Some students consider religion to be a cause of conflicts and some 

consider religion to be used as a means in conflicts. At the same time religion is also viewed as a 

source of solidarity, peace, moral and meaningfulness making students view on religion very 

complex and nuanced. Furthermore, the students thought of religion as faith and beliefs in one or 

several gods rather than religious actions and participation in religious institutions. The students 

therefore think of religion in the terms of orthodoxy rather than orthopraxy. There is also a 

comprehension that religion may be interpreted and expressed in various different ways making 

students view on religion very individualistic.
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1. Inledning
 
 Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, 

 livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och 
 leva i ett samhälle präglat av mångfald.1

Ovanstående citat är ett utdrag från ämnets syfte i religionskunskap för gymnasiet. Citatet påpekar 

vikten av att religionsämnet präglas av öppenhet och förståelse vilket kan innebära ett särskilt 

ansvar för den enskilda religionsläraren. Det är religionsläraren som planerar och genomför 

lektioner i religionskunskap. Det är även religionsläraren som måste hantera diskussioner som 

elever för angående religion och människors livsåskådningar. Att bidra till att religionslektionerna 

präglas av den öppenhet och förståelse som skolverket betonar kan bli en utmaning för 

religionsläraren som även måste hantera eventuella fördomar och stereotyper som kan förekomma i 

skolans värld.

I mitt föregående examensarbete behandlades frågan om hur religionsundervisning påverkar elevers 

syn på religioner och livsåskådningar samt vilka undervisningsstrategier lärare kan använda sig av 

för att skapa tolerans hos elever. Slutsatsen var att både konfessionell och icke konfessionell 

religionsundervisning har en påverkan på elever. Både konfessionell och icke konfessionell 

religionsundervisning kan både påverka elever till en tolerant inställning gentemot religioner och 

livsåskådningar och till en intolerant inställning. Ytterligare slutsatser var att en betoning av likheter  

mellan olika religioner bidrog till tolerans i icke konfessionell religionsundervisning och att 

motivera tolerans inom den egna religionen bidrog till tolerans i den konfessionella 

religionsundervisningen. Att använda berättelser var också en undervisningsstrategi som hade 

potential att bidra till tolerans hos eleverna i både konfessionell och icke-konfessionell 

religionsundervisning.

Om det går att se att religionsundervisningen har möjlighet att påverka elevers uppfattningar om 

religion  kan det vidare vara relevant att undersöka exakt vilken uppfattning gymnasieelever har om 

religion som fenomen. För den enskilda religionsläraren kan den kunskapen också vara relevant om 

den kan hjälpa religionsläraren att uppfylla religionsämnets syfte om ett undervisningsklimat som 

präglas av öppenhet och förståelse.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Då kursen Religionskunskap 1 är ett ämne som studeras av alla gymnasieelever kommer alla 

gymnasieelever att diskutera religion och religiositet i skolan. Religion är ett ämne som kan vara 

känsligt att diskutera och fördomar om religion och olika religioner kan finnas bland skolelever.  

Skolverket betonar att religionsundervisningen ska ge: ”möjlighet att reflektera över och analysera 

människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för 

olika sätt att tänka och leva”.2 Det kan därför vara relevant för religionslärare att ha en kännedom 

om hur gymnasieungdomar ser på religion. Vilka uppfattningar de har om detta och om eleverna har 

en positiv eller negativ bild av religion som fenomen. Den kunskapen skulle kunna användas av 

religionslärare i syfte att anpassa sin religionsundervisningen efter klassers och enskilda elvers 

behov för att nå ämnets syfte om att elever ska utveckla en respekt gentemot människors tro och 

levnadssätt som skolverket betonar.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gymnasieelever ser på religion som fenomen. 

Eftersom det finns en viss forskning som fokuserar på ungdomars syn på religion bland annat 

Kittelman Flensers avhandling, kan uppsatsen även komplettera befintliga forskningsresultat.3 

För att bryta ned syftet har två frågeställningar formulerats:

- Vad tänker gymnasieelever om fenomenet religion som sådant?

- Vad associerar gymnasieelever fenomenet religion med?

1.2 Bakgrund: Religionsundervisning i Sverige

Idag är religionskunskap ett obligatoriskt ämnet i både grundskolan och i gymnasiet.4 Det innebär 

att alla skolungdomar har eller kommer att studera och tala om olika religioner i skolan varav det 

kan vara relevant för enskilda religionslärare att ha en viss kunskap om vilka uppfattningar 

ungdomar har om religion som fenomen. Om lärare vet vad elever anser om fenomenet religion kan 

möjligen ämnets syfte om att undervisningen ska präglas av ett öppet klimat och förståelse lättare 
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3 K. Kittelman Flenser, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden (University of Gothenburgh: 
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4 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan: ämnesplan för religionskunskap.
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uppnås.5  Idag ska religionsundervisningen i grundskolan och gymnasiet behandla exempelvis 

världsreligionerna, etik och moral samt frågor om identitet och livsfrågor vilket gör 

religionskunskap till ett komplex ämne.

Religionskunskap har dock genomgått en markant förändring under 1900-talet då ämnet har 

förvandlats från konfessionell kristendomskunskap till icke-konfessionell religionsundervisning.6 

Religionsundervisningens syfte är inte längre att tillföra en specifik tro till eleverna som de ska 

internalisera och göra till sin egen. Syftet med religionsundervisningen idag är att ge eleverna 

kunskap om religioner, livsåskådningar och etik.7 Religionsämnet har idag alltså en 

kunskapsförmedlande roll och ämnets icke-konfessionella karaktär betonas även i skollagen som 

menar att all undervisning, inklusive religionsämnet, ska vara icke-konfessionell.8

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen kommer endast att fokusera på elevers uppfattningar om religion. Det är 

gymnasieelevers uppfattningar, åsikter och tankar om religion och religiositet som fenomen som 

står i centrum. Anledningen till att just denna avgränsning har gjorts är av personligt intresse då just  

den här avgränsningen kan vara intressant för framtida lärares yrkesutövning. Uppsatsen kommer 

inte att fokusera på elevernas kunskaper om religion eller deras uppfattningar om religionsämnet i 

skolan med hänvisning till att en avgränsning har gjorts.

Uppsatsen syftar till att undersöka gymnasieelevers syn på religion. Här vore det inte helt irrelevant 

att undersöka även grundskoleelevers uppfattning om religion, men uppsatsen syftar ändå på att 

fokusera på äldre skolungdomar i gymnasiet då en avgränsning har gjorts.

Intervjustudien och enkätundersökningen har avgränsats till att fokusera på en skola i Finspångs 

kommun. Detta har gjort av praktiska skäl eftersom jag gjorde min avslutande verksamhetsförlagda 

utbildning på lärarutbildningen på en gymnasieskola i denna kommun.
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5 Skolverket: Ämnesplan för Religionskunskap. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/
gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel Hämtad: 2018-02-06.

6 K. Kittelmann Flensnera & G. Larsson, Swedish religious education at the end of the 1960s: classroom observations, 
early video ethnography and the national curriculum of 1962, British Journal of Religious Education, (2014)
Vol. 36, No. 2, 202–217. 

7 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan: ämnesplan för religionskunskap.

8 Skollagen 2010:800. Stockholm, Utbildningsdepartementet. 1 kap, §5–6.
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1.4 Forskningsläge

Gällande elevers uppfattning och syn på religion och religiositet som fenomen finns relativt lite 

forskning som redogör för specifikt elevers syn på religion som fenomen men uppsatsen kommer 

ändå att behandla relevant nationell och internationell forskning som redogörs för nedan.

 1.4.1 Forskning i Sverige

Svensk forskning som berör skolelevers uppfattning och attityder gentemot religion som fenomen 

är Kittelman Flensers forskning. I sin avhandling ifrågasätter Kittelman Flenser idén om att 

religionsundervisning är det skolämne som bäst lämpar sig att förmedla respekt och tolerans hos 

elever.9 Kittelman Flensers forskning bygger på en observationsstudie som genomfördes mellan 

2011 och 2012 och där hon observerat 125 religionslektioner på tre kommunala gymnasieskolor i 

Göteborg. I sin studie har hon hittat tre diskurser som enligt Kittelman Flenser sammanfattar 

gymnasieelevers uppfattning om religion. Dessa diskurser benämner hon som en sekulär diskurs, en 

andlig diskurs och en svensk diskurs. En diskurs är enligt Kittelman Flenser ett värdeskapande 

språkbruk.10

Den första diskursen benämner hon som en sekulariseringsdiskurs. Enligt sekulariseringsdiskursen 

talar både lärare och elever om religion i negativa ordalag.11 Även om religion inte definieras i 

Kittelman Flensers avhandling menar hon att religion anses som något irrationellt och föråldrat hos 

eleverna. Religion associeras med dogmer och ritualer samt som ett fenomen som är oförenligt med 

det moderna samhällets individualism. I kortast till religion står istället sekularisering som anses 

som rationellt och neutralt.12 I avhandlingen framkommer det att sekularisering och ateism används 

som synonyma begrepp av eleverna. Medan religion anses som oförenligt med individualism anses 

sekularisering och ateism som förenligt med individualism. 

Kittelman Flensers slutsatser angående elevers uppfattning om religion i sig blir således att eleverna 

har en negativ uppfattning om religion. Uppfattningen om sekularisering och ateism blir istället 

positiv.13 Vidare anser eleverna även att religion är en privatsak. Religion anses som något intimt 

9

9 Kittelman Flenser, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, 21.

10 Ibid., 282.

11 Ibid., 107–152.

12 Ibid., 115–118.

13Kittelman Flenser, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, 107–134.



och elevers privata trosuppfattningar är något som inte diskuteras öppet. Intressant att anmärka är 

att samtidigt som religion anses som en privatsak, något som är individens egna privata 

angelägenhet, anses religion även som något som är oförenlig med individualism och det moderna 

samhällets betoning på individens frihet och rättigheter..14

Även om Kittelman Flenser betonar att gymnasieelevers har en negativ uppfattning om religion då 

religion som helhet anses som irrationellt och föråldrat menar hon att det även existerar en andlig 

diskurs i religionsundervisningen. Till skillnad från religion anses andlighet som individualistisk 

och frivilligt.15 Kittelman Flenser ger ingen definition av begreppet andlighet men hon menar att i 

den andliga diskursen i religionsundervisningen diskuterades existentiella frågor om exempelvis 

existensen av en högre makt, till exempel en gud eller liknande.16

Intressant att anmärka är distinktionen mellan religion och andlighet. Eftersom Kittelman Flenser 

inte ger någon definition av dessa begrepp försvårar det problematisering av begreppen men det kan 

möjligen kopplas till McGuires resonemang om att forskare har en snäv bild av fenomenet 

religion.17 McGuire betonar att religionsforskare måste vidga sin definition av religion från att 

enbart fokusera på den institutionella religionen till att inkludera levd religion och privatreligiositet 

då definitionen av vad som är religion har förändrats genom historien. McGuires resonemang 

kommer att vidare förklaras i uppsatsens teorikapitel. Vidare, eftersom Kittelman Flenser som sagt 

inte definierar religion eller andlighet går det inte att säga att hennes diskurser fokuserar på 

institutionell respektive levd religion. Det kan ändå vara intressant att anmärka att Kittelman 

Flenser gör en åtskillnad mellan religion och andlighet och att gymnasieeleverna har skilda 

uppfattningar om dessa två begrepp. Att anmärka är dock att det inte är Kittelman Flensers syfte att 

undersöka elevers uppfattning om religion utan hon fokuserar som sagt på olika diskurser i 

religionsundervisningen även om dessa diskurser ger en viss kunskap om gymnasieelevers 

uppfattning om religion.

10

14 Kittelman Flenser, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, 145–146.

15Ibid.,153–196.

16 Ibid., 153.

17 M. McGuire, Lived religion: faith and practice in everyday life. (Oxford University Press, 2008), 3–4, 19–43.



I sin forskning hittar även Kittelman Flenser en svensk diskurs. I den här diskursen framhävs 

Sverige som både ett sekulärt men också kristet land, något som kan verka motsägelsefullt.18 

Kittelman Flenser menar att i religionsundervisningen framhävs religionen kristendom som mer 

rationell än andra religioner Det skapar en bild av Sverige som både sekulärt och därmed rationellt, 

men också som kristet, alltså som mer rationellt än länder som inte är dominerande kristna enligt 

den här diskursen. Vidare menar Kittelman Flenser att den svenska diskursen skapar en andrafiering 

av personer med utländsk bakgrund eftersom de inte passar in i den svenska diskursen som 

förekommer i religionsundervisningen varav Kittelman Flenser drar slutsatsen att 

religionsundervisning inte bidrar till respekt och tolerans hos elever.19 Eftersom den här diskursen 

inte rör religion som fenomen utan behandlar elevers uppfattning om specifika religioner är dock 

den här slutsatsen inte lika relevant för den här uppsatsens syfte och frågeställningar jämfört med de 

tidigare diskurserna i Kitelman Flensers avhandling.

Kittelman Flenser betonar även en privat och en akademisk diskurs. Dessa diskurser berör hur 

lärare och elever talade om religion under lektionerna. Den privata diskursen dominerade på 

yrkesförberedande gymnasieprogram och den akademiska diskursen dominerade på 

högskoleförberedande gymnasieprogram.20 Eftersom dessa diskurser inte berör elever attityder eller 

uppfattningar om religion som fenomen är de dock inte relevanta för uppsatsens syfte och 

frågeställningar varav de inte kommer att förklaras vidare.

Anders Sjöborg har genomfört en enkätundersökning om gymnasieelevers attityder gentemot 

religionsundervisning i skolan.21 Uppsatsen syftar dock inte att undersöka attityder gentemot 

religionsundervisning, men det kan ändå vara relevant att beröra det här ämnet.  Enkäten bygger på 

svar från 1850 elever mellan 18 och 19 år.  Sjöborgs hypoteser inför undersökningen var tanken om 

att religiösa elever skulle vara mer positivt inställda till religionsundervisning22 .

11

18 Kittelman Flenser, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, 197–126.

19Ibid., 257–267.

20 Ibid., 227–252.

21 A. Sjöborg, ”Religious education and intercultural understanding: examining the role of religiosity for upper 
secondary students’ attitudes towards RE”, British Journal of Religious Education Vol. 35, No. 1 (2013), 36–37.

22 Sjöborg, ”Religious education and intercultural understanding: examining the role of religiosity for upper secondary 
students’ attitudes towards RE”, 38.



Sjöborgs slutsatser stämde in på hans hypotes. 23 Han menar att religiösa elever är mer positivt 

inställda till religionsundervisning men att det går att tolka den här slutsatsen på olika sätt. En 

möjlig tolkning är att elever som är religiösa får med sig en typ av religiös socialisation hemifrån 

vilket gör att de lättare kan engagera sig i religionsundervisningen. Sjöborg menar också att de blir 

mer benägna att tro att religionsundervisningen handlar om dem eftersom undervisningen kan 

beröra  religioner eller livsåskådningar som eleverna identifierar sig med. Den här tolkningen är 

dock Sjöborgs egna tankar av enkätresultaten då han inte har några intervjustudier eller andra 

metoder för datainsamling som ger en förklaring varför religiösa elever finner religionsundervisning 

mer positivt.

 1.4.2 Internationell forskning

Gällande internationell forskning som berör gymnasieelevers uppfattningar och attityder gentemot 

religion som fenomen finns det en viss forskning som berör ämnet även om internationell forskning 

om det här ämnet är något bristfällig.

En forskare som berör ämnet är den indonesiska forskaren Raihani. Tidigare redogjordes det för 

svensk forskning. Det går ifrågasätta huruvida svensk forskning och indonesisk forskning blir 

jämförelsebara i det här sammanhanget då finns flera skillnader mellan länderna, bland annat 

rörande religionsundervisningen. Den svenska religionsundervisningen är icke-konfessionell och 

syftar inte att eleverna ska internalisera religionerna som undervisningen behandlar. Den 

indonesiska religionsundervisningen är istället konfessionell och syftar i kontrast till den svenska, 

att eleverna ska internalisera den religion som undervisningen fokuserar på.24 Trots skillnader 

rörande religionsundervisningen form kan det ändå vara intressant att jämföra forskning från dessa 

eftersom de är olika. Kittelman Flenser betonar som sagt att svenska elever i den icke-

konfessionella religionsundervisningen har en negativ syn på religion som fenomen medan 

indonesiska elever i konfessionell religionsundervisning har en helt annat syn på religion som 

fenomen vilket kan vara intressant att studera.25
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Raihani genomförde år 2010 en etnografisk studie på en högstadieskola i staden Palangkarya i 

Indonesien.26 Hans slutsatser av studien är att skolan han undersökt kännetecknades av vad han 

benämner som en toleranskultur.27 Raihani definierar inte vad han menar med tolerans eller 

toleranskultur men han förklarar att den undersökta skolan som präglas av mångreligiositet bland 

eleverna, kännetecknas av en trygg och accepterande skolmiljö där eleverna uttrycker respekt för 

varandra och för varandras olika trosuppfattningar. Raihani härleder skolkulturen till lärarnas 

undervisningsstrategier.28 Han menar att eftersom religionslärarna väljer att betona tolerans inom 

den egna religiösa traditionen, religionsundervisningen i Indonesien är konfessionell, främjas en 

tolerans för andra religiösa trosuppfattningar hos eleverna.

Raihani betonar att i den undersökta skolan är elevernas attityd gentemot andra religioner som inte 

utövas av eleverna själva inkluderande och präglas av tolerans.29 Eleverna känner inte att deras egna 

tro blir hotade av att andra elever utövar en annan tro. Av Raihanis studie går det att utläsa att dessa 

elever anser att den religiösa individen har rätt att vara öppen med sin trosuppfattning, exempelvis 

valde eleverna att be innan en matlagningstävling i skolan vilket också ansågs som helt naturligt för 

eleverna.30 Att påpeka är att bönen upprepades och de olika religiösa grupperna på skolan turades 

om att be före tävling, vilket innebär att först bad de muslimska eleverna och när dessa elever hade 

avslutat sin bön började sedan de kristna eleverna be. Detta ansågs som naturligt för eleverna och en 

av eleverna förklarade att om en hinduisk elev hade deltagit i tävling hade även en hinduisk bön 

uttalats. Detta är en kontrast till  Kittelman Flensers forskning där svenska elever istället anser att 

religion är individens privatsak.31 Skillnader mellan de indonesiska och svenska elevernas 

uppfattning om religion kan dock härledas till kulturella skillnader och skillnader i mentaliteter 

samt att religionsundervisningen som sagt har olika form.
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Kritik som kan lyftas mot Raihanis studie är att den endast genomfördes på en skola och därför är 

det svårt att dra en generell slutsats om gymnasieelevers syn på religion och religiositet i 

Indonesien.

Ytterligare en forskarna som berör ämnet om hur gymnasieelever ser på religion är den franska 

forskaren Carol Ferrara. I Frankrike erbjuds ingen religionsundervisning i offentliga skolor 

eftersom utbildningssystemet avskiljdes från kyrkan och från religiös påverkan genom ett flertal 

lagar från 1800-talets slut och 1900-talets början.32 Det finns dock religiösa privatskolor i 

Frankrike. Den religionsundervisningen är, i motsats till den svenska, konfessionell vilket innebär 

att undervisningen syftar till att eleverna ska internalisera religionen som undervisningen behandlar.

Ferrara har genomfört en undersökning på fyra franska gymnasieskolor där två av skolorna har varit 

offentliga och där eleverna inte har haft någon religionsundervisning. Två skolor var religiösa 

privatskolor varav en katolsk skola och en muslimskt privatskola.33 Hennes syfte var att undersöka 

om de elever som fick religionsundervisning uppvisade mer tolerans gentemot religiösa individer 

jämfört med de elever som inte fick någon religionsundervisning alls i de offentliga skolorna.34

Ferraras slutsatser av studien var att de elever från de religiösa privatskolorna visade en högre grad 

av religiös förståelse gentemot religiösa personer. Ferrara menar att religiösa förståelse inte är 

detsamma som tolerans då hon definierar religiös förståelse som att vara respektfull gentemot 

religiösa individer samt att ha en viss kunskap om andra religioner än sin egen tro.35 Hon definierar 

inte vad hon menar med begreppet tolerans, men hon använder begreppet synonymt med 

diskriminering flera gånger i sin artikel. Intressant är dock att hon menar att de elever från de 

religiösa privatskolorna uppvisar förståelse och sympati gentemot religiösa personer samtidigt som 

Raihini även hävdar att elever på hans undersökta skola uppvisade respekt och förståelse gentemot 

religiösa personer.36
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Carol Ferrara menar även att elever från de religiösa privat skolorna var mindre benägna att 

associera enskilda religioner med våld samtidigt som hon menar att 60% av de icke-muslimska 

elever från både de offentliga skolorna och från den katolska privatskolan associerade religionen 

islam med våld.37 De slutsatser som går att dra utifrån Ferraras forskning är att gymnasieungdomar 

har en tendens att associera religion eller enskilda specifika religioner med våld vilket är en slutsats 

som dock inte förekommer i Raihinis eller Kittelman Flensers forskning.

1.5 Definition av centrala begrepp

I uppsatsen kommer ett flertal centrala begrepp att användas som för tydlighetens skull ska 

definieras.

 1.5.1 Religion

Det finns ett flertal olika definitioner av religion. Enligt nationalencyklopedinkan religion i helhet 

anses som en vördnad för något som anses heligt men att det är ett begrepp som inte lyder under en 

enda allmän erkänd definition.38 Religion som begrepp kan förstås som ett komplex och avancerat 

begrepp. Eftersom uppsatsen ska fokusera på att undersöka gymnasieelevers uppfattning om 

religion är det möjligt att hur elever uppfattar begreppet och fenomenet religion kan skilja sig från 

ifrån hur uppsatsen förhåller sig till begreppet. Med begreppet religion kommer uppsatsen att syfta 

på en samling av tro och praxis som både kan skilja sig och förena sig med en institutionell religion, 

ett begrepp som kommer att definieras nedan.39 McGuires ställer en retorisk fråga: ”What if we 

think of religion, at the individual level, as an ever-charing, multifaceted, often messy – even 

contradictory – amalgram of beliefs and practices that are not necessarily those religious institutions 

consider important?”40 Hon betonar alltså religion som ett individuellt fenomen, att religion är den 

samling av trosuppfattningar och praktiker som den enskilda religiösa individen förhåller sig till och 

som möjligen, men inte nödvändigtvis, kan kollidera med religiösa institutionernas uppfattningar 

om vad som är de viktigaste elementen i en religion. Uppsatsen kommer att utgå ifrån McGuires 

retoriska fråga, men bör omformulerat till ett påstående för tydlighetens skull. Den definition av 
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begreppet religion som uppsatsen kommer att använda sig av är därför: Religion är en komplex 

samling av trosuppfattningar och praktiker som utövas av en individ.

 1.5.2 Religiositet och andlighet

Ytterligare ett relevant begrepp för uppsatsens ämne är religiositet. Då religion ovan definierades 

som en samling av tro och praxis syftar begreppen religiositet och andlighet på hur en individ 

förhåller sig till religion, det vill säga hur en individ uttrycker den egna religionen och den samling 

av tro och praxis som utgör individens egna religion.41 McGuire skriver: ”I use the terms 

”religiosity” and ”spirituality” more or less interchangeably to refer to how individuals attend to the 

religious or the spiritual.”42 Här menar McGuire att hon använder begreppen religiositet och 

andlighet, spiriuality, synonymet för att beskriva hur individer förhåller sig religion. Begreppet 

andlighet förekommer i en av enkätfrågorna varav det finns ett behov av att definiera begreppet 

andlihet även om begreppet religiositet används mer frekvent i uppsatsen. I uppsatsen har ingen 

åtskillnad gjorts mellan begreppen andlighet och religiositet eftersom andlighet kan ses som en 

uttrycksform av religion enligt den definitionen av religion som används i uppsatsen. Syftet med att 

använda begreppet andlighet i en enkätfrågorna var att se om eleverna gjorde en åtskillnad mellan 

religion och andlighet.

 1.5.3 Institutionell religion

McGuire, Andersson och Sander talar om begreppet institutionell religiositet och institutionell 

religion.43Även om Andersson och Sander inte definierar begreppet förklarar McGuire mer 

ingående att institutionell religion syftar på de religiösa förordningar, regler och trosuppfattningar 

som som finns definierade inom en organiserad institutionell religion och inte på hur enskilda 

religiös individer upplever dessa trosuppfattningar och praktiker, alltså på: ”insituonally defined 

beliefs and practises”.44 Hur enskilda individer istället upplever religion syftar istället på begreppet 

levd religion som definieras nedan. Ett exempel på en institutionell religion är Svenska kyrkan. 
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McGuire använder det här begreppet som en motpol till begreppet levd religion och individuell 

religiositet.45

 1.5.4 Levd religion

I kontrast till begreppet institutionell religion syftar begreppet levd religion på den religion som 

uttrycks hos individer men som kan skilja sig från den institutionella religionen.46 McGuire säger 

att: ”The term lived religion is useful for distinguishing the actual experience of religious persons 

from the prescribed religion of institutionally defined beliefs and practises”.47 Levd religion syftar 

således på enskilda individers religiösa upplevelser och trosuppfattningar till skillnad från 

institutionell religion som enbart syftar på de trosuppfattningar och praktiker som har definierats 

inom en religiös institution och inte på hur enskilda individer upplever dessa trosuppfattningar och 

praktiker. Meredith McGuire menar att religionsbegreppet bör utvidgas från att fokusera på den 

institutionella religionen till att även inkludera levd religion, alltså hur enskilda individer tolkar och 

bildar sin egen religiösa uppfattning ibland via religiös hybridisering vilket innebär att en individ 

kan välja element från olika religioner, exempelvis om en kristen person även väljer att meditera, 

vilket är ett element taget från asiatiska religioner, och därmed konstruera en egen samling av tro 

och praxis.48

 1.5.5 Ortodoxi och ortopraxi

I uppsatsen berörs öven begreppen ortodoxi och ortopraxi. När dessa begrepp används syftar 

ortodoxi och ortopraxi på Andersson och Sanders definition av begreppen. Ortodoxi innebär ett 

perspektiv där religion associeras med tro och troslära.49 Ortopraxi innebär istället att religion 

associeras med hanlingar och religiösa ritualer.50
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1.6 Forskningsetik och forsknings kring barn och ungdomar

Eftersom urvalsgruppen för uppsatsens metoder för datainsamling att består av ungdomar där några 

elever var under 18 år när datainsamlingen gjordes kan det vara värt att uppmärksamma vissa 

forskningsetiska aspekter.

 

 1.6.1 Informerat samtycke

Då uppsatsen fokuserar på gymnasieungdomar, som brukar vara mellan 16 och 19 år gamla, 

kommer uppsatsen troligen att rikta in sig på barn, det vill säga personer under 18 år, som 

undersökningsgrupp. Detta kan orsaka särskilda forskningsetiska problem. Det främsta problemet 

med forskning som rör barn och ungdomar är svårigheter med att få ett informerat samtycke.51 För 

att forskningen ska genomföras etiskt måste undersökningspersonen förstå vad forskningen innebär 

och sedan ge sitt samtycke till att delta.52 Vetenskapsrådet betonar även att detta kan vara svårt 

eftersom barns konsekvenstänkande inte är fullt utvecklat. Vetenskapsrådet förespråkar dock att 

forskningen inte bör avstå helt från forskning som rör barn. Quennerstedt, Harcourt och Sargeant 

menar att det är oetiskt att inte låta barn och ungdomar ha en egen röst i forskningen.53 Om enbart 

vuxna personer skulle företräda skolungdomar i den här uppsatsen innebär det i sig ett etiskt 

problem eftersom ungdomarna inte får göra sin röster hörda samt att forskningen kan riskera att gå 

miste om kunskap som kan gynna barn och ungdomar. Även om det förekommer vissa etiska 

problem om att inkludera barn i forskning uppstår det även etiska dilemman i att inte inkludera barn 

och ungdomar i forskningen.

Enligt lagen om etikprövning måste en person över 15 år ge sitt informerade samtycke för att kunna 

delta i en forksningsundersökning.54 För att kunna ge ett informerat samtycke måste dock personen 

ha uppnått en viss mognadsnivå som visar att denne förstår vad forskningens syfte är för att sedan 

kunna ge sitt samtycke till att delta. Detta skulle kunna innebära att exempelvis en femtonåring 

uppvisar en mognadsnivå som tyder på att denna inte kan ge ett informerat samtycke. Bara för att 

en person är över 15 år innebär det därmed inte på automatik att personen har förmåga att ge ett 
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informerat samtycke vilket innebär att enskild forskare måste kunna bedöma om ungdomen är 

mogen nog att ge ett informerat samtycke eller ej.55 I den här uppsatsen var dock 

undersökningspersonerna över 15 år och visade alla en tillräcklig mognadsnivå för att kunna ha 

förmåga att ge ett informerat samtycke vilket gjorde att intervjuer och enkätundersökningen kunde 

genomföras.

 1.6.2 Anonymitet och konfidentialitet

Eftersom en metoderna för datainsamlingen kommer att bestå av en enkätundersökning kommer de 

elever som medverkar i enkätundersökning att vara helt anonyma. Deras svar kommer inte att 

kunna spåras tillbaka till dem. Svaren finns däremot att tillgå då de transkriberade intervjuerna finns  

att läsa i uppsatsens bilagor samt att resultatet för enkätundersökningen redogörs för i 

resultatkapitlet. I de transkriberade intervjuerna har de eleverna som medverkat i intervjuerna fått 

kodnamnen informant 1, informant 2 osv. Enligt David och Sutton innebär anonymitet att en 

forskare inte känner till exempelvis undersökningspersonens namn eller ålder varav svaren inte kan 

spåras tillbaka till undersökningspersonen. De betonar att anonymitet på så sätt innebär ett skydd 

för respondenten ifall publicering av exempelvis privata detaljer riskerar att skada respondenten.56 

Enkätundersökningens frågor kommer visserligen  inte bestå av frågor av privat natur utan istället 

fokusera på elevers tankar och uppfattning om religion och religiositet i helhet, men eleverna 

kommer ändå att vara anonyma i undersökningen.

Vidare, även om eleverna är anonyma i enkäten kommer jag som utför enkätundersökningen ändå 

ha en viss kännedom om vilka som medverkar och vilka klasser som gör enkäten då enkäten delas 

ut i pappersform under den verksamhetsförlagda utbildningen under slutet av lärarutbildningen. 

Även om eleverna är anonyma i sina svar besitter jag ändå en viss kunskap om vilka som har fått 

möjlighet att göra enkäten. Jag kommer även ha kännedom om vilka elever som väljer att medverka 

i intervjun, den andra metoden för datainsamling där eleverna inte har möjlighet att vara helt 

anonyma för mig som samlar in datan. Detta kan kopplas till David och Suttons resonemang om 

konfidentialitet. Anonymitet innebär som sagt att respondenternas namn, ålder eller andra känsliga 
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uppgifter är okända för forskaren.57 Konfidentialitet innebär istället att forskaren har kännedom om 

dessa uppgifter men inte använder dem i sin forskning. 

Även om jag har kännedom om vilka elever som ges möjlighet att delta i enkätundersökningen och 

intervjuerna kommer uppgifter om dessa elever, deras namn, klass och vilken skola de går på, inte 

att publiceras i uppsatsen med hänvisning till principen om konfidentialitet och för att skydda 

elevernas integritet.58

 1.6.3 Vårdnadshavares samtycke?

Om ett barn eller ungdom har fyllt 15 år behöver inte en forskare att ansöka vårdnadshavare 

samtycke och tillstånd enligt Vetenskapsrådet. 59 Det  hör dock till god sed för en forskare att ändå 

söka vårdnadshavares tillstånd. Eftersom alla gymnasieelever som tillfrågades att delta i 

datainsamlingen blir frågan om att ansöka eller inte ansöka om vårdnadshavares samtycke värt att 

uppmärksamma eftersom det inte finns några juridiska krav på detta även om det tillhör god etisk 

praxis att göra detta.

Eleverna som medverkade i enkätundersökningen och i intervjuerna var mellan 16 och 19 år gamla. 

Gällande de elever som var över 18 år gamla är det varken ett forskningsetiskt måste eller bör att 

söka vårdnadshavare samtycke då dessa elever själva är myndiga. Även om det kan ses som ett 

forksningsetiskt bör att ha vårdnadshavares godkännande finns det som sagt inga juridiska bindande 

regler som innebär att vårdnadshavare måste ge sitt samtycke när ungdomar över 15 år ska 

medverka i forskning, det viktiga är elevernas informerade samtycke.60 Gällande 

enkätundersökningen innebär metoden vissa praktiska svårigheter att kontakta och få informerat 

samtycke från ca 50 par vårdnadshavare. För att ungdomar ska få göra sin röster hörd i forskningen 

kommer uppsatsen därför att fokusera på elevernas informerade samtycke. 

Vidare, eftersom en enkät är mer anonym jämfört med en intervjustudie då personen som utför 

intervjun faktiskt träffar intervjupersonen och är medveten om vilka svar som kommer från vilken 

informant beslutades att ansöka om informerat samtycke från vårdnadshavare för de elever som var 
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under 18 år och ville delta i intervjustudien. I enkätundersökningen ansöktes alltså inte om 

målsmans tillåtelse med hänvisning till vetenskapsrådet som menar att målsmans tillstånd inte är 

nödvändig om en elev är över 15 år, vilket alla informanter och respondenter var.

 1.6.4 Barn som en sårbar grupp och vikten av barns röster

Enligt vetenskapsrådet får forskning på barn, alltså personer under 18 år, inte genomföras om 

forskningen kan genomföras på andra grupper istället.61 Detta för att barn betraktas som en extra 

sårbar grupp. Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur gymnasieelever ser på religion som 

fenomen är det lämpligt att gymnasieungdomar får vara undersökningspersoner i den här uppsatsen. 

Det går dock att fråga sig huruvida lärare istället kan ge svar på den här frågeställningen om hur 

elever ser på religion som fenomen. Då skulle forskningen fokusera på en icke sårbar grupp istället. 

Quennerstedt, Harcourt och Sargeant menar dock att det finns ett etiskt dilemma i ett inte inkludera 

barn i forskning eftersom barn och ungdomar då inte får göra sina röster hörda.62 Vidare går det 

även att ifrågasätta om lärare verkligen kan ge ett korrekt svar på hur gymnasieungdomar ser på 

religion som fenomen varav det skulle vara mycket lämpligare och enligt Quennerstedt, Harcourt 

och Sargeant mer etiskt rätt att låta ungdomar vara undersökningspersoner i den här uppsatsen. 

1.7 Källor och källkritisk diskussion

De källor som den här uppsatsen baseras på är 8 semistrukturerade intervjuer, som är mellan 10 och 

17 minuter långa, och en enkätundersökningen baserat på 64 enkätsvar. Undersökningspersonerna 

har varit mellan 16 och 21 år gamla i enkätundersökningen och mellan 16 och 19 år gamla i 

intervjustudien.

Problematik som kan uppstå vid insamlingen av källor är risken med att få oseriösa svar, särskilt i 

enkätundersökningen. I en intervju, som sker mellan två personer, kan det vara enklare att se om 

intervjupersonen ger oseriösa svar eftersom semistrukturerade intervjuer kan liknas vid ett samtal 

då de är mindre strukturerade och strikta än en strukturerad intervju.63 I intervjustudien som 

utfördes var inga svar oseriösa. Om en intervjuperson hade gett oseriösa eller otydliga svar under 

intervjun hade en lösning på en sådan situation varit att avbryta intervjun och stryka den från 

källmaterialet, även om detta inte inträffade. 
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Vid en enkätundersökning deltar ofta ett större antal respondenter och det finns en risk med bortfall 

och oseriösa svar vilket senare framkom då några respondenter gav oseriösa på enkätens öppna 

fråga. Om respondenterna inte tar enkäten på allvar innebär det ett dilemma eftersom uppsatsens 

slutsatser är beroende av att både enkätsvaren och intervjusvaren har besvarats sanningsenligt och 

seriöst. Om inte riskerar uppsatsens tillförlitlighet att urholkas. De öppna svaren i enkäten som var 

oseriösa var dock endast en bråkdel av svaren. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar 

måste källorna tas på allvar, även om det kan finnas en problematik om seriösa eller oseriösa svar 

som det kan vara bra att vara medveten om.

Med hänvisning till tidsaspekten har källorna samlats in i Finspångs kommun av praktiska skäl 

eftersom jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning på lärarprogrammet där och valde att göra 

min datainsamling på den skolan jag gjorde den verksamhetsförlagda utbildningen på. Självklart går 

det att ifrågasätta huruvida Finspångs kommun är representativt för att undersöka 

gymnasieungdomars syn på religion som fenomen. Det är inte omöjligt att det kan finnas en 

skillnad i attityder mellan olika städer och mellan mindre och större städer och kanske även mellan 

olika skolor. Det är antaganden som inte går att utesluta i den här uppsatsen, men på grund av att en 

geografisk avgränsning har varit nödvändig för att genomföra den här uppsatsen inom den givna 

tidsramen kommer uppsatsen ändå att fokusera på ungdomar i Finspångs kommun.

22



2. Teoretiska utgångspunkter

2.1 Religionsbegreppet

Syftet med uppsatsen är som sagt att undersöka gymnasieelevers uppfattning och syn på religion. 

Frågor som kan väckas angående syftet är vad som menas med begreppet religion. Begreppet har 

definierats tidigare i uppsatsen men det är relevant att problematisera begreppet religion ytterligare 

då det råder flera uppfattningar om vad begreppet innebär.

Andersson och Sander menar att religion kan ses med en innehållslig definition och en funktionell 

definition.64 Den innehållsliga definitionen av religion innefattar exempelvis upplevelser, 

trosföreställningar och religiösa institutioner. Den funktionell definitionen av religion fokuserar 

istället på religion som ett meningsskapande fenomen. En religion är således ett fenomen som har 

en specifik meningsskapande funktion ur både ett individuellt perspektiv och ur ett 

samhällsperspektiv. Den definitionen av religion som kommer att användas i uppsatsen är McGuires 

definition som menar att religion är samling av trosföreställningar och praktiker.65

McGuires definition är mycket bred och många trosföreställningar och livsåskådningar ryms inom 

den här definitionen. Bredden av definitionen ska dock inte ses som en nackdel eftersom både 

Andersson och Sander och McGuire betonar att religion är ett komplex fenomen med många 

dimensioner.66 Andersson och Sander menar att religion kan ses ur ytterligare två perspektiv. De 

menar att religion kan associeras med trosföreställningar.67 Denna föreställning fokuserar på 

ortodoxi. Vidare, religion kan ur ett annat perspektiv associeras med handlingar, levnadssätt och 

samhällsorganisation.68 Detta synsätt fokuserar istället på ortopraxi. En fördel med McGuires breda 

definition av fenomenet religion, alltså att religion är en samling av trosföreställningar och 

praktiker, är definitionen fokuserar på både ortodoxi, alltså trosföreställningar, och handlingar, alltså 

ortopraxis.69
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2.2 Levd religion och institutionell religion

Meredith McGuire menar att det finns ett behov att bredda religionsbegreppet då hon anser att 

religion ofta förknippas med religiös institutioner. Hon betonar: ”what might we discover if, instead 

of looking at affiliation or organization participation, we fokuces first on individuals, the 

experiences they consider most important, and the concrete practises that make up their personal 

religious experience and expression?” 70 Hon menar därmed att det finns ett behov av att 

omdefiniera vad som kan betraktas som religion eftersom vår uppfattning om vad som är eller inte 

är religion har förändrats genom historiens gång, exempelvis genom att magi eller koloniserade 

folkgruppers urspungsreligioner inte betraktades som religion under medeltid och tidigmodern tid i 

Europa.71 

McGuire använder begreppen levd religion som syftar på den individuella religionen som utövas av 

enskilda individer och på institutionell religion som syftar på de trosuppfattningar och praktiker 

som finns definierade inom en religiös organiserad institution.72  Hon säger att: ”The term lived 

religion is useful for distinguishing the actual experience of religious persons from the prescribed 

religion of institutionally defined beliefs and practices”.73 Religion blir därmed enligt McGuire ett 

mycket komplex fenomen då en individ exempelvis kan inhämta olika trosuppfattningar och 

praktiker från olika religioner och livsåskådningar för att sedan internalisera dessa trosuppfattningar 

och praktiker hos sig själv.74 Detta innebär religiös hybridisierng.

2.3 Religion som ett förändrade fenomen

Enligt Andersson och Sander är religion ett fenomen som skapas under långa historiska processer.75 

De menar att religion är en kulmativ tradition vilket innebär att religion är en komplex samling av 

trosuppfattningar men även av juridik, filosofi, historia och medicin.
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Religion kan anses som ett förändrande fenomen då Andersson och Sander och McGuire menar att 

religion ständigt omtolkas och hybridiseras.76 I takt med att samhället förändras resulterar detta i att 

även religionen förändras då äldre element, exempelvis regler, från en specifik religion måste 

omtolkas för att kunna appliceras in i nya sammanhang. Författarna Andersson, Sander och 

McGuire menar att religiösa trosuppfattningar och praktiker även blandas med varandra och 

resulterar i en religiös hybridisering. Författarna menar att religiös hybridisering är en konsekvens 

av ett multikulturellt och mångreligiöst samhälle. Att leva i ett samhälle där olika trosuppfattningar 

och religioner möts resulterar i att dessa påverkar varandra då element från respektive religion som 

sagt ständigt omtolkas och appliceras i nya sammanhang som kräver omtolkning.  Religiös 

hybridisering skulle även enligt Andersson och Sander vara mer förenligt med individualism 

eftersom en individ kan blanda element från olika trosuppfattningar för att sedan införliva dem i sin 

egna privata tro. Särskilt McGuire betonar detta då hon påpekar vikten av att religionsvetare 

breddar sin uppfattning om vad religion är eftersom hon menar att religion består av fler 

dimensioner än de som representeras i institutionella religioner, därav hennes betoning av levd 

religion.77

Andersson och Sander motsätter sig sekulariseringsteorin som innebär att det moderna samhället 

blir mer sekulärt där religionen får mindre inflytande i samhället.78 De menar istället att religion 

fortfarande har en stor betydelse för samhället och hänvisar till revolutionen i Iran, 

hindunationalismen i Indien och den evangelikanska rörelsen i U.S.A. för att styrka sitt argument. 

De betonar att religion är ett förändrande fenomen vilket betyder att religion inte försvinner utan 

enbart ändrar form och uttryck.

2.4 Fenomenologisk ansats:

Brinkkajer och Hoyen menar att fenomenolgi innebär att beskriva ett fenomen så som det uppträder 

i en persons medvetande.79  Fenomenologin fokuserar alltså på att: 
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 Undersöka hur något visar sig för medvetandet, innan detta något sätts in i ett system och blir till ett begrepp. 
 Man ska alltså beskriva ett fenomen - må det vara ett ting, en människa, en upplevelse, en geometrisk figur 

 eller en teaterpjäs - som det framträder i för det omedelbara medvetandet.”80

David och Sutton betonar även att: ” fenomenologins grundläggande premiss är att för människor är 

verkligheten inte skild från sitt  sken”.81 Det innebär att hur olika fenomen framträder och hur de 

olika fenomenet faktiskt är i den fysiska världen är nära sammankopplade eftersom: ”fenomenet, 

tingets framträdande, och noumena , tingen som de egentligen är, kan skilja sig åt i den fysiska 

världen...men i människornas värld är fenomenet och noumena intimt sammankopplade med 

varandra”.82 Detta innebär att om exempelvis gymnasieungdomar ser på fenomenet religion på ett 

visst sätt, exempelvis om ungdomar ser på religion något individuell, är religion för 

gymnasieungdomar ett individuellt fenomen. Hur fenomenet framträder och hur saker och ting 

egentligen är flätas alltså samman i personerna medvetande. Eftersom fenomenologi riktar in sig på 

individers tankar, uppfattningar och åsikter  har fenomenologi bedömts som en rimlig teoretisk 

utgångspunkt för uppsatsen.83 

Enligt Brinkkajer och Hoyen skapas kunskap inifrån.84 Vad författarna menar när de säger att 

kunskap skapas ur ett inifrånperspektiv är att en forskare måste förstå undersökningspersonernas 

tolkning och uppfattning om de fenomen som undersökt. Undersökningspersonernas egna tankar, 

funderingar och uppfattningar om fenomen blir alltså de faktorer som skapar kunskap ur ett 

fenomenologiskt perspektiv. I den här uppsatsens blir gymnasieungdomars egna tankar, funderingar, 

uppfattning och attityder de faktorer som skapar kunskap om gymnasieungdomars syn på religion 

som fenomen vilket är uppsatsens syfte.
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3. Metod och metoddiskussion
Ursprungligen var uppsatsens datainsamling tänkt att genomföras med en kvantitativ 

enkätundersökning där kvantiteten, alltså bredden av datainsamlingen bedömdes som det centrala. 

Efter att ha genomfört ett antal intervjuer pekade istället materialet på att en kvalitativ 

datainsamling skulle vara mer passande för uppsatsens syfte. Uppsatsens data har därmed samlats in 

med en kvalitativ intervjustudie som har kompletterats med en enkätundersökning.

3.1 Intervjustudie

Uppsatsens primära metod har varit en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Bryman är en kvalitativ intervju mindre strikt och strukturerat än en strukturerad intervju 

vilket gör den här typen av intervju mer flexibel.85 En typ av kvalitativ intervju är den 

semistrukturerade intervju som innebär att en forskare har en intervjuguide med förberedda frågor 

eller teman som ska diskuteras men att informanten ändå har en frihet att svara på frågorna på sitt 

eget sätt.86 Fördelarna med en semistrukturerad intervju jämfört med en strukturerad intervju blir 

således att informanten får en större frihet att besvara intervjufrågorna mer fritt och intervjun kan 

därmed liknas vid en samtal där informant och intervjuare talar mer fritt och att metoden därmed 

kan ge fördjupade svar på uppsatsens frågeställningar.

I uppsatsens datainsamling intervjuades 8 elever. Tre av dessa var pojkar och fem elever var flickor. 

könsfördelningen bland intervjupersonerna var därmed inte helt jämn, men detta beror på att endast 

tre pojkar valde att delta i intervjustudien och eftersom intervjuer bygger på frivilligast blev 

konsekvenserna en delvis ojämn könsfördelning. Eftersom svaren mellan pojkar och flickor inte 

skiljer sig  markant, mindre individuella skillnader i svaren förekommer dock i alla intervjuer, har 

stora likheter har könsskillnaden inte bedömts som ett problem.

Alla elever som deltog i intervjustudien studerade teoretiska program på gymnasiet. Även klasser 

som studerade praktiska program tillfrågades om att delta i studien, men inga elever från dessa  

program önskade att delta i intervjustudien. De valde däremot att delta i enkätundersökningen 

senare. Eftersom forskning som sagt bygger på frivillighet blev följderna att endast elever från 

teoretiska gymnasieprogram intervjuades. Vidare vore det självklart intressant att undersöka hur 
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elever från praktiska gymnasieprogram ser på religion som fenomen vilket är något som framtida 

forskning skulle kunna undersöka.

 

Gällande fördelar med intervjuer som metod menar Bryman att ” det enda funktionella sättet att få 

reda på saker och ting om människor är att fråga dem om deras åsikter”.87 En intervju är därmed ett 

lämpligt sätt att få tillfälle att tala med och fråga människor om deras tankar och uppfattningar 

vilket gör metoden lämplig för uppsatsens syfte eftersom uppsatsen ämnar att undersöka 

gymnasieelevers uppfattningar om religion som fenomen.

En nackdel med intervjustudier är att en eventuell intervjuareffekt vilket exempelvis 

enkätundersökningar inte riskerar. En intervjuareffekt innebär att personens om blir intervjuad blir 

påverkad av exempelvis intervjuarens kön, etnicitet, utseende eller liknande.88 David och Sutton 

menar att intervjuareffekten kan påverkade både vad informanten säger och hur denne uttrycker sig 

i intervjun. Bryman menar däremot att man bör vara något kritiskt till principen om intervjuareffekt 

då han menar att det inte finns någon entydig forskning som tyder på att vissa egenskaper hos en 

intervjuare leder till en viss skevhet i intervjusvaren.89

En fördel med intervjuer jämfört med enkäter är att intervjuer möjliggör följdfrågor.90 Om en 

informant ger ett intressant svar på en öppen fråga kan intervjuaren ställa en följdfråga och be 

informanten att fördjupa sitt svar vilket tillföra fler aspekter till uppsatsens frågeställningar. Om en 

respondent skulle ge ett intressant svar i ett enkätsvar är det tyvärr inte möjligt för en forskare att be 

den repspondenten att utveckla sitt resonemang eftersom enkäter ofta görs i större utsträckning än 

intervjuer samt att enkäter är anonyma vilket gör det omöjligt för en forskare att veta vilket svar 

som kom ifrån vilken respondent.

Eftersom uppsatsen är kvalitativ har intervjustudie utgått utifrån 8 intervjuer med en 

kompletterande enkätundersökning. Antalet intervjuer har bedömts som lämpligt eftersom antalet är 
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tillräcklig många för att kunna dra rimliga slutsatser utifrån samt att Larsson menar att en mindre 

grupp på exempelvis 8 intervjuer, är representativt.91

Trots att det finns några nackdelar med intervju som metod väger fördelarna med metoden över 

nackdelarna och semistrukturerade intervjuer har därmed bedömts som den lämpligaste metoden för 

att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Därför kommer uppsatsen primära metod att vara 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer.

 3.1.1 Intervjufrågor

Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide. En intervjuguide innebär att 

intervjuaren har ett färdigt dokument med en samling frågor som intervjun utgår ifrån92 När en 

intervjuguide konstrueras är det viktigt att den anpassas efter uppsatsens frågeställningar för att 

kunna ge svara på dessa i intervjun. Bryman betonar även att det är viktig att frågorna inte är 

ledande varav frågorna i intervjuguiden har anpassats för att vara av öppen karaktär och inte leda 

informanterna till ett särskilt svar. Att anpassa språket är också viktigt för att informanten ska förstå 

frågorna och kunna svara på dem. Eftersom informanterna var gymnasieungdomar anpassades 

språket till att vara enkelt och vissa begrepp förenklades. Exempelvis användes begreppen religiös 

och troende som synonyma begrepp eftersom vissa av eleverna hade svårt att förstå begreppet 

religiös men hade lätt för begreppet troende varav begreppet troende användes för att förenkla och 

förklara vad begreppet religiös syftade på.

Intervjufrågorna bestod av demografiska frågor, uppvärmningsfrågor och kärnfrågor. De 

demografiska frågorna är slutna frågor som syftar på att ta reda på grundläggande information om 

informanterna, i detta fall elevernas ålder.93 Uppvärmningsfrågorna eller inledningsfrågorna syftar 

till att inleda ett samtal och få informanten att känna sig bekväm med intervjuaren innan intervjun 

går in på kärnfrågorna.94 Uppvärmningsfrågorna och kärnfrågorna är öppna frågor. Vidare, är 

kärnfrågorna de viktigaste frågorna i intervjun och syftar till att behandla uppsatsens 
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frågeställningar.95 I intervjuerna förekommer även flera följdfrågor vilket syftar till att fördjupa 

informanternas svar.96 Följdfrågorna är inte med i intervjuguiden eftersom de anpassas efter de 

enskilda intervjusvaren.

 3.1.2 Bearbetning av intervjusvaren

För att koda svaren i intervjuerna ska en innehållsanalys tillämpas som innebär att en forskare 

försöker att hitta likheter och skillnader i sitt material för att kunna konstruera olika koder eller 

teman97. I en innehållsanalys kan både deduktiva och induktiva koder konstrueras.98 Den deduktiva 

kodningen innebär att en forskare konstruerar koder för analysen innan forskaren läser själva texten 

som ska analyseras. I den här uppsatsen har tre deduktiva koder identifierats. Dessa koder är 1. 

Positiva associationer, 2. Negativa associationer och 3. Neutrala associationer. De induktiva 

koderna kommer sedan att sorteras efter dessa för att ge struktur och ordning i uppsatsens 

resultatkapitel. 

 3.1.3 Urval av undersökningspersoner

Gällande urvalet av informanter till intervjustudien gjordes ett selektivt urval precis som i 

enkätundersökningen.99 Då uppsatsen syftar till att undersöka gymnasieungdomar uppfattningar och 

attityder gentemot religion som fenomen begränsades urvalet av intervjupersoner till 

gymnasieelever. Då eleverna tillfrågades i tre olika klasser om att eventuellt delta i en 

intervjustudie, genomförandet kommer att redogöras för mer detaljerat för nedan, baserades även 

urvalet på elevernas intresse. Endast elever från teoretiska gymnasieprogram ville delta i 

intervjustudien vilket är anledningen till att endast elever från teoretiska program medverkade i 

undersökningen. Eftersom intervjun bygger på frivillighet fick de elever som ville delta studien 

möjlighet att bli intervjuade efter att ett informerat samtycke och eventuellt målsmans tillstånd från 

dem som var under 18 år, erhållits.100
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 3.1.4 Genomförande av intervju

Under kursen utbildningsvetenskaplig kärna 8, vetenskaplig teori och metod, möjliggjordes ett 

förberedelsearbete till examensarbetet. I kursen ingick bland annat att studenterna skulle genomföra 

en intervju och eventuellt knyta an intervjun till examensarbetet. Den första intervjun genomfördes, 

med målsmans tillstånd, därmed redan i januari till skillnad från de övriga intervjuerna som 

genomfördes i mars och april 2018.

Gällande de övriga intervjuerna tillfrågades klasserna under den verksamhetsförlagda utbildningen 

av praktiska skäl då jag befann mig på en skola. Först tillfrågades rektorn för skolan om tillåtelse 

för att genomföra datainsamlingen. Sedan tillfrågades tre klasser om några elever ville delta i 

studien. Flera elever ställde frågor om intervjun som sedan besvarades. Intervjuns syfte och 

användningsområden förklarades samt att frivilligheten betonades. Det förklarades även att 

intervjun skulle spelas in för att sedan kunna transkriberas. Ordet transkribering förklarades. Under 

en lektion tillfrågades alltså en klass om någon elev skulle vara intresserad av att delta i en intervju 

varav kontaktinformation i form av en mailadress sedan skrevs upp och de elever som var 

intresserade ombads att kontakta skriva ett mail för att sedan bestämma tid och datum för intervjun. 

Eleverna valde dock att istället prata med mig personligen om en intervju istället för att skicka ett 

mail. De elever som var intresserade av att delta i intervjuundersökningen men som var under 18 år 

fick med sig ett dokument med en ansökan om målsmans tillstånd. Sedan bestämdes tid och datum 

för intervjuerna tillsammans med eleverna. Tiderna anpassades efter elevernas scheman och skedde 

inte under lektionstid utan på raster och håltimmar.

 3.1.5 Transkribering av intervjuerna

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de. De transkriberade intervjuerna finns 

tillgängliga hos mig. Transkriberingarna innehåller de exakta samtalen som förekom under 

intervjuerna inklusive olika tankeord, gramatiska fel och några svordomar från informanterna. 

Transkriberingen underlättade kodningen av intervjusvaren eftersom det var möjligt att i text titta 

tillbaka på de svar som förekommit i intervjun. Som Bryman betonar är dock transkribering mycket 

tidsödande och en process som tar mycket tid även om transkriberingen underlättade 

innehållsanalysen av intervjusvaren senare i uppsatsskrivandet.101
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I transkriberingarna förekommer förkortningarna R och I. R står för Rebecka och är jag som 

genomför intervjuerna. Förkortningen I står för informant och är den elev som blev intervjuad. I 

uppsatsens resultatdel hänvisas dock informanterna som informant 1, informant 2 osv. för att hålla 

isär de olika intervjusvaren i innehållsanalysen.

 3.1.6 Konfidentialitet

Tidigare i uppsatsens diskuterades forskningsetik, anonymitet och konfidentialitet. Vid en intervju 

har som sagt informanten inte samma möjlighet att vara anonym jämfört med en enkätundersökning 

eftersom den som intervjuar är medveten om vilka svar som kommer ifrån vilken informant. I 

intervjustudien tillämpades, vilket har tidigare nämnts i uppsatsen, konfidentialitet, alltså att jag 

som utför intervjun är medveten om vem som har deltagit i intervjustudien, men väljer att inte delge 

den informationen till någon för att skydda informanternas integritet.102

3.2 Enkätundersökning

Uppsatsens datainsamling har genomfördes även med en enkätundersökning. Fördelar med 

enkätundersökning som metod är bland annat att metoden är snabb att administrera.103 Då enkäter 

besvaras av respondenterna utan att en forskare ställer frågorna kan metoden samla in fler svar 

under en kortare tid jämfört med exempelvis en datainsamling som baseras på intervjuer. 

Ytterligare en fördel med enkäter är att de inte medför någon intervjuareffekt vilket innebär att 

respondenterna inte blir påverkade av intervjuarens ålder, kön, etnicitet mm.104 Om en forskare som 

delar ut enkäter och är närvarande när respondenterna besvarar enkäter kan man dock ifrågasätta 

om respondenterna ändå kan bli påverkade av en forskares egenskaper. Bryman menar att det inte 

finns någon forskning som bevisar att vissa egenskaper faktisk har en konsekvent påverkan i 

intervjusvar varv det går att ifrågasätta hur stor betydelse intervjuareffekt har för en datainsamling.
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Nackdelar med enkätundersökning som metod är att de metoden inte möjliggör följdfrågor.105 Om 

en respondent skulle ge ett oförutsett eller ofullständigt svar på en enkätfråga går det inte att be 

respondenten att utveckla eller förtydliga sitt svar vilket innebär att viktig information kan gå 

förlorad. I det här fallet kan då intervju framstå som mer effektiv eftersom metoden tillåter 

följdfrågor..106

Bryman menar även att det fins en risk med att respondenterna inte förstår enkätfrågorna varav det 

är viktigt att ställa tydliga frågor i enkäten.107 Vid en enkätundersökning händer det att en forskare 

inte alltid närvarar när enkäten görs, men om en forskare skulle närvara kan möjligen den här 

nackdelen kompenseras för då det går att förklara frågorna för de repsondenter som inte förstår 

dem.

En risk med enkäter är även att resondenterna blir trötta av för många frågor vilket kan göra att de 

inte besvarar frågorna noga eller saningsenligt.108  Samtidigt finns även en risk att inte få med all 

information som krävs i en enkät. Vid konstrueringen av en enkät krävs alltså en balansgång mellan 

att inte ställa för många frågor och riskera trötta ut eller irritera respondenterna men samtidigt inte 

heller ställa för få frågor och riskera att inte få med all data som krävs för att besvara uppsatsens 

frågeställningar.

Bryman betonar även att en enkät behöver ha en utformning som gör frågorna lätta att förstå samt 

att enkäten bör bestå av få frågor.109 Enkäten består därför av 6 stycken frågor där en balansgång 

har gjorts för att inte ha med för många, men heller inte för få frågor.

 3.2.1 Enkätfrågor

Enkäten består av en öppen fråga och flera slutna frågor då Bryman menar att de båda typerna av 

frågorna blir relevanta vid konstrueringen av både enkäter och intervjuer.110 De slutna frågorna 

underlättar både för respondenten att besvara och förstå frågan, då de givna svarsalternativen enligt 
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Bryman kan hjälpa respondenterna att få klarhet i frågans innebörd, och underlättar för en forskare 

att jämföra och bearbeta svaren.111

Nackdelar med slutna frågor är emellertid att svarsalternativen kan riskera att överlappa varandra 

vilket kan förvirra respondenterna.112 Ytterligare ett dilemma är om respondenterna upplever att alla 

möjliga svar inte ges i de givna svarsalternativen vilken innebär att respondenterna kanske inte vet 

hur de svara eller känner att de inte kan svara sanningsenligt eftersom de anser att alla 

svarsalternativ inte ges. För att åtgärda dessa två nackdelar blir det därmed viktigt att enkäter 

utformas på ett tydligt och strukturerat sätt och att frågorna är väl genomtänkta.

Vidare menar Bryman att en enkät ska bestå av mestadels slutna frågorna för att undvika att trötta ut 

respondenterna.113 Enkäten består därmed att mestadels slutna frågor men även av en öppen fråga.  

Fördelar men öppna frågor är att till skillnad från slutna frågor kan de öppna leda till oförutsedda 

svar där respondenterna kan svara med egna ord.114 En nackdel med slutna frågor är dock att de kan 

vara ansträngande för respondenten som måste skriva mer för att besvara frågan jämfört med de 

slutna frågorna.115 Jämfört med de slutna frågorna är även öppna frågor med tidskrävande att koda.

Slutligen kommer enkäten bestå av två typer av frågor. Enkäten kommer att inledas med två 

personliga faktafrågor där respondenten får ange sitt kön och sin ålder.116 Syftet med dessa frågor är 

att få grundläggande information om det finns en relativt jämn könsfördelning bland respondenterna 

och få information om exakt hur gamla respondenterna är. Den andra typen av frågor är frågor rör 

attityder och åsikter eftersom uppsatsens syfte är att undersöka elevers uppfattning och attityder om 

religion som fenomen.

 3.2.2 Kodning av enkätsvaren

De slutna är som sagt förkodade då svarsalternativ ges till frågorna. De öppna frågorna kräver dock 

en analysmetod och kommer att kodas med en innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att en 
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forskare läser en text noga, i detta fall öppna frågor i enkäten, och försöker se likheter och 

skillnader i texten för att på så sätt konstruera olika koder i texten.117 

Precis som i intervjustudien ska enkätens öppna frågor analyseras med en innehållsanalys där både 

deduktiva och induktiva koder ska kontureras. Samma deduktiva koder nämndes tidigare i 

uppsatsens metodkapital, 1. Positiva associationer, 2. Negativa associationer och  3. Neutrala 

associationer,  kommer att appliceras på enkätens öppna frågor.

Induktiv kodning innebär istället att kodningen görs efter att en forskare läser och analyserar 

datainsamlingen genom att exempelvis skriva listor för de svar som identifieras i 

datainsamlingen.118  Det innebär att en forskare noga granskar sitt material för att sedan försöka se 

likheter och skillnader mellan olika svar i datainsamlingen. Därefter konstrueras olika koder och 

teman som ska sammanfatta datainsamlingen.

 3.2.3 Urval av undersökningspersoner

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur gymnasieelever ser på religion som fenomen 

kommer urvalsgruppen för datainsamlingen bestå av gymnasieelever. Ett selektivt urval för 

datainsamlingen har därmed gjorts för att på bästa sätt relatera till uppsatsens syfte och 

frågeställningar.119 Vidare, av praktiska skäl har datainsamlingen genomfört på samma skola där jag 

genomförde min VFU, alltså den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet, i klasser 

som jag mötte och undervisade. 

 3.2.4 Statistik och diagram

I enkätundersökningens slutna frågor ges som sagt färdiga svarsalternativ för att underlätta 

jämförelse mellan svaren och för att underlätta för respondenterna att besvara enkäten. I uppsatsens 

resultatdel kommer svaren till de slutna frågorna bland annat att redovisas procentuellt och med 

hjälp av diagram för att underlätta läsningen. Det innebär att om exempelvis 10 respondenterna av 

64 st väljer att besvara fråga 3. i enkäten med svarsalternativ 1. kommer det att redogöras att ca. 

15,6% av respondenterna besvarade fråga 3 med svarsalternativ 1. I det här exemplet skulle det 

även redogöras att 10 st respondenter av 64 st. besvarade fråga 3 med svarsalternativ 1.
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 3.1.5 Genomförande av enkätundersökningen

Av praktiska skäl genomfördes enkäten under den avslutande verksamhetsförlagda utbildningen på 

lärarutbildningen eftersom jag hade kontakt med ett flertal klasser och befann mig på en skola. I 

början av en lektion tillfrågades eleverna om de ville delta i en enkätundersökning som skulle ligga 

till grund för denna uppsats.. Eleverna blev också försäkrade om att enkäten var anonym och att det 

var frivilligt att delta. Enkäten distribuerades sedan digitalt och tog eleverna ca 10 min att 

göra.Enkätundersökningen genomfördes i fyra klasser.

 3.1.6 Bortfall och problematik

Enkätundersökningen genomfördes i 3 klasser där 73 elever fick enkäten tilldelade och 64 elever 

besvarade enkäten vilket innebär att ca. 88% av de tillfrågade eleverna deltog i 

enkätundersökningen. En problematik med enkätundersökning som metod är det bortfall som kan 

förekomma då flera elever valde att inte medverka i undersökningen.120 Eftersom det var frivilligt 

att delta i undersökningen måste självfallet bortfallet accepteras då eleverna måste ge sitt samtycke 

till att delta i enkätundersökningen.. Eftersom 64 elever ändå valde att ge sitt samtycke till att delta i 

enkätundersökningen bedömdes detta som tillräckligt då enkätundersökningen bedömdes som 

tillräcklig för att fungera som ett komplement till uppsatsens intervjustudie och därmed besvara 

uppsatsens frågeställningar. 

Några av svaren på enkätens öppna fråga var oseriösa eller besvarades inte på ett sådant sätt som 

gjorde att svaren kunde användas och fick räknas bort. På frågan vad är dina fem första tankar när 

du hör ordet religion svarade några respondenter ”jag vet inte”, ”pakia”, ”blankt”, ”frågan är inte 

korrekt”. Det är otydligt vad några av respondenterna menade med svaren ”pakia” eller ”frågan är 

inte korrekt”, men detta kommer inte att vidare diskuteras i uppsatsen. 

En möjlig problematik med uppsatsens syftet är att elever kan tolka begreppet religion olika och ha 

olika uppfattningar om vad religion syftar på. Elevers definition om vad som är religion och vad 

som inte är religion kan möjligen skilja sig från definitionen av begreppet religion som förekommer 

i den här uppsatsen. Det är en problematik som jag är medveten om och som uppsatsen behöver 

förhålla sig kritiskt till. Begreppet religion kommer att definieras senare i uppsatsens inledning.

3.3 Samstämmighet mellan enkät och intervju

36

120 Bryman, Samhällsvetenskapliga metode, 231.



Både enkätens och intervjuguidens frågor  anpassades efter uppsatsens syftet och frågeställningarna 

för att få samstämmighet mellan enkät och intervju. Syftet var att både respondenterna i enkäten 

och informanterna som ställde upp på intervju skulle få likvärdiga frågor. Eftersom 

enkätundersökningen och intervjustudie är två skilda metoder för datainsamling kan det vara svårt 

att ställa exakt samma frågor men metoderna utformades för att innehålla likvärdiga frågor.

Till exempel bedömdes frågan var vad tänker du på när du hör ordet religion som ställdes i 

intervjuerna som likvärdigt enkätfrågan vad är dina fem första tankar när du hör ordet religion.

Två frågor kunde ställas i både intervjun och i enkäten. Dessa frågor var En kompis du brukar 

umgås med kommer fram till dig och säger att han/hon är väldigt troende. Påverkas din uppfattning 

om din kompis om han/hon är troende? och  Kalle och Lisa säger att de båda är troende kristna. 

Kalle går i kyrkan varje söndag. Han är oftast med på aktiviteter kyrkan gör, exempelvis sjunger 

han i kyrkokören. Lisa går aldrig i kyrkan men hon brukar tända ljus hemma bredvid fotografier av 

gamla släktingar och meditera ibland. Vem skulle du säga är mest troende, Lisa eller Kalle? 

Frågornas utformning gjorde dem lämpliga till att både ställa i en enkät och i en intervju.
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4. Resultat
 4.1 Sammanfattande resultat från intervjustudien

Inledningsvis kommer de enskilda intervjuerna att sammanfattas kortfattat i uppsatsens 

resultatkapitel. De koder som har identifierats i intervjuerna med hjälp av en innehållsanalys 

kommer att även att sammanställas i en tabell. Senare kommer övergripande teman diskuteras och 

redogöras för mer ingående i resultatdelen.

  4.1.1 Intervju 1.121

De induktiva koder som har identifierats i intervju 1 är till att börja med att informanten anser att 

religion kan vara en källa till gemenskap. Synen på religion är således positiv, men informant 1 

betonar också att religion kan skapa konflikter eftersom:”Alla delar ju inte samma tankar och då 

kan det ju uppstå konflikter istället.” Informanten har därmed en nyanserad bild av religion då 

denne anser att religion är en källa till både gemenskap, vilket anses som positivt enligt eleven, och 

till konflikter, vilket är negativt. Informant 1 menar också att religion är mestadels positivt  samt 

positivt för individen såvida specifika religioner inte kolliderar med informantens egna värderingar. 

Detta resonemang har identifierats som en tredje induktiv kod. Vilka trosuppfattningar eller 

religioner som informanter tänker på när denne menar att religion är negativt om det kolliderar med 

egna värderingar, exempelvis jämställdhet, framgår dock inte i intervjun.

Informanten anser att religion kan uttryckas på olika sätt och värderar därmed inte institutionell 

eller levd religion olika eftersom elev anser att: ”det finns ju inte nån direkt såhär regel på hur man 

ska tro och inte tro.” Detta har identifierats som den sista koden i intervju 1.

De koder och teman som har identifierats i intervju 1 sammanfattas i figur 1.

1. Positiva associationer 2. Negativa associationer 3. Neutrala associationer

1a. Religion som källa till 
gemenskap.

2a. Religion som källa till 
konflikter.

3a. Religion kan uttryckas på 
olika sätt.

1b. Religiositet som positivt 
för individer
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Figur 1

  4.1.2 Intervju 2.122

Den första induktiva koden som identifierades i intervju 2 är att informant 2 anser religion som ett 

neutralt fenomen. Religion anser varken som något positivt eller negativt. Till skillnad från 

informant 1 som menar att religion är mestadels ett positivt fenomen anser informant 2 istället att 

religion är värdeneutralt. Informant 2 menar dock att religion kan användas som ett medel i 

konflikter, vilket har identifierats som den andra koden i intervjun. Informant 2 betonar att religion i 

sig inte är negativt eller en källa till konflikter om inte en religion tydligt syftar på att orsaka skada 

menar informanten. Informant 2 säger att religion kan: ”utnyttjas av till exempel politiker alltså 

eller…  i konflikter kan det liksom religion kan bland sig i konflikter.” Religion kan alltså användas 

i konflikter som ett medel men anses inte som konfliktskapande i sig.

Ytterligare en kod i intervju 2 är att religion anses som en privatsak då informanter menar betonar 

att: ”...religionen är... man ska hålla religionen för sig själv.” Religion anses därmed som något som 

är nära förbundet med individen själv och som inte ska delas med andra. Ytterligare en kod som 

som identifierats i intervju 2 är uppfattningen om att religion kan uttryckas på olika sätt eftersom 

det är en individs tro som gör att individen blir religiös, inte ett handlande. I intervju 2 rådde till en 

början ett missförstånd kring begreppet religiös, men efter att begreppet förklarades menade 

informanten att det finns olika sätt att uttrycka en religion eftersom informant 2 betonade att: ”bara 

att man tror är man religiös.” Religion associeras även med tron på gud/gudar då informantens 

angav att dennes första tanke när denne hör ordet religion var:”Gud” vilket har identifierats som den 

sista koden i intervjun.

De koder som har identifierats i intervju 2 sammanfattas i figur 2.

1.Positiva associationer 2.Negativa associationer 3. Neutrala associationer

2a. Religion endast negativt om 
tydligt uppmuntrar till skada.

3a. Religion i sig som 
neutralt, varken positivt 
eller negativt.
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1.Positiva associationer 2.Negativa associationer 3. Neutrala associationer

3b. Religion kan användas 
som ett medel i konflikter, 
men religion inte negativt 
eller konfliktskapande i 
sig.

3c.Religion som tron på 
Gud

3d. Religion kan utryckas 
på olika sätt.

3e. Religion som en 
privatsak 

3f. Betoning på tro

Figur 2

  4.1.3 Intervju 3.123

Informant 3 associerar religion med fred och fredlighet vilket är den första induktiva koden som 

förekommer i intervjun. Informanten menar att religion även fyller en funktion då den förmedlar 

levnadsregler.  Informant 3 betonar att religion lär människor att: ”krig är fel, döda är fel, göra så 

här är fel..”

Även informant 3 har i likhet med de tidigare intervjuerna en nyanserad bild av religion. Samtidigt 

som informant 3 anser att religion är fredsskapande menar informanten även att religion kan 

associeras med krig och våld eftersom: ”det händer så mycket krig på grund av religion”.  I likhet 

med intervju 2 betonar även informant 3 att det inte är religion i sig som skapar konflikter utan att 

religion kan användas som ett medel i konflikter av olika makthavare som kan nyttja konflikter för 
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personlig vinning. Informanten säger att: ”jag tror inte att religion är det som skapar krig utan de 

människorna som styr använder religion mot människor för att skapa krig, för att pengarna tjäna 

pengar och få makt.” Detta har identifierats som den tredje induktiva koden i intervju 3.

Informant 3 menar att religion kan uttryckas och tolkas på olika sätt och att det i vår moderna tid 

inte är nödvändigt att följa alla regler inom en religion. Informanten ger ett exempel på hur musik 

kan tolkas inom islam och betonar att en anhörig till informanten avstår ifrån musik medan 

informanten själv, som är öppen med sin muslimska tro, betonar att musik kan vara ett sätt för 

denne att komma närmare Gud.

De koder som har identifierats i intervju 3 sammanfattas i figur 3.

1. Positiva associationer 2.Negativa associationer 3. Neutrala associationer

1a. Religion som 
fredsskapande.

3a. Religion kan användas 
som ett medel i konflikter, 
men religion inte negativt eller 
konfliktskapande i sig.

3b. Religion förmedlar 
levnadsregler

3c. Religion kan uttryckas på 
olika sätt.

Figur 3

 4.1.4 Intervju 4.124

I likhet med tidigare intervjuer har informant 4 en nyanserad bild av religion då informanten menar 

att religion både kan vara en källa till gemenskap och till konflikter vilket har identifierats som två 

koder i intervju 4. Informant 4 säger att: 
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 Alltså, jag alltså jag tycker religion kan var bra absolut. Eh, jag  jag det är ju väldigt mycket gemenskap och 
 man…Det är ju någonting man har som olika personer har gemensamt som man är intresserad av 

 uppenbarligen. Eh,  men absolut så kan alltså det kan ju bli väldigt mycket konflikter, att man inte tycker 
 samma sak, att man inte tror samma sak.

Religion anses av informanten som ett positivt fenomen, men också som ett fenomen som kan 

orsaka konflikter på grund av oliktänkande. Att ha olika åsikter och trosuppfattningar är något som 

enligt informanten kan skapa konflikter.

Den tredje koden som har identifierats i intervju 4 är att religion anses som något individuellt. 

Religion är ett fenomenen som är nära förbundet med individen enligt informant 4. Informanten 

menar att: ”Jag tror att det är man själv tycker är viktigt oavsett om det är olika från person till 

person så kan man ju tro lika mycket.” Det är alltså individen själv som bestämmer över sin egen 

religiositet och endast individen själv kan avgöra om denna är religiös eller inte eftersom informant 

4 också betonar att: ”jag kan inte säga till dig du, du är inte  religiös. Till exempel om jag, om någon 

inte tror på Gud, men tror på andra grejer runtomkring kan ju inte jag avgöra nej du är inte religiös 

för att du inte tror på Gud, så tänker jag .”

Religion associeras även med tron på gudar. När informanten får säga vilka tankar denne får när 

denne hör ordet religion svarar informanten: ”Gud”. Tron på gudar och ritualer är centrala för 

informanten när denne funderar över vad religion är. Informanten betonar att: ”När jag hör ordet 

religion tänker jag mer på vad som är typiskt för varje religion och det är Gud och att man är 

troende och att man ber.”

Slutligen menar informant 4 i likhet med övriga intervjupersoner att religion kan uttryckas på olika 

sätt. En kristen person som går regelbundet i kyrkan anses enligt informant 4 som lika troende som 

en kristen person som inte går i kyrkan utan mediterar istället. Detta kan kopplas till den tredje 

koden om religion som något individuellt. Som tidigare nämnt menar informant 4 att endast den 

religiös individen själv kan avgöra hur troende denne är vilket kan vara en anledning till att 

informant 4 anser att religion och religiositet kan uttryckas på flera olika sätt.

De koder som har identifierats i intervju 4 sammanfattas i figur 4.
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1.Positiva associationer 2.Negativa associationer 3. Neutrala associationer

1a. Religion som källa till 
gemenskap

2a. Religion som källa till 
konflikter.

3a. Religion som tron på gudar

3b. . Religion som något 
individuellt, individen 
bestämmer om denne anser sig 
religiös eller ej.

3c. Religion kan uttryckas på 
olika sätt, betoning på tro.

Figur 4

 4.1.5 Intervju 5.125

Informant 5 har också en nyanserad bild av religion. Informanten anser religion delvis som ett 

positivt fenomen då denne anser att: ” jag tänker ju att på ett sätt väldigt fint om man kan tro på 

någonting som är över oss och att man liksom tror på livet efter döden och så.”  Detta har 

identifierats som den första koden i intervjun och kan liknas med intervju 1 som ansåg att 

religiositet var positivt för den enskilda individen eftersom denne ansåg att det är :”bara kul att den 

(en person) ändå följer nånting”.

Den andra koden som har identifierats i intervju 5 är religion som källa till konflikter och förtryck 

vilket ger en negativ bild av religion. Konflikterna ska enligt informanten vara beroende av: ”hur 

man tolkar en religion typ så här.” Informanten menar terrorgruppen IS är ett exempel på hur 

religion kan bidra till konflikter eftersom terrorgruppen: ”har tolkat på ett visst sätt, de tror ju att det 

är rätt.”

I likhet med informant 4 menar associerar också informant 5 religion med tron på gudar. 

Informanten säger att religion är: ”att man så här ber till Gud så här att... ja alltså en gud eller en 

ande som är väldigt delaktig i ens liv om man är väldigt troende, så.” I likhet med föregående 

intervjuer menar även informant 5 att religion kan uttryckas på olika sätt, exempelvis menar 

informanten att en muslim som väljer att inte bära slöja fortfarande anses som en muslim. 

Informanten säger att: ”det finns ju liksom ingen lista som man kan checka av liksom.”
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Samtidigt som informanten menar att en person endast är religiös om denna tror på grunden inom 

en specifik religion. Vad som menas med grunden inom en religion kan informanten inte 

specificera. Vidare, menar informanten som sagt att religion kan uttryckas på olika sätt och att 

religiös individer kan följa olika regler samtidigt som man inte ska: ”plocka bort för mycket för då 

blir det kanske fel.”

De koder som har identifierats i intervju 5 sammanfattas i figur 5.

1.Positiva associationer 2.Negativa associationer 3. Neutrala associationer

1a.Religiositet som positivt för 
individer

2a. Religion som källa till 
konflikter och förtryck, 
beroende på tolkning

3a. Religion kan uttryckas på 
olika sätt.

3b. En person är religiös om 
denne tror på grunden av 
religionen

3c. Religion som tron på gudar

Figur 5

 4.1.6 Intervju 6126

Informant 6 är den enda intervjuperson som inte nämner religionens del i konflikter. Den här 

personen har dock ändå en nyanserad uppfattning om religion då informanten menar att religion 

dels skapar mening för människor eftersom religion ger människor en vägvisning om ett liv efter 

döden samtidigt som informanten anser religion som föråldrat vilket är de två första koderna som 

har identifierats i intervjun.  Informanten säger att: ”När jag hör ordet religion så är det fortfarande 

att jag tänker på människor som vill ha något mål med sitt liv. Att som vill, få någonting från sitt liv. 

Inte bara leva för att man måste.” samtidigt som denne även betonar att:” Alltså jag tycker att 

religion har varit ett jättebra redskap för människor för att hitta svar på frågor om livet förr i tiden” 

och att: ”Religionen liksom bara, den drar tillbaka människor.” Religion anses därmed som positivt 
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eftersom det skapar mening för människor, samtidigt som det anses som negativt då informanten 

menar att religion är föråldrat.

Informanten menar även att en tro kan uttryckas på olika sätt, men till skillnad från övriga 

informanter menar denna att en en specifik religion endast kan uttryckas på ett sätt eftersom 

informanten betonar att: ”skulle jag tillhöra en religion så skulle jag följa den hundraprocentigt, 

men om jag inte gör det kan jag inte räkna mig till den religionen.” Här betonar informanten alltså 

en institutionell organiserad religion som den enda sättet att följa en specifik religion. Att inte följa 

en religions alla regler resulterar enligt informanten istället i en typ av omgjord version av en 

specifik religion då informanten menar att: ”Man kan inte säga att man är halvt kristen eller, man 

kan vara 100% kristen, man kan inte vara halv kristen. Då blir det en annan religion tycker jag.” 

Den här eleven gör alltså en åtskillnad mellan institutionell religion och levd religion. Om en 

individ inte följer en specifik religions alla regler följer alltså individen en annan typ av religion 

menar informanten. Intressant att anmärka är att informanten inte själv ansåg sig religiös utan 

framhävde ett vetenskapligt synsätt som dennes livsåskådning.

De koder som har identifierats i intervju 6 sammanfattas i figur 6.

1.Positiva associationer 2. Negativa associationer 3. Neutrala associationer

1a. Religion som 
meningsskapande

2a. Religion som föråldrat 3a. Specifika religioner kan 
bara utryckas på ett sätt - 
betoning på institutionell 
religion

3b. Individer kan skapa ”en 
egen religion”

3c. Religion som en 
instruktion

Figur 6
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 4.1.7 Intervju 7127

Informant 7 associerar religion med tron på en gud eller gudar precis som informant 2,4 och 5. Den 

första tanken informanten fick när hörde ordet religion var alltså ”Gud”. Vidare har informanten en 

positiv syn på religion då denne anser att religion ger människor en känsla av säkerhet eller 

trygghet.  Informanten menar även att religiösa skrifter uppmuntrar till att acceptera andra 

människors trosuppfattningar och åsikter då informanten säger att: ”i alla de här religionsböckerna, 

i alla heliga religionsböcker, det står att man ska acceptera människan. Acceptera hur man tycker 

och tänker och man ska inte trycka ner dem.” Detta har identifierats som de två första koderna i 

intervjun.

Informanten menar också att religion kan användas i konflikter och därmed missförstås genom 

exempelvis media då denne säger att:

 R: ...är det liksom religion i sig som kan vara dåligt eller kan den användas till dåliga saker? 
 I: Användas. Ärligt…. Det människor tycker om religion, för det finns ju de som tycker att islam, människorna 

 där är ju terrorister. Ja, men det är ju helt fel. För att, man har fått fel information genom att, ja folk har sett på 
 nyheterna, att det är just de som gör det och det är ju IS och det är ju islamiska.. ja.

 R: Ja, du tänker att religion kan misstolkas?
 I: Ja.

 R: Missförstås?
 I: Ja.

Informant 7 menar också att religion får en viss mening för människor då religion som: ”en 

planering över ditt liv” samt religion kan uttrycka spå olika sätt man menar även att religiositeten 

minskar om en individ inte följer den institutionella religionens regler även om individen själv har 

ett val angående om hur många regler denne vill följa. Informanten säger att: ”Om du är mycket 

religiös eller inte alls, men om du bara firar högtiderna men inte gör resten och en del gör allt, firar 

och allt. Det beror på hur människan är” och: ”Jag tycker att de, liksom, att de som bryter mot 

islamiska lager inte är så jättereligiös men… De kan, om de säger att de är muslimer så är de 

muslimer.” Informanten menar alltså att om en religiös individ som bryter mot regler anses 

fortfarande tillhöra en specifik religion, men anses i en fallande skala som mindre religiös jämfört 

med en person som följer en religions regler. En muslim som dricker alkohol och äter fläsk anses 

som mindre religiös jämfört med en muslim som avstår ifrån detta och en kristen person som går i 

kyrkan anses också som mer kristen jämfört med en kristen person som inte gör detta även om 
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individen själv får avgöra om denne anser sig som exempelvis muslim eller kristen enligt 

informanten.

Slutligen säger informant 7 kortfattat även att personer kan skapa sin egen religion ifall en individ 

skulle bland element från olika religioner och utövad dessa. I intervjuns sista fråga skulle eleven 

kommentera om denne anser att en kristen person som går i kyrkan anses som mer eller lika religiös 

som en annan kristen person som mediterar och inte går i kyrkan. Informanten svarade att den andra 

personen har: ”gjort sin egna religion ”. Här syftar informanten på religiös hybridisering.

De koder som har identifierats i intervju 7 sammanfattas i figur 7.

1.Positiva associationer 2.Negativa associationer 3. Neutrala associationer

1a. Religion ger säkerhet/
trygghet.

3a. Religion kan missförstås.

1b. Synen på att religiösa 
skrifter uppmuntrar till 
acceptens

3b. Tro kan utryckas på olika 
sätt då man får välja själv, men  
individer är mer religiös om de 
följer den institutionella 
religionen. Betoning på tro.

1c. Religion som 
meningskspande

3c. Individer kan skapa ”en 
egen religion”

3d. Religion som tron på 
gudar.

Figur 7.

 4.1.8 Intervju 8128

Likt tidigare intervjuer har informant 8 en nyanserad uppfattning om religion. Informant 8 menar att  

religion är dels en källa till fred men samtidigt en källa till konflikter då denne menar att: ”I 

böckerna, i de heliga böckerna så finns det, tror jag, så finns det om fred och sånt. Att de ska vara 
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fred och så men samtidigt så skapar de här religionerna konflikter i världen.” Informanten anser 

därmed att religion uppmuntrar till fred, men att olika tolkningar av religion och av religiösa skrifter 

resulterar i konflikter mellan människor.

Informant 8 betonar också att religionen skapar mening för människor eftersom: ” ...om man inte 

tror på något då är man lost. Då vet man inte vart man är.”  Informanten säger också att:”Det 

(religion) skapar mening för livet, så det kan vara bra. Men samtidigt, om man är så instängd i sin 

religion och bara nej det är bara min religion som är rätt och jag vill inte ha de andra då…” Religion 

kan alltså dels vara positivt eftersom det som sagt skapar en känsla av meningsfullhet hos 

människor då informanten menar att personer som inte har en religiös tro är: ”lost” vilket kan syfta 

på att de är vilsna och saknar en viss riktning i livet. Samtidigt menar informant 8 också att religion 

kan skapa inskränkthet hos religiösa individer som inte accepterar andra former av 

trosuppfattningar eller tolkningar av religion.

Den näst sista koden som har identifierats i intervju 8 är att religion kan uttryckas på olika sätt. 

Informanten menar att eftersom religion kan tolkas på olika sätt eftersom:” varje person har sin 

egen syn på den här (heliga) skriften”. Religion blir därmed ett komplex och individuellt fenomen. 

Informanten betonar dock att det central inom varje religion är att handla moraliskt rättfärdigt. Den 

sista koden relaterar inte konkret till informantens uppfattning om religion som fenomen utan är 

snarare djupare tankar om tro och tolkning av religion, men eftersom informanten ville betona detta 

i intervjun och ansåg att detta var viktigt har det identifierats som en separat kod i intervjun.

De koder som har identifierats i intervju 8 sammanfattas i figur 8.

1.Positiva associationer 2.Negativa associationer 3. Neutrala associationer

1a. Religion som källa till fred 
och kärlek.

2a. Religion som källa till hat 
och konflikter.

3a. Religion kan utryckas på 
olika sätt, betoning på tro.

1b. Religion som 
meningsskapande.

2b. Religion negativt när det 
skapar inskränkthet.

3b. Det centrala inom en 
religion är att handla moraliskt 
rättfärdigt.

Figur 8.
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4.2 Resultat från enkätundersökningen129

Enkätundersökningen kommer nedan att redogöras för grundläggande. De koder och teman som har 

identifierats i både intervjustudien och i enkätundersökningen kommer att vidare diskuteras senare i 

uppsatsens resultatkapitel.

Totalt besvarade 64 elever enkäten. Av dessa var 56%, alltså 34 elever flickor, 42,2% alltså 27 

elever pojkar och en elev som motsvarade 1,6% identifierade sig som icke–binär. Eleverna var 

mellan 16 och 21 år gamla vilket är ett relativt stort åldersspann. Dock var endast en elev som 

deltog i enkätundersökningen 21 år gammal och endast en elev var 20 år gammal. Majoriteten av 

eleverna var mellan 16 och 19 år gamla. 19 stycken elever var 16 år gamla. 19 elever var 17 år 

gamla. Även 19 elever var 18 år gamla medan endast 9 elever var 19 år gamla. En elev valde att 

inte svara på den här frågan i enkäten.

Den första huvudfrågan i enkäten som rör uppsatsens frågeställningar är: En kompis du brukar 

umgås med kommer fram till dig och säger att han/hon är väldigt troende. Påverkas din uppfattning 

om din kompis om han/hon är troende?

I alternativ 1 ges svaret Nej, det påverkas inte alls, personen är fortfarande min kompis oavsett vad 

denne tror på och alternativ 5 ger svaret Ja, den påverkas mycket, jag tycker att personen är 

konstig. Svarsalternativen 2-4  syftar alltså en en skala mellan alternativen 1. Nej, det påverkas inte 

alls, personen är fortfarande min kompis oavsett vad denne tror på och 5. Ja, den påverkas mycket, 

jag tycker att personen är konstig. Alternativ 3 befinner sig då i mitten av skalan.

53,1% av respondenterna svarar alternativ 1 på denna fråga och ytterligare 20,3 % svarar alternativ 

2. Detta innebär att att majoritet av respondenterna anser att deras uppfattningar om en person inte 

påverkas av dennes religiositet. Om en kompis eller närstående har en religiös tro menar 73,4% av 

respondenterna att deras uppfattning om personen inte påverkas. Se figur 9. Detta kan vara 

intressant att påpeka eftersom Kittelman Flenser betonar att gymnasieelever anser religion som 

föråldrat och irrationellt.130 Om elever anser religion som föråldrat och irrationellt borde rimligtvis 
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deras uppfattning om en kamrat som plötsligt informerar sina vänner om sin religiösa tro förändras. 

Enligt enkätundersökningen menar en klar majoritet att uppfattningen om kamraten inte skulle 

förändras endast för att personen är religiös vilket motsätter sig Kittelman Flensers slutsatser.

Figur 9.

17,2% av eleverna svarar alternativ 3, alltså alternativet mitt emellan 1. Nej, det påverkas inte alls, 

personen är fortfarande min kompis oavsett vad denne tror på och 5. Ja, den påverkas mycket, jag 

tycker att personen är konstig. Detta skulle kunna tolka som att ca 17% av eleverna inte vet om 

deras uppfattning skulle påverkas om en kompis till dem skulle vara religiös

3,1% av respondenterna svarade alternativ 5 på den här frågan och 6,3% svarade alternativ 4. Det 

innebär att 9,4% av de tillfrågade eleverna anser att deras uppfattning om en kompis skulle 

påverkas negativt om kompisen skulle vara religiös vilket går att relatera till Kittelman Flensers 

slutsatser om att elever ser religion som irrationellt och föråldrat.131 Dessa respondenter utgör dock 

en minoritet. Att konstatera är ändå att majoriteten av respondenterna skulle inte ändra uppfattning 

om en eventuellt religiös vän. Sammanfattningsvis kan man konstatera att enligt denna 

enkätundersökningen menar 9,4% av respondneterna att deras uppfattning om en vän som visar sig 

vara religiös skulle påverkas negativt. 17,2% är osäkra eller vet inte. 73.4% menar dock att deras 

uppfattning om kamraten inte skulle påverkas.

Nästa fråga i enkätundersökningen lyder: Kalle och Lisa säger att de båda är troende kristna. Kalle 

går i kyrkan varje söndag. Han är oftast med på aktiviteter kyrkan gör, exempelvis sjunger han i 

kyrkokören. Lisa går aldrig i kyrkan men hon brukar tända ljus hemma bredvid fotografier av 

gamla släktingar och meditera ibland. Vem skulle du säga är mest troende, Lisa eller Kalle?
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Den fiktiva personen Kalle representerar den institutionella religionen då fokus för den 

exempelpersonens religiositet är kyrkan, alltså den institutionella organisationen. Den fiktiva 

personen Lisa representerar levd religion då hennes religiositet inte fokuserar på institutioner, alltså 

kyrkan. Hennes religiositet kännetecknas även av religiös hybridisering, alltså att hon har tagit 

element från asiatiska religioner, i detta fall meditation, och internaliserat den i sin kristna tro. I 

denna fråga fick eleverna ange om de anser att någon av dessa fiktiva personer är mer religiös eller 

om båda eller lika mycket religiösa. 

Svarsalternativen var Mest Kalle eftersom han är aktiv i sin kyrka, mest Lisa eftersom hon uttrycker 

sin tro hemma, både är lika troende, men de visar sin tro på olika sätt och de är bara Kalle som är 

religiös, Lisa är andlig och inte religiöst troende. Syftet med det sista svarsalternativet var att se 

huruvida elever skiljer på begreppen religiositet och andlighet och om deras uppfattning om religion 

karaktäriseras av en åtskillnad mellan institutionell religion och levd religion.

Intressant att anmärka är att hela 82,2% av respondenterna i enkätundersökningen anser att båda 

exempelpersonerna är lika mycket religiösa. Detta motsvarar 53 av 64 respondenter. Se figur 10. 

Majoriteten av respondeneterna menar därmed att en person som utger sig för att vara troende 

kristen  och som går regelbundet i en kyrka, alltså en religiös institution, är lika mycket religiös som 

en annan person som också utger sig för att vara kristen men som inte går till en kyrka, en 

institution, för att utöva sin religion. Samma fråga ställdes även i intervjun och i alla intervjuer 

utom i intervju 6 menade informanterna att båda exempelpersonerna var lika religiösa, men att de 

visar detta på olika sätt.

10,9% av respondenterna ansåg dock att endast exempelpersonen Kalle är religiöst troende och att 

exempelpersonen Lisa är andlig och inte religiös. Se figur 8. Dessa elever gjorde en åtskillnad 

mellan religiositet och andlighet och menade att exempelpersonen Lisas religiös tro inte var religion 

utan något annat. Något som kan vara intressant är att dessa respondenter är i minoritet då endast 

10,9% valde detta svarsalternativ i enkäten vilket motsvarar 7 respondenter.

Endast 6,3% av respondeneterna, vilket motsvarar 4 respondenter, menade istället att 

exempelpersonen Kalle var mest religiös vilket också utgör en minoritet mot de 82,8% som ansåg 
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att  båda exempelpersonerna var lika religiösa. Detta kan intressant att anmärka på eftersom 

McGuire menar att religion traditionellt sett associeras med institutioner.132

Svarsalternativet mest Lisa eftersom hon uttrycker sin tro hemma saknas i diagrammet i figur 8 

eftersom inga av respondenterna valde detta alternativ. Av 64 respondenter ansåg alltså ingen av 

dessa att exempelpersonen Lisa, som representerade levd religion och kännetecknades av religiös 

hybridisering. Varför inga elever valde det här svarsalternativet går inte att säga eftersom enkäter 

tyvärr inte möjliggör följdfrågor, men det skulle kunna vara intressant för framtida forskning att 

undersöka hur elever ser på levd religion eller andlighet.

Figur 10.

Enkätens nästa fråga var även den öppna frågan i enkäten och löd: Om du hör ordet religion - vilka 

är dina 5 första tankar/funderingar när du hör det ordet? Besvara med några ord eller en mening.

Det vanligaste förekommande orden i den här frågan är gud och gudar som har sammanställts ihop 

till en kod i innehållsanalysen av enkätens öppna fråga. Gud/gudar förekommer i totalt 20 svar samt 

att en repsondent associerade religion med en högre makt vilket möjligen kan liknas med tron på en 

eller flera gudar. Den här frågan fick endast 58 svar även om totalt 64 elever deltog i enkäten.  Sex 

elever valde därmed att inte svara på den här frågan. Vidare, 20 svar av 58 motsvarar ca. 34,5% 

vilket innebär att över en tredjedel av respondeneterna menar att de associerar religion med tron på 

en eller flera gudar.
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I 15 svar förekom även orden troende eller tro vilket har sammankopplats till en kod. Detta är den 

näst mest förekommande koden i enkätens öppna svar Ca. 25,8%. av respondeneterna associerar 

alltså religion med en tro på någonting. Det tredje, fjärde och femte vanligaste förekommande 

svaret var ordet kyrka som förekom i 9 svar och specifika religioner, många elever räknade upp en 

eller flera av världsreligioner i sina svar, som också förekom i 9 svar samt ordet gemenskap som 

också förekom i 9 svar vilket motsvarar ca 15,5% vardera.Ytterligare ett svar innehålls orden 

moské, synagoga och tempel och ytterligare ett svar innehåll ordet moksé. I totalt 11 av 58 svar 

svaren på religiösa institutioner. Religiösa institutioner förekom därmed i ca. 19% av enkätsvaren. 

Det innebär att drygt en femtedel av respondenetrna associerar religion med religiösa institutioner 

vilket kan vara intressant att anmärka på eftersom ingen av intervjupersonerna angav religiösa 

institutioner som exempelvis kyrka eller moské, som svar när de fick svara på frågan om vad deras 

första tankar om religion var och vad de associerade ordet religion med.

Vidare, ordet gemenskap förekommer som sagt i 9 svar vilket motsvarar ca. 15,5%. Det sjätte mest 

förekommande ordet var krig/konflikter som förekommer i 8 svar vilket motsvarar ca. 13,8%. 

Ytterligare en elev associerade religion med bråk vilket kan liknas vid ordet konflikt eller krig 

varav dessa tre ord har identifierats som samma kod vilket innebär att 15,5% av respondenterna 

associerar religion med krig/konflikter/bråk. Intressant är att endast 15,5% av respondenterna 

associerade religion med konflikter då alla intervjupersoner utom informant 6 betonade religionens 

roll i konflikter eller religion som ett medel i konflikter.

I enkäten visar respondenterna en nyanserad uppfattning om religion då enkätsvaren varken kan 

anses som helt negativa eller helt positiva. Koderna gud/gudar, troende/tro, och religiösa 

institutioner kan varken betecknas som helt negativa eller helt positiva. Gemenskap är dock ett 

positivt värdeord medan krig/konflikter/bråk är ett negativt sådant. I de öppna frågorna förekommer 

dock fyra svar där religion associeras med negativa värdeord som exempelvis påhitt, osant eller 

konstigt men det förekommer även tre svar som associerar religion med endast positiva värdeord 

som exempelvis kärlek, repsekt, frid och hoppet i mörka perioder.

I enkätens sista fråga skulle respondenterna välja mellan 12 olika ord och välja tre stycken som bäst 

representerade deras uppfattning om religion som fenomen. Här besvarade 63 av 64 respondenter 

frågan. Frågan var: Välj 3 ord som passar bäst in på din uppfattning om vad religion är. Dessa ord 

var:
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* Krig/konflikter

* Frihet

* Tvång

* Gemenskap

* Splittring

* Tröst

* Politik

* Makt

* Individuellt/personligt

* Hopp

* Oförnuftigt/ologiskt

* Vidskepelse

Vidare, de tolv orden var en blandning av negativa, positiva och neutrala värdeord. De positiva 

värdeorden var frihet, gemenskap, tröst och hopp. De negativa värdeorden var krig/konflikter, 

tvång, splittring, oförnuftigt/ologiskt och vidskepelse. De neutrala värdeorden var politik, makt och 

Individuellt/personligt. Eftersom det är svårt att säga om dessa ord är fullständigt negativa eller 

fullständigt negativa har dessa ord bedömts som neutrala i uppsatsen även om de är möjligt att 

eleverna kan identifiera dessa ord som negativa eller positiva.

Det ordet som valdes flest antal gånger i enkätundersökningen var gemenskap som valdes 40 gånger 

vilket motsvarar 63,5%. Att notera är att varje respondent som sagt fick välja tre ord vardera. Det 

andra mest förekommande ordet var hopp som valdes av 32 gånger vilket motsvarar 50,8%. De två 

mest vanligaste orden är alltså positiva värdeord. Det tredje vanligaste ordet var individuellt/

personligt som förekom 49,2% och det fjärde vanligaste ordet var krig/konflikter som förekom 

41,3%. De två minst förekommande ordet var politik där tre respondenter valde ordet vilket 

motsvarar 4,8% och ordet vidskepelse som förekommer 7,9%. Se figur 11 för fördelningen över 

valde värdeord i enkätundersökningen.

Ord Antal gånger ordet valdes Ordets förekomst i procent

Krig/konflikter 26 41,3 %

54



Ord Antal gånger ordet valdes Ordets förekomst i procent

Frihet 17 27 %

Tvång 7 11,1 %

Gemenskap 40 63,5 %

Splittring 8 12,7 %

Tröst 13 20,6 %

Politik 3 4,8 %

Makt 9 14,3 %

Individuellt/personligt 31 49,2 %

Hopp 32 50,8 %

Oförnuftigt/ologiskt 9 14,3 %

Vidskepelse 5 7,9 %

Figur 10.

4.3 Religion som tron på gudar

När informanterna fick frågan om vad som är det första de tänker på när de hör ordet religion svarar 

3 av informanterna ”Gud”. Informant 2, 4 och 5 associerar alltså religion med tron på en eller flera 

gudar. Intressant är att resterande informanter inte talade om religion som tron på gudar medan detta 

var det mest förekommande ordet i enkätundersökningens öppna fråga. I enkäten menar ca 34,5 % 

av respondenterna att Gud eller gudar är bland första tankarna som de tänker på när de hör ordet 

religion. Tron på gudar anses alltså som något som är typiskt för fenomenet religion.

Informant 4 säger att: ” När jag hör ordet religion tänker jag mer på vad som är typiskt för varje 

religion och det är Gud och att man är troende och att man ber.” Det som informanten menar är 

typiskt för en religion är alltså Gud, tro och böner. Här är också tro ett centralt värdeord vilket kan 

kopplas till enkätundersökningen då värdeordet tro/troende vilket var den näst vanligaste svaret på 

enkätens öppna fråga då 25,8% av repsondenterna associerar religion med tro och att vara troende. 

Vidare kan det här tanken kopplas till vad informant 5 associerar religion med:

 I: Jag tänker väl att man så här ber till Gud så här att... ja alltså en Gud eller en ande som är väldigt delaktig i 

 ens liv om man är väldigt troende, så.
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 R: Alltså en övernaturlig kraft alltså?
 I: Ja men så här Gud.

Informant 5 säger alltså att när denne tänker på vad religion är menar informanten att det är att  

tillbe och tro på en Gud. Intressant att påpeka är att informanten rättar mig när jag ställde en 

bekräftande fråga. När informanten svarade på frågan frågar jag sedan om det är en övernaturlig 

kraft denne tänker på i sitt resonemang om religion som en tro på en Gud eller ande, fortsätter 

informanten betona att det är ”Gud” och därmed inte en abstrakt kraft. 

4.4 Religionens uttryck och betoning på tro

En sista gemensam kod som har identifierats i sju av åtta intervjuer är att informanterna anser att 

religion kan uttryckas på olika sätt. Den enda informant som motsätter sig detta är informant 6 som 

menar att om individ följer en specifik religion måste alla regler och dogmer inom den religionen 

följas. Informanten säger att:

 I:...om jag har en religion och om man inte fullföljer den till 100% så är det inte längre min religion.  då är det 

 omgjort min religion kan man säga det är inte exakt samma sak längre. Så till exempel om en kristen eller en 
 muslim t.ex. som eh,  Vad finns det för förbud inom islam?

 R: Eh,  inte dricka alkohol till exempel eller äta fläsk.
  I: Precis så gör man det så är det inte längre islam utan omgjort islam.

Att inte följa alla regler inom en religion resulterar istället i en: ”omgjord” version av religionen 

enligt informanten. Informant 1 menar dock det motsatta då denne säger att: ” Nä jag tycker inte det 

finns såna regler att man asså måste följa exakt allt som står.....Att man tänker fritt men ändå följer 

det på nåt sätt.” Enligt informant 1 har individen istället en möjlighet att välja vad denna vill tro på 

inom en specifik religion. Synen på religion blir därmed individualistiskt vilket kan kopplas till vad 

informant 4 säger om religion: 

 Jag kan inte säga till dig du, du är inte religiös. Till exempel om jag, om någon inte tror på Gud, men tror på 
 andra grejer runtomkring kan ju inte jag avgöra nej du är inte religiös för att du inte tror på Gud så tänker  jag.

I likhet med informant 1 menar informant 4 individen har möjlighet att välja vad denne vill tro på 

inom en religion och att individen själv bestämmer om denne är religiös eller inte. Informant 4 

betonar att endast individen själv avgör om denne är religiös eller inte vilket också är ett 

individualistiskt perspektiv på religion och religiositet. Detta kan även liknas vid vad informant 2 
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säger om religiositet då denne menar att: ”...bara att man tror är man religiös.” Enligt informant 2 

blir synen på religion och religiositet också individualistiskt då det endast är tron som gör att en 

individ blir religiös vilket gör att religion kan uttryckas på olika sätt.

Även informant 3 betonar att religion kan uttryckas på olika sätt och ger ett exempel på detta i 

intervjun. Informanten säger att:

 I: Jag kan ge dig ett exempel på det, eh, musik var en av sakerna som i islam anses som något dåligt, som 
 liksom, en av guds djävuls, liksom en av djävulens..

 R: Ett djävulsverk?
 I: Ja, djävulsverk för att få människor, men det har visats sig att musik används för att liksom få människor 

 närmare till liksom…
 R: Till Gud?

 I: Ja! Närmare till Gud och ja.

Informant 3 är väldigt öppen med sin muslimska tro i intervjun. Även om informanten inte 

tillfrågades vilken eventuell tro denne följer ville informanten delge detta. Vidare, i det här citatet 

menar informanten att religion kan tolkas på olika sätt. Informanten menar att en anhörig till denne 

tolkar musik på ett negativt sätt inom dennes muslimska tro medan informanten istället tolkar musik 

som något mycket positivt. Informanten säger även att denne: ”...lyssnar på låtar som handlar om 

Gud.... Och gud och då typ får jag den känslan av det liksom. Ja..” Här blir de alltså tydligt att 

informanten anser att fenomen inom en religion kan tolkas och uttryckas på olika sätt

Även informant 5 menar att religion kan tolkas på olika sätt. Informanten säger att:

 Nej, alltså det är väl en tolkningsfråga, alltså det finns ju muslimer som inte bär slöja allt men de är fortfarande 

 muslimer. Alltså jag tycker det är dumt att sätta in folk i så här du får inte vara här du får inte vara här, alltså 
 det är dumt att säga att man är kristen om man inte gör någonting. Alltså jag kan inte säga att jag är kristen för 

 jag utövar ju inte religionen på något sätt och då är det ju fel, men om man ändå så här om till exempel om 
 man är muslim och inte bär slöja men ändå tror på allt liksom då tycker jag ändå att man får vara det om man 

 har det inom sig.

Informanten menar att religion kan utövas på olika sätt, men det centrala inom en religiositet är tron 

eftersom informanten som sagt säger att: ”om man är muslim och inte bär slöja men ändå tror på 

allt liksom då tycker jag ändå att man får vara det.” I likhet med informant 2 är alltså tron det 

centrala inom en religiositet vilket kan innebära att religion uttrycks på olika sätt. Informant 7 
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uttrycker även en liknande åsikt då denne säger att: ”Jag tycker att de, liksom, att de som bryter mot 

islamiska lager inte är så jättereigiös men… De kan, om de säger att de är muslimer så är de 

muslimer.” Visserligen anser informant 7 att en individ blir mer religiös om denne följer 

institutionella regler inom en religion, men här är det individen själv som bestämmer om denne är 

religiös eller ej vilket kan innebära att religion uttrycks på olika sätt. När informant 7 fick frågan 

om exempelvis en muslimskt person måste gå i moskén varje fredag eller om en kristen person 

måste gå i kyrkan varje söndag för att vara religiös svarade informanten: ”Det beror bara på dig 

själv.”  Här blir synen på religion alltså individualistisk.

Även informant 8 anser att deltagande i exempelvis gudstjänster i kyrkor eller moskéer och 

institutionella element från en religion inte är nödvändigt för att en individ ska vara religiös. 

Informanten säger att:

 Man kan vara religiös även om man är hemma. Man behöver inte gå någonstans. [...] Jag vet att i kristendom 
 så kan man be hemma. Det är liksom samma sak. Så, man kan be man kan be till Gud, man kan tända ljus, man 
 kan liksom ge, göra bra saker. Samma sak inom islam, man behöver inte gå till moskén utan man kan liksom 
 be hemma, du vet fem gånger, det är ju samma sak. Man ber och man gör saker till Gud och så.

Här blir synen på religion individualistiskt eftersom informanten anser att religion inte 

nödvändigtvis behöver utövas inom religiösa institutioner, utan kan utövas även i hemmet. Religion 

kan även enligt informant 8 uttryckas på olika sätt eftersom det kan vara svårt att tolka religiösa 

texter. Informanten säger i slutet av intervjun att:

 För, det är är svårt med religion för man vet inte vad som är sanning och man kan inte fråga någon om vad är 
 sanning alltså. Vad är sanningen? Vad ska jag tro på? Även om man frågar den som är mest kunnig i den 
 religionen till exempel, en imam i islam eller präst i kristendom, så kan man inte vara säker att det är den 
 personen som har skrivit den här boken. Bibeln eller nåt sådant. Så man kan inte vara säker, det finns ingen att 
 fråga.

Sammanfattningsvis, menar alla informanter utom en att religion kan tolkas och uttryckas på olika 

sätt. Informanterna anser bland annat att element från olika religioner kan tolkas på olika sätt vilket 

resulterar i olika uttryckssätt samt att det finns en uppfattning bland flera informanter att endast 

individen själv avgör om denne är religiös eller ej och hur denne vill uttrycka sin religion.

4.5 Religion som källa till gemenskap och fred såväl som konflikter

I flera intervjuer förekommer uppfattningen om att religion dels är en källa till gemenskap, trygghet  

och fredsskapande men samtidigt till konflikter. Informant 1, 4, 5, 7 och 8  betonade att religion är 
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en källa till både konflikter och gemenskap. Informant 2 och 3 betonade religionens roll i fred och 

konflikter men ansåg att religion används som ett medel i konflikter och inte är en direkt källa till 

konflikter. 

De gymnasieungdomar som medverkade i datainsamlingen har en nyanserad bild av religion då 

uppfattningen om religion som fenomen varken är helt positiv eller helt negativ. Informant 1 säger 

att religion är:

 ...det är en stor sammankoppling typ mellan olika människor från olika länder. Asså, det är nåt som många har 
 gemensamt. [...]  Religion kan även skapa väldigt mycket problem mellan människor. [...] Nu vet jag inte om 
 det vart krig på länge men jag vet att det har vart väldigt stora konflikter mellan vissa och att  man tänker olika 
 så man kanske inte vissa accepterar inte andras tänk och såna saker.

Religion beskrivs först som en källa till gemenskap då religion anses ha en förmåga att binda 

samman människor på ett internationellt plan eftersom två individer som bor på två olika platser i 

världen ändå kan ha något gemensamt i religionen enligt informanten. Religion beskrivs då som ett 

positivt fenomen. Religion beskrivs också som en källa till konflikter på grund av oliktänkande. Att 

ha olika: ”tänk” och trosuppfattningar kan enligt informanten resultera i konflikter om oliktänkande 

inte accepteras. I de här resonemanget beskrivs religion också som ett negativt fenomen. Detta 

resonemang kan liknas vid vad informant 4 säger om religion:

 Det är ju någonting man har som olika personer har gemensamt som man är intresserad av uppenbarligen. Eh,  
 men absolut så kan alltså det kan ju bli väldigt mycket konflikter, att man inte tycker samma sak att man inte 
 tror samma sak.

Religion beskrivs enligt informant 4 som en källa till gemenskap men också till konflikter. 

Ytterligare en likhet mellan informant 1 och 4 är att oliktänkande, alltså att ha olika åsikter och 

trosuppfattningar ses som orsaken till konflikter som rör religion. 

Informamnt 8 menar också att olika tolkningar a religion kan resultera i konflikter och splittring. 

Informanten säger att:

 Jag menar såhär, om jag tar ett stycke från bibeln och du tar en. Jag förstår det på ett sätt och du förstår det på 
 ett annat sätt... Jag kommer inte att hålla med dig och du kommer inte att hålla med mig och då blir det 
 konflikter mellan oss för att jag inte håller med dig. Och då blir det liksom splittring i den här religionen och 
 något sätt.

Olika tolkningar av exempelvis heliga skrifter kan enligt informant 8 resultera i konflikter mellan 

människor. Att notera är att informant 7 dock ansåg att religiös skrifter uppmuntrar till fred, även 
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om informant 8 istället betonar att skrifter kan tolkas olika. Likt informant 1 och 4 menar den här 

informanten att oliktänkande kan resultera i konflikter.

Enkätundersökningen visade också en uppfattning om religion som både källa till både gemenskap 

och konflikter. När respondenterna fick välja mellan 12 olika värdeord för att beskriva uppfattning 

om vad religion är, och respondenterna fick välja tre ord vardera, var värdeordet gemenskap det 

mest förekommande då ordet valdes ca 60% av de antal gånger de olika orden valdes. Det fjärde 

mest förekommande ordet var värdeordet konflikter som förekom ca. 40% av de gånger de olika 

orden valdes. I enkätundersökningens öppna fråga där eleverna fick besvara frågan Om du hör ordet 

religion - vilka är dina 5 första tankar/funderingar när du hör det ordet? Besvara med några ord 

eller en mening. förekom också uppfattningen om religion som gemenskapsbildande och 

konfliktskapande. Ordet gemenskap förekom i 9 av 54 svar och ordet konflikt förekom också i 9 av 

54 svar. Ofta förekom de olika värdeorden tillsammans i fyra svar. Att anmärka är dock att dessa 

värdeord inte var de mest förekommande i enkätens öppna fråga då värdeorden Gud/gudar, tro/

troende och religiösa institutioner var de mest vanligaste förekommande svar i den här frågan.

Vidare även informant 5 menar att religion anses som positivt då: ” Alltså jag tänker ju att på ett sätt 

väldigt fint om man kan tro på någonting som är över oss och att man liksom tror på livet efter 

döden och så.” Att religion anses som något: ”fint” är en positiv uppfattning om religion, men 

informanten menar också att: ”Men sen alltså det är ganska mycket konflikter och så också.” Även 

här framkommer en nyanserad bild av religion då den dels anses som positiv eftersom det anses: 

”fint” att tro, men också som negativ eftersom fenomenet skapar konflikter. Informant 5 säger också 

att:

 Alltså jag skulle ju vilja säga (att religion är) positivt men om man tänker så här på historien, religion har 
 ju ändå förtryckt väldigt många människor och så så det är ganska negativt också. Men det finns ju 
 såklart, alltså det finns ju  egentligen..  Alltså när man har en religion, de troende, de tror ju att man ska vara 
 en bra människa i de flesta religioner i alla fall. Alla.  Alltså det är ju bra men det har ju inte alltid funkat så 
 menar jag.

Här uttrycker informaten en vilja att anse att religion som fenomen är mer positivt än negativt, men 

informanten uttrycker en tveksamhet över detta då denne betonar att religion har skapat konflikter 

och förtryck genom historien. I slutet av resonemanget menar dock informanten att religion 

uppmuntrar individer ska: ”vara en bra människa”. Religion anses därmed som något som 
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uppmuntrar människor att vara moraliska, men att det finns en problematik med detta eftersom 

informanten menar att religion kan skapa konflikter.

Informant 3 menar att när denne hör ordet religion så tänker personen på ”Jag tänker på fred... 

Samtidigt krig.” Religion anses också här som dels positivt eftersom det uppmuntrar till fred, men 

samtidigt som negativt eftersom religion associeras med konflikter. Vidare menar även informant 7 

att religion uppmuntrar till fred och moral, likt informant 5. Informant 7 menar att:

 ...i alla de här religionsböckerna, i alla heliga religionsböcker, det står att man ska acceptera människan. 
 Acceptera hur man tycker och tänker och man ska inte trycka ner dem.

Den här informanten menar alltså att religion uppmuntrar till acceptans och kan liknas vid 

informant 5:s resonemang om att religion uppmuntrar individen att: ”vara en bra människa”. Också 

informant 8 betonar att religion uppmuntrar människor att vara moraliska eftersom: ”...det är kärlek 

som är liksom hela den här tråden i alla religioner. Kärlek och att man ska vara bra mot andra. Det 

är meningen.” Även om informant 8 också betonar att religion är en källa till konflikter uttrycker 

informanten även en positiv syn på religion eftersom religion uppmuntrar individer att vara :”bra 

mot andra”. 

Sammanfattningsvis, menar gymnasieungdomar i den här undersökningen att religion dels kan vara 

en källa till konflikter eftersom olika trosuppfattningar och olika tolkningar av religion resulterar i 

konflikter, samtidigt har de även en positiv bild av religion eftersom de menar att religion skapar 

gemenskap och religion även uppmuntrar till fredsskapande och moral.

4.6 Religion som medel i konflikter

Även om flera av de intervjuade eleverna ansåg att religion skapar konflikter i sig på grund av att 

människor kan ha olika åsikter och trosuppfattningar menade informant 2 och 3 att det inte är 

religion i sig som skapar konflikter. De menar istället att religion kan utnyttjas som ett medel i 

konflikter. Informant 3 säger att:

 Jag tänker mig liksom religion, där lär vi oss för det mesta liksom krig är fel döda är fel  göra så här är fel vi 
 lära oss liksom att religion är fredligt men ändå att det händer så mycket krig på grund av religion och jag tror 
 inte att religion är det som skapar krig utan de människorna som styr använder religion mot människor för att 
 skapa krig, för att pengarna, tjäna pengar och få makt.
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Informanten menar alltså att religion lär människor olika levnadsregler och religion anses därmed 

som någonting fredligt i sig. Religion anses även som ett medel som kan användas av olika 

makthavare i olika syften exempelvis för att: ”tjäna pengar och få makt” enligt informanten. Det här 

resonemanget kan liknas vid vad informant 2 säger:

 Alltså ibland kan den (religion) utnyttjas av till exempel politiker alltså eller…  I konflikter kan det liksom 
 religion, kan bland sig i konflikter. Och mycket så men, man kan alltså, jag tycker inte att själva religionen är 
 dålig utan folk som missuppfattat eller misstolkar själva religionen.

Precis som informant 3 menar informant 2 att religion kan utnyttjas av makthavare.  Informant 2 är 

också tydlig med att markera att denne anser att religion aldrig är negativt eller konfliktskapande i 

sig. Informanten menar dock att det finns ett undantag om en religion: ”tyder på att man ska skada 

andra eller sig själv eller gör något dumt, dåligt.. Hur förklarar man..  Obehagligt, då är själva 

religionen ond.” Inga specifika religioner eller tolkningar nämndes här utan informanten tankar var 

generella.

Vidare menar informant 7 att religion riskerar att felporträtteras i media om religion har en koppling 

till konflikter. Informanten ger ett exempel på detta och säger:

 ...för det finns ju de som tycker att islam, människorna där är ju terrorister. Ja, men det är ju helt fel. För att, 

 man har fått fel information genom att, ja folk har sett på nyheterna, att det är just de som gör det och det är ju 
 IS och det är ju islamiska.

Informanten säger även att religion kan användas som ett medel i konflikter, men utvecklar inte det 

svaret vidare utan betonar att när religion har en koppling till konflikter resulterar detta i en specifik 

porträttering av religion.

Sammanfattningsvis, medan informant 1, 4, 5 och 8 menar att religion kan skapa konflikter betonar 

informant 2 och 3 samt 7 att religion kan användas som ett medel i konflikter och inte skapar 

konflikter i sig.

4.7 Religion som skapar mening och levnadsregler

Flera av informanterna menar att religion fyller en särskild funktion hos människor då de betonar att 

religion skapar levnadsregler och en viss mening för människor. Informant 3 säger att religion: ”lär 

oss hur vi ska leva”, exempelvis menar informanten att religion: ”...lär oss att respektera varandra... 
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alltså jag tycker de ju är bra.... Religion behövs ju tycker jag.”  Här betonar informanten att religion 

tillför levnadsregler för hur människor ska leva och agera gentemot varandra. Religion får därmed 

en positiv funktion enligt informanten.

Även informant 7 och 8 har en uppfattning om att religion tillför någonting positivt för människor. 

Informant 8 menar att: ”...om man inte tror på något då är man lost. Då vet man inte vart man är.” 

”Lost” kan översättas med förlorad eller kanske vilsen i det här sammanhanget. Informanten menar 

således att religion tillför en positiv funktion då informanten anser icke–troende kan vara vilsna och 

inte veta: ”vart man är.” 

Informant 7 säger att: ”Det är väl bra att ha en tro och att man har en mening med livet att göra 

något....”   Vad informanten exakt menar med: ”en mening med livet” är något otydlig i det här 

citatet men informanten återkommer till ämnet och säger att följa en religion är som att ha en: ” 

planering över ditt liv, hur du kan få det bättre och så, och när du tänker efter andra världen så när 

man dör och då kanske man vill att, man kanske tror på att efter döden finns det ett annat liv.” 

Enligt informanten ger alltså religion individen  hopp om ett liv efter döden. Detta kan liknas vid 

vad informant 6 tänker om religion som fenomen. Informant 6 menar att:

 Det är mycket lättare att tänka att efter döden så kommer vi hamna i en plats som liksom om vi har vart dåliga 
 människor kommer vi hamna i helvetet och direkt då tänker man att det finns ett mål med livet.... Men, är man 

 som liksom jag, att man inte tror på sånt, att det inte finns något, vad ska man säga? Liv efter döden, så ser 
 man inte så finns det inte något mål att sträva efter. Att vara en dålig person eller vara en bra person....Och jag 

 tror de flesta människor är rädda för det. När jag hör ordet religion så är det fortfarande att jag tänker på 
 människor som vill ha något mål med sitt liv. Att som vill, få någonting från sitt liv. Inte bara leva för att man 

 måste.

Medan informant 3 menar att religion fyller en funktion eftersom religion tillför levnadsregler för 

människor menar informant 6 och 7 att religion ger människor mål och hopp om ett liv efter döden 

samt att också informant 8 menar att religion tillför något positivt för individen. Informant 6 

betonar också att religion därmed ger individen ett mål med sitt liv, alltså att hänge sig åt en religion 

eller en tro för att: ”hitta svar på, sina svar på.... livet”. Religion får därmed en positiv funktion.
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5. Avslutande diskussion
 5.1 Vad tänker gymnasieelever om fenomenet religion som sådant?

	
 	
 5.1.1 Ortodoxi och betoning på tro

Enligt Andersson och Sander finns det flera perspektiv att se på religion. De menar att religion dels 

kan associeras med troslära där individers tro är det centrala inom religionen.133 Detta benämner de 

som ortodoxi. De menar även att religion kan associeras med ritualer, levnadssätt och handlande 

vilket de benämner som ortopraxi.134 Enligt eleverna är det tron som gör en individ religiös, inte 

deltagande i religiösa institutioner eller utövande av ritualer även om ritualer nämns kortfattat av 

informant 4 samt att ca. 19% av respondenterna associerade religion med religiösa institutioner. 

Elevernas uppfattning om religion associeras alltså med ortodoxi snarare än ortopraxi, alltså på tro 

snarare än handlingar och ritualer enligt Andersson och Sanders definition av begreppen. Det 

ortopraxiska perspektivet ignoreras dock inte av eleverna eftersom de även menar att religion tillför 

levnadsregler vilket inkluderar handlingar men det finns ändå ett fokus på att religion associeras 

med främst med tro och att det är tron som gör en individ religiös. När eleverna, i både 

intervjustudien och i enkätundersökningen, fick frågan om vilka exempelpersonerna som var mest 

religiösa, en troende person som inte besöker religiösa institutioner och en troende person som 

besöker religiösa institutioner regelbundet, svarade en klar majoritet av eleverna att båda personerna 

var lika troende. Intervjupersonerna motiverade sitt svar med att personerna tror vilket ansågs som 

den faktor som gör en individ religiös.

Eftersom elevernas syn på religion som fenomen präglas av en betoning på tro istället för 

handlande, ritualer och religiösa institutioner blir synen på religion individualistisk. Eleverna 

hävdade exempelvis att en individ som inte besöker religiösa institutioner, exempelvis en kyrka om 

personen anser sig kristen, är lika religiösa som en individ som regelbundet besöker en religiös 

institution.

  5.1.2 Innehållslig definition och tron på gudar

Fler av intervjupersonerna associerar religion med tro och tron på gudar vilket som sagt kan föreslå 

att eleverna associerar religion med troslära, alltså ortodoxi. Den här uppfattningen förekommer 

även i enkätundersökningen där de vanligaste förekommande orden i enkätens öppna fråga var gud 
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eller gudar och tro eller troende. När intervjupersonerna fick frågan om vad deras första tanke var 

när de hör ordet religion svarade informant 2, 4 och 5 svarade ”Gud”. Tron på en eller flera gudar 

ansågs som typiskt för religion. Elevernas syn på religion kan därmed kännetecknas av en 

innehållslig uppfattning om vad religion är. Enligt  Andersson och Sander innebär en innehållslig 

definition av religion att religion ett fenomen som associeras med ett viss typ av innehåll, 

exempelvis som tron på gudar eller användande av ritualer.135 Fokus i det här resonemanget är som 

sagt att religion har ett specifikt innehåll. Vidare, i enkätundersökningen förekom även ordet gudar 

men i intervjuerna förekom mestadels ordet gud. Det som kan vara problematiskt med att elever 

associerar religion med tron på en eller flera gudar är att uppfattningen exkluderar trosuppfattningar 

och religioner som inte fokuserar på gudsdyrkan, exempelvis buddhismen och New age.

Enligt Brinkkjaer och Høyen fokuserar en fenomenologisk ansats på hur ett fenomen framträder i 

människors medvetande.136 I gymnasieelevers medvetande framträder alltså fenomenet religion som 

tron på gudar och trosuppfattningar. Det innebär att elevers syn på religion präglas av en 

innehållslig definition137. Visserligen menar de att religion även skapar mening och tillhandahåller 

levnadsregler samt att informant 4 nämner ordet bön, men gällande de större tankarna om vad 

religion är betonar eleverna ändå en innehållslig uppfattning om religion. 

Vidare menar David och Sutton att fenomenologi innebär att hur ett fenomen framträder och hur 

fenomenet faktiskt är, är intimt sammankopplade i personers medvetande. Den här teorin skulle 

kunna föreslå att hur religion framträds formar direkt hur elever ser på religion eftersom David och 

Sutton betonar att ”verkligheten inte (är) skild från sitt  sken”. Hur religion framträds formar alltså 

gymnasieelevers synen på religion. 

 5.2 Vad associerar gymnasieelever fenomenet religion med?

  5.2.2 Konflikter, gemenskap och fred

Ett genomgående teman i majoriteten av intervjuerna samt i enkätundersökningen är uppfattningen 

om att religion har en roll i konflikter. Ibland anses religion som konfliktskapande i sig och ibland 

anses religion vara ett medel i konflikter. Skillnaden här är intressant att påpeka och skulle dock 

vara intressant att vidare forska om, men en slutsats är ändå att religion anses ha en roll i konflikter. 
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Även om eleverna betonar detta, betonar även samma elever positiva associationer när de talar om 

religion. Religion anses också som ett positiv fenomen som ger trygghet, gemenskap och mening i 

form av levnadsregler och hopp om ett liv efter döden för människor. Det även finns en uppfattning 

om att religion och religiös skrifter uppmuntrar till fred och en god moral. 

Det kan tyckas motsägelsefullt att religion både anses ha en roll i konflikter samtidigt som religion 

även associeras med dessa positiva associationer, men detta visar att gymnasieelever har en väldigt 

komplex och nyanserad uppfattning om religion. Den här uppfattningen skiljer sig markant från den 

uppfattning om religion som framkommer i Kittelman Flensers avhandling där religion enbart anses 

som negativt, föråldrat och irrationellt. Det kan vara intressant att ifrågasätta varför 

gymnasieeleverna i den här undersökningen har en nyanserad uppfattning om religion medan 

eleverna i Kittelman Flensers forskning har en negativ bild av religion. Det kan vara möjligt att 

uppfattningar om religion som fenomen kan skilja sig mellan större och mindre städer med 

hänvisning till att denna undersökning är gjord i Finspångs kommun som är en relativ liten stad, 

medan Kittelman Flensers undersökning genomfördes i Göteborg som är en mycket större stad än 

Finspång. Vidare menar Kittelman Flenser att den negativa uppfattningen om religion, som hon 

benämner som en sekulär diskurs, användes av både lärare och elever, alltså att även lärare talade 

om religion i negativa ordalag.138 Det går därmed att ifrågasätta huruvida elever uppfattning om 

religion eventuellt kan påverkas av lärarens egna uppfattning vilket också eventuellt skulle kunna 

förklara skillnaderna i resultatet angående elevers uppfattning om religion.

Att religion anses ge människor trygghet, gemenskap och mening kan kopplas till Andersson och 

Sanders resonemang om religion ur ett funktionellt perspektiv.139 De menar att religion kan för det 

första definieras med en innehållslig definition och en funktionell definition. Det första perspektivet 

innebär som sagt att religion associeras med ett särskilt innehåll, exempelvis tron på gudar. Det 

andra perspektivet innebär att religion är de fenomen som skapar en viss funktion. En sådan 

funktion kan vara att ge en känsla av mening, att tillhandahålla levnadsregler för hur människor ska 

agera eller ge människor hopp om ett liv efter döden. Enligt gymnasieelever tillhandahåller 

fenomenet religion dessa funktioner, men när eleverna talar om religion som sådant betonar de 

snarare tro än funktioner, alltså det innehållsliga perspektivet snarare än det funktionella. En slutsats 
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som går dra utifrån detta är att synen på religion är innehållslig vilket redogjordes för ovan, 

samtidigt som eleverna även är medvetna om att religion även fyller en antal funktioner. 

  5.2.2 Religionens olika uttryckssätt

I enkätundersökningens öppna fråga som berörde vad eleverna associerade religion med förekom 

religiösa institutioner (kyrka, moské, synagoga och tempel var de institutioner som förekom i 

svaren) i 19% av svaren, vilket motsvarar 11 av 58 svar. Intervjupersonerna betonar dock inte 

religiösa institutioner när de talar om religion vilket kan vara intressant att påpeka. McGuire betonar 

som sagt ett indvidualistiskt perspektiv på religion och menar att religion traditionellt har 

associerats med institutioner och att det finns ett behov av att breda definitionen av vad religion är 

då hon anser att religion inte behöver begränsas till religiösa institutioner.140 

De gymnasieelever som har intervjuats i den här undersökningen menar att deltagande i religiösa 

institutioner inte är nödvändigt för en individs religiositet. I likhet med McGuires tankar får 

religiösa institutioner en mindre betydelse.141 De menar istället att religion kan tolkas och uttryckas 

på olika sätt och att religion inte nödvändigtvis behöver uttryckas inom religiösa institutioner. 

Exempelvis menar eleverna att en kristen personer inte behöver gå till en kyrka för att vara kristen 

eller att en muslimskt person inte behöver gå till en moské för att vara muslim. Det centrala för en 

individs religion är därmed tron. Elevernas syn på religion som fenomen präglas därmed av ett 

individualistiskt perspektiv vilket kolliderar med Kittelman Flensers avhandling där eleverna ansåg 

religion som oförenligt med individualism.142 Deltagande i religiösa institutioner får en mindre 

betydelse för alla informanter utom informant 6.

 5.3 Slutsatser och förslag på vidare forskning

Uppsatsens titel är ett citat från informant tre och kan sammanfatta uppsatsens resultat. Religion 

anses både som någonting negativt och som någonting positivt. En slutsats som går att dra utifrån 

den här uppsatsen är därmed att gymnasieelevers uppfattning om religion är mycket nyanserad. Det 

går det inte att säga att gymnasieelever har en helt positiv syn på religion som Raihini förespråkar i 

sin artikel. Det går heller inte att hävda en helt negativ syn på religion vilket Kitttelman Flenser 

betonar. Religion associeras å ena sidan med negativa saker som konflikter och krig, men också 
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med positiva fenomen som gemenskap, meningsskapande och fred. Religion associeras med gudar 

och tro i intervjustudien och i enkätundersökningen. Alltså finns det ett fokus på ortodoxi och en 

innehållslig syn på vad religion är. Det finns även en genomgripande uppfattning om religion som 

något individuellt och som kan uttryckas och tolkas på olika sätt.

Avslutningsvis, för framtida forskning vore det intressant att undersöka hur skolelever ser på 

institutionell respektive levd religion och undersöka djupare hur elever ser på religiös institutioner 

eller hur religion framträds i skolor eller media. Det vore även intressant för forskningen att 

undersöka djupare hur ungdomar eller andra åldersgrupper ser på ortodoxi och troslära respektive 

ortopraxis och rituellt handlande samt vilket perspektiv grupper anser ligger närmast deras syn på 

fenomenet religion. Det vore även intressant att genomföra denna undersökning med elever från 

praktiska gymnasieprogram då endast elever från teoretiska program valde att delta i den här 

undersökningen.
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Bilaga 1.

Enkätens ursprungliga form kan inte återges i detta dokument eftersom enkäten distribuerades med 

Google.docs, alltså via ett digitalt formulär. Enkätfrågorna återges dock nedan.

Är du kille eller tjej eller icke-binär?

- Kille

- Tjej

- Icke-binär

Hur gammal är du?

En kompis du brukar umgås med kommer fram till dig och säger att han/hon är väldigt troende. 

Påverkas din uppfattning om din kompis om han/hon är troende? Svaren är i fallande skala.

1. Nej, det påverkas inte alls, personen är fortfarande min kompis oavsett vad denne tror på.

2.

3.

4.

5. Ja, den påverkas mycket, jag tycker att personen är konstig.

 Kalle och Lisa säger att de båda är troende kristna. Kalle går i kyrkan varje söndag. Han är oftast 

med på aktiviteter kyrkan gör, exempelvis sjunger han i kyrkokören. Lisa går aldrig i kyrkan men 

hon brukar tända ljus hemma bredvid fotografier av gamla släktingar och meditera ibland. Vem 

skulle du säga är mest troende, Lisa eller Kalle? 

- Mest Kalle eftersom han är aktiv i sin kyrka.

- Mest Lisa eftersom hon uttrycker sin tro hemma.

- Båda är lika troende, men de visar sin tro på olika sätt.

- Det är bara Kalle som är religiöst troende, Lisa är andlig och inte religiöst troende.

Om du hör ordet religion - vilka är dina 5 första tankar/funderingar när du hör det ordet? Besvara 

med några ord eller en mening.

Välj 3 ord som passar bäst in på din uppfattning om vad religion är.

* Krig/konflikter
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* Frihet

* Tvång

* Gemenskap

* Splittring

* Tröst

* Politik

* Makt

* Individuellt/personligt

* Hopp

* Oförnuftigt/ologiskt

* Vidskepelse Krig/konflikter

* Frihet

* Tvång

* Gemenskap

* Splittring

* Tröst

* Politik

* Makt

* Individuellt/personligt

* Hopp

* Oförnuftigt/ologiskt

* Vidskepelse
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Bilaga 2.

Tillstånd om att genomföra forskningsundersökning

Härmed ansöks om målsmans tillstånd till att genomföra en intervju med ert barn.

Jag heter Rebecka och studerar ämneslärarutbildningen på Linköpings universitet. Som sista 

moment på lärarutbildningen ska ett examensarbetet genomföras vilket betyder att vi studenter ska 

producera forskning som är relevant för läraryrket. Då jag studerar till religionslärare är syftet med 

mitt examensarbete är att undersöka gymnasieungdomars syn på och uppfattningar om religion och 

religiositet som fenomen. Intervjuerna kommer att vara helt anonyma och frivilliga. Intervjuerna 

kommer att spelas in och transkriberas med hänvisning till forskningsmetodiska principer. Endast 

jag kommer ha kännedom om vem som har medverkat i intervjustudien.

Har ni ytterligare frågor om examensarbetet eller datainsamlingen, kontakta mig gärna!

Mail: Rebli230@student.liu.se 

Jag ____________________________ ger dig tillstånd till att genomföra en intervju med mitt barn.

(vänlig förtydliga ditt namn)

Målsmans underskrift:

________________________________

Elevens namn:

________________________________
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Bilaga 3.

Intervjuguide:

Introduktion av mig:

Jag heter Rebecka och jag pluggar till historielärare och religionslärare till gymnasiet. Jag pluggar 

mitt femte och sista år nu på universitetet så jag är snart färdigutbildad.

Vad intervjun kommer att användas till:

Vet du vad den här intervjun kommer användas till? Jag kommer att skriva ned allt vi sagt här och 

den ska lämnas in till min lärare och sen ska jag skriva lite och reflektera över det vi har sagt här. 

Den kommer att användas i en uppsats jag ska skriva, där kommer jag att skriva om hur 

gymnasieelever ser på religion, vad ungdomar tycker om tänker om religion i sig. Så jag kommer 

att fråga dig lite frågor om vad du tycker och tänker om religion. Är det ok för dig att jag använder 

dina svar i min uppsats? 

Frågor som ska ställas:

 Uppvärmningsfrågor:

- Läser du religionskunskap i skolan nu eller har du läst ämnet tidigare?

- Vad tycker du om ämnet, är det kul eller tråkigt, spännande eller intressant?

- Hur känns det att läsa om religion och olika religioner i skolan?

- Pratar ni om hur det är att vara religiös på religionslektionerna?

 Demografiska frågor:

- Hur gammal blir du nu i år?

- Vilket år i gymnasiet går du nu?

-  Trivs du på skolan?

 Kärnfrågor:

- Om jag säger ordet ”religion”, vad är det första du kommer och tänka på då?

- Om du får tänker efter lite mer, vad tänker och tycker du om religion i sig?

- Om en person, en kompis eller en lärare säger att han/hon är religiös och troende, vad tänker du då 

om den personen?

- Är det bra eller dåligt att vara religiös?
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- Tycker du att man kan vara troende eller religiös på olika sätt eller finns det bara ett sätt att vara 

religiös?

- Om det finns en person, vi kan säga att han heter Kalle, som går i kyrkan varje söndag är oftast 

med på aktiviteter kyrkan gör, exempelvis att han sjunger i kyrkokören, och en annan person, som 

vi kan säga heter Lisa, som inte går i kyrkan men som säger att hon tillhör samma religion som 

Kalle. Lisa brukar tända ljus hemma bredvid fotografier av gamla släktingar och meditera ibland. 

Vem skulle du säga är mest religiös, Lisa eller Kalle? Eller kan både vara lika religiösa?

Avslut till intervjun:

Stäng av inspelningen.143

- Vad tyckte du om intervjun?

- Vad det svåra frågor jag ställde?

- Jag vill tacka för att du ville vara med på intervjun.

Anteckna egna tankar och upplevelser om intervjun.144 Hur tyckte jag att det gick? Kunde jag har 

gjort något bättre? Var frågorna för komplexa eller för snäva? Fick jag ut de svar jag önskade?
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