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Abstract 

The aim of this study was to examine Christian youth belief, more precisely of those 

that are active in the Church of Sweden. More specifically, how youth leaders in the 

Church of Sweden view Jesus, who he was for them and how he was represented in 

their lives. To conduct the study qualitative semi-structured interviews were used. Five 

youthleaders from the Church of Sweden in Kronobergs län was intervjued. The 

theories used in this research were theological incorrectness developed by Slone and 

optimal effect developed by Whitehouse. The results show that Christian youth leaders 

in the Church of Sweden tend to make their own sense of Jesus, his miracles and his 

life. Results also show that there might be an openness to letting the youth interpret the 

different biblical histories as they see fit. There might also be a lack of education from 

the different churches on Jesus, but more research needs to be done to establish more 

solid evidence of that. Because of a short timespan for the research only five interviews 

where conducted. This makes the result non generalizable and should only be viewed as 

a insight to youth belief. 
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1 Inledning 

Klockan är lite innan sju på en ljummen vårkväll, jag står i öppningen som skiljer 

ingångshallen från kyrkolokalen till den kyrka jag nu varit aktiv i under det senaste året. 

Efter att ha kramat om de ledare som kommit tidigt till kvällens ungdomsträff tar jag en 

psalmbok för att gå in i kyrkan. Innan jag tar steget in i lokalen kollar jag bak för att se 

om det är någon eftersläntrare som jag kan omfamna innan jag går in och sätter mig på 

en av stolarna. Jag ser då en ungdom, Kajsa1, är ett år yngre än mig som varit aktiv som 

ledare i något år, sittandes på en av sofforna vid ingången. Jag beslutar mig för att gå 

fram och väcka henne från sin mobiltrans och bjuda med henne in till gudstjänsten som 

just skulle börja. När jag väl bjöd med henne möttes jag av ett svar som förvånade mig, 

hon sa att hon inte ville följa med då hon inte kände sig bekväm med det. Efter att jag 

förvånat reagerat med ett “jaha” vände jag mig om och gick in i kyrkan till klockornas 

klara melodi. 

   Vad jag sedan fick höra av några vänner var att Kajsa såg sig inte som en syndare och 

ville därför inte vara med under gudstjänster där man tog emot Guds förlåtelse. Hon 

ansåg att hon inte gjort något fel och var inte bekväm att bli förlåten för något hon inte 

ansåg sig gjort. Detta fick mig att tänka till och jag slutade själv att höja mina händer för 

att ta emot förlåtelsen i resterande gudstjänster tills dess att jag slutade vara aktiv i 

Svenska kyrkan.  

 

Mötet med Kajsa har suttit kvar i mig till denna dag när jag tänker tillbaks på tankar jag 

hade som aktiv ungdom i Svenska kyrkan. Alla de tillfällen då jag var tvungen att möta 

frågorna som handlade om tro, hur osäker jag var i mina svar och hur jag ansträngde 

mig för att svara “rätt” eller svara något som jag kände mig bekväm med. 

 

Till denna uppsats har jag valt att fokusera på dagens ungdomstro för att se om mönster 

jag själv kände och upplevde finns kvar. Jag ville se om det fortfarande fanns ovisshet i 

doktrin och om egna tolkningar av tron fortfarande stod i centrum. 

  

                                                 
1 Kajsa är ett fiktivt namn, personen i berättelsen heter egentligen något annat. 
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2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en insyn i ungdomars tro och hur de resonerar. Då begreppet 

ungdomars tro är så pass brett har jag valt att begränsa begreppet. Mer specifikt fokuserar 

denna uppsats på att se vad ungdomarna tror och vet om Jesus och om man kan urskilja något 

mönster som kan sticka ut från Svenska kyrkans officiella lära. Eftersom det finns många 

olika tolkningar om Jesus, i texterna om honom och i budskapen vill jag ta reda på hur synen 

om detta hos ungdomsledare i Svenska kyrkorna ser ut. I uppsatsen kommer jag att använda 

mig av teologisk inkorrekthet, kort beskrivet, varför folk tror något som egentligen inte ingår i 

trossatsen. Detta presenteras utförligare längre fram i arbetet. 

 

3 Frågeställning 

För att både få in ungdomars föreställning om gestalten Jesus samt även hur deras tro tenderar 

att kunna skilja sig från Svenska kyrkan delade jag in frågeställningarna i två. 

 

I förhållande till min egna upplevelser av ungdomars tro i kyrkan och hur de utformas 

formulerade jag första frågeställningen som följande. 

 

● Hur tänker sig kristna ungdomar aktiva i Svenska kyrkan gestalten Jesus, vad har de 

för föreställningar om honom och vilka berättelser om honom är centrala? 

 

Inspirerad av tidigare forskning och teorier om folks förmåga att ändra trossatsen till det som 

passar dem bäst formulerades andra frågeställningen på följande vis. 

 

● Skiljer sig ungdomars tro från kyrkans officiella lära? I så fall hur och varför? 

 

4 Metod 

Metodansatsen för detta arbete utgörs av en kvalitativ explorativ undersökning där 

datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. Användningen av semi-

strukturerade intervjuer ämnade till att komma bortom ett statistiskt och icke personligt 

resultat som är vanligt förekommande i kvantitativa undersökningar (Fägerborg, 2011:96). 

Genom att använda semi-strukturerade intervjuer öppnade metoden upp för att nå bortom de 

förbestämda ett, kryss, två svaren. Metoden möjliggjorde alltså till att nå fram till ett mer 
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individuellt svar med hjälp av följdfrågor. Intervjupersonen kunde också reagera på frågorna, 

gå utanför ämnet och fylla i med mer information (Fägerborg, 2011:89). 

 

Intervjuer tenderar att ta lång tid vilket gör att metoden kan ses som ineffektivt arbete (Nyberg 

& Tidström, 2012:126). Detta gjorde att jag avgränsade mitt arbete till endast fem intervjuer. 

Resultatet kan däför inte ses som generaliserbart utan ska endast ses som en 

pilotundersökning. 

 

4.1 Intervjuerna 

Varje intervju spelades in. De kom att bli min primära informationskälla. Detta gjorde även att 

jag som intervjuare kunde fokusera på hur personen sa något, osäkert, självsäkert, irriterande 

vilket jag ansåg viktigt för att kunna ställa följdfrågor och visa att jag lyssnade (Fägerborg, 

2011:93). 

Då det var viktigt att intervjupersonen kände en trygghet för att kunna öppna upp och samtala, 

bad jag dem att själva välja plats för var intervjun skulle äga rum (Repstad, 2012:95-96). Hade 

intervjupersonen inte något förslag erbjöd jag mig att åka till dem eller gav förslag på en 

neutral plats som ett café där samtal är vanligt förekommande (Repstad, 2012:96). Då 

ungdomarna fortfarande gick i grundskolan eller gymnasiet, levde de i en miljö där det oftast 

lärde sig ett rätt svar. Därför fördes det få antekningar i syfte att undvika upplevelsen om att 

frågorna hade specifikt rätt svar. Om det ständigt hade genomförts anteckningar hade det 

kunnat påverka ungdomarna i en icke önskvärd riktning. Utifrån ungdomarnas perspektiv 

kunde ett ständigt antecknande indikera att de svarade på vad jag som forskare ansåg var ett 

korrekt svar alternativt korrekt resonemang. Detta ville undvikas för att inte leda in 

ungdomarna i ett typ av svarsmönster. 

 

Varje nytt intervjutema inleddes med breda frågor som exempelvis ”vad tänker du på när jag 

säger Jesus?” eller ”kan du berätta lite om Jungfrufödseln?” Genom att göra detta såg jag vad 

ungdomarna inte tog upp och kunde sedan ställa följdfrågor om detta. Om svaret de gav 

indikerade på något intressant bad jag dem att utveckla eller förtydliga. Syftet med upplägget 

var att det så lite som möjligt skulle kännas som ett läxförhör. Under intervjun hände det att 

intervjupersonena visade tecken på någon form av osäkerhet exempelvis genom att vrida på 

sig eller visade ett besvärat ansiktsuttryck. Då detta inträffade valde jag att fylla i med 

information, exempelvis förtydliga i ytliga drag hur korsfästelsen gick till eller vad 
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jungfrufödseln var för något. Detta för att intervjupersonerna skulle känna en trygghet och inte 

känna sig dumförklarad och inte känna att den vill svara på fler frågor (Repstad, 2013:103). 

 

Till intervjun valde jag att konstruera intervjuguiden i olika teman kopplat till Jesus, dels för 

att täcka upp en stor bredd men också för att få mer djupgående svar. Inför och i indledningen 

av intervjusituationerna fick den medverkande reda på de teman som skulle beröras, dels för 

att lugna möjlig nyfikenhet men också för att ge ett visst lugn över vad som skulle beröras 

(Fägerborg 2011:100). De teman som intervjuerna kretsade kring var den teologiska Jesus och 

vardagliga Jesus. Dessa två var uppdelade i underteman där den teologiska Jesus var indelade 

i a) berättelser, b) profet samt c) relation till Gud. I syfte att nå vilken betydelse Jesus hade i 

ungdomarnas vardagsliv komponerade jag underteman a) Jesus betydelse för dem b) Vad de 

fick höra i skolan c) När (om) pratade de om Jesus.  

 

Teman komponerades utifrån egna upplevelser där jag själv upplevde osäkerhet kring dessa 

då jag själv var aktiv ledare inom Svenska kyrkan. Avslutningsvis avrundades intervjuerna 

med frågor om ungdomarna hade något att tillägga eller om det var något de inte förstod. 

Dessa frågor ställdes i syfte att försäkra mig om att de kände sig trygga med intervjun och hur 

den genomfördes (Fägerborg, 2011:102). För att skydda intervjupersonernas identitet har 

namnen på dem blivit utbytta mot fiktiva namn (Vetenskapsrådet, 2002:11). 

 

4.2 Insamling av empiri 

Mitt utval gjordes ifrån två aspekter, tid och närhet. Som poänterat innan tar intervjuer lång 

tid att bearbeta, därför gjordes en avgränsning på fem intervjuer. För att hinna intervjua fem 

ungdomar inom min tidsplan valde närhetsprincipen och jag avgränsade mitt geografiska 

området till Kronobergs län. För att få tag i ungdomar som var villiga att ställa upp på 

intervjuer använde jag mig av snöbollsprincipen (Repstad 2012:61). Min gatekeeper var en 

student på Linnéuniversitetet som kopplade mig vidare till en präst i en av kyrkorna som 

fungerade som en koordinator mellan mig och ungdomar i en rad olika kyrkor. För att få tag i 

ungdomar som kunde tänkas ställa upp i undersökningen använde prästen sig av en 

facebookgrupp. Det fanns dock en risk med att använda en präst för att komma i kontakt 

ungdomarna. Detta då prästen skulle kunnat ha gjort ett selektivt urval av de ungdomar den 

ansåg skulle ge önskvärda svar i min undersökning (Repstad 2012:61). Detta anser jag dock 

undveks då medlet för att komma i kontakt med ungdomarna var en facebookgrupp. Gruppen 

var skapad för att föra samman ungdomar från olika kyrkor som hade gjort en resa 
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tillsammans till ett kloster i södra Frankrike. Då frågan också formulerades fritt till hela 

gruppen, om det fanns någon som skulle kunna tänka sig att vara med i undersökningen, var 

frågan inte heller riktad till någon specifik person. Jag anser därför att resultatet inte hade 

påverkats avsevärt om urvalet hade skett på något annat sätt. 

 

Efter två månaders kommunikation med prästen kom jag i kontakt med fem ungdomar som 

var villiga att medverka i studien. Tre av de fem var killar och två tjejer, Kristoffer, Hampus, 

Mikael, Julia och Sara. Åldern på ungdomarna skiljde sig mellan 15-18 år. Alla var aktiva 

ledare i fyra olika kyrkor i Kronobergs län där Kristoffer och Hampus tillhörde samma. 

Samtliga informanter hade varit aktiva minst ett år i Svenska kyrkans organisation och 

jobbade alla ideellt som ledare. Sara var mest aktiv då hon också ledde bibelstudiegrupper och 

annat ideellt arbete inom kyrksn.  

 

Den officiella läran som ungdomarnas svar ställdes mot i uppsatsen var den apostoliska 

trosbekännelsen. Detta då det är ett dokument som används av alla kyrkor inom Svenska 

kyrkan (jfr Svenska kyrkans Kyrkoordning, 1 kap. ”Svenska kyrkans tro, bekännelse och 

lära”) och vilket enligt dem själva sammanfattar deras tro (Leksands pastorat, 2016; Svenska 

kyrkan Åhus, 2016 Svenska kyrkan Västerled, 2017). 

 

Citaten som används i uppsatsen är modifierade och tillputsade för bättre flyt i läsningen och 

för att ge en bättre förståelse för vad ungdomarna menade. De ord som lagts till i vissa citat är 

satta i hakparenteser, dessa ska ses som förtydliganden till deltagarens uttalande.  

 

4.3 Förförståelse 

Då jag varit aktiv inom Svenska kyrkan kände jag mig till stor del bekväm att möta 

ungdomarna och intervjua dem om något som var bekant sen tidigare. Under åren 2008–2014 

arbetade jag inom olika religiösa och filosofiska lägerverksamheter som har innehållit både 

spontana men också schemalagda samtal liknande intervjun jag komponerade. Som ledare har 

man ett ansvar att sätta sig in och fördjupa sig i ungdomars världsbild, för att försöka vidga 

deras perspektiv till större tolerans och en bredare världsuppfattning. Dock handlande denna 

undersökning inte om att utmana ungdomars världsbild eller ändra på den. Då man som 

forskare är ute efter en bakomliggande faktor eller en förklaring för något är det viktigt att 

kunna komma in på djupet snabbt. Dock bör man undvika att få personen man intervjuar att 

stänga sig, genom att pressa dem för mycket. Detta är något jag hade upplevt i tidigare samtal 
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med ungdomar (Denscombe 2014:92). Många hade lättare att öppna sig än andra och jag såg 

detta naturligtvis som en utmaning för mig som intervjuperson att anpassa både mitt språk 

men också attityd till deltagarna för att få ett så djupgående svar som möjligt. 

 

5 Tidigare Forskning 

Till uppsatsen undersökte jag vad forskningen tidigare visat om det religiösa fält som präglar 

Svenska kyrkan med fokus på lekmäns tro och hur dessa kan skiljas från aktoriteten. 

 

Elisabeth Arborelius vid Uppsala universitet publicerade 2009 avhandlingen Finns det en 

klyfta mellan kyrkan och folket?: intervjuer med församlingsbor och präster i 

Stockholmsområdet där hon undersökte om det fanns några skillnader i trosuppfattningar 

mellan präster och lekmännen i församligar. Detta visade sig vara fallet och Arborelius tog 

fram två förhållningssätt, eller orienteringar, som prästerna befann sig mellan när de pratade 

med församlingsmedlemmarna om vad som påverkade den gemensamma trosuppfattningen. 

Hon kallade dessa för sändarorientering och mottagariorientering. Mottagarorientering var 

en mer öppen hållning som innefattar lyhördhet och sändarorientering var en hårdare 

konservativ hållning som präglades av rak indoktrinering. 

 

Arborelius fokuserade även på utgångspunkter och utgick från Stanley Schachters (1997 se 

Arborelius 2009:14) slutsatser om minnen som subjektiva erfarenheter. Minnen enligt honom 

är noteringar av hur man upplevt olika händelser, inte direkta återberättelser. Erfarenheter 

omkodas i hjärnan av redan satta mönster som skapats av tidigare möten med omvärlden. 

Denna redan existerande kunskap inverkar på hur vi kodar och lagrar minnen och 

karaktäriserar hur vi kommer att minnas en händelse (Schachter, 1997:14-18). 

När väl prästerna och lekmän i Arborelius studie beskrev sina minnen av upplevelser var detta 

utifrån tidigare upplevelser och uttryck. Prästerna som verkade i en konventionell miljö 

använde därför ett konventionellt språk när den beskrev det vackra i exempelvis en 

soluppgång (Arborelius 2009:133). En lekman tenderade dock att använda mindre 

konventionellt språk när den beskrev samma händelse. Arborelius (2009) belyste att om man 

ser till det kognitiva behöver inte en person som upplever en vacker händelse och beskriver 

det med Gudsnärvaro ha markant annorlunda upplevelser än den som beskriver samma 

händelse okonventionellt. De har bara olika tidigare erfarenheter och tidigare socialisering, 

vilket påverkar hur de beskriver händelsen (Arborelius 2009:133).  
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En annan undersökning gjord på Svenska kyrkan och dess medlemar gjordes 2015 av Isabella 

Kasselstrand. Fokus för hennes forskning låg dock inte på skillnaden inom en specifik 

församling utan på vilken utsträckning människor i Svenska kyrkan hade en tro. Med ansatts i 

Hervieu-Légers (2000 se Kasselstrand, 2015:278) påstående om att skandinaver till största 

delen “ belong without believing”, vill Kasselstrand undersöka kyrkans kulturella betydelse. 

Via sin kvantitativ undersökning av statistik från International Social Survey Program kunde 

hon visa på att en person tillhörande Svenska kyrkan hade mer gemensamt med en ateist än 

någon som tillhörde en annan religion. Svenska kyrkan, enligt studien, visade sig vara en plats 

med kulturell förankring och fanns inte för att i första hand ge människor tro utan var en plats 

för människor att skapa sin egen tro. Inte så konstigt om man ser till den pinsamhet och 

genans människor upplever kring sin svenskkyrkliga kristna tro. 

 

David Thurfjell, religionshistoriker vid Södertörns högskola, genomförde 2011, som en del 

till projektet Religious ambiguities on the urban scene, 70 intervjuer för att se varför 

människor som var eller tidigare hade varit aktiva i Svenska kyrkan tenderar att upplever 

genans och pinsamhet över sin tro. Vad han kom fram till var tre specifika normavvikelser 

som orsakade känslan av genans och pinsamhet kring intervjupersonernas tro. Det första var 

att intervjupersonerna i sina unga dagar kände att det var ”ocoolt” att vara kristen, något som 

även var kopplat till den andra avvikelsen som Thurfjell kallar för känslostruktur. De kände 

inte att de passade in i samhällets syn av en kristen, och att den synen inte passade in i deras 

sociala krets. Den kristna människan sågs som pretentiös, trosviss och hängiven något som 

inte passade in i en kultur som präglas av självdistans och relativism och det framstod därför 

som pinsam och genant. Den tredje och slutgiltiga avvikelsen som kunde läsas av i 

intervjuerna var det faktum att de alla hade gjort ett aktivt val att vara kristna. Trots att man 

som svensk hade ett val att välja mellan kristen och ett ateistiskt förhållningssätt, valde 

personerna kristendomen. Detta uppfattades därför som sinnesslött. Intervjuersonerna menade 

på att det var mindre pinsamt och genant att säga sig vara muslim, katolik eller jude eftersom 

detta var något som inte var lika lätt att välja bort som de svenskkyrkliga kristendomen. 

 

En del forskning har gjorts på lekmäns tro och deras förhållning till kyrkan och dess relation 

till doktrin. Dock har inget speciellt fokus lagts vid aktiva ungdomar i Svenska kyrkans 

religiösa tro och inget om deras förhållning till gestalten Jesus.  
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6 Teori 

Till denna uppsats har jag använt mig av två specifika teorier, de ena theological 

incorrectness som är framtagen i förankring till teorin theoretical correctness och den andra 

är kognitivt optimala föreställningar. Theological incorrectness, framtagen av D. Jason Slone, 

fokuserar på att lyfta människans förmåga att egenkomponera sin religion. Denna teori är en 

utveckling av Justin Barretts teori theological correctness eller som jag väljer att översätta 

den till teologisk korrekthet. Den andra teorin, kognitiv optimaleffekt, är en del i Whitehouse 

teori om doktrinär överföring inom en religiös organisation. Jag presentera båda kortfattat 

nedan. 

 

6.1 Teologisk inkorrekthet 

Människor söker ofta i en pressad situation efter ett korrekt svar, vare sig det handlar om vad 

någon tros tänka eller hur man har förstått något. Justin Barrett undersökte kognitivt hur folk 

tenderade att tänka i en pressad situation och kunde med hjälp av detta urskilja två typer av 

representationer av verkligheten, online- och off-line representationer. När en människa gör 

en online representation utför den en abduktiv slutsats, en slutsats utifrån fler olika premisser 

(Barret, 1999 se Slone, 2004:10). En premiss skulle exempelvis vara gravitationslagen, när 

man släpper ett äpple faller den till marken. En annan premiss skulle kunna gå emot detta, 

exempelvis att Gud är allsmäktig. Då Gud är allsmäktig kan han göra allt, exempelvis få ett 

äpple sväva ifrån marken. Skulle en person tänka abduktivt skulle denna tveka i sin förklaring 

till att ett äpple svävar då detta går emot de samhällerliga forksningspremisserna. Visar en 

person på en off-line representation skulle den beskriva att äpplet svävar, då Gud är 

allsmäktig. För att göra en off-line representation krävs det dock att människor ges tid att 

reflektera och tänka efter (Barrett, 1999 se Slone, 2004:10). Detta leder dem till att de ger ett 

korrekt svar, om frågan handlar om religion blir det ett teologiskt korrekt svar. Sätter man 

dock press på samma personer tenderar de att tänka abduktivt och ger ett svar som inte 

stämmer överens med doktrin, ett vad Slone (2004:4) kallar för teologiskt inkorrekt svar. 

 

6.2 Kognitiv optimaleffekt 

Den andra vinkel som jag vill belysa till denna uppsats togs fram av Harvey Whitehouse. 

Hans kognitiva forskning fokuserade på hur religiösa riter och trosuppfattning överfördes från 

en generation till en annan. En aspekt som han lyfte i samklang till detta var kognitiv 

optimaleffekt (Whitehouse, 2004:273). När religiösa ledare lärde ut en lära, såg Whitehouse 



  
 

9 

att informationen ändrades om den inte övervakades vid överföringen. Whitehouse märkte att 

om de religiösa ledarna inom en religiös organisation inte drillade sina medlemmar eller 

korrigerade dem i deras tolkningar tenderade de att förenkla tron. Religiösa föreställningar 

innehåller kontraintuitiva föreställningar som spontant kan vara svåra att acceptera, 

exempelvis att ett barn föds utan mänsklig befruktning. Dessa föreställningar kunde tendera 

att, om lekmännen inte övervakades, tolkas och ändras så att de blev mindre kontraintuitiva 

eller till och med intuitiva (Whitehouse, 2004:270). Tar vi mitt exempel om jungfrufödseln 

och gör det intuitivt skulle det kunna vara att det endast är symbolik för något och att det i 

själva verket var det mänsklig befruktning. I motsatts till detta lyfte Whitehouse att om 

ledarna blev för fanatiska och konservativa i sin utlärning av doktrinen skulle det kunna leda 

till att lekmännen tröttnade och övergav tron. Detta kallade han för uttråkningseffekt 

(Whitehouse, 2004:273).  

 

7 Resultat 

Eftersom denna uppsats går ut på att ställa den kristna läran som Svenska kyrkan använder sig 

av mot vad ungdomarna säger sig tro på är resultatdelen uppdelad med hjälp av underrubriker. 

Dessa utgår från den apostoliska trosbekännelsens struktur. Trosbekännelsen beskriver Jesus 

som Guds son, född av jungfru Maria, korsfäst, död, begraven och uppstigen från dödsriket 

till Guds högra sida. Av detta formulerades underrubrikerna Vem är eller var Jesus? Jesus 

som Guds son, Jungfrufödsel eller mänsklig befruktning? Jesusberättelserna, mirakel och 

handlingar, korsfästelsen och till sist syndernas förlåtelse. 

 

Inledningsvis, i kommande del, beskrivs ungdomarnas uppfattning av Jesus under rubriken 

Vem är eller var Jesus? Därefter kopplas ungdomarnas svar till trosbekännselsen och dess 

olika beskrivningar om Jesus. Jag har även valt att lyfta in Bibeln som källa i olika 

sammanhang. Detta för att ge en alternativ uppfattning från var ungdomarna möjligtvis kan ha 

fått sina tankar eller åsikter.  

 

7.1 Vem är eller var Jesus? 

För att se hur ungdomarnas syn på Jesus såg ut och för att få en utgångspunkt i hur gestalten 

speglades i deras tro, ställdes frågor kring vad de tänkte på när vi pratade om honom. De 

första tre Mikael, Kristoffer och Sara beskrev honom som en person, med fokus på hans 

personlighet. 
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För mig ja, Jesus han är väl en schysst snubbe som gillar alla liksom och alltid finns där 

(Kristoffer) 

 

Sån där good guy antar jag, det är väl det som kommer upp (Mikael) 

 

[...] jag tänker mig Jesus som en väldigt mänsklig person. Att han hade precis samma tankar 

som vi hade, så jag kan tänka mig att det är väldigt mycket att Jesus försöker få tag i Gud 

men att Gud inte är riktigt pratsam utan låter Jesus ta besluten. (Sara) 

 

Kristoffer och Mikael höll sig ganska kortfattat vilket de kom att vara genom hela intervjun. 

De betonade Jesus personlighet, en ”schysst snubbe” och “good guy”. Sara lyfte, precis som 

killarna, Jesus personlighet men påtalade också två väldigt intressanta aspekter. Det första var 

att hon, genom att beskriva Jesus som “en väldigt mänsklig gestalt”, antydde på att hon 

avskrev honom mystiken, vilket kom att bekräftas längre fram i intervjun. Det andra var 

hennes användning av tempus. Sara beskrev Jesus som något som levt och“ hade” vilket går 

emot den kristna läran. Trosbekännelsen beskriver Jesus som levande, “sittande på Guds 

faders högra sida” (Den svenska psalmboken med tillägg, 2005) med andra ord en närvarande, 

nu aktiv Jesus. Sara valde dock att beskriva honom som en förr levande gestalt, en historisk 

Jesus. Sara fortsatte längre fram att beskriva Jesus som historisk. 

 

Jesus var ju jude, det är inget tvivel, men jag tror han var lite trött. Jag tror att han gillade 

själva judendomen, att det var en bra grund men det var mycket som hade blivit fel. Prästerna 

hade för mycket makt och det handlade inte så mycket om Gud längre. Jag kan tänka mig att 

han ansåg att de lärda människorna fokuserade på fel saker och istället bestämde sig för att 

vara jude på sitt sätt, så tror jag att han tänkte (Sara).  

 

Här, åter igen, betonade Sara tydligt vid flera tillfällen Jesus som en historisk gestalt, en gång 

lärd men icke levande.  

 

De två resterande ungdomarna, Hampus och Julia beskrev Jesus på ett sätt som skiljde sig 

från både doktrinen men även från de andra ungdomarna. Hampus tolkning av gestalten fick 

mig att reagera starkt då han beskrev sig uppfatta Jesus som en skugga. 

 

Jag vet inte. För mig är han inte en person. Jag upplever honom mer som en vad ska jag säga, 

en skugga. Han har ingen direkt form för mig, så han är lite mer som en skugga (Hampus). 
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Jag fann detta mycket intressant eftersom hans beskrivning skiljde sig från de andra. Jag 

utmanade hans beskrivning längre fram i intervjun genom att fråga mer specifikt om 

historierna kring Jesus. Detta för att få större förståelse för en skugga i förhållande till 

berättelserna. Han började då tveka på sin föreställning och verkade leta efter en ny förklaring 

vilket ledde till att han ändrade sin utgångspunkt. 

 

Det känns väl som att det handlar mer om en person, men det är skugga som gör så han kan 

utföra mirakel. Jesus finns som person, men det känns som att det är en större makt i en 

skugga som hjälper honom med hans budskap (Hampus). 

 

Skuggan blev då istället en kraft som hjälpte Jesus utföra mirakel. När Hampus väl fick 

betänketid ändrade han sin uppfattning till något som stämde mer överens med trons lära och 

som då stämde överens med de vi pratade om. 

 

Sista ungdomens, Julias, svar skiljde sig också från Svenska kyrkans lära. Hon ansåg att Jesus 

var ett samlingsbegrepp för goda gärningar gjorda av flera olika personer.  

 

Jesus är väl mer en metaforisk person för mig. En person som lär ut, bevisar eller berättar 

saker. Det kan vara väldigt svårt att förklara olika berättelser från olika personer och istället 

så har man då satt ett namn på alla de personerna. Man har med andra ord satt namnet Jesus 

på alla goda individerna och goda handlingar gjord av andra människor så att det bildar en 

idealperson (Julia). 

 

Sammanfattning 

Endast Mikael och Kristoffer svar hade samma utgångspunkt i att beskriva Jesus, vilket var att 

beskriva honom som en trevlig person. De andra Sara, Julia och Hampus hade en annan 

uppfattning och syn på Jesus. Saras fokus låg mer att beskriva vem Jesus var och inte vem han 

är vilket var intressant då Svenska kyrkan bekänner Jesus som levande. När Julia fick frågan 

vad Jesus var för henne fokuserade hon på att beskriva Jesus i dåtid men hade även en ovanlig 

syn på namnet Jesus. Hon ansåg att Jesus mer var som ett begrepp för fler personer och inte 

ett namn på en person. Hon utgick från att man har i historien velat skapa en idealperson som 

människan kan ha som förebild för hur man ska leva. Detta kom att prägla hennes svar genom 

hela intervjun. Hampus som från början beskrev Jesus som en skugga ändrade sin bild i 

intervjun till att beskriva honom som en person, och antydde på att det verkade finnas ett stort 

utrymme till för tolkning. 
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7.2 Jesus som Guds son 

En av beskrivningarna som trosbekännelsen använvänder för att beskriva Jesus är Guds son. 

Begreppet omnämns även  i både GT och NT.  Evangelierna nämner alla begreppet Guds son. 

Markusevangeliet (1:1) börjar med ”Här börjar glädjebudet, om Jesus Kristus, Guds son.” 

Lukasevangeliet (1:35-36) återberättar när Maria får budet av att hon ska bli havande. Ängeln 

sa då ”[…]Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför 

ska barnet kallas helig och Guds son”. Matteusevangeliet (16:16) beskriver Simon Petrus säga 

till Jesus “Du är Messias, den levande Gudens son.” Johannesevangeliet (11:27) berättar om 

Marta och hennes övertygelse som hon berättar för Jesus “Jag tror att du är Messias, Guds 

son, han som skulle komma hit till världen.” 

 

I trosbekännelsen står det “Vi tror på Jesus Kristus, hans [Guds] enfödde son” (Den svenska 

psalmboken, 2005). Vad som blev intressant till detta var att se på hur mycket ungdomarna 

kunde om Guds son och om de också, likt läran, gjorde en direkt koppling till Jesus. 

 

Ungdomarna blev frågade om hur de såg på begreppet och deras svar kom att skilja sig 

markant. Endast två av ungdomarnas nämnde explicit Jesus när vi talade om Guds son.  

 

Alltså att vara Guds son är väl att man sprider ett budskap, vad Gud gör och så. Jesus gick ju 

runt i byarna, spred budskap, gav sjukvård och gav alla fattiga mat och grejer (Hampus). 

 

Det menas väl med att han skickade Jesus för att förlåta alla synder [...](Mikael) 

 

Hampus beskrev att Guds son vara en person som utför vissa gärningar. Han antydde, liksom 

Julia ansåg om begreppet Jesus, att Guds son inte nödvändigtvis behöver handla om Jesus 

utan snarare om handlingar som personer utför. Julia och Hampus skiljer sig dock åt på den 

punkten att Julia verkar hålla sig till det historiska gärningar medan Hampus svar går att tolka 

mer som att Guds son kan verka idag. Sara beskrev aldrig hur hon såg på begreppet men 

poängterade att det var någon var skickad av Gud. Mikael kopplade Jesus explicit till 

begreppet Guds son, och menade att Gud skickade honom för att förlåta alla synder.  

 

Kristoffer, som beskrev Jesus som en “schysst snubbe”, var trevande i sitt svar gällande 

begreppet men beskrev tillslut att det är någon liknande Gud, fast i mänsklig form.  
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Guds son, det är väl någon jag skulle säga är som Gud fast befinner sig här fysiskt ibland oss 

i mänsklig form (Kristoffer) 

 

Kristoffer visade på en viss förståelse för sambandet mellan Gud och sonen, att Guds son är 

Gud själv i mänsklig kropp. Han tillskriver begreppet, till skillnad från de andra, en specifik 

person, Gud i mänsklig form. 

 

Julia som ansåg att Jesus är ett begrepp, skapad av olika goda gärningar som gjorts av andra, 

beskrev begreppet lite mer komplicerat. 

 

Guds son skulle kunna beskrivas som folk som funnit ro genom att lätta på sina tankar hos 

Gud. Denna ro ger i sin tur mer fokus att tillsammans med Gud fokusera på andra människor 

och hjälpa dem i deras problem (Julia). 

 

 

Julia beskriver Guds son som ett uppnåeligt tillstånd. Detta tillstånd uppnås genom att man 

lägger sina tankar hos Gud. Vidare förtydligade hon: 

 

Guds son kanske då är de fysiska resultaten av att tala eller be ihop med Gud. När du vågar 

lätta och ta hand om dig själv så kan du i fysisk form gå ut och hjälpa andra (Julia).  

 

Hon förtydligade här tillståndet, att vara Guds son var något som man enligt henne blir genom 

att kommunicera med Gud. Hennes svar kunde tolkas som att vem som helst, som kunde 

kommunicera med Gud och lättar på sina tankar kan bli Guds son. Jag frågade därför om det 

var det hon själv ansåg, hon svarade då: 

 

I princip ja, så skulle jag väl kunna säga (Julia). 

 

Det intressanta i hennes beskrivning av Guds son är hennes tveksamhet i hennes svar. Det 

kändes som att hon letade efter ett teologiskt korrekt svar och att hon inte hade något färdigt 

svar på frågan. 

 

Sammanfattning 

Ungdomarna visade sig inte ha en enhetlig syn på begreppet Guds son. Killarna syn visade sig 

dock vara mer överensstämmande med kyrkan än tjejernas. Killarna beskrev Gud i mänsklig 

form, Jesus som förlåter alla synder och Jesus som sprider budskap, hjälper fattiga och utsatta 

som alla är exempel på olika delar i Bibeln. Sara beskrev aldrig en tydlig bild av Guds son, 
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mer än att den var skickad av Gud. Julia, liksom Sara tenderade att förminska Jesus existens 

genom att ta bort honom den speciella roll han har för religionen. Endast två av ungdomarna 

nämnde explicit namnet Jesus med Guds son vilket kan vara en indikation på att det antingen 

är svårt för dem att koppla ihop de två, eller att det var vedertaget för dem. Ord som “väl” och 

“kan vara” och “kanske” indikerade en viss osäkerhet till begreppet något som inte bara kom 

att prägla deras svar gällande Guds son. 

 

7.3 Jungfrufödsel eller mänsklig befruktning? 

Efter att ha tagit reda på hur ungdomarna såg på begreppet Guds son ansåg jag det sedan 

intressant att se på hur de trodde att Jesus blivit född. Jag hade innan intervjuerna en hypotes 

om att ungdomarna skulle ta upp jungfrufödseln när vi väl berörde Guds son, detta skedde 

dock inte.  

 

När vi pratade om Guds son nämnde både Sara och Mikael att det var någon som var 

skickad/sänd av Gud. Deras syn på vad detta innebar visade dock skilja sig åt. Till frågan hur 

de såg på jungfrufödseln svarade de: 

 

Ja, alltså om det skulle vara Guds barn så måste det ju vara så [jungfrufödsel]. För han 

[Gud] kom ju inte ner och befrukta henne så ja, det blir logiskt i tron (Mikael).  

 

Jag är ju lite naturare av mig så jag tänker att [...]. Alltså jag tror att Jesus var en människa 

så som alla andra. Det var liksom mänsklig befruktning men jag fastnar inte vid de grejerna 

och tycker det är viktigt, för det viktigaste är budskapet (Sara). 

 

Kollar vi till deras svar med hjälp av kognitionsvetenskap kan vi finna intressanta mönster. 

Sara tar i sitt svar in så kallade tidigare tankestrukturer exempelvis att för att ett barn ska 

födas måste det ske ett samlag, detta tenderade dock att gå emot den teologiska läran. Mikael 

utgick dock från den aktiva premissen att Jesus är Guds son och är därför född via 

jungfrufödsel, en vad Barrett (1999 se Slone 2004:10) kallar off-line representation. Sara 

tenderade dock att göra en så kallad online representation där hon som sagt, tar in befintliga 

tankestrukturer in i den aktiva premissen. Hon har alltså svårare att släppa tidigare 

erfarenheter av att en födsel kräver samlag. 

När Sara sedan bads att förtydliga vilket budskap som hon ansåg att berättelsen förmedlade 

svarade hon: 
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Alltså jag tror att det var symbolen för att Jesus skulle vara ren. Det var viktigt på den tiden, 

det var ett under om det var jungfrufödsel, så jag tror lite att det är därför det beskrivs så. 

Man får tänka sig in i den tiden, om Bibeln hade skrivits idag tror jag inte att det hade 

beskrivits som jungfrufödsel (Sara). 

 

Sara tolkar alltså jungfrufödsel utifrån tidigare föreställningsvärldar, där renhet kopplas 

samman med jungfrulighet. Hon ansåg därför att dogmer inom traditionell kristendom då blev 

tidsberoende och reviderbara. I det blir jungfrufödseln som berättelse i Svenska samhället inte 

relevant, då samhället i Sverige 2018 inte ser på oskuldhet som en typ av renhet.  

 

Hampus syn på jungfrufödseln gavs med kortare eftertanke. Han ansåg att jungfrufödseln 

hade skett då han inte hade hört någonting annat.   

 

Jag har inte fått höra något annat. Man har ju inte sett något i historien att det var någon som 

sprang iväg, typ Jesus pappa. Om han skulle funnits så har man inte fått höra om honom 

heller, förutom Gud då. Han är ju Guds son (Hampus). 

 

Jag blev fundersam när han poängterade att man i historien inte hade sett någon som skulle 

kunna vara Jesus pappa. Detta då Maria i Bibeln var trolovad med en man vid namn Josef. 

När jag väl frågade honom om detta verkade han inte första vad jag menade. Han blev osäker 

och obekväm så jag bestämde att gå vidare med intervjun. Det var en något spännande 

reaktion då det verkade som att Josef inte var med i Hampus framställning av Jesus och hans 

familj. Det kan mycket väl vara så att Hampus inte kunde, i detalj, återberätta historien om 

Jesus liv men ändå att acceptera den traditionella förståelsen av jungfrufödseln, i form av vad 

man kan tolka ett teologiskt korrekt svar. Detta indikerar en viss tilltro till den läromässiga 

auktoriteten. Det intressanta blir då också att se på vilka detaljer som faller bort. Hagevi 

(2009:288) som studerade normöverföring mellan religionerna lyfte den mindre 

konventionella utbildningen i skolan som något centralt i återberättelser av historier. Eftersom 

den har omvandlats till en multireligiös religionskunskap kan detta också minska det allmänna 

religiösa minnet. Detta har kanske lett till att det religiösa minnet om Maria och Jesus inte 

längre, för alla, innefattar Josef. I nästa del berättar Hampus mer om sin vetskap av historierna 

om Jesus. 

 

Kristoffers återberättelse av jungfrufödseln är till viss del i linje med kyrkans lära men han 

tenderade att som Sara utgå från tidigare tankestrukturer.  
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Ja det var en ängel som sa till Maria att hon skulle föda barn, ehm ja med Josef, det är väl 

det jag vet egentligen (Kristoffer). 

 

Till skillnad från Mikael utgår Kristoffer, liksom Sara, från två olika premisser, en teologisk 

och en naturvetenskaplig. Även Kristoffer har svårt att släppa det i samhället dominerande 

tankestrukturerna kring hur barn blir till. När han sedan fick frågan om han trodde på 

jungfrufödseln svarade han att det inte kändes logiskt. 

 

[...] känns ju ändå lite ologiskt, jag har väldigt logiskt tänkande så jag får inte riktigt ihop 

det. Man har lärt sig hur det går till när man skaffar barn liksom. (Kristoffer). 

 

Det blev uppenbart svårt för Kristoffers att frångå samhällets dominerande uppfattning kring 

hur ett barn blir till. Hans lösning blev att förstå det hela som att det gudomliga ingripandet 

kring Jesus födelse endast skedde vid bebådelsen och inte vid den biologiska befruktningen. 

 

Julia, som innan beskrev Jesus som ett samlingsnamn för goda gärningar, betonade att 

historien om jungfrufödseln, nödvändigtvis, inte behövdes beskrivas som sant. 

 

Alltså jag har verkligen typ samma syn på varenda berättelse. Det behöver inte nödvändigtvis 

ha hänt utan det är så olika på hur man ser på det. Alltså jag har inte tänkt på jungfrufödsel på 

det sättet. Om jag säger att jag inte tror att det är möjligt så skulle jag säga lite för mycket [...] 

Alltså jag vet inte, jag har ju aldrig bevittnat något sådant och därför kan jag inte säga om det 

har hänt eller inte. Jag känner att kärleken till barnet fanns ju fortfarande både från Maria och 

från Josef så då spelar det ingen roll, det handlar väl mer om kärlek där kan jag tänka (Julia).  

 

 

För henne verkade inte jungfrufödseln ha någon betydelse alls. Hon tar ingen ställning till om 

det kan ha skett eller inte, men påpekar också att det inte spelar någon roll eftersom att hon 

ansåg att det handlade mer om Marias och Josefs kärlek.  

 

Sammanfattning 

Endast två av fem ungdomar erkände jungfrufödseln men endast en av dem gjorde en 

koppling mellan Guds son och jungfrufödseln. Ungdomarna tenderade att ha svårt med att få 

ihop jungfrufödseln och frångå samhällets etablerade tankestrukturer. Man kan se det tydligt 

om man ställer Mikael och Kristoffer mot varandra. Kristoffer betonade att historien blev 

logiskt genom tron, medan Mikaels beskrev sig som en väldigt logisk person och logiken, 
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som han utgick ifrån, berättade att den mänskliga befruktningen är det verkliga. Genom att se 

till det naturvetenskapliga och samhälleliga skapar det en kontradiktion, en kolliderade mellan 

två premisser, vilket visar sig göra det komplicerat för alla utom Mikael. Detta speglar sig 

även i Julias svar som betonar att hon varken kan säga om det hänt eller inte. Ungdomarna i 

denna undersökning visar att  Guds son, i den form född genom jungfrufödseln har en liten 

betydelse. Det verkar mer handla om renhet och Guds samt föräldrars kärlek till barnet. Guds 

son är dock, i viss uppfattning, en person som har blivit skickad av Gud, för att vägleda 

mänskligheten, dock verkar detta, enligt majoriteten av ungdomarna, inte skett via 

jungfrufödsel. Hur det ska ha skett verkar inte ha någon större betydelse. 

 

7.4 Jesusberättelserna, mirakel och gärningar 

Den apostoliska trosbekännelsen tar inte upp historierna om Jesus men historierna har så pass 

stor betydelse för den kristna tron blir det, för denna uppsats, intressant och relevant att belysa 

dem. Jag ville ta reda på två saker, dels vilka historier ungdomarna kunde återberätta men 

också om det fanns några berättelser som hade speciell betydelse för dem. 

 

När jag väl i intervjuerna frågade om historierna kring Jesus liv, uppkom en del tveksamheter. 

Vid frågan om de kunde återberätta någon av berättelserna gav killarna följande svar:  

   

Här pratar vi mycket om vatten och vinet eller vattnet blev till vin och sen att en liten 

brödbit blev jättemånga brödbitar (Hampus). 

 

Alltså jag är inte så jätte insatt i Bibeln men det är nog ehm nä, jag kan inte komma på 

något som är speciellt (Kristoffer). 

 

Man har ju hört alla 120 gånger men de fastnar ju inte [skratt] Alltså det enda som riktigt 

fastnar, för att man snackar väldigt mycket om det i kyrkan med konfirmanderna, är när han 

går på vatten och när han återuppstår (Mikael). 

  

Deras svar kom att förvåna mig lite, de enda berättelserna som tre manliga 

konfirmationsledare i Svenska kyrkan kunde berätta ytligt om, var vatten blir till vin, en 

brödbit blir till många, att Jesus går på vatten och att han återuppstår. När jag väl bad Hampus 

att utveckla vad de berörde mer specifikt när de talade om bröd och vin samt att en brödbit 

blev jättemånga brödbitar kunde han inte det. 
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Ska jag vara ärlig så har jag faktiskt glömt bort det mesta [...] för när det är sådana 

föreläsningar planerar vi ledare lite annat[...] Vi gör ju annat och då blir det att man inte 

repeterar det (Hampus). 

  

När han var konfirmand själv fick Hampus repetera historierna, men nu när han blivit ledare 

var han inte med på undervisningen och hade glömt vad de handlade om. Detta indikerar att 

berättelserna inte har jättestor betydelse för hans tro men också att kyrkan inte verkade 

prioritera undervisningen för sina ungdomsledare. Kristoffer som gick i samma kyrka verkade 

inte heller se berättelserna om Jesus särskilt relevanta. Inte heller verkade Mikael se stor vikt 

vid dem. Mikael berättade att han hört historien 120 gånger men att de aldrig fastnade. Vad 

som blir intressant att se till är hur kyrkorna fokuserar på sina ledare och deras kompetens om 

den kristna tron. Whitehouse teori om kognitiv optimaleffekt och uttråkningseffekt kan 

beskriva en möjlig förklaring till killarnas svar. Som nämnts tidigare studerade Whitehouse 

hur lärda överförde information och om de inte övervakade lekmännens tolkningar tenderade 

dessa att skilja sig från läran. Övervakades de dock för hårt kunde det resultera i att 

lekmännen övergav läran. Eftersom Mikael beskriver sig ha hört historierna 120 gånger 

uppfattar jag det som att han fått höra det en hel del, och kanske på fel sätt så han själv inte 

kommer ihåg något. Ett, enligt mig, möjligt exempel på en så kallad uttråkningseffekt. Vidare 

visade, speciellt Hampus på att han fått bristfällig undervisning vilket skulle kunna beskriva 

hans uttalande på att Jesus var en skugga. Liknande parallell kan vi göra med Kristoffer när 

han beskriver Jesus vid en ängel längre fram när intervjun berörde Jesus uppståndelse. 

 

Senare i intervjun när jag frågade Mikael om det fanns några under om Jesus som han kunde 

och som betydde något för honom svarade han: 

  

Han fick någon att återuppstå eller det är väl det jag kan, det blir väl någon stress så man 

tänker att det är något förhör såhär (Mikael). 

 

Då han beskrev att han kände sig stressad av frågan gav jag en snabb beskrivning av olika 

mirakler som beskrivs i Bibeln. Därefter frågade jag om han trodde att dessa hade skett, han 

svarade då liknande som Sara och Julia innan. 

  

Alltså jag brukar tänka på dessa berättelser som metaforer för saker liksom, att du ska göra, 

så jag har liksom aldrig tänkt på det som han gjorde det utan det är mer att jag försöker ta 

någonting från berättelserna och sedan ta med det liksom (Mikael) 
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Precis som Sara och Julia när de pratade om jungfrufödseln använder Mikael en förklaring om 

att historien är en “metafor” för något. Historierna symboliserar ett underliggande budskap 

som en ska ta fram och använda sig av, dock kunde han inte återge någon specifik berättelse. 

 

Tjejerna valde att återge andra berättelser och jag fick intrycker om att de verkade ha pratat 

kring dessa mer än pojkarna. Sara återberättade en del olika skeenden i Jesus liv.    

 

Jesus pratar med tullindrivare, han pratar med utsatta kvinnor, han pratar med sjuka, han rör 

vid de döda och går emot de sociala reglerna. Han försöker verkligen inkludera alla (Sara). 

  

Hennes fokus låg på historierna där Jesus hade en påverkan på det sociala. Hon pratade om 

berättelser där Jesus hjälper någon, men betonade dock inte när Jesus botade en blind man 

eller fick fem bröd och två fiskar att räcka till femtusen personer. När jag sedan frågade henne 

om det fanns någon berättelse som var speciell för henne fortsatte hon: 

 

Jag tänker på äktenskapsbryterskan, hon har syndat med en annan man och någon drar 

henne framför Jesus fötter. Hon ska då stenas för det står i lagen, men Jesus sätter sig ner på 

marken och ritar lite och säger “den som är fri från synd skall kasta första stenen”, och så 

går alla. Jag tycker den berättelsen är jättebra (Sara). 

 

Vad jag såg som intressant var att inga av berättelserna hon tog upp innehöll någon gudomlig 

mystik. Jag frågade henne därför varför hon lyfte äktenskapsbryterskan som speciell för 

henne. Hennes svar kom inte som en förvåning. 

  

Den säger dels att man är så snabb att döma andra för att dölja det man själv har gjort, man 

lägger gärna skulden på någon annan. Sedan visar det mycket med förlåtelse också. Det här 

barmhärtiga som betonas, det som måste finnas. Ingenting kommer ut av blodshämnd, 

ingenting gynnas av det, han lämnar det som har hänt bakom sig. Jag tror att han ansåg att 

“vi har också syndat därför kan vi inte beskylla henne” (Sara). 

  

Sara verkar återigen utgå från samhälleliga tankestrukturer och lägger därför endast vikt vid 

berättelser där Jesus visades utifrån sociala kontexter och exempelvis inte när han gick på 

vatten eller uppstod från det döda. Julia verkade vara inne på samma spår. 

  

Den bibeltexten som jag tänker oftast på är de här metaforerna eller typ visdomsorden eller 

saker man bara skall lära sig av så tänker jag ofta på den här kvinnan som skulle stenas. Att 

den som är helt syndfri skall kasta första stenen, det är en sådan text som jag verkligen 
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anser vara sann, att ingen är ju syndfri. Man ska ju inte straffa någon annan när man själv 

har gjort dåliga val. Det är en sådan text som verkligen har satt sig, att där borde man lyssna 

på Jesus, för där sa han någonting som var väldigt bra. (Julia). 

  

Både Sara och Julia kunde relatera till historien om äktenskapsbryterskan, att en person får 

några som beskyller en annan att tänka efter, vilket jag anser är en allmän moralisk åsikt. 

Frågan är också om berättelsen används mycket i undervisningen då både Sara och Julia 

återberättar samma berättelser eller om det är den som är lättast att förstå och ta in. Vid frågan 

om det fanns någon berättelser som hade extra betydelse för Julia lyfte hon Jesus vandring på 

vattnet. 

  

När jag var yngre så blev jag så otroligt förundrad av att Jesus gick på vatten. När jag var 

typ såhär sex, sju så skulle min bror konfirmera sig och då höll han på att skoja med sina 

kompisar om att de var Jesus och kunde gå på vatten. När jag hörde det blev jag helt 

amazed, “kunde Jesus gå på vatten”? Sen sa min mamma, som aldrig varit troende, att det 

kanske handlade om tidvatten. Att Jesus gick på ett ställe där det vanligtvis var vatten men 

just då var det mindre vatten så man kunde gå där. Folk på den tiden kanske inte förstod det 

hela och kallade honom för magisk eller helig. Det är en sådan sak som förtydligar 

perspektiv, när jag fick höra det så tänkte jag inte “nu finns det ingen Gud på grund av det” 

utan mer att det finns en förklaring och att andra fortfarande tror på miraklet (Julia). 

 

 Hon lyfte här sin fascination över miraklet, men när hennes mamma gav en möjlig hypotes 

som stämde mer vid en samhällelig syn på människan ansåg hon att hennes förståelse ökade. 

En förståelse till att folk kunde tro på miraklerna. Det hon antyder på var att det måste finnas 

en förklaring till mysteriet annars går det inte att tro på. Jag bad henne att förtydliga 

ytterligare. 

   

Det var inte så att jag tänkte att, aa okej forskning förklarar allting och nu finns det ingen 

Gud på grund av det alltså, det var inte den tanken jag fick utan jag började istället se 

historien som en metafor, jag vet inte riktigt men att folk tror på det även om det finns en 

förklaring (Julia). 

  

Hennes mamma, genom att ge en alternativ tolkning som stämmer mer överens med den 

verklighetsbild som domineras i samhället fick henne att tänka att historien inte behöver ha 

hänt utan användes som en “metafor”. På så sätt kunde hon förstå att folk kan tro på något 

övermäktigt även fast den finns en förklaring, en förklaring som liknar det samhälleliga. 
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Jag såg det då intressant på hur hon själv såg på Jesus vattenvandring och frågade henne 

därför om hon trodde att Jesus gick på vattnet. 

  

Jag kan tro att han gick på vattnen, som sagt jag tror inte att detta är fakta att det har hänt på 

det sättet nödvändigtvis, det kan också bara varit berättelser eller myter som folk bara har 

känt till och berättat. Att de levt kvar kan vara för att det väckt en känsla, att det levt kvar 

då människor kände att det hade varit så mäktigt om det var någon som kunde gå på vatten 

(Julia). 

 

Då hon tidigare i intervjun lyfte att Jesus var ett samlingsbegrepp för flera olika personer och 

att hon såg alla historier om Jesus som “metaforiska” (symboliska) förvånar det inte att 

hennes tolkning av att Jesus gick på vattnet möjligtvis var en folksaga. Hon förtydligar 

därefter vilken symbolisk betydelse berättelsen hade för henne. 

 

Tillexempel min bakgrundsbild på telefonen är när Jesus gå på vatten och sträcker ner sin 

hand genom vattnet för att dra upp någon. Jag har tänkt att Jesus i det fallet kanske är 

självkänsla, självförtroende och styrka. När man har sjunkit ner under ytan så måste man få 

hjälp uppifrån att dra sig upp. Då är det de här tankarna och metaforerna som att Jesus gick 

på vattnet och drar dig upp och hjälper dig (Julia). 

 

För Julia verkar inte miraklerna har skett. När hon pratar om dessa beskrevs de som 

“metaforiska” eller symboliska för något annat men när det handlar om att Jesus visar sin 

mänskliga sida behövs ingen ytterligare beskrivning. Detta gäller även Sara, och det är tydligt 

att de utgår ifrån samhälleliga tankestrukturer.  

 

Sammanfattning 

De tre killarna i undersökningen visade på väldigt lite vetskap om historierna. Mikael hade 

hört dem 120 gånger men känner ändå att de inte fastnat. Hampus sa sig glömt bort vad 

berättelserna handlade om men kunde ändå nämna några. Detta var för att han inte fått höra 

berättelserna eller prata om de på längre då han som ledare inte var med under 

bibelundervisningen. Kristoffer beskrev sig inte vara så jätteinsatt i Bibeln vilket också kom 

att visa sig när vi väl sedan pratade om Jesus uppståndelse. Sara och Julia tog båda upp en 

specifik berättelse, äktenskapsbryterskan. Denna historia verkade greppbar för båda, detta 

möjligtvis då den påvisar en stark samhällelig moralisk ståndpunkt. Julia tog även upp Jesus 

vandring på vattnet och lyfte det som en symbolisk berättelse. Hon beskrev ytan som en typ 
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av normalt mentalt stadie som man ibland kan hamna under. När man väl gör det finns Jesus 

där som en hjälpande hand att dra en upp. 

 

7.5 Korsfästelsen 

De avslutade orden om Jesus i trosbekännelse lyder: 

 

Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje 

dagen uppstånden igen från det döda, uppstigen till himmelen, sittandes på allsmäktig Gud 

Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.  

(Den svenska psalmboken med tillägg, 2005) 

I sina intervjuer hade tjejerna lättare att utveckla sina svar om berättelserna kring Jesus liv än 

killarna. Vad jag dock fann intressant var att ingen ungdom tog upp berättelsen om 

korsfästelsen eller uppståndelsen. Detta då det är två mycket centrala berättelser i kristen tro, 

för de kristnas själsliga räddningen och förlåtelsen. Då ingen av de fem ungdomarna kopplade 

något direkt till korsfästelsen och uppståndelsen, valde jag därför att fråga specifikt om dess 

händelser. 

 

Hampus som innan hade sagt att han glömt det mesta om berättelserna började han trevande 

beskriva händelseförloppet om Jesus korsfästelse bit för bit. 

Jaa det var väl en kung såhär, med omröstning om Jesus skulle släppas eller om Barabbas 

skulle släppas, men han åkte upp på korset (Hampus). 

 

Jag fortsatte att fråga vad som hände efter att han åkt upp på korset. 

 

Nä men då var det en av de som ville vara den snälle så han börja prata gott om Jesus. Sen 

var det någon som ansåg att han förtjänade de (Hampus). 

 

Något som stämmer överens med Lukasevangeliet (23:39-43) då en av de förbytarna som 

korsfästes vid Jesus sa ”[…] Är inte du Messias? Hjälp då dig och oss.” Men då tillrättavisade 

en annan och sa ”Är du inte rädd för Gud, du har fått samma straff”. Hampus fortsatte sedan: 
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De begravde honom i ett uppbyggt stenröse och så kom det män och smörjde in honom 

innan han dog. Vissa kvinnor gick och smörjde honom och så en dag var han borta 

(Hampus). 

 

Här kan Hampus har syftat på olika delar ur Bibeln. Han fick enligt Lukasevangeliet (7:36-50) 

sina fötter smorda utav en av fariseerna, dock inte i samband med korsfästelsen. Efter hans 

begravning förberede Maria från Magdala och Jesus mamma Maria kryddor för att göra en 

smörning av Jesus. Men när de väl om till graven hade stenen rullats undan och Jesus var inte 

där (Mark 16:1-9). Jag blev intresserad på hur han trodde att uppståndelsen gått till så jag bad 

honom förtydliga hur Jesus en dag kunde vara borta. Jag trodde att han skulle beskriva det 

med att han uppstått, men jag fick istället ett svar som förvånade mig. 

 

Det känns mest som han ångade (kan inte höras) eller så [...](Hampus). 

 

Det intressanta är att han beskriver Jesus ångades, eftersom att det inte är något som beskrivs i 

berättelserna. Det blev återigen tydligt att kyrkan han möjligtvis tillhör inte har koll på hur 

ledarna tolkar berättelserna. 

 

Kristoffer hade större problem att återberätta något från Jesus korsfästelse och uppståndelsen. 

Han var osäker på historien och jag valde därför att beskriva historien för att specifikt fråga 

om uppståndelsen. Han verkade dock osäker och det märktes att har inte reflekterat om just 

detta. 

 

Jag tror att det var väl hans pappa Gud som då, jag vet inte, var med på något vis liksom. 

Nee jag vet faktiskt inte men jag tror att det är något med Gud och [han] gör någonting så 

blir han levandes igen (Kristoffer). 

 

När jag sedan frågade honom om han kunde förtydliga hur han blev levande svarade han: 

 

[...] han blev ängel och åkte upp själv liksom (Kristoffer). 

 

Mikael chockades när jag frågade om han kunde återberätta något om Jesus korsfästelse och 

uppståndelse, han svarade endast: 

 

Oj (Mikael). 
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Efter att ha förklarat att jag endast ställde frågorna för att se vad som var relevant för de jag 

intervjuade började han beskriva korsfästelsen utifrån en film de kollade på med 

konfirmanderna. 

 

Man har ju kollat på den här filmen med konfirmanderna, jag kommer inte ihåg vad den 

heter men det är en film vi ser på. Då går han [Jesus] med korset så det är när han går upp 

till den här kullen och sedan ligger där död och återuppstår efter tre dagar. Det är väl mer 

det jag kan (Mikael). 

 

Det som utmärker sig i Mikaels svar var att han inte verkar insatt i korsfästelsen. Han avslutar 

också meningen “det är väl mer det jag kan” och jag upplevde att han svarade på frågorna likt 

ett läxförhör. Jag såg det dock ändå som relevant att fråga gällande uppståndelsen då Mikael 

var den enda som accepterade jungfrufödsel som sanning. Jag frågade hur han trodde att 

uppståndelse gått till, vad som förvånade mig var att han inte beskrev detta lika lätt som 

jungfrufödseln. 

 

oj ehm, jag har faktiskt ingen aning, men det finns ju hur mycket som på alla de här 

historiekanalerna som history channel där de snackar om hur det kan vetenskapligt gått till 

ehm men egentligen jag har ingen aning (Mikael). 

 

Kritik kan naturligtvis ges till min formulering av fråga, dock förvånar det mig att Mikael inte 

säger sig vara ovetande om hur det kan ha skett och använde det argument som har lyfte i 

samband med jungfrufödseln, att det blev logiskt i tron. Istället verkar han leta efter ett svar, 

ett teologiskt korrekt svar, eller mer ett samhälleligt korrekt svar. 

 

När jag bad Sara att berätta om Jesus korsfästelse och uppståndelse lyfte hon en intressant 

syn. Sara som genom intervjun betonade Jesus som en människa började tillskriva mystik till 

honom.  

 

På ett sätt, jag tror verkligen att när han dör är det verkligen då som det omänskliga börjar 

verka. Jag tror inte att han har gjort några magiska under, det tror jag faktiskt inte riktigt på, 

till att han dör. Jag tror att han återuppstår och det är jättekonstigt, men det är därför det 

heter tro (Sara). 

 

Varför hon kunde acceptera miraklet kring Jesus uppståndelse men inte de andra miraklerna 

beskrev hon som jättekonstigt. Hon kunde däremot beskriva hur hon tolkade vad 

uppståndelsen menades med, hur Jesus uppstod. 
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Jag tror inte att han reser sig ur graven och sedan går igen, däremot tror jag lugnt på att ett 

medvetande kan återvända är det snarare det jag tror på (Sara). 

 

Hon använder intressanta böjningar i denna beskrivning, hon börjar först med att beskriva att 

hon inte tror att Jesus reste sig och gick, sen går hon in på att hon tror på att ett (vilket som 

helst) medvetande kan ”återvända”. Hennes formulering antydde alltså inte hur specifikt Jesus 

uppstod, däremot tror hon inte att han uppstod genom att resa sig och gå. En annan intressant 

aspekt med svaret är att hennes beskrivning på ett medvetandes uppståndelse påminner 

mycket om moksha eller samsara den hinduiska och buddistiska filosofin om själens 

uppståndelse (Jacobsen 2002:59; Jakobsen 2004:30). Vidare förtydligade hon detta 

ytterligare: 

 

Det är Jesus som återvänder men man vet inte som vilken gestalt, det kan jag dock inte 

svara på. Men Jesus medvetande finns där och Jesus ande liksom, han är där men när det 

gäller vilken kroppsform så känner jag att de är bara de som är nära honom som är 

pricksäkra och vet att det är Jesus som är här (Sara). 

 

Hon beskriver här ytterligera saker som liknar den buddistiska och hinduiska filosofin om 

själens uppståndelse. Men jag vill även lyfta att hennes svar, till viss del stämmer överens 

med evangelierna. Lukas (24:13- 17) berättade exempelvis att Jesus visade sig i en skepnad 

som ingen kände igen. Dock kan vi inte läsa av intervjun om det var det Sara menade. Det kan 

dock ge en möjlig förklaring till varför hon uttryckte sig på det sättet hon gjorde och behöver 

inte nödvändigtvis vara inspirerat av hinduisk och buddistisk filiosofi. 

 

Julia betonade det hela som symboliskt. 

 

Jag tycker att [historien] är ganska metaforiskt, det finns liksom en kraft och styrka kvar 

hos en person. Det ingen roll hur sårad man är egentligen för att man kanske [...] Men 

samtidigt så där kan det väl vara så med att uppståndelsen inte var så att Jesus dog för evigt. 

Han lever kvar hos oss för allt det han gjorde, att då en sten framför en grotta [en symbol 

för det] att han ligger kvar, instängd där, kvar för oss att vända oss till (Julia). 

 

Hon leta fram ett svar i sin förklaring hur hon ser på det. Jag vill därför tolka detta försiktigt 

då det verkade som att hon letade fram ett teologiskt korrekt svar som skulle stämma överens 

med hennes tidigare uppfattning. Men vad som är tydligt är att hon inte verkar ha berört detta 

innan. Hon beskriver stenen förtfarande liggandes framför graven, vilket är spännande då i 
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alla evangelier blev stenen bortrullad. I Matteusevangeliet beskrivs Guds ängel komma ner 

och rulla undan stenen och i Markus-(16:4-5), Lukas-(24:2-3) och Johannesevangeliet (20:1-

3) beskrivs stenen vara bortrullad. Detta indikerar att, för Julia, verkar det som står i Bibeln 

endast vara symboliskt och används som en inspiration för egna tolkningar.   

 

Sammanfattning 

Endast en av ungdomarna kunde återberätta berättelsen om Jesus korsfästelse, vilket kan 

antyda på en bristfällig indoktrinering när det gäller berättelsen. I fallet med korsfästelsen 

kanske dock Jesus uppståndelse ses som mest relevant. Denna händelse är det som gör Jesus 

till det han är idag. Av Saras syn på Jesus som historisk gestalt är det intressant att lyfta 

hennes reflektion om att Jesus blev omänsklig i återuppståndelsen. När hon dock förtydligar 

det verkar det mer handla om medvetandets uppståndelse och inte nödvändigtvis en fysisk. 

För Kristoffer ingrep det övernaturliga och gjorde Jesus till en ängel som tog upp honom till 

himlen. Julia såg hela berättelsen som symbolisk till Bibeln och världen. Fastän Jesus har dött 

lever han kvar i berättelserna. Dock stannar synen på Jesus död vid begravelsen i stenröset 

och stenen ligger fortfarande framför Jesus grav. För Mikael verkar innebörden eller historien 

om Jesus korsfästelse eller återuppståndelse inte ha särskild stor betydelse. Hans reflektioner 

fylls i med en översiktlig återberättelse över en film de ser med konfirmationerna, gällande 

uppståndelsen lutar han sig åt vetenskapen för att hitta en förklaring där, en samhällelig 

tankestruktur. 

 

7.6 Syndernas förlåtelse 

Det sista som tas upp i trosbekännelsen och relevant för denna uppsats är syndernas förlåtelse 

  

Vi tror ock på den helige Ande, 

en helig allmännelig kyrka, 

de heliga samfund, syndernas förlåtelse, 

de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 

(Den svenska psalmboken, 2005) 

  

Genom Jesus kan människan få frälsning och frihet från synden, men för att kunna bli frälst 

måste människan inse att den är fången av synden (Rasmussen & Thomassen, 2007:309). 

Genom att tro på Jesus är människan med Kristus i anden och på så sätt fullt och helt med 

honom i hans herradöme. Detta gäller dock endast den inre människan, till det yttre är 

människan fortfarande märkt av synden som inte kan övervinnas i denna värld. Den yttre 
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förändringen kommer därför långsammare (Rasmussen & Thomassen, 2007:309). “Den 

viktigaste religiösa angelägenheten i protestantisk kristendom är att förmedla denna erfarenhet 

av synd och frälsning från synd till den enskilde troende” (Rasmussen & Thomassen, 

2007:310). Eftersom ungdomarnas syn på Jesus uppståndelse skilde sig så mycket åt ansåg 

jag det intressant att se om de såg sig träffade av synden och vad de ansåg om Jesus 

uppoffring för människans synd. 

  

För att få reda på vad ungdomarna ansåg började jag med att fråga dem om synden i 

allmänhet. Det var dock ingen av ungdomarna som verkade ha något fokus på det. 

  

Jag ser väl inte så mycket på synden jag ser mest det positiva i allting[…] synden är väl lite 

mer att man straffar sig själv nästan lite så (Hampus). 

 

Om jag gör något så tänker jag inte oj nu synda jag eller så de det gör jag inte (Kristoffer). 

 

Nä det gör jag inte jag kan väl tänka åh dåligt sagt (Julia). 

  

Jag tänker mer såhär rätt och fel att nu gör jag fel och att jag i fortsättningen ska göra så 

mycket bra som möjligt. Allt som är negativt ska inte göras typ (Mikael). 

  

Antingen så har jag syndat så mycket så att Gud ba aja, jaja. Men sen så tror jag att Gud vet 

redan om man ångrar det eller inte. Jag lägger inte så mycket tid på att oroa mig över det, 

jag kommer inte få reda på det förens jag dör ändå. Jag ger mig själv förlåtelse (Sara). 

 

 

De verkade mer poängtera en schism mellan gott och ont. Deras vetskap om att människan 

kan synda verkade finnas. De kände sig själva inte som syndare, man gjorde antingen rätt eller 

fel. Gjorde man fel så var det inte heller nödvändigtvis Gud som behöver förlåta en utan man 

kunde reflektera själv över sina misstag. Det verkade finnas någon association mellan synd att 

göra fel/ont. 

  

Kristoffer och Mikael gjorde en indelning på synden från småfel till allvarliga saker som 

exempelvis lagbrott. För Kristoffer skulle en person bli förlåten om den gjorde någon småsak, 

men om man skulle göra något allvarligare var det inte säkert att man skulle bli förlåten på 

samma sätt. Mikael nämnde att lagbrott var något som man kan klassificera som synd men 

inte småsaker. 
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Ehm jag tror att småsaker som inte är särskilt som inte är jätteallvarligt om man skulle göra 

något småfel sådär så, så tror jag att man kan bli förlåten och att alltså att man blir förlåten 

helt enkelt om man skulle göra något större som alltså något till exempel lagbrott eller 

någon form så ser jag det mer som något dåligt och man inte får samma förlåtelse så 

(Kristoffer). 

  

Alltså när man hör synd så tänker jag ju mycket på att det ska vara något såhär extremt fel, 

men egentligen så ska ju alla småsaker eller saker som inte är rätt då vara synd ju [som till 

exempel] att döda någon är ju obviously en synd då, men att liksom ja snacka skit om 

någon är inget man går runt och tänker på utifrån synden (Mikael). 

  

Mikael och Kristoffer tenderade, som innan, att återgå till den redan existerade 

tankestrukturen som de erhållit från samhället. Gör man ett lagbrott i Sverige blir man straffad 

av det med antingen böter eller inlåsning. Men att göra något mindre blir man inte straffad 

för. De utgick tydligt från samhälleliga tankestrukturer. 

 

  

Sara liksom Mikael och Kristoffer betonar även hon rätt och fel men ur ett annat perspektiv. 

  

Jag ser det lite som att Jesus lägger ner allt för människan. Människan är liksom inte ond 

men det kan lätt bli fel och det blir lätt att man upprepar samma misstag. Det ser man på 

historien, att vi drivs ibland lite för mycket av vårt hat och det här behovet av snabb 

tillfredsställelse, att hemskt känns bra i någon dag och vi ibland kan inte tänka bortom det 

men det ska kännas bra om tjugo år med (Sara). 

  

Sara beskriver människans tendenser till att tänka kortsiktigt och att man behöver någon som 

statuerar ett exempel vilket Jesus gjorde genom att dö. Han dog alltså för människans goda 

handlingar och inte dess synd. 

 

Även Julia kopplade synden till handlingar. 

  

Jag tänker väldigt mycket såhär att man mer ska tänka på vad man gör om man ser det som 

en synd för att det blir väldigt mycket mer negativt laddat (Julia). 

  

Att benämna en handling som synd gjordes för att påvisa ett tydligare allvar till handlingen. 

Synd blir alltså enlig Julia ett förstärkningsord mer än en teologisk betydelse. Hon lyfte sedan 

ett exempel om någon skulle vara otrogen. 
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Får jag reda på att någon har varit otrogen då blir det inte att jag tänker “å Gud personen 

syndade” utan mer “otroligt dåligt handlat, varför?” det är mer på det sättet.  Jag tänker inte 

att personen borde blir straffad, jag tänker mer att den personen borde ju tänkt till ordentligt 

(Julia). 

  

Gällande att Jesus dog för människans synd skilde sig svaren ytterligare från ungdomarna. 

 

Sara tog återigen upp att människan tenderade att lätt göra fel, att den drivs av hat och för att 

få en snabb tillfredsställelse så agerar de på hatet och det är då dåliga saker sker. 

  

Det leder till våra hatkänslor och vi blir aggressiva mot varandra och, vi splittras och när 

Jesus dör för oss så visar han att han försöker ta allt detta hat med sig […] han visar att “jag 

är villig att dö för att ni är sams, det att mitt liv spelar ingen roll” det är den stora bilden att 

om det är det som krävs för att allt ska funka så gör jag det (Sara). 

  

Jesus i sin korsfästelse statuerade ett exempel för att han visar sin villighet att dö, med andra 

ord dog han inte pga. människans synder utan för att människan ska bli sams. I Saras svar 

blev fokuset om synden för henne flyttat från det mentala till det fysiska. 

  

Mikael verkade vara lite osäker kring hur synden och Jesus död för världens alla synder 

förhåller sig till förlåtelsen. 

  

Jaa alltså jag skulle säga att det är som det låter, som att man gör någonting så blir man 

förlåten, för det står ju att alla kommer till himmelen princip för att vi 

redan är förlåtna. Men samtidigt känns det lite såhär ologiskt också för då skulle det ju vara 

skit samma hur jag gör? Jag tror att det stämmer att man inte ska göra skit bara för att man 

är kristen och tror att man är förlåten och har en garanterad plats så a (Mikael). 

 

Mikael gör här som Julia gjorde innan och reflekterar när han ger sitt svar, därför är det mer 

troligt att den försöker ger ett teologiskt korrekt svar. 

  

Det mest intressanta svaret kom dock från Kristoffer som på frågan om han trodde på Jesus 

uppoffring för människans synder svarade: 

  

Jag har inte hört det tidigare (Kristoffer). 
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Att han inte har hört att Jesus dog för människans och världens alla synder förvånar mig, detta 

då det är, enligt den kristna tron, den slutliga ultimata uppoffringen som räddar människan 

från synden. Det blev tydligt att synden inte verkade ha någon betydelse för honom. 

  

Sammanfattning 

Ingen av ungdomarna kände att de använde sig mycket av synd, eller kände sig själva som 

syndare. De likställde synden med allvarliga saker som, otrohet och lagbrott men skulle själva 

inte använda synd för dem utan mer ”dåligt handling”. Mytologin om att Jesus dog för 

människans synder var det en, Kristoffer, som inte ens hade hört det tidigare, vilket är ytterst 

intressant då det är en sådan central del i trons lära. Sara betonade vad hon tror Jesus tänkte 

när han offrade sig för mänskligheten, men nämnde aldrig synd utan att Jesus är mer ett 

statuerande exempel för människan om vad man ska göra. 

  

Synd, vad man kan läsa från den här undersökningen verkade inte vara relevant för 

ungdomarnas tro, inte heller att Jesus skulle ha offrat sig för dem. Dock finns en typ av 

uppfattning om att synd är starkt kopplad till dina handlingar. Jesus beskrevs av ungdomarna 

som ett statuerande exempel, som en eller som fler olika människor. De anser en sak 

gemensamt och det är att Jesus är en bra person som man ska efterlikna och som statuerar ett 

exempel för hur man ska vara och tänka. 

 

8 Analys/Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att få en inblick i ungdomstro, speciellt de ungdomar som 

tillhörde den Svenska Kyrkan. Jag ville undersöka om det fortfarande fanns de tveksamheter 

som jag själva upplevde att ungdomsledare hade i kyrkan när jag själv var 

konfirmationsledare. Jag vill alltså undersöka om ungdomar förklarade vissa mirakel med 

andra ord än de som står i Bibeln och om det fortfarande gjordes annorlunda tolkningar av 

berättelserna. Jag ville även se om det skulle finnas några mönster i ungdomarnas tankar kring 

tron.  

 

Då alla ungdomarna som medverkade i undersökningen hade varit aktiva i minst ett år inom 

ungdomsverksamheten och var aktiva ledare blev det extra intressant att se på deras syn.  

 

Intervjuerna gav mig intressanta insikter, alla deltagares svar skiljde sig från varandra, men i 

vissa fall berörde det samma sak och verkade utgå från samma tankesätt. Användningen av 
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tempus i sin beskrivning av Jesus, som antingen levande eller historiskt, var en av dessa 

utgångspunkter där två av ungdomarna tänkte lika och samtidigt gick emot kyrkans lära. Sara 

och Julia använde sig intressant nog av en dåtidstempus när det beskrev vem Jesus var, han 

hade funnits men beskrivs inte som nu levande. Det blev intressant att se hur de sedan började 

beskriva honom genom intervjun. Tjejerna såg inte bara Jesus som endast historisk utan, vad 

som kom att bli mycket intressant, som en helt vanlig människa. Enligt dem gjorde han aldrig 

några under/mirakel eller ansåg att han var född via ett. Killarna kunde dock acceptera undren 

och mystiken lättare än tjejerna, dock kunde de inte utveckla sina svar lika väl som tjejerna. 

Jag skulle vilja argumentera för att detta antyder på att de gjorde off-line representationer och 

gav teologiskt korrekta svar. Mikael som ansåg jungfrufödseln vara sann hade dock mer 

problem att beskriva Jesus uppståndelse och även beskriva några speciella berättelser från 

Jesus liv. Hampus, som i början av intervjun beskrev Jesus som en skugga tvekade ofta i sina 

svar kring Jesus, lika så Kristoffer som i slutet sa att han aldrig hade hört att Jesus dog för 

människans synder. 

 

De verkade som att ungdomarna inte kände till de bakomliggande berättelserna om Jesus och 

vilken roll han har i Bibeln. Den apostoliska trosbekännelserna är uppbyggt att den går genom 

de olika profetior som Jesus uppfyller från Gamla testamentet, något som jag är tveksam på 

att ungdomarna visste. Ser vi i till jungfrufödseln så verkar alla utom Mikael utgå från redan 

befintliga tankestrukturer som de fått från samhället, att barn blir till av samlag. Sara trodde inte 

att Jesus födelse var via jungfrufödsel. Hon ansåg att man beskrev Jesus födelse med 

jungfrufödsel eftersom att Jesus skulle vara ren, det var enligt henne viktigt på den tiden då 

texterna skrevs ner. Mikael verkade, som sagt, ha mindre problem att utgå ifrån de kristna 

premisserna och ansåg att jungfrufödseln blev logisk i tron. Kristoffer verkade röra sig mer 

abduktivt mellan den premiss som Sara och den som Mikael ställde sig bakom. Kristoffer utgick 

ifrån både från premissen där Gud är mäktig och skickar änglar men också en där det krävs 

samlag för att skapa ett barn. Han beskriver därför att Gud skickade en ängel till Maria för att 

berätta att hon skulle föda ett barn med Josef. Då Julia tolkade Jesus som ett samlingsbegrepp lade 

hon inte fokus vid jungfrufödseln och sa att det mer handlade om Marias och Josefs kärlek till 

barnet. Då Hampus inte hade hört något annat tog han det för sanning. Vad som är intressant att 

lyfta är att ingen av ungdomarna tog upp historien om Immanuel, den profetian från Jesaja (7:14) 

som Jesus, med jungfrufödseln, uppfyllde. Vidare hade ungdomarna problem att acceptera 

miraklerna, speciellt Sara som uttryckligen sa att hon inte trodde att Jesus hade utfört några under 

alls. Dock hade historien om äktenskapsbryterskan stor betydelse för både Julia och Sara. Båda 

ungdomarna tog upp historien och kunde båda ta den för “sann”. För dem var handlingen i sig det 
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centrala, att visa att ingen är syndfri. Varken Sara eller Julia fokuserade dock på att belysa 

berättelsernas koppling till Gamla testamentet. Exempelvis till Jesaia för att påvisa profetian om 

att Jesus är vad kristna kallar den utvalde. Ingen av ungdomarna använde sig heller av termerna 

Messias eller Kristus någon gång under intervjuerna. För ungdomarna som medverkade i denna 

undersökning verkade inte Jesus ha en roll som frälsare, räddare, förkunnare eller förmedlare utan 

mer en roll som förebild och lärare. Detta kan naturligtvis ha någonting med hur Svenska kyrkan 

speglar Jesus i konfirmationsundervisningen och hur de pratar om honom med de aktiva 

ungdomarna, något som skulle kräva vidare forskning för att fastställa.  

 

Hur ungdomarna resonerade kring Jesus och hur de tänkte när de väl gav sina svar kan beskrivas 

genom Barretts kognitiva forskning. Den säger att människan gör kognitiva paralleller mellan 

olika tankestrukturer när den ska komma på ett svar snabbt. Detta kallade Barrett (1999, se Slone 

2004:10) för online representation och påvisade att detta skedde speciellt när religiösa människor 

snabbt skulle ge ett svar om något övermänskligt. Ungdomarna tenderade att göra detta i en 

väldigt stor utsträckning. Ett tydligt exempel på en online representation som med betänketid blev 

en så kallad off-line representation, att man utgår från en premiss, var Hampus i hans syn på 

Jesus. När han var frågad att ge ett intuitivt svar till att beskriva Jesus gjorde han detta genom 

beskriva honom som en skugga. Vad han utgick från när han gjorde den beskrivningen frågade jag 

aldrig, men när han längre fram i intervjun kunde ge exempel på berättelser där Jesus handlade 

fysiskt bad jag honom förtydliga Jesus som en skugga. Premissen blev då att Jesus verkade med 

människor, bröt bröd och gick på vatten, vilket Hampus anpassade sitt svar till. Skuggan som han 

tidigare beskrev som Jesus ändrades till en kraft som hjälpte honom och Jesus fick då en mänsklig 

form. 

 

 

En till aspekt på ungdomarnas egen tolkning av Jesus och de teologiska betydelsen kan göras 

genom att använda Whitehouse (2004:270). Han upptäckte med sin forskning att lekmän 

tenderade att skapa egna trosuppfattningar och göra motintuitiva föreställningar intuitiva. Detta 

skedde så fort ungdomarna använde sig av ordet “metaforiskt” som i mer korrekt mening kan 

beskrivas som symboliskt. De berättelser som lyftes som metaforiska var oftast de som innehöll 

mirakel, som inte kunde beskrivas, det som kallas mysterium. Mikael när vi berörde 

jungfrufödseln accepterade dock det, han hade dock svårare att acceptera mysteriet kring 

uppståndelsen och försökte göra kopplingar till en dokumentär från history channel. Tvärtom var 

det för Sara som, när vi pratade om jungfrufödseln, ansåg sig vara naturare och argumenterade för 

att jungfrufödseln var en symbol för renhet. Dock när vi berörde uppståndelsen accepterade hon 

mysteriet och beskrev sig själv inte förstå det men förklarade det lätt med att det är väl därför det 
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heter tro. Vad man kan urskilja från ungdomarnas svar att de verkar ge stort utrymme till att tolka 

Jesus och hans innebörd. Det verkar ha skett en så kallad optimaleffekt, att ungdomarna gör egna 

tolkningar av berättelserna så att de ska passa in i deras befintliga tankestrukturer.  

   Thurfjell (2011:20-21) problematiserade att hans intervjupersoner stod med fötterna i två olika 

sociala kulturer, en som tillhör kyrkan där det exempelvis inte är konstigt att be till Gud, och en i 

den som tillhör det samhälleliga där det ses som konstigt att välja sig tillhöra Svenska kyrkan när 

man inte behöver. Personerna kände en viss typ av genans då det var svårt att bli accepterad i det 

samhälleliga för att tillhöra Svenska kyrkan (Thurfjell, 2011:20–21). Jag skulle vilja säga att den 

kristna tron från Svenska kyrkan tog skada eftersom folk valde att inte berätta att de tillhörde den. 

På liknande sätt tar kyrkans uppfattningar skada när vi ser på ungdomars kognitiva tankegångar 

och tolkningar av berättelserna. Som tillhörande i Svenskarna kyrkan och i det svenska samhället 

verkar ungdomarna välja att utgå ifrån sina samhälleliga tankestrukturer liksom Thurfjells 

intervjupersoner som valde att utgå ifrån det samhälleliga sociala normerna. Hur negativt eller 

positivt det är för den kristna tron är oklart men att ungdomarnas bild av Jesus på många håll inte 

stämmer överens med den kristna läran är svårt att argumentera mot om vi ser till denna 

undersökning.  

 

9 Avslutning 

Det blev tydligt att de mönster som jag upplevde på min tid i Svenska kyrkan fortfarande fanns 

kvar. Ungdomarna förändrar, anpassar och ändrar berättelserna och man väljer lite vad som är 

viktigast för en. Det verkar som att Svenska kyrkan inte erbjuder en typ av färdigpaketerad tro 

utan, väldigt öppet erbjuder ett religiöst smörgåsbord för en att plocka fritt från. Om det inte finns 

något på smörgåsbordet som fungerar för en är det fritt att tolka tills det gör det. Varför 

ungdomarna ges så stort utrymme till att tolka berättelser visar tyvärr inte denna undersökning. 

Något som dock är intressant för framtida forskning att fastställa. 
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I 
 

Bilagor 

 

Intervjuguide 
 

Teologiska Jesus 

• Berättelser 

• Vad kan intervjupersonerna om Jesus? 

• Vilka berättelser kan de? 

• Varför är det de berättelserna som de kan? 

• Rimligheten i berättelserna 

o Är det rimligt att han uppstådde eller hände det på ett annat sätt? 

o Vilken roll spelar Jesus död in i din tro? 

 

Profet 

• Var Jesus en profet? 

• Vad betyder odet profet? 

• Vad innebär det att Jesus var profet? 

  

Relation till Gud? 

• Vad menas det med en fader och son relation? 

• Har Jesus och Gud en relation liknande en mänsklig? 

 

Vardagliga Jesus 

 

Vem är Jesus för dig? 

 

Vad har han för betydelse för dig? 

• Var har du fått all information om Jesus, var har du lärt dig allt? 

• Om Jesus inte hade funnits, hade du fortfarande kallat dig kristen? 

 

Vad får du höra om Jesus i skolan? 

Har det påverkat hur du ser på Jesus? 

 

Pratar du ofta om Jesus? 

• Finns det någon som har ifrågasatt din tro (alt. relation) till Jesus? 

 

Är det något mer du själv skulle vilja ta upp? 
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