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ABSTRAKT 
  

 
Föreliggande uppsats har haft ett syfte som utgått i att undersöka svenska elevers 
religiositet.  Frågor som berörts är huruvida elever är religiösa eller icke-religiösa, samt 
hur de ser på sin egen religiositet. Uppsatsen har sökt att ta reda på om socialt 
bakomliggande faktorer kan påverka elevers religiositet. Uppsatsen har även ämnat ta 
reda på hur elever ser på skolans religionsundervisning i förhållande till sin egen 
religiositet eller icke-religiositet. Dessa frågeställningar har undersökts med hjälp av en 
kvantitativ enkätundersökning som gjorts i tre stycken 7-9 klasser i Kalmar stad. Studien 
visar att en majoritet av eleverna inte tror på någon sorts högre makt eller personlig Gud. 
De ser sig inte heller som religiösa. Resultatet visar också att de flesta elever inte 
besöker kyrkobyggnader för gudstjänst, något som skulle kunna bekräfta en 
sekularisering av den svenska skolan. När det gäller huruvida elever påverkas av socialt 
bakomliggande faktorer, så visar resultatet att föräldrar till de elever som ser sig som 
icke-religiösa, även de är icke-religiösa. Det framkommer också att många elever 
påverkas av sina vänner när de tar ställning gällande sin egen religiositet. Utifrån 
resultatet går det även att utläsa att det är svårt att se om elever påverkas av sin egen 
religiositet när det gäller skolans religionsundervisning. Det går dock att utläsa att en 
majoritet av eleverna vill ha en bred och vitt omspännande religionsundervisning. 
Utifrån uppsatsens resultat kan man tolka att McGuires (2002) teori kring socialisation – 
att elever påverkas av sin uppväxt – bekräftas. Det går vidare att se att elevers 
förväntningar eller önskningar på religionsundervisningen till viss del överensstämmer 
med Lpo 11:s upplägg av religionsundervisningen.   
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1 INTRODUKTION 

 

Religion är ett ständigt aktuellt ämne som debatteras och diskuteras flitigt i de allra 

flesta sociala sammanhang. Alla har vi olika syn på religion och livsåskådningar, 

baserat på den sociala kontext vi lever i. I föreliggande uppsats kommer 

högstadielevers syn på religion och livsåskådningar att undersökas. En högstadielevs 

liv och vardag kantas i mångt och mycket av olika sociala interaktioner såsom möten 

med föräldrar, andra elever, lärare samt övrig skolpersonal. Dessa olika parter 

påverkar alla varandra på olika sätt. Elever matas ständigt med information och olika 

åsikter i en mängd frågor. En av alla dessa frågor är religion.  

 

Ludwig Wittgenstein skrev en gång att vi ”alla föds in i en kultur, ett språk, en 

världsbild. I vår egenskap av samhällsmedlemmar och kulturvarelser är vi alla 

delaktiga i en livsform”. I dagens mångkulturella samhälle kan elever vara födda in i 

en kontext och kultur, men samtidigt vara starkt påverkade av en annan kontext eller 

kultur. Intressanta frågor som uppkommer i samband detta är huruvida elever 

påverkas av dessa olika kontexter och de olika parter som finns – föräldrar, andra 

elever, lärare – i fråga om tro och livsåskådningar. Det är även intressant att se vart 

ifrån elevens tankar kring religiositet kommer och hur dessa uttrycker sig i en skol 

eller undervisningssituation. Dessa övergripande funderingar kan ses ligga till grund 

för författarens syfte i detta examensarbete. Syftet får också ses som sådant att 

undersökningen och dess ansatser ska vara författaren till nytta i hans framtida yrke 

som högstadielärare i religion. Att kunna veta hur och varför elever tänker i vissa 

banor kring religion och religionsundervisningen får ses som motivering till det 

valda ämnet. Frågor och tankar kring elevers religiositet och hur elever och 

människor påverkas av olika sociala företeelser är även något som frekvent har 

uppkommit under författarens verksamhetsförlagda utbildning. 

 

Den huvudsakliga kontexten vad gäller religionsundervisningen i den svenska 

skolan, får ses vara sammanfattad i rådande läroplan. Läroplanen är ett ytterst 

komplext dokument som visar nuvarande regerings syfte och tankar med den 
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svenska skolan. Läroplanen ska också förmedlas av läraren i skolan och på så sätt 

spegla religionsundervisningen, vilket gör den intressant att använda i studien.  Med 

bakgrund i detta kommer en kort redogörelse av läroplanens syn på religion och 

religionsundervisning att göras i föreliggande bakgrundskapitel. Frågor har 

uppkommit hos författaren rörande elevers attityder till religionsundervisningen i 

skolan. Vilka erfarenheter elever har, samt huruvida undervisningen är givande eller 

påverkbar och i sådana fall hur?  
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2 BAKGRUND 

 

Föreliggande bakgrundskapitel ska fungera som en förklaring och motivering till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Teorier kring religionssociologi och 

religionsfilosofi i samband med tro och livsfrågor kommer att redovisas. Dessa 

teorier kommer att presenteras för att öka förståelsen för föreliggande resultat och 

diskussion. 

 

2.1 Sociologiska aspekter 

 

Nedan kommer en kort presentation av olika religionssociologiska teorier att 

presenteras. Fyra olika teorier kommer att behandlas och ställas mot varandra. Detta 

görs för att öka förståelsen för varför elever är religiösa och varför de eventuellt inte 

är det. Teorierna ska påvisa den komplexitet och den variation som finns i olika 

kulturer, sociala strukturer och samhällen angående religiösa frågor. Kapitlet ska 

förklara generella teorier om varför elever gör som de gör baserat på vilken social 

kontext de är födda, uppväxta och formade i och av. 

 

2.1.1 Sekulariseringsteorier 

 

Vad är sekularisering och vad betyder begreppet? Bruce (2007) för fram att det inte 

finns en given förklaring till vad sekularisering är, utan att det i själva verket finns ett 

myller av beskrivningar och tankar kring sekularisering. Han menar att dessa ibland 

hänger ihop och ibland inte. En förklaring av sekulariseringsprocessen eller 

begreppets innebörd kan därför vara svår att göra. Detta då det är ett mångfacetterat 

begrepp. En enskild förklaring täcker inte nödvändigtvis alla olika tankegångar och 

perspektiv som finns på området. Davie (2007) ser begreppet sekularisering som 

komplext och svårtytt och han menar att det är viktigt att definiera begreppet i sitt 

sammanhang. Detta då det kan betyda olika beroende på vem som använder det och i 
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vilka sammanhang det används i. I föreliggande uppsats kommer definitionen av 

sekularisering främst att vara likställd med den definition som går att finna i Furseth 

och Repstad (2005). Definitionen som går att finna är framtagen av Larry Shiner 

(1966). Författaren till föreliggande studie har funnit huvudbetydelser nummer ett 

och tre, av sammanlagt sju, legitima till studien: 

 

1.) Religionen försvagas genom att tidigare accepterade religiösa 

symboler, dogmer och institutioner förlorar prestige och betydelse 

3.) Samhället blir mindre religiöst genom att religionen blir mer 

inåtvänd, mer sysslar med rent andliga frågor och upphör att 

inverka på det sociala livet utanför själva religionen. (2005, s.109) 

 

Shiner är starkt inspirerad av Berger (1969) som definierar sekularisering som en 

process där samhällets och kulturens olika delar avlägsnas från påverkan av religiös 

symbolik och religiösa institutioner. En annan religionssociolog som stödjer denna 

definition är Wilson (1992), som menar att sekularisering handlar om samhällsramar 

och samhällsordningar. Med detta menar han att religionens roll i samhället minskar 

och att den inte heller finns med i samhällets ramverk på samma sätt som tidigare. 

 

Ovan står att läsa om sekularisering som religionens minskande i samhället. Furseth 

och Repstad (2005) tar upp ett flertal exempel på samhälleliga sekulariseringar som 

sker i samband med en modernisering av samhället. I många västerländska länder 

som anses sekulariserade, har offentliga skolor avskaffat religionsundervisning eller 

gjort den mer tolerant, öppen och utbytesbaserad än den tidigare, konfessionellt 

baserade undervisningen. I Sverige kan man se exempel på detta i samband med 

lagen om religionsfrihet som infördes 1951 (Skolverket, 2000). Den svenska 

religionsundervisningen gick under de efterföljande åren mot att bli mer objektiv. 

Samhälleliga sekulariseringar syns även i svenska kyrkan och svenska statens 

splittrande (Svenska kyrkan, 2011). Det finns enligt Furseth och Repstad (2005) flera 

drivkrafter bakom samhällelig sekularisering. En av dessa är själva 

samhälleliggörandet av samhället. Med detta menas att samhället har blivit mer 

opersonligt och att mänskliga relationer är mer ytliga än de var förr i världen. Detta 
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ska i sig vara sekulariserande, eftersom religion i många fall varit baserat på 

gemenskap och lojalitet människor emellan. Samhällets utformning gör helt enkelt 

att människors religiositet privatiseras då den tidigare gemenskapen hos människor 

försvinner. Religion blir en sak som varje enskild individ styr över och det blir 

allmänrådande att religionen inte har någon plats i samhällets struktur. Vidare nämns 

även urbanisering som en drivkraft till samhällelig sekularisering. Furseth och 

Repstad (2005) skriver att människor som kommer från landsbygden till staden 

befrias från den traditionsbevarande, sociala kontroll som finns på landsbygden. 

Enligt Glocks (1965) deprivationsteorier – att människor blir religiösa när de saknar 

något i sin tillvaro - går det att dra slutsatsen att människor blir sekulariserade om de 

inte saknar något.   

 

Viktigt att veta i sammanhanget är att de samhälleliga sekulariseringsteorier som 

finns endast anses vara representativa för Västeuropa och inte USA för att nämna ett 

exempel. Denna åsikt delas av en majoritet av religionssociologerna. Förespråkare 

för detta är bland annat Bruce (2007) och Davie (2007). 

 

Ovan har mestadels den samhälleliga sekulariseringen diskuterats. Det finns dock en 

del teorier kring individuell sekularisering och hur människor sekulariseras om man 

bortser från samhällets påverkan. Furseth och Repstad (2005) framför att när 

samhället och staten drar sig tillbaka från religiösa sammanhang och spelar en 

neutral roll, så blir religion en privatsak och något som varje enskild människa styr 

över. Det blir därför svårare att socialiseras in i religiositet med samhällets hjälp. 

Furseth och Repstad (2005) nämner även att det finns svårigheter att mäta 

sekulariseringsgraden på en individnivå, just för att religionen har privatiserats. Det 

blir svårt att veta huruvida den individuella religiositeten minskat eller om det enbart 

är den organiserade religiositeten som har minskat. Enbart för att en individ inte är 

medlem i ett samfund så innebär inte detta att individen är sekulariserad och 

ointresserad av religion. Nedan kommer tre teorier kring individuell religiositet att 

presenteras.  
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2.1.2 Deprivationsteori 

 

Furseth och Repstad (2005) skriver att deprivation innebär att människor saknar 

något, att de har ett tomrum att fylla. Religiös deprivation innebär att religion 

fungerar som en tröst eller kompensation när något saknas. Enligt Glock och Stark 

(1965) finns det fem olika deprivationer, eller anledningar till att man saknar något. 

Den första är ekonomisk deprivation, vilket innebär att man är fattig och därför 

använder religionen för att fylla tomrummet som bristen på pengar innebär. Den 

andra är social deprivation. Social deprivation innebär att man har mindre eller lite 

av tillgångar eller egenskaper som anses meningsfulla eller statushöjande i ett 

samhälle. Exempel kan vara att det i ett samhälle kan ses som en statussymbol att 

vara vit, ung eller duktig i skolan. Faller man inte inom denna ram så räknas man 

som depriverad eller otillräcklig. Den tredje deprivationen som Glock och Stark 

(1965) talar om är så kallad organisk deprivation som bäst kan förklaras som att vissa 

människor har det sämre än andra människor på grund av sjukdomar, 

funktionsnedsättningar eller andra handikapp. Den fjärde deprivationsteorin är den 

om etisk deprivation, vilken handlar om etiska konflikter d v s om ens egna 

värderingar står i opposition till samhällets värderingar och att man, på grund av 

detta, känner sig hämmad och missförstådd. Exempel skulle kunna vara om ett parti, 

som en enskild individ inte sympatiserar med, styr i ett land och genomför reformer 

eller ändringar i landet som individen inte tycker är rätt. Glocks och Starks (1965) 

sista deprivation är den psykiska deprivationen. Den psykiska deprivationen är 

komplicerad och ytterst individanpassad. Bäst skulle den kunna förklaras som att en 

individ har svårigheter att orientera sig i tillvaron och därmed känner sig förvirrad 

och utanför, vilket förklarar individens deprivation. 

 

Knudsen (1994) menar att dessa fem deprivationsteorier inte räcker som förklaring 

till människor religiositet. Enligt honom kan man känna sig otillräcklig även om man 

är rik, har många vänner, har hög status, är frisk o s v. Han förklarar denna känsla av 

otillräcklighet med att det även bör finnas något sådant som existentiell deprivation. 

Med detta menar han att människor, oberoende av de andra deprivationstyperna, kan 

fundera över och känna sig otillfreds i frågor om livets mening. 
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Att mäta deprivation är inte alltid lätt. Repstad och Furseth (2005) menar att det är 

viktigt att veta vart gränsen mellan depriverad och icke-depriverad ska gå i samband 

med mätningar av deprivation. Gränsen är något som får ses som relativt beroende på 

samhället man lever i. Är man rik i ett samhälle behöver det inte innebär att man är 

rik i ett annat. Det finns en mängd kritiska röster mot de olika deprivationsteorierna. 

En av de vanligaste är att det är svårt förklara varför vissa depriverade individer blir 

religiösa, men andra inte blir det Vidare finns det kritik mot att deprivationsteori 

endast är applicerbar och representativ i samband med värvning av individer till 

diverse religiösa samfund och att teorierna inte beskriver varför människor redan är 

förankrade i religiösa samfund.  

 

2.1.3 Socialiseringsteori 

 

Furseth och Repstad (2005) diskuterar två stycken huvudsakliga typer av 

socialisation. Dessa är den primära och den sekundära socialisationen. Den primära 

socialisationen handlar främst om den formning av människor som sker under de 

första barnaåren. Människan påverkas de första åren av en primärgrupp bestående av 

nära anhöriga, föräldrar och syskon. Den sekundära socialisationen kommer in i 

bilden först senare i livet och äger rum vid mer målinriktade och avgränsade möten 

med människor. Sådana möten sker exempelvis på skolor, arbetsplatser eller i 

fotbollslag. Det går ingen tydlig gräns mellan den primära och den sekundära 

socialisationen. Den sekundära socialiseringen kan bjuda på lika mycket informell 

socialisationen som den primära. Detta då nära relationer lika gärna kan knytas på en 

arbetsplats som i hemmet.  

 

Socialisationsteori handlar i grund och botten om vilken social och kulturell kontext 

människor har vuxit upp i och påverkats av. Furseth och Repstad (2005) beskriver 

det som att vi människor långsamt är invanda i att leva i vissa mönster baserat på vår 

omgivning. Föräldrar, lärare och andra vuxna påverkar barn, formar och stöper dem 

till fungerande samhällsmedborgare i den aktuella kontexten. Ofta talas det om att 
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socialiseringen är en process. En process där människor långsamt växer in i den roll 

vi tilldelas. Socialisation – eller att vi blir påverkade av vår omgivning – märks även 

av i samband med religiositet. McGuire (2002) menar att den religiösa 

socialisationen inte skiljer sig gentemot den generella socialisation som sker i 

samhället. Hon drar slutsatsen att de religiösa värderingar eller den religiösa roll man 

tillskansar sig från familj skola och samhälle inte skiljer sig nämnvärt mot de 

generella värderingar eller kulturella egenskaper man blir invand i. 

Socialisationsteori blir därför en bra förklaring till religiositet i samhällen där 

människor lever efter tydliga ramar och normer. Man kan som exempel nämna att i 

Sverige har Svenska staten och Svenska kyrkan länge gått hand i hand - man skiljdes 

åt år 2000 (Svenska kyrkan 2011). Detta innebar att normen i det svenska samhället 

länge var att man var kristen och medlem i Svenska kyrkan. Detta ledde i sin tur att 

människor omärkligt indoktrinerades i detta och inte reflekterade över varför de var 

medlemmar i Svenska kyrkan. Ovanstående exempel med Svenska kyrkan och 

Svenska staten, kallas enligt Furseth och Repstad (2005) för formell socialisation. 

Detta för att staten är inblandad och påverkar den enskilda individen. 

 

2.1.4 Teorin om rationella val 

 

En av de senaste teorierna om varför människor tenderar att bli religiösa är den om 

rationella val. Hamilton (2005) menar att teorins huvuddrag handlar om att alla 

mänskliga möten och handlingar kan ses som ett utbyte av någonting. Vidare skriver 

Hamilton (2005) att människor blir religiösa på grund av att de är ute efter någon 

form av belöning i samband med sina handlingar. Finns det någon form av belöning 

med att bli religiös så är sannolikheten större att individen blir det. Valet blir 

strategiskt. Det kan även vara så att människor rättfärdigar och legitimerar sina 

handlingar genom att använda religionen som stöd eller förklaring till dem (a.a). 

 

Enligt Furseth och Repstad (2005) är teorin om rationella val starkt influerad av 

ekonomiskolans marknadsteori, vilket i praktiken innebär att människan sonderar 

marknaden och det utbud som finns på den och sedan väljer det som passar bäst 
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utifrån ens mål och syften. Människor väljer således religiösa samfund som ger dem 

något i utbyte snarare än att de väljer ett som begränsar och förminskar dem som 

person (a.a). 

 

Det finns en del kritik riktad mot teorin. Bland annat menar Steve Bruce (1999) att 

människor mål och syften kan ändras med tiden och att det finns en stark ambivalens 

hos människor, i samband med att välja ett religiöst samfund. Han ifrågasätter även 

människors förmodade egoism och menar att vissa individer har ädlare mål än att 

enbart jobba mot egen vinning. Teorin är således alldeles för individualistisk och 

förutsätter egentligen att människor är varelser helt oberoende av sin omvärld. 

Furseth och Repstad (2005) undrar också om människor alltid är så pass medvetna 

om huruvida val av religiöst samfund kan generera vinning åt dem. 

 

Jämfört med deprivationsteorin och socialisationsteorin (se ovan), som enbart tar upp 

varför religiös efterfrågan uppkommer, så visar teorin om rationella val hur 

människor är påverkbara av yttre faktorer såsom utbud och marknadsföring (Furseth 

och Repstad 2005). Det finns flera empiriska studier som visar på att utbudet och 

marknadsföringen faktiskt spelar roll i samband med människors religiositet. 

Petterson (1994) lyfter fram ett exempel där ett ökat utbud av gudstjänster ökade 

uppslutningen och deltagandet i kyrkan. 

 

2.2 Livsfrågor och livsåskådningar 

 

Här kommer några teorier kring ungdomars funderingar angående livsfrågor att 

presenteras. En sammanfattning av rådande läroplans syn på elevers olika 

livsåskådningar kommer också att redovisas. 
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2.2.1 Livsfrågor hos ungdomar 

 

Livsfrågor beskrivs av Hartmann och Pettersson (1980) som en process där 

människan reflekterar över sin situation och sin omgivning. Ungdomsåren är enligt 

Piaget (2008) den del i människans liv då jaget blir tillräckligt starkt för att kunna 

bygga upp sitt eget universum och då det har tillräckligt vida gränser för att kunna 

inkorporera sig själv i det. Detta kan tolkas som perioden då människan har 

förmågan att bygga upp självständiga livsfrågor baserat på sin situation och sin 

omgivning. Om man ser till de omgivningar som dagens ungdomar lever i så är det 

betydligt mer differentierade och mångkulturella än vad de var för bara några 

decennier sedan. Detta innebär att de livsfrågor som ungdomar bygger upp blir 

annorlunda i dagens samhälle. Enligt Larsson (2003) tillskansar sig ungdomar inte 

bara föräldrarnas livsåskådningar, utan även de livsåskådningar som ungdomarna 

möter i sin vardag. I och med en ökad invandring, högre globalisering och en 

generellt minskad homogenitet i Sverige är det lättare att komma i kontakt med andra 

livsåskådningar och religioner. Exempel på arenor där eleverna tillskansar sig andra 

livsåskådningar än föräldrarnas skulle kunna vara genom skolan, vänner eller 

internet. Detta beskrivs av Larsson (2003) som en moderniseringsprocess där gamla 

normer och kulturella värderingar blir ifrågasatta och utmanade, vilket leder till en 

ökad reflexivitet. Detta innebär att dagens ungdomar har en bättre möjlighet att 

jämföra sina egna livsval med andra människor livsval eller till och med anpassa sina 

livsval efter andra människor. 

 

2.2.2 Ungdomskulturer och religion 

 

Trots att Sverige under de senaste hundra åren genomgått en intensiv 

sekulariseringsprocess så finns det enligt Larsson (2003) ett relativt stort intresse för 

religion och livsfrågor bland unga i dagens samhälle. Han menar inte att dagens 

ungdomar går i kyrkan mer än vad ungdomar gjorde förr. Istället menar han att 

dagens ungdomar har privatiserat sin religion. Detta i kontrast till den tidigare så 

offentliga religiositeten. Detta är även något som tagits upp ovan (se 
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sekulariseringsteorier s.5 (Furseth och Repstad 2005)). Dagens ungdomar är vad 

Larsson (2003) vill kalla för senmoderna människor. Med detta menas att 

ungdomarna är mer öppna för alternativa och nya förklaringar. Det finns ett flertal 

orsaker till detta. En av dessa är att populärkulturen – film, böcker, tidningar och 

musik – intresserar sig mycket för religion. Populärkulturen har stadigt vuxit inom 

ungdomskretsar och är i dag en central del av i stort sett alla ungdomars liv. Larsson 

(2003) beskriver att flera av vår tids stora berättelser inom populärkulturen i själva 

verket tar upp en mängd existentiella och religiösa frågor. Som exempel nämns bland 

annat filmer som Star Wars och Sagan om Ringen. Dessa ska, tillsammans med 

internet ha spelat stor roll i det ökade intresset för religion och livsfrågor hos dagens 

unga. Liknande medier och populärkulturella verk förekommer således även i 

skolans värld och är något elever möter under allehanda undervisning, men även 

under raster och egentid.     

 

2.2.3 Lpo11 och kursplanen för religionskunskap 

 

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. 

(Skolverket, 2011) 

 

Ovanstående citat är direkt hämtat från den nya läroplanen som tas i bruk under 

2011. Lpo 11 tar vidare upp att inga elever ska utsättas för diskriminering beroende 

på vilken religion man tillhör eller vilken trosuppfattning man har. I den nya 

läroplanen går det också att läsa att den svenska skolan ska vila på en etik som har 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Utifrån detta är tanken att 

samtliga elever ska utveckla sin förståelse för andra kulturer och inse fördelarna av 

en kulturell mångfald i samhället. Medmänsklighet och öppenhet är metoder som 

förespråkas (Skolverket, 2011). I Kunskapsmålen som finns i Lpo 11 är dessa tankar 

konkretiserade i punkform, där det bland annat går att läsa att eleven ska lära sig att: 

 

 



14 

samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om 

likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och 

historia (Skolverket, 2011). 

 

I kursplanen för religionskunskap, som är knuten till Lpo 11, finns det ett tydligt 

syfte med undervisningen, att eleven begagnar sig kunskap om religioner och andra 

livsåskådningar för att kunna förstå vilka roller de spelar i samhället. Det står också 

att eleven ska kunna använda kunskapen om religionerna för att kunna förstå och 

tolka kulturella utryck i anslutning till religion. Att kunna se sammanhanget mellan 

religion, kultur och olika värderingar sätts i förgrunden och religionsundervisningen 

syftar till att öka elevens förståelse för detta. Detta ska i grund och botten förbereda 

eleven i hans/hennes möte med omvärlden. En förberedelse i form av en förmåga att 

kunna handla ansvarsfullt i förhållande till sig själv och sin omgivning (Skolverket 

2011). 
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3 PROBLEM 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka huruvida elever i årskurs 7-9 anser 

sig vara religiösa eller inte, samt hur de definierar sin egen religiositet. Syftet är 

vidare att undersöka om det finns bakomliggande faktorer till elevernas definition av 

religiositet – om elever har påverkats av sina föräldrar, skola, vänner eller 

omgivning, samt att utröna vilka dessa är. Studien ämnar även undersöka hur elever 

ser på religionsundervisningen i skolan utifrån sin egen religiositet samt hur 

elevernas religiositet samverkar med religionsundervisningen. 

 

Följande problemformuleringar har legat till grund för den kvantitativa 

enkätundersökning som gjorts: 

 

 

 

1.) Är elever religiösa och hur ser de på sin egen religiositet? 

 

2.) Påverkar socialt bakomliggande faktorer religiositet hos elever? 

 

3.) Hur ser elever på religionsundervisning i förhållande till sin egen religiositet? 
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4 METOD 

 

I följande kapitel kommer uppsatsens olika arbetssätt att presenteras. Aspekter som 

kommer att tas upp är bland annat vilka metodiska val uppsatsen vilar på samt hur 

arbetet med enkätundersökningen gick till väga. En kort genomgång av de etiska 

aspekterna som författaren har haft i åtanke under arbete kommer också att 

beskrivas. 

 

4.1 Metodiska val 

 

Med bakgrund i uppsatsens syfte har författaren valt att begagna sig av en kvantitativ 

metod. Enligt Trost (2004) kan man förenklat säga att den kvantitativa metoden 

innebär att man behandlar siffror. I föreliggande uppsats kommer en 

enkätundersökning att göras bland elever i årskurserna 7-9. Enkäternas resultat 

kommer sedermera att sammanställas i siffer –och tabellform för att sedan analyseras 

i syfte att finna mönster som antas gälla för alla elever. Författaren har valt denna 

metod för att kunna konkretisera resultatredovisningen i den mån det går. En 

kvantitativ enkätundersökning ansågs vara det säkraste sättet för att säkerställa ett 

representativt resultat, som inte speglas av författarens värderingar, ledande 

frågeställningar eller egna tolkningar. När en studie i hög grad styrs av lagbundenhet 

kallas detta enligt Stukát (2005) för nomotetisk forskning. Den nomotetiska 

forskningen skulle även kunna sägas motivera en enkätundersökning, då det blir 

lättare att generalisera sina resultat när antalet svaranden i studien ökar. Just den 

nomotetiska forskningen brukar anses vara en grundbult i en kvantitativ metod. 

Generaliseringen och standardiseringen som förekommer inom den kvantitativa 

traditionen anses av många kritiker begränsa resultatet till att inte få något djup samt 

att det hindrar kreativiteten hos den som använder metoden. Detta på grund av alla 

de strikta regler som metoden bygger på. Författaren har haft detta i beaktande under 

arbetet med uppsatsen. Detta förklarar även inslagen av kvalitativ metod som 

förekommer i uppsatsen. Stukát (2005) påpekar även att det i praktiken är svårt att 
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enbart begagna sig av rent kvantitativa eller kvalitativa studier, utan att det ständigt 

blir någon form av samspel dem emellan.  

 

Enkäten utformades med en tydlig standardisering, vilket innebär en avsaknad av 

variation. Trost (2004) menar att standardisering innebär att samtliga svarande ska 

svara på enkäten utifrån samma förutsättningar. I det här fallet har det inneburit att 

samtliga elever som svarar på enkäten kommer att sitta i samma klassrum och svara 

på enkäten vid samma tidpunkt. Allt för att variation ska utebli och graden av 

standardisering ska bli så hög som möjligt. En annan tanke med standardiseringen är, 

precis som Trost (2004) skriver, att öka möjligheten att jämföra de olika svaren med 

varandra för att kunna skönja skillnader mellan de svarande. Vidare har författaren 

sökt att ha en hög grad av strukturering i enkäterna. Trost (2004) förklarar termen 

med att frågorna i en intervju eller enkät har fasta svarsalternativ, vilket är fallet i 

enkäten som hänger samman med uppsatsen. Standardisering och strukturering lever 

i symbios. Finns en hög grad av standardisering så måste det vara en hög grad av 

strukturering. Detta då standardisering strävar efter så lite variation som möjligt. 

Enkäten bestod av 15 påståenden med fyra standardiserade svarsalternativ som 

eleven tog ställning till. Svarsalternativ såg ut som följer: ”Håller med i mycket hög 

utsträckning”, ”Håller med i ganska hög utsträckning”, ”Håller med i ganska låg 

utsträckning” samt ”Håller inte alls med”. Stukát (2005) beskriver standardiserade 

svarsalternativ som icke-öppna frågor. Vidare kan frågorna i enkäten beskrivas som 

så kallade attityd -och åsiktsfrågor. Trost (2004) menar att standardiserade frågor 

ställda som ett påstående, med flera svarsalternativ att ta ställning till, inkluderas i 

detta. En fråga i enkäten kan exkluderas som en åsikts -och attitydfråga. Frågan ”Är 

du kille eller tjej?” får istället ses som en ren sakfråga där författaren är ute efter hur 

det faktiskt förhåller sig (Trost 2004). Samtliga frågor i enkäten är valda på grund av 

att de passar in i syftet och anses kunna ge svar på de frågeställningar som uppsatsen 

är byggd på. Första delen av enkäten behandlar först och främst hur elever ser på sin 

egen religiositet och huruvida de är religiösa eller inte. Nästa sektion i enkäten riktar 

sig mot att försöka se om sociala faktorer – som föräldrar och vänner – kan ha 

påverkat och format eleverna i samma tappning som de själva. Den avslutande delen 

i undersökningen behandlar konsekvent religionsundervisningen i skolan och elevers 

attityder mot denna.  
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4.2 Urval 

 

Enkätundersökningen har vänt sig till elever i årskurs 7-9, vilket motiveras med att 

författaren ämnar arbeta med elever i de årskurserna. Valet av elever i åldersspannet 

blir även intressant eftersom frågor kring religiositet, livsfrågor och skolan upptar en 

stor del av deras vardag. Författaren har inkluderat tre olika skolor i Kalmar stad i 

undersökningen. Detta för att så många olika samhällsgrupper, klassammansättningar 

och differentierade undervisningstraditioner skulle bli representerade. På så sätt 

speglar undersökningen ett samhälleligt genomsnitt, med avseende på 

högstadieskolor, på ett bättre sätt. Trost (2004) beskriver detta som ett representativt 

urval. I undersökningen har 58 elever medverkat. 

 

4.3 Genomförande 

 

Själva genomförandet av enkätundersökningen skedde på plats i de tillfrågade 

skolorna och klasserna. Författaren närvarade personligen i klassrummet vid 

besvarandet av frågorna. Undersökningen var alltigenom anonym, vilket tycktes 

brukligt då många av frågorna i enkäten var av känsligare art. Eleverna som 

medverkade satt åtskilda i en helklassituation när de besvarade frågorna. Alla elever 

genomförde undersökningen samtidigt och de elever i klassen som inte närvarade 

fick ingen chans att göra undersökningen vid ett senare tillfälle. Allt för att undvika 

variation mellan de svarande eleverna och samtidigt uppfylla kraven för en 

standardisering av undersökningen. Eleverna fick ingen ingående förklaringar eller 

genomgång av enkäten på plats. Detta för att författarens personliga värderingar och 

tankar kring liknande frågor inte skulle lysa igenom samt att eleverna skulle få en 

ärlig chans att utrycka sina egna värderingar i de olika frågorna.  
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4.4 Analys och tolkning 

 

Efter att enkätundersökningen varit ute i samtliga tre klasser genomfördes en analys 

och sammanställning av undersökningen. Författaren valde först att analysera varje 

fråga och påstående var för sig. Detta för att se eventuella skillnader eller likheter i 

svaren, samt för att det skulle bli lättare att ställa frågorna mot varandra i ett senare 

skede, men även för att på ett lättare sätt kunna se en helhetsbild av resultatet. Varje 

frågas enskilda resultat strukturerades sedan upp i tabeller. När detta var gjort så 

gjordes en ny uppdelning i religiösa och icke-religiösa elever. Detta ansågs 

nödvändigt då frågeställningarna i uppsatsens syfte efterfrågar ifall bakomliggande 

sociala faktorer har påverkat elever till att bli religiösa eller icke-religiösa.  

 

Varje tabell som finns i resultatredovisningen har som syfte att ge en tydlig bild av 

vad studien har kommit fram till. Därför har författaren valt att både redovisa antalet 

svarande elever i reda siffror, men även i en procentsats som återfinns inom parentes 

till varje antal elever.  

 

4.5 Bortfall  

 

Ett visst bortfall har förekommit i samband med sammanställningen av 

enkätundersökning. Det finns flera anledningar till bortfallet. Bland annat har elever 

valt att inte svara på vissa frågor och i vissa fall har svaren varit så otydliga att de 

inte går att använda i undersökningen. Det har också förekommit att elever har svarat 

på flera svarsalternativ i samma fråga, vilket har omöjliggjort ett användande av just 

dessa elevers svar eftersom enkätundersökningen var utformad så att endast ett 

svarsalternativ var möjligt per fråga. Bortfallet redovisas löpande i resultatet. 
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4.6 Validitet och reliabilitet 

 

En kvantitativ studie görs ofta med baktanken att resultatet ska kunna spegla, 

generalisera samt efterlikna det man tror är fallet för en större grupp. När en studie 

försöker att generalisera något utifrån ett resultat är det viktigt att det man studerar är 

representativt för det man försöker generalisera. Det är helt enkelt viktigt att de som 

ska medverka i studien är noggrant utvalda. Att de är valida (Stukát 2005). I 

föreliggande studie har författaren försökt att generalisera hur 7-9 elever i det 

svenska samhället ser på religiositet, religionsämnet och vad som har gjort dem 

religiösa. Urvalet av elever har därför varit viktigt. Undersökningen har skett i 

Kalmar stad och för att validiteten i studien skulle öka var det viktigt att det blev stor 

spridning bland skolorna i staden. Studien hade inte blivit representativ om endast en 

skola hade medverkat i den. Studien kan givetvis inte bli valid till hundra procent. 

Det går inte att jämföra en handfull 7-9 skolor och sedan säga att de är hundra 

procent representativa för alla 7-9 elever i Sverige. Enligt Trost (2004) är det även 

viktigt att frågor är valida, alltså representativa eller giltiga för den studien som ska 

göras. Detta är något författaren aktivt har försökt att sträva mot och tror sig ha 

funnit. Frågorna och påståendena är formade utifrån syftet och svarsalternativen 

anses vara representativa och användbara för den sortens kvantitativ studie som ska 

genomföras. 

 

Trost (2004) beskriver reliabilitet som tillförlitlighet eller att mätningar som görs i 

samband med studien är stabila och att de inte är utsatta för några slumpinflytelser. I 

den här studien har författaren försökt att undvika dessa slumpinflytelser genom att 

bland annat ha en hög standardisering i svarsenkäten samt att låta samtliga elever 

svara på enkäten under exakt samma förutsättningar. Eleverna besvarade enkäten 

under samma tid på skoldagen. De satt under liktartade former i helklass och de fick 

exakt samma introduktion till och information om enkäten. I vissa fall pratas det om 

att en mätning som gjorts ska ge exakt samma svar som en senare mätning baserad 

på samma frågeställning. Trost (2004) menar att de finns en del svårigheter i sådana 

sammanhang. Statiska förhållanden är nödvändiga och det är något som är svårt att 

uppnå. Vidare nämner han fyra komponenter det talas om i samband med 
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tillförlitlighet eller reliabilitet. Dessa fyra är: Kongruens, Precision, objektivitet och 

konstans. Dessa fyra komponenter har författaren försökt att uppfylla i samband med 

utformandet och användandet av enkätundersökningen. Med Kongruens menas att 

frågorna håller sig inom en ämnesmässig ram, vilket är fallet i föreliggande studie då 

samtliga frågor berör ämnet religion. Precision uppfylls i den här studien genom att 

frågorna är standardiserade med likadana svarsalternativ. Objektivitet innebär att 

författaren till studien läser in data på samma sätt oberoende av formulär eller andra 

saker som skulle kunna påverka. Den sista komponenten Konstans har redan berörts 

till viss del ovan. Den innebär att förhållandena inte ska skilja sig mellan de 

svarande. De ska vara på samma humör och ha samma förutsättningar att svara på 

enkäten. 

 

4.7 Forskningsetiska aspekter 

 

Enligt Vetenskapsrådets råd (2011) är fyra begrepp viktiga att tänka på vid insamling 

av empiri i form av en enkätundersökning. Dessa är i tur och ordning: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren i ett tidigt skede informerar om studien. I 

det här fallet togs en tidig kontakt med berörda klassers klassföreståndare. 

Författaren presenterade sig och redogjorde för enkätundersökningens syfte. Vidare 

påtalades att deltagande i undersökningen var frivilligt och skolan när som helst 

kunde avbryta sin medverkan. Författaren påtalade även vikten av att upprätta en 

löpande dialog angående enkäten och dess utformning. Detta eftersom det är ytterst 

viktigt att inte tala förbi varandra i dessa sammanhang. Skolan, klassföreståndaren 

och eleverna får absolut inte känna sig lurade eller bedragna. När klassföreståndaren 

givit sitt medgivande till medverkan, informerade denna i sin tur den berörda klassen 

och elevernas målsmän. Detta skedde genom de veckobaserade informationsbrev 

som skolorna skickar ut till elever och målsmän. Eleverna fick även chansen att neka 

vid själva besvarandet av enkäten, vilket är i linje med samtyckeskravet. Vidare 

påtalade författaren sitt syfte med att i alla avseenden verka för de medverkandes 

anonymitet igenom hela processen. Detta ansågs ytterst viktigt då många frågor i 

enkäten kan anses vara känsliga eller privata. Detta hänger också nära samman med 
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Vetenskapsrådets (2011) sista begrepp, Nyttjandekravet, vilket innebär att författaren 

endast har rätt att använda den insamlade information till forskningsändamål.  
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5 RESULTAT 

 

Nedan presenteras resultatet från den enkätundersökning som 58 högstadielever 

genomfört. Redovisningen kommer att ske i tabellform, där antalet svaranden på 

varje påstående både redovisas i sifferform och procentform. Resultatets disposition 

följer till stor del själva enkätens utformande, men har i vissa avseenden ändrats för 

att bättre passa in i uppsatsens syfte och för att läsaren lättare ska kunna se helheten 

av resultatet. Det bortfall som har förekommit i enkätundersökningen kommer 

presenteras löpande i resultatet. 

 

5.1 Hur elever ser på sin religiositet 

 

Här presenteras elevers syn på sin egen religiositet samt graden av den. 

 

 Tabell 1) Hur skulle du beskriva din religiositet? 

N=58 Håller med i 

mkt hög 

utsträckning 

Håller med i 

ganska hög 

utsträckning 

Håller med i 

ganska låg 

utsträckning 

Håller inte alls 

med 

Jag tror på en personlig Gud 
4  

(6.9%) 

6 

(10.3%) 

20 

(34.5%) 

28 

(48.3%) 

Jag tror på någon sorts högre makt 
4 

(6.9%) 

8 

(13.8%) 

21 

(36.2%) 

25 

(43.1%) 

Jag ser på mig själv som religiös, 

 (Ej svar: 2st, 3.4%) 

2 

(3.4%) 

7 

(12.1%) 

15 

(25.9%) 

32 

(55.2%) 

 

I tabell ett visas hur eleverna svarade på de tre påståendena i enkätundersökningen 

som behandlade deras syn på sin egen religiositet. En överhängande majoritet anser 

sig inte tro på någon sorts högre makt eller en personlig Gud. De ser inte heller sig 

själva som religiösa. Detta faktum skulle kunna ge grund åt Steve Bruces (2007) 
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sekulariseringsteorier. Bruce beskriver dessa teorier som komplexa och svåra . Det 

finns flera exempel på denna komplexitet i de olika elevernas svar i enkäterna då 

flera elever gav väldigt paradoxala svar. En del elever svarade nämligen att de trodde 

på en personlig Gud eller på någon sorts högre makt, men att de ändå inte såg sig 

själva som religiösa. Det finns några alternativa förklaringar till detta fenomen. Att 

eleverna svarar att de inte ser sig som religiösa kan innebära att de är samhälligt 

sekulariserade, vilket betyder att eleverna inte ser sig själva som religiösa i 

traditionell bemärkelse eller att de är inte medlemmar i ett religiöst samfund. De har 

istället privatiserat sin religion och på så sätt gjort den till sin egen. Bortfallet i 

ovanstående tabell bestod av två stycken elever som inte svarade på om de såg sig 

som religiösa eller inte.  

 

  Tabell 2) Hur ofta besöker du kyrkan för gudstjänst (motsvarande)?  

N=58 Aldrig 1-5 ggr/år 6-10 ggr/år Mer än 10 

ggr/år 

Jag går på gudstjänst 
32 

(55.2%) 

9 

(15.5%) 

3 

(5.2%) 

14 

(24.1%) 

 

Tabell två redovisar hur många gånger per år som eleverna går på gudstjänst. Syftet 

med att ha med den här frågan i enkätundersökningen var att mäta den samhälleliga 

sekulariseringen som Shiner beskriver i Furseth och Repstad (2005). Som det går att 

utläsa ur tabellen ovan hamnar de flesta svarande i de två vänsterkolumnerna, vilket 

innebär att eleverna inte går på gudstjänst särskilt ofta och mer än hälften svarar att 

de aldrig går på gudstjänst. Man kan dock se att en ganska stor del av eleverna går på 

gudstjänst mer än 10 gånger per år. Detta kan vara ett resultat av att frågan är 

felställd. Många elever konfirmerar sig i årskurs 7-9, vilket innebär att de också går 

på gudstjänst oftare än vad de normalt sett skulle göra. Det är också därför resultatet 

inte nödvändigtvis blir representativt för hur det ser ut i normala fall. Vid 

nedanstående tolkning av tabell två är det viktigt att ha detta i åtanke. Frågans syfte 

var, som nämnts ovan, att mäta den samhälleliga sekulariseringen hos eleverna. Med 

bakgrund i detta kan vi se att den är relativt stor, då en majoritet svarar att de aldrig 

går på gudstjänst. Furseth och Repstad (2005) tar upp Larry Shiners huvudbetygelse 
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för sekularisering, som i tabellen ovan blir bekräftad till viss del. Ett minskat 

gudstjänstbesökande hos eleverna innebär att de religiösa symboler och institutioner 

som förknippas med gudstjänster också blir försvagade och marginaliserade. 

Gudstjänsterna är helt klart inte en naturlig del av elevernas vardag, vilket i sin tur 

skulle innebära att gudstjänsterna allt mer skiljt sig åt från det samhälle och 

vardagsliv som eleverna lever i. Detta är något som skulle bekräfta Wilsons (1992) 

tankar om att sekularisering innebär att religionens roll i samhället minskar och att 

den inte längre är en del av samhällets ramverk. Samtliga elever i undersökningen 

besvarade frågan som hör samman med tabell två. 

 

5.2 Religionssociologiska aspekter av elevers religiositet 

 

I följande kaptitel redovisas varför eleverna är religiösa eller icke-religiösa. Ett 

resonemang kommer föras kring huruvida eleverna är påverkade av socialt 

bakomliggande faktorer eller ifall de har andra syften med sin religiositet eller icke-

religiositet. 

 

5.2.1 Socialt bakomliggande faktorer i elevernas religiositet 

 

Tabell 3) Hur uppfattar du dina närmaste anhörigas och vänners religiositet? 

N=58 Håller med i 

mkt hög 

utsträckning 

Håller med i 

ganska hög 

utsträckning 

Håller med i 

ganska låg 

utsträckning 

Håller inte alls 

med 

Mina föräldrar är religiösa 

(Ej svar: 1st, 1.7%) 

5 

(8.6%) 

8 

(13.8%) 

14 

(24.1%) 

30 

(51.7%) 

Många av mina vänner är religiösa  

(Ej svar: 2st, 3.4%) 

1 

(1.7%) 

7 

(12.1%) 

32 

(55.2%) 

16 

(27.6%) 
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Tabell tre redovisar hur elever ser på närståendes religiositet. De flesta elever 

uppfattar inte sina föräldrar eller sina vänner som religiösa. Om man jämför tabell ett 

(se ovan) och tabell tre, så finns det flera likheter och samband. Elever som ser sig 

själva som religiösa svarar i högre utsträckning att deras föräldrar också är religiösa. 

Furseth och Repstad (2005) diskuterar så kallad primär socialisation, vilket ger stöd 

åt similariteten mellan elevernas religiositet och elevernas syn på sina föräldrars 

religiositet. Tanken att religiösa föräldrar påverkar sina barn, medvetet eller 

omedvetet, är inte revolutionär. Socialisationsteorin är givetvis även applicerbar på 

de elever som svarar att de inte är religiösa och inte ser sina föräldrar som religiösa, 

vilket är ofta är fallet om man återigen jämför tabell ett och tre. 

 

Vid en jämförelse mellan tabell två och tre går det att urskilja att de ”sekulära” 

svaren – de svar där eleverna svarat att de inte går på gudstjänst och att de inte ser 

sina föräldrar som religiösa – har betydligt högre svarsprocent än övriga 

svarsmöjligheter. Dessa samband mellan ett minskat gudstjänstbesökande och 

elevers syn på föräldrars religiositet ges visst stöd av McGuire (2002), när hon 

beskriver att religiös socialisation, som sker mellan förälder och barn, inte skiljer sin 

från den generella socialisation som samhället står för. Om föräldrar inte är religiösa 

blir inte heller deras barn, eleven, det heller i hög utsträckning. Detta leder i 

förlängningen till ett minskat gudstjänstbesökande från eleven i fråga. Om den, som 

tidigare diskuterats, samhälleliga sekulariseringen är hög, så blir den generella, 

religiösa socialiseringen låg, vilket i sin tur också leder minskat gudstjänstbesökande 

av eleverna.  

 

Ovan har främst sambanden mellan den primära socialisationen och hur eleverna har 

svarat på påstående ett i tabell tre förklarats. Det andra påståendet i tabell tre, som 

redovisar hur eleverna ser på sina vänners religiositet kan även det förklaras med 

hjälp av socialisationsteorin. Istället för primär socialisation, kan vi här förklara 

sambanden mellan elevers syn på sin egen religiositet (tabell ett) och elevers syn på 

sina vänners religiositet (tabell tre), med sekundär socialisation. Sekundär 

socialisation kan förklaras som målinriktade möten med människor och hur de 

påverkar oss. Möten med vänner och hur dessa påverkar oss klassificeras som 
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sådana. Den sekundära socialisationen är vanlig i en skolsituation, där man hela tiden 

träffar och tar intryck av just vänner. I det första påståendet i tabell tre var det en elev 

som inte hade svarat och i det andra påståendet var det en elev som inte svarade samt 

en elev som svarat på två av alternativen, vilket gjorde att just den enkäten inte gick 

att använda vid en sammanställning av påstående två. 

 

5.2.2 Varför elever är religiösa 

 

Nedan redogörs för religiösa elevers förklaringar till varför de är religiösa. 

Klassificeringen av huruvida en elev är religiös eller inte har baserats på påstående 

tre, fråga ett i enkätundersökningen (se bilaga). Om eleverna svarade att de håller 

med i mycket hög utsträckning eller att de håller med i ganska hög utsträckning vad 

gäller påståendet om de ser sig själva som religiösa, så klassas de som religiösa i 

undersökningen. En uppdelning i religiösa och icke-religiösa elever ansågs relevant 

för studien, då eventuella spridningar i fråga om resultat kan ses som intressant om 

man tar de religionssociologiska teorier som presenterats i ovanstående bakgrund i 

beaktande. 

 

Tabell 4) Varför är du religiös?  (9 stycken svarade att de var religiösa) 

N=9 Håller med i 

mkt hög 

utsträckning 

Håller med i 

ganska hög 

utsträckning 

Håller med i 

ganska låg 

utsträckning 

Håller inte 

alls med 

Jag blir accepterad av mina vänner 
3 

(33.3%) 

1 

(11.1%) 

2 

(22.2%) 

3 

(33.3%) 

Mina föräldrar blir glada 
1 

(11.1%) 

1 

(11.1%) 

5 

(55.6%) 

2 

(22.2%) 

Jag vill det själv 
6 

(66.6%) 

3 

(33.3%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
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Tabell fyra visar varför de nio elever, som klassificerats som religiösa, är religiösa. 

Påstående tre, där eleverna har svarat att de vill det själv är intressant ur flera 

aspekter. För det första för att hela 2/3 av de religiösa eleverna svarar att det absolut 

är något de vill själva, men även för att det kan finnas flera anledningar till varför 

eleverna vill det själva. Hamilton (2005) beskriver teorin om religiositet på grund av 

rationella val. Anledningen till att elever själva vill vara religiösa skulle kunna 

förklaras genom att de blir det med en strategisk utgångspunkt. De väljer själva att 

bli religiösa för att det gynnar dem. De får något i utbyte då de blir religiösa. Detta 

utbyte skulle givetvis kunna vara av olika art och Bruce (1999) menar att människor 

inte nödvändigtvis gör det strategiska valet för egen vinnings skull, utan att det lika 

gärna kan vara baserat på ädlare mål. 

 

Något man tydligt kan se i tabell 4 är att de religiösa eleverna inte själva anser sig 

vara primärt socialiserade, de ser det inte som att de blir religiösa på grund av sina 

föräldrar. Istället är det fler religiösa elever som svarar att de är religiösa på grund av 

sina vänner, vilket skulle kunna tyda på att de är mer receptiva för en sekundär 

socialisering, vilket innebär att de är påverkbara av vänner och av andra människor 

de möter i sin vardag. Att ungdomar är påverkbara och lätt tar intryck från andra är 

något Larsson (2003) nämner när han beskriver hur dagens moderna ungdomar har 

en ökad reflexivitet och kan anpassa sina livsval efter andra ungdomars livsval eller 

religion. Detta kan göras för att behaga andra och inte hamna utanför, eller för att, 

precis som det första påståendet i tabell 4 är utformat: bli accepterad av sina vänner. 

 

5.2.3 Varför elever är icke-religiösa 

 

Nedan redogörs för varför de icke-religiösa eleverna har valt att vara just icke-

religiösa. På samma sätt som i avsnittet ovan, har klassificeringen av de icke-

religiösa eleverna gjorts baserat på påstående tre, fråga ett i enkätundersökningen (se 

bilaga). Svarade eleverna att de håller med i ganska låg utsträckning eller att de inte 

håller med alls, så klassas de som icke-religiösa i undersökningen. 
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Tabell 5) Varför är du icke-religiös? (47 st svarade att de är icke-religiösa) 

N=47 Håller med i 

mkt hög 

utsträckning 

Håller med i 

ganska hög 

utsträckning 

Håller med i 

ganska låg 

utsträckning 

Håller inte 

alls med 

Jag blir accepterad av mina vänner  

(Ej svar: 1st, 2.1%) 

19 

(40.4%) 

2 

(4.3%) 

6 

(12.8% 

19 

(40.4%) 

Mina föräldrar blir glada  

(Ej svar: 2st, 4.3%) 

5 

(10.6%) 

4 

(8.5%) 

8 

(17%) 

28 

(59.6%) 

Jag vill det själv 

 (Ej svar: 1st, 2.1%) 

26 

(55.3%) 

4 

(8.5%) 

8 

(17%) 

8 

(17%) 

 

De elever som anser sig vara icke-religiösa har på det översta påståendet i tabell fem 

svarat ungefär likadant som de elever som anser sig vara religiösa har svarat i tabell 

fyra. En stor del anser att de är icke-religiösa för att de blir accepterade av sina 

vänner, medan en lika stor del inte tycker att deras val har något med detta att göra. 

Vad gäller det andra påståendet märks att icke-religiösa elever i större utsträckning 

anser att deras val att vara icke-religiösa inte har något att göra med deras föräldrar. 

Den primära socialisationen kan därmed ses som något mindre hos icke-religiösa 

elever än hos religiösa. I det tredje och sista påståendet kan man se tydliga skillnader 

mellan religiösa och icke-religiösa elever. Ett relativt stort antal icke-religiösa elever 

svarar att de inte håller med om att deras icke-religiositet är deras eget beslut. Detta 

var inte alls fallet hos religiösa elever, där i princip alla svarade att deras val att vara 

religiösa var deras eget. De här ganska tydliga skillnaderna mellan religiösa elever 

och icke-religiösa innebär att det finns en större osäkerhet bland elever som anser sig 

vara icke-religiösa än hos de som anser sig vara religiösa. De religiösa eleverna vet 

vad de vill och det är att vara religiösa, medan ett antal icke-religiösa elever är mer 

osäkra på vad de egentligen vill. Hartmann och Pettersson (1980) menar att 

livsfrågor är när man reflekterar över sin helhetssituation. De elever som är osäkra är 

helt klart i ett stadie av reflektion. Bortfallet i ovanstående tabell bestod i att en elev 

inte svarade på påstående ett, två elever inte svarade på påstående två samt att en 

elev inte svarade på påstående ett. 
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5.3 Elevers syn på religionsundervisning utifrån sin religiositet 

Nedan redovisas hur elever ser på religionsundervisningen i skolan. Saker som 

kommer beröras är ifall eleverna märker av religion i skolan samt hur eleverna tycker 

att undervisningen har påverkat deras syn på religion. Elevers attityder till 

religionsundervisningen är också något som har frågats efter i enkätundersökningen 

och det kommer följaktligen att redovisas nedan. 

 

Tabell 6) Vilken är din uppfattning om religionsundervisningen i skolan?  

N=58 Håller med i 

mkt hög 

utsträckning 

Håller med i 

ganska hög 

utsträckning 

Håller med i 

ganska låg 

utsträckning 

Håller inte alls 

med 

I det svenska samhället och i skolan 

märker man av religion mycket  

3 

(5.2%) 

21 

(36.2%) 

28 

(48.3%) 

6 

(10.3%) 

Religionsundervisningen i skolan har 

påverkat min syn på religion  

8 

(13.8%) 

13 

(22.4%) 

17 

(29.3%) 

20 

34.5%) 

Det är värdefullt att lära sig om religion i 

skolan  

17 

(29.3%) 

25 

(43.1%) 

11 

(19%) 

5 

(8.6%) 

Religionsundervisningen i skolan borde 

endast handla om den religion som jag 

tillhör  

2 

(3.4%) 

1 

(1.7%) 

2 

(3.4%) 

53 

(91.4%) 

Religionsundervisningen i skolan ger mig 

kunskap om andra kulturer och religioner 

än den jag är van vid 

32 

(55.2%) 

17 

(29.3%) 

4 

(6.9%) 

5 

(8.6%) 

Religionsundervisningen i skolan är bra 

som den är  

21 

(36.2%) 

28 

(48.3%) 

7 

(12.1%) 

2 

(3.4%) 

 

 

5.3.1 Elevers religiositet i förhållande till religionsundervisningen 

 

Vid en närmare undersökning av tabell sex ovan, går det att se att eleverna svarar 

utspritt i fråga om hur religionsundervisningen har påverkat deras syn på religion 
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(påstående två) . En del elever vill säga att undervisningen har påverkat deras syn på 

något sätt medan en svag majoritet menar att undervisningen inte alls har påverkat 

deras syn på religion. De har istället inspirerats annorstädes.  

 

Något i princip alla elever är eniga om är att, som man kan se i tabell sex, påstående 

fyra, de inte enbart vill lära sig om den religion de tillhör eller är vana vid. De vill 

lära sig om flera religioner. Att eleverna vill lära sig om detta är ur ett 

läroplansperspektiv bra. Detta då både Lpo 11 och kursplanen för religionskunskap 

(Skolverket 2011) påtalar vikten av att förstå sin roll i samhället genom att utveckla 

förståelse för andra kulturer och inse fördelarna med en kulturell mångfald. I 

Tabellen kan man på ett bra sätt se att skolorna har anammat just detta tankesätt, då 

de allra flesta elever, i påstående fem i tabell sex, svarar att de får lära sig om andra 

kulturer och religioner än de är vana vid.  

 

5.3.2 Elevers attityder till religionsundervisningen 

 

I tabell sex kan man urskönja en hel del kring elevers attityd till 

religionsundervisningen i den svenska skolan. De flesta elever tycker att det är 

värdefullt att lära sig om religion i skolan och de allra flesta elever tycker också att 

religionsundervisningen är bra som den är. Utifrån dessa resultat går det att dra 

slutsatsen att eleverna på det stora hela tycker att religion är ett nödvändigt ämne 

som fyller en funktion i den svenska skolan. Detta bekräftar direkt Larssons (2003) 

teorier att dagens elever har ett stort intresse av religion och livsfrågor, trots att de 

inte går i kyrkan och i grund och botten lever i ett samhälle vars ramverk är 

sekulariserat. 
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5.4 Resultatsammanfattning 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka om högstadielever anser sig vara religiösa eller 

inte samt hur de ser på sin egen religiositet. Resultatet av enkätundersökningen visar 

att de flesta elever inte anser sig vara religiösa. Hur eleverna ser på sin egen 

religiositet går att se i elevernas svar angående vad de tror på. De flesta elever påstod 

sig varken tro på en personlig gud eller någon högre makt. I vissa fall kunde man i 

resultatet urskönja en komplexitet vad gäller elevernas syn på sin egen religiositet. 

Detta då en del elever svarade att de tror på en personlig gud eller någon högre makt, 

men ändå inte ser sig som religiösa. 

 

Undersökningen syftade även till att visa ifall elever påverkas av socialt 

bakomliggande faktorer när det kommer till deras religiositet. Detta visade sig vara 

fallet. Som exempel kan nämnas att de elever som såg sig som religiösa i högre grad 

svarade att de även såg sina föräldrar som religiösa. Det visade sig även vara så att 

många elever förklarade sin religiositet med att de själva valt att vara religiösa. 

 

Vidare ämnade undersökningen utröna vilken relation elever har till 

religionsundervisningen utifrån sin egen religiositet. Resultatet visade att en 

majoritet av eleverna såg religionsundervisningen som värdefull, varierad och att den 

gav dem kunskap om flera olika religioner och kulturer än den de var vana vid, vilket 

också var något de ville. Ytterst få elever svarade att de endast ville lära sig om 

endast den religionen de var vana vid. De flesta elever var nöjda med 

religionsundervisningen som den ser ut i dagsläget.  
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6 DISKUSSION 

 

Diskussionen nedan kommer grunda sig i uppsatsens bakgrund, syfte och resultat. 

Dessa kommer att knytas samman för att på så sätt komma fram till egna slutsatser, 

tolkningar och funderingar kring intressanta delar av undersökningens resultat. 

 

6.1 Elevers behov av religion 

 

I ovanstående resultatredovisning går det att läsa att elever inte ser sig själva som 

religiösa och att de inte besöker gudstjänster på en regelbunden basis. Varför är det 

så? Furseth och Repstad (2005) nämner fenomenet religiös deprivation, vilket 

innebär att individer blir religiösa när de saknar något i sin tillvaro. Då elever i den 

svenska skolan svarar att de inte ser sig som religiösa, så går det att tolka det som att 

de inte behöver religionen. De väljer bort den. Sett till deprivationsteorin så betyder 

detta att eleverna inte saknar något i sin tillvaro. Glock och Stark (1965) beskriver 

några olika sorters religiös deprivation. Exempelvis nämner de den ekonomiska 

deprivationen, som innebär att man blir religiös för att man har det dåligt ställt 

ekonomiskt. Vidare nämner de även social och organisk deprivation, som innebär att 

man har låg status i samhället respektive att man är sjuk. Alla dessa saker ska vara 

anledningar till att människor blir religiösa. Då flertalet elever svarar att de inte ser 

sig som religiösa kan man dra slutsatsen att de inte upplever något av ovanstående 

attribut som krävs för deprivation. Sverige får anses vara ett välutvecklat land, både 

ekonomiskt och demografiskt. Frågan är om bristen på religiositet är något som 

kännetecknar välutvecklade länder generellt. Gör ekonomisk och social välgång i ett 

land att dess befolkning blir sekulariserade? 

Elevers ovilja att kalla sig religiösa utåt sett kan även förklaras genom det som 

Hamilton (2005) beskriver som rationella val. Detta innebär att elever inte vinner 

någon fördel av att kalla sig själva religiös och att de på grund av detta avstår. I en 

skolsituation är det kanske mer respektabelt att vara icke-religiös, något som går att 

se i resultatet, där de flesta elever svarar att de inte ser sina vänner som religiösa. Ett 

stort antal elever svara även att de är icke-religiösa för att de blir accepterade av sina 
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vänner. Detta kan förklara den samhälleliga sekulariseringen som finns och den, som 

Larsson (2003) beskriver, ökade privatiseringen av religion hos dagens ungdomar. 

 

6.2 Sekularisering eller ej 

 

Som går att läsa i resultatet ovan är det inte många elever i undersökningen som ser 

sig själva som religiösa och det är inte heller många elever som påstår sig gå på 

gudstjänst. Dessa fakta skulle lätt kunna ses som bevis för att elever i skolan är 

sekulariserade om man ser till Larry Shiners definition av fenomenet, som tas upp av 

Furseth och Repstad (2005). Denna definition innebär kortfattat att sekularisering är 

när religiösa symboler, dogmer och institutioner försvagas i samhället och att 

samhället inte längre är uppbyggt på religiösa ramar eller grunder. Undersökningens 

resultat skulle på många punkter stämma väl överens med detta. Att tro att detta 

skulle räcka som förklaring är dock naivt. Detta då definitionen endast förklarar den 

så kallade samhälleliga sekulariseringen. 

 

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan samhällelig sekularisering – Shiners 

definition – och individuell sekularisering. Den individuella sekulariseringen innebär 

att när religionen och samhället glider isär i den så kallade samhälleliga 

sekulariseringen, så blir religionen en privatsak som inte har något offentlig roll i 

samhället. Detta borde göra det svårare att mäta sekulariseringsgraden eller graden 

av religiositet hos eleverna i en svensk skola än i exempelvis en amerikansk skola. 

Detta då Sverige är ett land som ofta kategoriseras som ett samhälleligt sekulariserat 

land (Bruce, 2007) till skillnad från USA, där religiösa institutioner och rörelser har 

en helt annan ställning. Då religionen blir en privatsak, så blir också definitionen av 

religion en privatsak, vilket gör mätningar av den individuella sekulariseringsgraden 

eller graden av religiositet svårt. Det är också därför svårt att veta huruvida ett land 

och dess befolkning, eller i det här fallet en skola och dess elever är sekulariserade 

eller ej. Det blir praktiskt taget omöjligt att veta i vilka banor den enskilda eleven 

tänker. Religiositet kan betyda olika för olika elever och elever kan exempelvis tro 

på en högre makt eller Gud av något slag, men ändå inte klassa sig som religiösa (se 
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resultat). Detta då de kanske inte har samma definition av vad det innebär att vara 

religiös, som samhället i stort har. 

 

6.3 Elevers relation till kursplanen för religionskunskap 

 

I uppsatsens resultatdel går det att se att de allra flesta elever gillar religionsämnet i 

skolan och att de är nöjda med ämnet och undervisningen som det ser ut i nuläget. En 

fråga som uppkommer är då hur undervisningen och elevernas attityder kommer att 

påverkas av den nya läroplanen, Lpo11 (Skolverket, 2011) som kommer att börja 

användas under 2011? Svaret på ovanstående fråga går att skönja i hur eleverna har 

svarat angående hur de ser på religionsundervisningens specifika utformning. I 

resultatet redovisas svaren av två påståenden som handlar om huruvida eleverna vill 

lära sig om flera religioner eller endast en, samt ifall de tycker att 

religionsundervisningen ger dem kunskap om andra kulturer än deras egen. På dessa 

påståenden svarade eleverna att de ville lära sig om flera religioner och att de ansåg 

att de tillskansade sig kunskap kring andra religioner och kulturer i nuvarande 

undervisning. Om man jämför dessa svar med kommande läroplans, och kanske 

framförallt, med kommande kursplan för religionskunskap och dess syfte och mål 

med undervisningen, så går det att urskönja att elevernas nuvarande attityder till 

religionsämnet till viss del överensstämmer med kursplanens syfte. Kursplanen vill, 

precis som eleverna vill, ge eleverna möjlighet att lära sig om flera religioner och 

kulturer för att på så sätt ge dem kunskap om andra kulturer (Skolverket 2011). 

 

Det går att se fler samband mellan elevernas tankar kring religionsundervisning och 

vad som står i Lpo 11. Exempelvis står det att all undervisning i den svenska skolan 

ska vara icke-konfessionell (Skolverket 2011). I resultatet ovan, svarade eleverna på 

påståendet om religionsundervisningen i skolan hade påverkat deras syn på religion. 

Här är svaren lite utspridda. En del menar att den har det, medan vissa menar att den 

inte har det. Om nu vissa elever säger sig ha blivit påverkade av 

religionsundervisningen i sin syn på religion, blir undervisningen verkligen icke-

konfessionell då? Att helt hålla sig ifrån att eleverna tar intryck från lärare, kamrater, 
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skolledning osv. är en fin balansgång som inte många klarar av. Om läraren 

exempelvis är ateist – tror inte på någon gud, eller högre makt – skulle inte detta 

kunna räknas som en konfession på samma premisser som om läraren är kristen, 

buddhist eller muslim. Att helt hålla undervisningen neutral är svår. Detta då det 

finns så otroligt mycket som skulle kunna påverka den. Eleverna risker alltid att bli 

så kallat sekundärt socialiserade, vilket Furseth och Repstad (2005) talar om som en 

social påverkan som sker vid målinriktade och avgränsade möten. Något som en 

undervisningssituation skulle kunna ses som. 

 

6.4 Socialisationsteori  

 

I Bakgrunden går det att läsa om McGuires (2002) teorier kring att den generella 

socialisationen skulle sammanfalla med den religiösa socialisationen, eller om man 

så vill att de religiösa värderingar man blir invand i under uppväxt (primär 

socialisation) osv. överensstämmer med den påverkan man utsätts för i andra 

sammanhang i samhället (sekundär socialisation). Denna teori kan problematiseras 

på flera sätt. För det första är det inte säkert att alla elever i den svenska skolan är 

uppväxta i Sverige eller i samma kulturella atmosfär som elever vars familjer har 

vistats i landet i flera generationer. Det är inte säkert att elevernas föräldrar har 

samma religiösa värderingar som det svenska samhället som helhet. Att den religiösa 

socialisationen skulle sammanfalla med den generella blir därför svår i det fallet. På 

längre sikt är det fullt möjligt att de sammanfaller, men enbart när den primära och 

sekundära socialisationen finner någon jämvikt. Det går att ta ett liknande exempel 

om man tänker ett icke-sekulariserat land utanför Västeuropa (Bruce 2007), där 

landet har en stark statskyrka som en majoritet av landets befolkning tillhör. Mycket 

i landet präglas av religiösa dogmer, symboler och institutioner och den generella 

socialisationen, med skola och samhälle i spetsen, bär i allra högsta grad märken av 

statskyrkans värderingar. Om då någon individ frångår detta mönster, så blir det 

indirekt att den religiösa socialiseringen inte sammanfaller med den generella 

socialiseringen. I alla fall inte vad gäller den enskilda individen på kort sikt. Att 

tänka att varje enskild individ har olika erfarenheter i fråga om social påverkan är 

viktigt. Ovanstående resultat har visat att de flesta elever inte har omgett sig med 
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religion i sin sociala omgivning och att en majoritet av eleverna inte besöker 

gudstjänster samt att de inte har religiösa föräldrar eller vänner. De ser inte heller sig 

själva som religiösa. Det är dock viktigt att veta att det finns elever som omger sig 

med religion fast de själva inte är religiösa och att det även finns elever som inte 

omger sig med religion men anser sig vara religiösa. Mångfald och social 

komplexitet är det egentliga svaret på socialisationsteorin. 
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BILAGA 1 
 
Hej!  
Jag heter Jakob Klingstedt och utbildar mig till lärare vid Linnéuniversitetet. Jag 
skriver just nu mitt examensarbete. Mitt huvudämne är religionsvetenskap och mitt 
examensarbete kommer att handla om elevers syn på sin egen religiositet samt 
anledningar till deras religiositet. Jag skulle behöva din hjälp för att kunna 
genomföra mitt examensarbete och hoppas att du vill ställa upp i min studie och 
svara på några frågor. Studien kommer att vara helt anonym och det är givetvis 
frivilligt att ställa upp.  

Tack på förhand!  
/Jakob 

  
Enkät om religion                                        Linnéuniversitetet 
 
Jag är:   flicka pojke  
    ¨  ¨ 

 

 
Hur skulle du beskriva din religiositet? 

 Håller med i 
mkt hög 

utsträckning 

Håller med i 
ganska hög 
utsträckning 

Håller med i 
ganska låg 

utsträckning 

Håller inte 
alls med 

Jag tror på en personlig Gud ¨ ¨ ¨ ¨ 

Jag tror på någon sorts högre makt ¨ ¨ ¨ ¨ 

Jag ser på mig själv som religiös ¨ ¨ ¨ ¨ 

 

Hur ofta besöker du kyrkan för gudstjänst (motsvarande)? 

 Aldrig 1-5 ggr/år 6-10 ggr/år Mer än 10 
ggr/år 

Jag går på gudstjänst ¨ ¨ ¨ ¨ 
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Hur uppfattar du dina närmaste anhörigas och vänners religiositet? 

 Håller med i 
mkt hög 

utsträckning 

Håller med i 
ganska hög 
utsträckning 

Håller med i 
ganska låg 

utsträckning 

Håller inte 
alls med 

Mina föräldrar är religiösa ¨ ¨ ¨ ¨ 

Många av mina vänner är religiösa ¨ ¨ ¨ ¨ 

Varför är du religiös/-icke-religiös? 

 Håller med i 
mkt hög 

utsträckning 

Håller med i 
ganska hög 
utsträckning 

Håller med i 
ganska låg 

utsträckning 

Håller inte 
alls med 

Jag blir accepterad av mina vänner ¨ ¨ ¨ ¨ 

Mina föräldrar blir glada ¨ ¨ ¨ ¨ 

Jag vill det själv ¨ ¨ ¨ ¨ 

Vilken är din uppfattning om religionsundervisningen i skolan? 

 Håller med i 
mkt hög 

utsträckning 

Håller med i 
ganska hög 
utsträckning 

Håller med i 
ganska låg 

utsträckning 

Håller inte 
alls med 

I det svenska samhället och i 
skolan märker man av religion 
mycket 

¨ ¨ ¨ ¨ 

Religionsundervisningen i skolan 
har påverkat min syn på religion ¨ ¨ ¨ ¨ 

Det är värdefullt att lära sig om 
religion i skolan ¨ ¨ ¨ ¨ 

Religionsundervisningen i skolan 
borde endast handla om den 
religion som jag tillhör 

¨ ¨ ¨ ¨ 

Religionsundervisningen i skolan 
ger mig kunskap om andra kulturer 
och religioner än den jag är van vid 

¨ ¨ ¨ ¨ 

Religionsundervisningen i skolan 
är bra som den är ¨ ¨ ¨ ¨ 

 

Tack för din medverkan! Kontrollera att du besvarat samtliga frågor. 


