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Abstract 
In this study emphasis was on pupils’ expectations regarding beliefs and conceptions of 

life among teachers within the school subject of religion. Additionally this study also 

concentrated on the consequences of teachers’ beliefs on their legitimacy and teaching. 

The study’s method was qualitative including semi-structured interviews in two 

separate schools. These interviews consisted of six pupils in the third grade of upper 

secondary education. The pupils were all aged 18 and selected mainly through a 

convenience sample. In this study the applied theory derived from four theoretical 

concepts legitimacy, discourse, stigma and secularization. These theoretical concepts 

were linked to create a theoretical model. This model was applied in analyzing the 

material from the interviews. The results showed that the majority of the pupils had 

expectations on teachers in the subject religion, regarding their beliefs. This meant that 

if a teacher had a religious belief this was regarded as a deviation from the norms that 

surrounded the pupils. Pupils were of the opinion that the teacher should keep his 

beliefs private in his class. The majority of pupils expected the teacher in the subject 

religion to be objective and neutral. If the teacher should fail to comply with the pupils’ 

expectations, it would have a negative effect concerning his legitimacy.  
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1. Inledning 
 

Det svenska samhället anses idag vara ett mångkulturellt samhälle och faktorer som 

migration och globalisering har varit bidragande till utformningen av dagens Sverige 

(Lundgren m.fl. 2010:417). Ett mångkulturellt samhälle innebär en viss pluralitet inom 

religion. Samtidigt finns det även tendenser som påvisar att religionens betydelse i det 

svenska samhället har minskat (Bangstad 2012:9). Detta har satt sina spår även på 

skolan och undervisningen, då skolan anses vara en direkt avspegling och produkt av 

samhället. 

Det rådande läget i det svenska samhället har inneburit en del konsekvenser för skola 

och undervisning men även för skolans aktörer som lärare och elever. En av pågående 

debatterna som pågår i dagens svenska skola är kopplad till samhällets mångkulturalitet 

och religionens betydelse i både skola och samhället. Denna debatt är ofta kopplad till 

konfessionell undervisning, religiositet på skolan och religiösa skolor (Lundgren m.fl 

2010:424). Enligt skolans styrdokument såsom läroplaner och skollagen ska skolan 

bedriva en saklig och icke-konfessionell undervisning. Detta innebär kortfattat att 

undervisningen som bedrivs ska vara objektiv och vetenskapligt förankrad, samt inte på 

något sätt förespråka för någon enskild religion (Skolverket 2011:5).  

För lärarna som bedriver undervisning innebär detta bland annat att de inte får 

undervisa på ett sätt som särskiljer en viss religion, tala för en religion eller basera sin 

undervisning på religiösa övertygelser. Sådant faller in under kategorin konfessionell 

undervisning och kan innebära en mindre lyckad integration i det svenska samhället för 

både lärare och elever (Lundgren m.fl. 2010:430). I en kontext som det svenska 

samhället med mångkulturalitet samt en minskad betydelse av religion i samhället anses 

även konfessionella inslag i skolan vara normativt avvikande idag (Lundgren m.fl. 

2010:431).  

Sett till de nämnda föreställningar som råder över dagens svenska samhälle och 

skola, samt debatten kring icke-konfessionell och konfessionell undervisning är det av 

intresse att rikta fokus på religionskunskapsläraren. Majoriteten av de studier som har 

gjorts kring området har fokuserat bland annat på religionsdidaktik och problematiken 

kring intresset av religionsämnet. Däremot har det inte gjorts lika mycket forskning 

kring religionskunskapslärare och vad deras livsåskådningar kan ha för betydelse för 

undervisningen. Utifrån det ovannämnda blir det av intresse att undersöka vad en 

religionskunskapslärares livsåskådning kan få för betydelse hos elever, för 

undervisningen samt för dennes legitimitet som religionslärare.   

 



  
 

2 

1.1 Problemformulering 
Den vetenskapliga problematik som studien utgår ifrån behandlar de motsatser som 

uppkommer i vardagen hos en lärare i religionskunskap. Dagens 

religionskunskapslärare verkar i ett samhälle som uppfattas som sekulariserat och i en 

skola där all undervisning ska vara icke-konfessionell och saklig. Två av 

religionskunskapslärarens uppdrag är att förmedla de demokratiska värderingar som 

skolan förespråkar och att undervisa om religioner och deras funktioner i samhället. 

Religionskunskapsläraren har en egen livsåskådning som kan komma i konflikt med de 

förväntningar och uppdrag som ställs ifrån lärarens professionella yrkesroll. Eleverna är 

aktörer som präglar en religionskunskapslärares vardag, detta innebär att det sker ett 

ständigt samspel mellan läraren och eleverna. Detta samspel innebär att elever har 

förväntningar på religionskunskapsläraren. En av dessa förväntningar är vilken 

livsåskådning religionskunskapsläraren har. Elevernas förväntningar på lärarens 

livsåskådning och lärarens yrkesrelaterade förväntningar kan innebära en konflikt för 

religionskunskapsläraren och få konsekvenser på dennes undervisning. Utgångspunkten 

för studien är kvalitativa intervjuer med sex elever från två olika skolor i Växjö. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka gymnasieelevers förväntningar på lärare i religionskunskap, 

gällande deras livsåskådningar och vilken betydelse dessa förväntningar får på läraren 

och undervisningen enligt eleverna. Studiens syfte är även att ta reda på vilken 

betydelse en religiös livsåskådning hos en religionskunskapslärare får enligt 

gymnasieelever. Vidare är även syftet att undersöka huruvida religionskunskapslärarens 

livsåskådning kan ha någon betydelse för dennes legitimitet i lärarrollen, och i sådant 

fall vilka konsekvenser detta får på lärarens undervisning, enligt gymnasieelever. För att 

möjliggöra en undersökning av detta utgår studien från följande frågeställningar: 

 
 Vilka förväntningar har elever på en religionskunskapslärare gällande dennes 

livsåskådning och vilken betydelse får en religiös livsåskådning enligt elever? 

 Om religionskunskapsläraren öppet delger sin livsåskådning, vilka konsekvenser 

innebära detta på dennes undervisning enligt elever?  

 Vilken betydelse får religionskunskapslärarens öppna delgivande av sin 

livsåskådning på dennes legitimitet i lärarrollen enligt elever?  

 Vad anser eleverna ligger bakom deras förväntningar på 

religionskunskapslärares livsåskådningar? 

 Vilka konsekvenser medför religionskunskapslärarens livsåskådning på lärarens 

legitimitet och undervisning?  

 

 

 



  
 

3 

1.3 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer en beskrivning ges av kontexten, d.v.s. samhälle, skola och 

lärare. De perspektiv som kommer att tas upp behandlar sådant som religionens plats i 

det svenska samhället, historien bakom detta, samhälls- och skolvärderingar samt 

religionsämnet och dess utveckling. Vidare kommer även läraren och dennes påverkan 

på eleverna att tas upp som en avslutande del i detta avsnitt.  

 

1.3.1 Det mångkulturella Sverige och religionens betydelse 

Sverige anses sedan många år tillbaka vara ett mångkulturellt samhälle, vilket innebär 

en mångfald av sådant som nationaliteter, kulturer samt religion (Falkevall 2013:23; 

Svanberg & Westerlund 2008:22-25).  Det svenska samhällets mångkulturalitet anses 

vara självklar, däremot är det svårare att tala om religionens betydelse i det svenska 

samhället. Religionens inflytande i samhället är något som jämfört med andra länder 

anses vara låg i Sverige. Detsamma gäller religionens makt i samhället som har minskat 

avsevärt de senaste decennierna. Dessa fenomen brukar vanligtvis definieras med 

begreppet sekularisering, och anses vara utmärkande för det svenska samhället och de 

övriga nordiska länderna (Bangstad 2012:9; Falkevall 2013:65). Samtidigt går det att 

diskutera huruvida det svenska samhället anses vara sekulariserat, en avgörande faktor 

blir vilken definition sekularisering ges.  

En vag och förenklad definition på sekularisering innebär att ”religion och religiösa 

institutioner har fått mindre betydelse i det offentliga rummet och för utformningen av 

statens institutioner” (Bangstad 2012:9). Några indikationer på en pågående 

sekularisering är minskningen av religiösa högtider och ritualer som dop och 

konfirmation (Holmberg & Weibull 2007:66). Numera besöker färre individer kyrkan 

av religiösa skäl. Majoriteten av människor som besöker kyrkan gör det oftast av andra 

mer meditativa skäl (Holmberg & Weibull 2007:64). Dessa exempel visar på att 

religionen i den svenska kontexten har fått en mer privat och individuell roll, vilket 

brukar associeras med sekularisering (Furseth & Repstad 2005:108-110; Svanberg & 

Westerlund 2008: 32).  

 

1.3.2 Historisk överblick över religionens betydelse i Sverige 

Religionens unika status i det svenska samhället kan kopplas till en rad historiska 

händelser som har bidragit till utformningen av hur religion uppfattas i dagens Sverige. 

En av de händelser som anses vara en bidragande faktor är reformationen från 1500-

talet. Reformationen bidrog till att Sverige bröt banden med den rådande romersk-

katolska kyrkan och blev en luthersk kyrka. Martin Luthers översättning av Bibeln 

spelade en betydelsefull roll i separationen mellan Sverige och den romersk-katolska 

kyrkan. De dåvarande kungar favoriserade protestantismen på grund av den innebar 

ökad makt då kyrkans medel gick till kungarna.  

Martin Luthers översättning av Bibeln innebar att den tillgängliggjordes för lekmän 

och inte bara präster, vilket kom att ses som en av katalysatorerna till reformationen och 

protestantismen. Detta fick sedan även konsekvenser för Sverige och spridningen av 

den lutherska läran. Den lutherska läran var den officiella ideologi som präglade 

Sverige i cirka trehundra år, ända fram till 1800-talet. Under denna period var svenska 

medborgare tvungna att tillhöra den svenska statskyrkan (Svanberg & Westerlund 

2008:351). År 1781 infördes Toleransediktet för att underlätta för främmande kristna 

trosbekännare som hade flyttat in till Sverige; det innebar att de fick fri 

religionsutövning och medborgerliga rättigheter. 
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Tiden efter andra världskriget var också en betydelsefull period eftersom medborgare i 

Sverige fick nu för första gången gå ur statskyrkan utan att tvunget gå med i annat 

trossamfund. En lag om religionsfrihet infört 1951, speglade den mer liberala 

mentaliteten kring religion som växte fram under efterkrigstiden. Åren efter införandet 

av denna lag ökade invandringen i Sverige vilket bidrog till ett mer mångkulturellt och 

mångreligiöst samhälle än tidigare. Några av konsekvenserna av denna pluralism 

innebar att invandrarna ställde krav på det svenska samhället att få utöva sin religion, 

samt få ökade rättigheter gällande religiösa frågor och ökad respekt för sina traditioner 

(Svanberg & Westerlund 2008:352).  

År 2000 skedde en avgörande händelse som spelade en signifikant roll för 

religionens betydelse i det svenska samhället. Svenska kyrkan förlorade sin ställning 

som statskyrka och religionsfrihet i Sverige blev ett tydligare faktum. Men även om 

Svenska kyrkan hade tappat sin makt som statskyrka fick den ändå en högre ställning än 

andra samfund av historiska skäl (Svanberg & Westerlund 2008:352).  

 

1.3.3 Den svenska skolan och religionskunskap 

Spår av religionsundervisning i Sverige kan finnas så långt bak som tillbaka till 

medeltiden då det fanns traditioner av folkundervisningen kopplat till dopet. I samband 

med kristendomens utbredning infördes undervisning i förbindelse med dopet. Denna 

undervisning bestod av ”Fader vår” och ”trosbekännelsen”, dessa ansågs vara vitala och 

skulle reciteras vid dop (Lundgren m.fl. 2010:40). Senare tillkom ytterligare 

folkundervisning, som baserades inte enbart på dopet utan utgjordes även av andra 

moment kopplade till kyrkan som konfirmationen, nattvarden och bikten. Alla dessa 

moment la den första grunden till den svenska kristendomsundervisningen och kom att 

prägla folkundervisningen under medeltiden. Dock ställde denna typ av undervisning 

inget krav på läskunnighet, all undervisning som skedde skulle läras utantill (Lundgren 

m.fl. 2010:40-41).  

I början av 1500-talet blev konsten att läsa och utbildning av folket essentiella 

ingredienser för Gustav Vasas bygge av nationen. Gustav Vasa ansåg dessa ingredienser 

som vitala för reformationen. Luther utformade under denna period två katekeser där 

syftet var att utbilda befolkningen. År 1686 infördes en kyrkolag som innebar att alla 

var tvungna att läsa Luthers lilla katekes. Detta kom senare att bli ett av de första 

spridda läromedlen och en bidragande faktor till att läsningen spred sig i Sverige. Under 

tiden som Luthers lilla katekes spred hade prästerna en central roll då de utgjorde en 

form av utbildare för både barn och vuxna (Lundgren m.fl. 2010:43-45).  

I början av 1800-talet, efter upplysningen och påbörjade industrialiseringen, blev 

Sverige ett mer globaliserat samhälle, vilket satte sin prägel även på den svenska skolan. 

Ett industrialiserat samhälle krävde mer kunskaper och färdigheter av befolkningen än 

tidigare då majoriteten av befolkningen då försörjde sig på jordbruk. Detta ledde till att i 

1842 tillkom en förordning om folkskolor och att dessa skulle etableras i varje kommun. 

Det innebar att alla skulle gå i skola och få en utbildning och möjlighet att lära sig läsa. 

Denna utbildning skulle bidra med språkliga och matematiska grunder, däremot bestod 

stora delar av undervisningen av religion i form av religionskunskap och biblisk historia 

(Lundgren m.fl. 2010:68-70). Det kyrkliga inflytandet på undervisningen var stor ända 

fram till 1900-talet. Ett exempel på kyrkans inflytande på undervisningen kunde bland 

annat ses på hur majoriteten av de undervisande lärarna helst skulle vara kristna. Den 

starka påverkan av kyrkan kom senare att bidra med ytterligare religiösa inslag i 

undervisningen med moment som morgonbön och latin (Lundgren m.fl. 2010:63-64,68-

74).  
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De första tendenserna på en minskning av kyrkans inflytande på skolan kom i början 

av 1900-talet. Under denna tid utkom det en ny utbildningsplan. Där fanns det tydliga 

indikatorer på hur kyrkans makt reducerades genom att ämnen som kristendomskunskap 

minskade i timmar och andra ämnen som matematik och gymnastik ökade. Efter andra 

världskriget kom demokrati i fokus och en av skolans huvuduppgifter blev att fostra 

elever till demokratiska medborgare. Detta var en bidragande faktor till att 1962 års 

läroplan, som tillkom efter religionsfrihetslagen, blev den första läroplanen där det blev 

ett krav på objektivitet i kristendomsundervisningen (Lundgren m.fl. 2010:77-80). 

Några år efter ökade denna objektivitet genom att kristendomsundervisningen återigen 

reviderats och fick därmed år 1969 byta namn från kristendomskunskap till 

religionskunskap (Selander 1993:10). Åren efter denna revidering var händelserika år i 

den svenska skolans historia. Under 1990-talet gick skolan från att vara statligt ledd till 

att bli kommunalt styrd, vilket gav kommunerna makten om skolan. Detta satte givetvis 

sina spår på undervisningen och skolan. Med tillkomsten av 1994 års läroplan stod det 

tydligt att skolan och undervisningen skulle vara icke-konfessionell. Med denna 

läroplan utvecklades den svenska skolans tidigare konfessionella karaktär och blev till 

dagens mer icke-konfessionella (Karlsson & Svanberg 1997:26-29). 

 

1.3.4 Religionskunskapens utveckling 

Införandet av religionsfrihetslagen år 1951 innebar ändringar av läroplanerna och 

framförallt religionsämnet. Ämnet gick från att kallas för kristendomskunskap i läroplan 

1962, till religionskunskap i läroplan 1969. Fokus på demokratiska värderingar växte 

fram med mångkulturaliteten som var aktuell i Sverige. I läroplanen för 1980 blev 

religionskunskap en del av de samhällsorienterade ämnena. (Selander 1993:10).  

Vid skapandet av 1965 års läroplan togs för första gången livsåskådningar upp, vilket 

innebar en förändring i religionsundervisningen då det började läggas fokus på sådant 

som andra livsåskådningar och existentiella frågor (Selander 1993:12-14). År 1969 

skulle religionsundervisningen vara öppen för alla, vilket innebar att den inte skulle vara 

konfessionell, det skulle fokuseras på källkritik och kritisk granskning av Bibeln. Allt 

som sas under undervisningen skulle kunna bekräftas, det blev ett större vetenskapligt 

fokus än det tidigare hade varit. Sådana inslag som kunde beskrivas som konfessionella 

sågs med misstro. Religionsundervisningen skulle istället vara saklig och bedrivas med 

vetenskapen som premiss.  

I 1980 års läroplan började fokus i religionsämnet gå ifrån innehållet och det centrala 

blev att utveckla varje elev och utgå från elevernas egna erfarenheter. Detta var 

ytterligare en milstolpe, då man för första gången under religionskunskapen började tala 

om fler religioner i jämförelse till kristendomen samt möta dessa religioner och 

livsåskådningar (Selander 1993:17-18). En central tanke var att människans kontext 

måste förstås för att förstå människan. Det skulle ges ökad förståelse av andra religioner 

och samhällen än enbart kristendomen och Sverige. Begrepp som rit, myt och 

gudstjänster kom att användas för att jämföra de olika religionerna. Denna förändring 

inom ämnet möjliggjorde en mera objektiv jämförelse av religionerna och en mera icke-

konfessionell religionsundervisning (Selander 1993:20-25).  

Åren efter 1980 års läroplan hade mångkulturalitet och religionens minskande 

inflytande i samhället konsekvenser som kunde återspeglas på religionsundervisningen 

(Falkevall 2013:22). Under slutet av 1900-talet blev själva individen och dennes 

funderingar kring livsfrågor och andra etiska åsikter det centrala inom religionskunskap. 

Med den ökade mångkulturaliteten tillkom även fler elever med olika religiösa 

bakgrunder vilket ställde krav på ökade kunskaper om de olika religionerna bland 

befolkningen och läraren. Religionsundervisningen under denna period kom även att 
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börja behandla vilken roll och funktion religion har, samt vilken betydelse den har för 

människor på en samhällelig nivå (Larsson et al. 2006:136).  

Dagens religionsundervisning har influerats av den senaste läroplanen som tillkom år 

2011 (GY 11 och LGR 11). Då denna studie inriktar sig på gymnasiet kommer GY 11 

att behandlas mer ingående nedan. Dagens religionskunskap ska enligt läroplanen vara 

vetenskapligt förankrat i religionsvetenskapen, det vill säga det vetenskapliga studiet av 

religion. Den ska bland annat behandla hur religioner, livsåskådningar, etiska och 

existentiella frågor kommer till uttryck och handling hos människor (Skolverket 

2011:137-138). Även om religionsundervisningen ska vara öppen och saklig har 

kristendomen fått eget utrymme i ämnet på grund av att det svenska samhällets 

värdegrund har förvaltats av kristendomen och dess traditioner. Det har i både läroplan 

och kursplan klargjorts att det svenska samhället har formats av kristendomen. Enligt 

Falkevall (2013) är detta den stora skillnaden mellan hur religion och religionskunskap 

uppfattas i läroplanen från 1994 gentemot dagens läroplan GY 11/ LGR 11. Falkevall 

diskuterar även hur Sverige i LPO 94 beskrivs som ett ”modernt sekulariserat land”, 

medan i LGR 11 och GY 11 beskriver det som ett mångkulturellt land, vilket formats av 

kristendomen (2013:22-23).  

 

1.3.5 Skolans värdegrund kontra samhällets värderingar 

I boken Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan (2011) tar Löfstedt upp 

ett dilemma som tillhör religionskunskapslärares vardag. Som lärare i religionskunskap 

behöver man ta hänsyn i de värderingar som samhället är förankrat i samt skolans 

värdegrund. Givetvis är skolans värdegrund uppbyggd på samhällets värderingar, vilket 

innebär att dessa bör vara lika formulerade. Däremot om samhället undergår en 

förändringsprocess och värdegrunden problematiseras kan detta få konsekvenser för 

religionskunskapslärares undervisning. Löfstedt nämner hur hon anser att skolans 

värdegrund krockar med samhällets och en av anledningarna bakom denna konflikt 

beror enligt Löfstedt på samhällets sekulära och mångkulturella status (2011:114-115).   

Både Skollagen (2010) § 5-7, och läroplanerna lyfter fram hur skolan och dess 

undervisning ska överensstämma med grundläggande demokratiska värderingar samt att 

undervisningen som bedrivs ska vara icke-konfessionell (Skolverket 2011:5). Detta 

innebär att undervisningen ska bedrivas på ett objektivt, kritiskt och pluralistiskt sätt, 

samt vara vetenskapligt förankrad (Falkevall 2013:69). Vidare går det att utläsa i GY11 

hur ”skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra till att dessa förs 

fram” samt hur skolans aktörer är skyldiga att hävda dessa värden (Skolverket 2011:6). 

Detta tas upp i avsnittet om saklig och allsidig undervisning och innebär kortfattat att all 

undervisning som bedrivs ska vara objektiv och ej uteslutande, utan istället generellt 

omfattande. Enligt dessa styrdokument ska skolan även ta hänsyn till mänskliga 

rättigheter och ta vara på sådana rättigheter som individens frihet. Kategorin mänskliga 

rättigheter innefattar många lagar och ett exempel på en sådan lag av relevans är 

religionsfrihetslagen. Enligt denna lagen har man som person rätt till att fritt utöva sin 

religion i sådan utsträckning att det inte stör allmänheten (Religionsfrihetslag 

1951:680).  

Huruvida skolans styrdokument kan tolkas som sekulära är svårt att fastställa, det 

står dock klart att demokratin väger tyngre än religionen i den svenska 

samhällskontexten. Falkevall diskuterar hur religion och religiösa inslag kan innebära 

en viss problematik i ett samhälle där demokrati väger tyngre än religion. Sådana 

kontexter definierar Falkvevall som sekulära samhällen (2013:65). I en sådan kontext 

kan religiösa yttringar av olika slag betraktas som ogynnsamma mot det demokratiska 

samhället och dess struktur. I ett samhälle där religionens plats tillhör det privata blir de 
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sekulära normerna mer legitima och ges företräde över de religiösa. Falkevall menar att 

de demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna utgör kärnan av 

utbildningens syfte i skollagen. Enligt honom blir lärarens roll att fungera som ett 

redskap för att detta förmedlas hos eleverna (2013:66). Att som lärare undervisa och ta 

hänsyn till alla dessa värderingar och rättigheter ställer enligt Falkevall krav på lärare. 

Han menar att det är nödvändigt att både elever och lärare har kunskap om betydelsen 

av dessa värderingar och rättigheter för att möjliggöra ett tillgodogörande av dessa 

(2013:66,72).  

 

1.3.6 Lärarens oavsiktliga och avsiktliga inverkan på elever  

I samspelet mellan lärare och elever har läraren många skyldigheter och rättigheter att ta 

hänsyn till. Som tidigare nämnts är läraren skyldig att följa de styrdokument (ex. 

skollagen, läroplaner etc.) som är aktuella för skolan, tolka dem och sedan 

implementera dem i undervisningen. Detta ansvar som ligger hos läraren, innebär en 

direkt och medveten inverkan av läraren på eleverna. Läraren måste ta hänsyn till dessa 

styrdokument i utformandet av sin undervisning och fungera som en förmedlare av 

styrdokumentens budskap till eleverna. Däremot kan lärare även omedvetet påverka 

sina elever genom sättet undervisningen bedrivs på. Ett exempel kan vara hur lärarens 

egna erfarenheter och värderingar speglar sig i dennes undervisning och indirekt får en 

inverkan på eleverna.  

Falkevall (2013) tar upp religionsläraren lite mer specifikt i detta sammanhang och 

menar att dennes erfarenheter och åsikter kan vara faktorer som påverkar lärarens 

undervisning och eleverna (2013:11-13). Även om alla lärare behöver förhålla sig till 

skolans värdegrund och läroplaner kan läraren ändå genom sin undervisning visa 

indikationer gällande sin livsåskådning. Trots att all undervisning som bedrivs ska vara 

icke-konfessionell, kan en religionslärare genom sitt val av stoff framhäva en religion 

mer än andra (Falkevall 2013:11). Detta kan innebära att läraren utformar sin 

undervisning på ett sätt som särskiljer en religion eller förespråkar en religion ofta 

kopplad till sin egen tro. En sådan konsekvens kan även ta sig i form av det motsatta, då 

exempelvis läraren har negativa upplevelser av religion vilket i sin tur kan innebära att 

undervisningen utformas som allmänt fientlig gentemot religion (Falkevall 2013:12). 

Dessa exempel fungerar som indikatorer på hur en religionslärare medvetet kan påverka 

sina elever genom sin undervisning. 

Thornberg (2006) nämner hur lärare omedvetet kan bidra till att förmedla värderingar 

som inte alltid behöver överensstämma med skolans (2006:79). Skola och lärare tillhör 

en essentiell del i elevers socialisation och har därför ett stort inflytande på elever 

(Thornberg 2006:76). Lärare kan på ett medvetet plan tala om hur fel exempelvis 

mobbning kan vara, medan samtidigt omedvetet ge tecken på attityder som pekar på det 

motsatta. Även om detta är ett hårt draget exempel kan det relateras till förmedlingen av 

värderingarna som läraren för vidare till eleverna. Enligt Thornberg är lärarens sätt att 

förmedla värderingar och förhålla sig till samhällsnormer kopplat till hur elever 

uppfattar läraren (2006:75).  

Thornberg nämner att några av funktionerna normer har är att ena grupper samt öka 

individers legitimitet (2006:29,77). Lärares sätt att förhålla sig till de rådande 

samhällsnormerna som i detta fall de existerande normerna kring religion, är något som 

har en indirekt påverkan på hur läraren uppfattas av eleverna. Att förhålla sig till de 

rådande samhällsnormerna kan i lärares fall innebära en ökad legitimitet genom att 

läraren får en högre acceptans av eleverna (Thornberg 2006:76).  

Det ständiga samspelet som pågår mellan elever och lärare både medvetet och 

omedvetet kan få konsekvenser hos eleverna samt bidra till att forma deras 
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uppfattningar av läraren. En möjlig konsekvens är att en religionslärare kan utifrån det 

ovannämnda bedriva en medveten saklig och icke-konfessionell undervisning och 

samtidigt ha en omedveten inverkan på eleverna genom de värderingarna läraren har 

gällande religion. I avsnittet teoretiska utgångspunkter kommer det ovanstående 

förtydligas och den möjliga sammankopplingen kommer att förklaras på ett mer 

ingående sätt. 
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1.4 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som har bedrivits inom detta område är begränsad. Detta har 

resulterat att majoriteten av den tidigare forskning som här kommer att presenteras är 

studier från närliggande fält som är av relevans för denna studie. I detta avsnitt 

presenteras forskning kopplat till syftet i form av religionslärare och deras 

livsåskådningar, den mångkulturella skolan och värdekonflikter. Vidare kommer 

forskning kring sekularisering att presenteras då detta bidrar till ökad förståelse för det 

svenska samhället och skolan. Slutligen relateras kommer även denna studie att 

jämföras med tidigare forskning.  

 

1.4.1 Den mångkulturella och nutida religionsundervisningen  

Dessa två studier som presenteras nedan är de två som är av störst relevans gällande min 

studie. Hazels och Lynns studie (2011) Performativity, Faith and Professional Identity: 

Student Religious Education Teachers and The Ambiguities of Objectivity är den av 

störst relevans då den behandlar temat religionslärare och deras livsåskådningar. Bryan 

Hazel är en filosofie doktor och Lynn Revell är en docent som båda är verksamma inom 

områdena religion och utbildning. Studiens syfte var att undersöka hur en religiös 

livsåskådning hos blivande religionslärare i England kan uppfattas av eleverna och vad 

som utmärker en bra religionslärare enligt religionsstudenterna. Studiens metod 

utgjordes av semi-strukturerade intervjuer där 184 blivande religionslärare intervjuades 

(Hazel & Lynn 2011:409). Lärarstudenterna delgav uttryck som visade på ett tydligt 

mönster i deras resonemang. Resultaten visade att majoriteten av de blivande 

religionslärarna delgav objektivitet och kreativitet som viktiga egenskaper hos en 

religionslärare. Vidare visade resultaten att majoriteten av de studenter som hade en 

religiös livsåskådning inte skulle delgivit den öppet för sina klasser, eftersom de trodde 

att det hade påverkat elevernas uppfattning av dem. Resterande studenter som svarade 

att de hade delgivit sin livsåskådning var studenter med icke-religiösa livsåskådningar. 

Bland dessa studenters svar framkom det att de trodde att delgivandet av deras 

livsåskådning innebar en mer objektiv undervisning. De ansåg även att eleverna hade 

rätt att känna till deras livsåskådningar. Det framkom även i resultatet att 71 procent av 

de intervjuade studenterna trodde att deras relation till eleverna hade ändrats om 

eleverna var medvetna om deras livsåskådning (Hazel & Lynn 2011:414). Slutsatsen 

som framkom i studien är att de religionslärare som har religiösa livsåskådningar bör 

lämna dem vid ingången till klassrummet. Vidare finns det förväntningar på en 

religionslärare att vara objektiv och neutral, dessa värderingar accepteras okritiskt och 

anses vara allmänt accepterande (Hazel & Lynn 2011:417).  

Hazel och Lynns studie har varit av störst betydelse för min studie då den direkt 

behandlar religionslärare och konsekvenserna deras livsåskådning får på deras 

undervisning. Metoden liknar den jag använder, nämligen semi-strukturerade intervjuer, 

för att få mer utvecklade svar än enkäter. Däremot skiljer sig studierna kontextuellt åt då 

Hazel och Lynn har genomfört sin studie i England och min studie behandlar en svensk 

kontext. Sedan behandlar Hazel och Lynn blivande religionslärare vilket innebär att 

elevernas perspektiv uteblir, vilket är något min studie behandlar. Genom att intervjua 

elever kommer man närmare åt vilka konsekvenser en religionslärares livsåskådning 

kan få på undervisningen. Religionslärarens uppfattning om konsekvenserna dennes 

livsåskådning har på undervisningen kan skilja sig gentemot elevernas, vilket innebär 

att ett elevperspektiv kan vara av intresse.   

En annan studie som undersöker vilka konsekvenser lärares livsåskådning kan ha på 

undervisningen är studien Teachers responding to religious diversity in Europe: 
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researching biography and pedagogy (2009). Anna van der Want m.fl (2009) har i sin 

studie undersökt religionsundervisningen i flera europeiska nationer. Anna van der 

Want är en doktorand inom områdena lärare och lärarutbildning. Studiens fokus har 

legat på lärarens uppfattningar av sitt ämne samt hur de förhåller sig till den religiösa 

mångfalden i respektive land och skola. Empirin för studien tillkom genom intervjuer 

med trettiosex lärare i femton olika länder. I studien framkom det att lärarna uttrycker 

sig olika mycket kring sin egen religiositet. Vissa lärare anser att en lärare som är en 

icke-troende person inte kan undervisa i religion då denne saknar kunskaper som krävs 

för en djupare förståelse av religion, medan andra lärare menar det bidrar till en mera 

objektiv undervisning (Want m.fl 2009:44-45). Studiens resultat visar på skilda svar 

bland lärarna och en slutsats som framkom var att lärarna var påverkade av den religiösa 

kulturen i samhällena. De lärare som undervisade i samhällen där religions har en större 

betydelse tenderade att vara mer öppna med sin religiösa åskådning. De lärare som 

undervisade på skolor i mer sekulära samhällen tenderade att vara mer diskreta när det 

kom till att delge sina religiösa åskådningar i skolan och för eleverna (Want m.fl 

2009:117-119). I studien framkommer det hur lärare i sekulära samhällskontexter 

tenderar att hålla sin livsåskådning privat, vilket är av relevans för min studie. 

Wants studie är av vikt för denna studie då även den behandlar konsekvenserna 

livsåskådningen hos läraren kan få på undervisningen. Även Want använder sig av 

intervjuer i sin studie vilket även är min studies metodiska utgångspunkt. Wants studie 

har genomförts i femton nationer dock är inte Sverige en av dem. Däremot behandlar 

Want i sin studie olika samhällskontexter, vissa mer sekulära och vissa mindre. Detta 

har varit av betydelse för min studie då det svenska samhället kan liknas vid de 

samhällena som anses vara mer sekulära. Likt den föregående studien (Hazel och Lynn) 

behandlar även Want bara lärare och deras uppfattningar. På så sätt skiljer sig även 

Wants studie från min studie eftersom då den har elevernas perspektiv och uppfattningar 

i fokus istället för lärarnas. Att inta ett elevperspektiv och komma åt elevernas 

utvecklade svar kan möjliggöra en fördjupad förståelse kring betydelsen av lärarens 

livsåskådning.  

 

1.4.2 Den mångkulturella skolan och problematiken kring värdekonflikter 

De kommande studierna behandlar hur skolans, lärarens och elevens värdekonflikter 

kan kollidera i en mångkulturell och sekulär samhällskontext. I Skolan som 

mångkulturell arbetsplats: att tillämpa interkulturell pedagogik (2009) genomförd av 

Hans Lorentz och där Elisabeth Gerle är medförfattare, diskuteras värderingar och 

värdekonflikter i ett mångkulturellt samhälle. Hans Lorentz är en filosofie doktor i 

interkulturellt lärande och mångkulturella lärandemiljöer, Elisabeth Gerle är en 

professor inom området etik. Lorentz och Gerle menar att skolan är en avspegling av 

samhället, eftersom det samhälle vi lever i anses vara mångkulturellt. I en sådan 

samhällskontext förekommer värdekonflikter som ett naturligt återkommande fenomen. 

Dessa värdekonflikter i en mångkulturell kontext menar Lorentz och Gerle är fruktbara 

för utvecklingen av samhällslivet (Lorentz m.fl 2009:100). I studien nämner de bland 

annat hur viktigt det är att respektera alla människors livsåskådningar: 

 
I Gerles samhälleliga vision om det goda samhället förenas respekten för individen, 

för det annorlunda och för mångfalden med den fria debatten där ifrågasättande av 

olika åskådningar och livsmönster ingår. Detta innebär också respekt för människors 

olika livshållningar samt deras rätt att fritt uttrycka sina åsikter och propagera för dem 

(Lorentz m.fl 2009:101).  
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I ett mångkulturellt samhälle blir demokratiska värderingar av vikt, vilket innebär att 

överseende gentemot människor och deras identiteter krävs. När kritik väl tas upp ska 

den riktas gentemot åsikter och inte individen (Lorentz m.fl 2009:128-129). Lorentz 

lyfter fram lärarnas betydelsefulla roll i det mångkulturella samhället. Enligt Lorentz är 

det lärarens uppgift att se till att dessa demokratiska värderingar förmedlas och att 

värdegrunden förtydligas och görs begriplig för eleverna. Lärarna har i en mångkulturell 

kontext en större skyldighet att förhålla sig till de demokratiska värderingarna samt se 

till att de förmedlas vidare till eleverna (Lorentz m.fl 2009:185-188).  

Lorentz och Gerle studie är av relevans för min studie då den tar upp hur skolan är en 

avspegling av samhället och vilken roll läraren har gällande förmedlingen av 

värderingar på eleverna. Lorentz och Gerle studie är relevant då den redogör för hur det 

kan uppstå värdekonflikter i en mångkulturell skola. Detta kan relateras till min studie 

då värderingar kan kopplas samman med lärares delgivning av sin livsåskådning, vilket 

också kan hamna i konflikt med de demokratiska värderingarna som skolan och 

samhället ska förmedla.  

I en liknande studie Den förhandlade makten: kulturella värdekonflikter i den 

svenska skolan (2011), har Fredrik Sjögren undersökt konflikten mellan elevers och 

föräldrars värderingar kontra läroplanernas (2011:26-27). Fredrik Sjögren är filosofie 

doktor i statsvetenskap. I sin avhandling Den förhandlande makten. Om kulturella 

värdekonflikter i den svenska skolan (2011) inriktar han sig på lärarna och hur de 

arbetar med värdekonflikter. Metoden som Sjögren har använt sig av är intervjuer, där 

han har intervjuat trettionio lärare som undervisar i årskurs sex till nio och är 

verksamma på fyra kommunala skolor. Sjögren lyfter fram problematiken som lärare 

ställs inför, då de måste fatta beslut som ska accepteras av skolans aktörer. Ett exempel 

på denna problematik är hur elever och föräldrar kan protestera mot läraren. Dessa 

protester är en maktfaktor i skolan tack vare brukarinflytande och fritt skolval. Sjögren 

talar om att värdekonflikter avgörs i ett språkligt maktspel inom vissa ramar eller sfärer 

som han benämner som den individuella, offentliga, vetenskapliga, religiösa och köns- 

och sexualitetsfären. I sin studie använder sig Sjögren delvis av Foucault, och talar om 

makt kopplat till diskurs (Sjögren 2011:71-73).  

I sin studie kommer Sjögren fram till att frågor kring värderingar och kunskaper 

oftast kopplas till den individuella sfären. Han menar att ju viktigare en fråga är för en 

grupps världsbild desto mindre behov finns det att diskutera huruvida den är sann eller 

falsk (Sjögren 2011:195). Konflikt mellan lärare och föräldrar kan uppstå om en lärare 

vill placera en fråga eller kunskap inom den vetenskapliga sfären när föräldrarna påstår 

att denna fråga tillhör den religiösa sfären. Sådan konflikt brukar lösas av lärare genom 

att läraren istället väljer att placera frågan på den individuella sfären. Detta underlättar 

för parterna då det blir upp till eleven själv att placera frågan i den sfär denne önskar.  

Frågor av religiös karaktär har oftast sådan eller liknande lösningar. På så sätt behöver 

inte läraren värdera elevens och föräldrarnas normer och diskurs utan eleven får själv ta 

det beslutet och konflikt mellan parterna kan undvikas (Sjögren 2011:198). Enligt 

Sjögren är en av avhandlingens främsta resultat den spridda individualiseringen som 

innebär en relativisering av innehållet i skolan (2011:217). Den svenska skolan måste 

enligt honom se till att mångfalden och de demokratiska värderingarna bejakas.  

Sjögrens studie är av relevans då den tar upp hur viktigt det är att lärare förhåller sig 

till de normer och värderingar som är rådande för att kunna bibehålla sin makt och få 

fram sitt budskap i undervisningssammanhang. Detta kan relateras till min studie då den 

behandlar vilka konsekvenser en lärares livsåskådning kan få på undervisningen samt 

för dennes legitimitet. Sjögrens teoretiska utgångspunkt är av stor relevans då han 

använder sig av Foucault och begreppen diskurs och makt, vilket tillhör en del av de 

teoretiska utgångspunkterna för min studie. I motsats till min studie har Sjögren även 
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valt att fokusera på lärare och inte elever, vilket ytterligare åtskiljer denna studie från de 

övriga studierna.  

Slutligen kan dessa två studiers relevans poängteras ytterligare då de behandlar hur 

samhällets och skolans värderingar kan skiljas åt och vad det kan få för konsekvenser 

för läraren och dennes undervisning. Studierna tar även upp vikten av att som lärare 

förhålla sig till demokratiska värderingar samt problematiken av detta i en 

mångkulturell kontext.   

 

1.4.3 Samhälle, skola och sekularisering 

Nedan presenteras en studie som är relevant då den behandlar nordiska och sekulära 

kontexter som direkt kan appliceras på den svenska kontexten. Sindre Bangstad 

problematiserar i sin bok Sekularismens ansikten (2012) begreppen sekularisering och 

sekularism, samt lyfter fram olika aspekter på sekularism utifrån andra kontexter. Sindre 

Bangstad är en norsk socialantropolog som har specialiserat sig inom områdena islam 

och sekularisering. Syftet med studien är att ”sprida kunskap om och analysera några av 

de erfarenheter som människor i vad man kan karaktärisera som ”icke väsentliga” 

samhällskontexter har av modern sekularism” (Bangstad 2012:21). Bangstad menar att 

begreppen sekularisering och sekularism behöver utvecklas från den enkla definition 

som innebär separation mellan kyrka och stat, samt ses från flera perspektiv. Av detta 

skäl väljer Bangstad att lyfta sekularisering och sekularism från andra kontexter såsom 

indisk, islamsk och sydafrikansk sekularism. Denna nyansering görs på grund av 

sekularism och sekularisering tenderar att kopplas till Europa (Bangstad 2012:126,157, 

207). 

I sin forskning tar Bangstad upp de stora teoretikerna kring sekularisering, både 

föregående och nutida; exempel på dem som nämns är Berger och Taylor. Deras tankar 

lyfts fram, utvecklas och problematiseras (Bangstad 2012:43-45). I bokens slut 

behandlar han sekularismens framtid och sammanfattar de föregående kapitlen. I en av 

sammanfattningarna tar Bangstad upp betydelsen av att fortsätta problematisera och 

utveckla begreppen sekularism och sekularisering (2012:217-219). Begreppen har enligt 

Bangstad komplicerade definitionssvårigheter, eftersom det fortfarande råder 

tvetydigheter kring begreppens innebörd (2012:209). Avslutningsvis kommer Bangstad 

fram till att sekularism och sekularisering är kontextuella och varierar mellan tid och 

rum. Sekulariseringens framtida plats bör ses som en plattform för fredlig samexistens i 

mångkulturella och fler-religiösa samhällen (Bangstad 2012:10,218). 

Bangstads studie är av relevans då den behandlar och ger ökad förståelse av 

innebörden av sekularisering. I sin studie har Bangstad fokuserat på nordiska 

samhällskontexter vilket är appliceringsbart på denna studie då den behandlar en svensk 

kontext. En utökad förståelse av sekularisering är essentiell för förståelsen kring de 

värderingar och normer som är rådande inom sådana kontexter. I relation till Bangstads 

studie så är syftet med min studie inte att problematisera och försöka definiera 

begreppet sekularisering. Bangstads studie används istället för att visa på att det svenska 

samhället anses vara sekulariserat och att detta är något som avspeglas på skolan där 

sekulära normer och värderingar anses vara rådande. 
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1.5 Teoretiska utgångspunkter 
Nedan kommer fyra begrepp att presenteras som ihop utgör den teoretiska 

utgångspunkten för denna studie. Begreppen som kommer att behandlas i detta avsnitt 

är legitimitet, diskurs, avvikelse och sekularisering. Det avslutas med en teoretisk 

syntes.    

 

1.5.1 Legitimitet 

Legitimitet är ett begrepp som ofta används utan att ges en tydlig definition och 

innebörd. Det brukar lite förenklat summeras som en riktlinje för hur mycket något 

anses vara äkta och överensstämmande. Denna definition kan anses vara vag och 

svårbegriplig som inte direkt bringar klarhet kring begreppet legitimitet. Suchman 

(1995) beskriver legitimitet som ett samspel mellan normer och värderingar inom ett 

socialt konstruerat system och de förväntningar aktörer har på samma system (Suchman 

1995:574). Ett exempel kan vara hur en organisation som skolan styrs av vissa normer 

och har krav på sig från omgivningen och dess konsumenter (eleverna) att förhålla sig 

till dessa. Om inte skolan i detta fall lyckas upprätthålla normerna som anses vara 

accepterade av omgivningen kommer det innebära mindre acceptans, som sedan innebär 

att skolans och dess aktörers legitimitet minskar. Detta innebär att organisationer som 

skolan styrs av normer och har krav på sig från omgivningen att upprätthålla dessa. Det 

blir därför avgörande för skolans och dess aktörer att eftersträva de värderingar och 

normer som delas av samhället (Deegan et al. 2002:326).  

För läraren som räknas till skolans aktörer blir det av vikt att förhålla sig till de 

normer som är accepterade av omgivningen och konsumenterna (eleverna) för att kunna 

bibehålla sin legitimitet. Läraren måste vara medveten om vilka normer och värderingar 

skolan styrs av för att sedan kunna förhålla sig till dessa. Lärarens upprätthållande av 

normer och värderingar blir en direkt konsekvens av lärarens legitimitet. Om inte 

läraren tar hänsyn till dessa kommer lärarens budskap att ignoreras av eleverna (Deegan 

et al. 2002:326-329). Denna minskning av lärarens legitimitet och ignorerande av 

lärarens budskap kan innebära konsekvenser för lärarens undervisning. Om lärarens 

budskap inte når fram hos eleverna, innebär det svårigheter för läraren i dennes uppdrag 

att förmedla kunskaper och värderingar hos eleverna.  

 

1.5.2 Diskurs 

Begreppet diskurs är relevant för denna studie då det är ett begrepp som beskriver olika 

sociala miljöer som människor vistas inom, såsom skola, hem och fritid. Diskurs 

kommer att användas i syfte att beskriva normerna kopplade till religion och religionens 

betydelse i den svenska kontexten. Inom diskurs faller sedan även begreppen ”norm” 

samt ”avvikelse” (stigma) in. I det tidigare avsnittet gjordes en koppling mellan normer 

och legitimitet som är applicerbar i samhälls- och skolkontexter. Något förenklat menar 

Thornberg att lärarens sätt att förhålla sig till de rådande normerna i skolan och 

samhället kan bidra till att läraren anses vara mer legitim hos eleverna (2006:76-77). Att 

ge diskurs en självklar och fullständig definition är en svår uppgift, då begreppet har 

problematiserats och getts utökad innebörd genom åren. Därav är det av vikt att göra 

klart vilken definition och innebörd som kommer brukas i denna studie. 

Thornbergs tankar kring normer och legitimitet kan liknas vid Foucaults tankar om 

diskurs, normer och legitimitet. Även om Foucault inte har formulerat en tydlig teori om 

begreppet diskurs så är hans definition och utökade innebörd av begreppet diskurs av 

relevans för denna studie. Foucault kan vara svårbegriplig på grund av hans filosofiska 

avtryck i sina arbeten, däremot blir tolkningar av hans arbeten lättbegripligare med hjälp 



  
 

14 

av andra forskares tolkningar. Foucault definierar diskurs bland annat som ”en mängd 

utsagor i den mån de beror på av samma diskursiva formation” och för vilka man 

därmed kan definiera olika existensvillkor (Nilsson 2008:54 jmf Foucault 2011:133). I 

boken Diskursens ordning (1993) skriver han att diskurs är en regelstyrd produktion av 

påståenden och regler som har en uppfattning om någonting. En diskurs kan definieras 

genom vad den inkluderar lika mycket som vad den exkluderar och avgränsar (Nilsson 

2008:55). Webb et al. (2008) har tolkat Foucaults arbeten och försökt sig på följande 

definition: 

 
[…] as sets of meanings that are produced through written, spoken and/or visual 

representations (including media images, styles of dress, ways of moving, and 

patterns of consumption) and that circulate and constitute knowledge around the 

cultural and social practices of communities and institutions (Webb et al. 2008:354).  

  

Utifrån denna definition innebär diskurs lite förenklat socialt konstruerade och bestämda 

mönster inom ett specificerat sammanhang. Dessa mönster kan inkludera sådant som 

jargonger och beteenden. Inom varje mönster finns det sedan gränser och normer, alltså 

vad som är acceptabelt och oacceptabelt inom varje mönster/diskurs. Foucault har 

kopplat diskurs till makt och normalitet, alla diskurser har gränser för vilka normer som 

anses tillhöra normaliteten i diskursen. De normer som tillhör normaliteten i varje 

diskurs ges enligt Foucault mer dominans och legitimitet inom diskursen. Däremot de 

som inte uppfyller de normer som tillhör normaliteten inom diskursen blir avvikande 

och avvikelser får konsekvenser (Webb et al. 2008:267-369 jmf Foucault 2003:137).  

Diskurs kan relateras till en pedagogisk kontext genom att det förekommer normativa 

förväntningar inom exempelvis ämnet religionskunskap. Eleverna har socialiserats och 

har förväntningar som de anser är normativa. För personen eller i detta fall läraren som 

inte uppfyller dessa kan det få konsekvenser på dennes legitimitet i lärarrollen.   

 

1.5.3 Avvikelse (Stigmatisering) 

Tidigare under avsnittet Teoretiska utgångspunkter har jag tagit upp hur 

upprätthållandet av de normer som tillhör normaliteten inom en diskurs medför ökad 

acceptans och i sin tur ökad legitimitet. Foucault menar även att de individer som inte 

lyckas upprätthålla de normer och förväntningar som diskursen ställer blir avvikande 

med tillhörande konsekvenser (Foucault 2003:137).  

Goffman som var en amerikansk professor i antropologi och sociologi har utvecklat 

detta kring avvikelse och valt att benämna det med termen stigmatisering. Enligt 

Goffman innebär stigmatisering lite förenklat det som händer en individ som på något 

sätt avviker från ett normativt mönster (Goffman 2011:1). Varje samhälle utgörs av 

sociala miljöer vars syfte är att kategorisera människor. När en extern aktör för första 

gången kommer i kontakt med en social miljö kategoriseras denne direkt. Denna 

kategorisering baseras på de första förväntningarna, de första intrycken och dessa bidrar 

till att individens sociala identitet fastställs (Goffman 2011:11). Goffman menar liksom 

Foucault att varje social miljö har normativa förväntningar som motsvarar den specifika 

miljöns. Den individ som avviker från att uppfylla dessa förväntningar eller upprätthålla 

dessa normer inom den sociala miljön stämplas med ett stigma (Goffman 2011:12-13).  

Vad som anses vara ett stigma är helt och hållet beroende vilken social miljö/diskurs 

individen kommer i kontakt med. Beroende på diskursen kan ett stigma utgöras av 

sådant som fysiska missbildningar, karaktär, nationalitet, ras och religion. Vissa stigman 

medför större konsekvenser än andra; stigmats betydelse och storlek bestäms av 

diskursen/sociala miljön. Individer som anses vara stigmatiserade i en social miljö får 
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inom den miljön reducerad status. Detta beror på att individen inte accepteras fullt ut 

och kan därför inte bemötas på en önskad nivå (Goffman 2011:18-22).  

Att inom en social miljö vara stigmatiserad är en social process som påverkas och 

bestäms av alla aktörer. Detta innebär att en individ kan i vissa sociala miljöer 

stigmatiseras och i vissa inte, allt beroende på normerna inom den specifika miljön. 

Goffman menar att stigmatisering är en social process vilket även innebär att individen 

kan i en fas av livet vara stigmatiserad och i en annan inte (Goffman 2011:142-143). 

Stigmatisering kan relateras till läraren och dennes undervisning. Om läraren på något 

sätt avviker från de normativa förväntningarna diskursen ställer, tilldelas läraren ett 

stigma av eleverna. Som det tidigare har nämnts kan det innebära reducerad status och 

en lägre acceptans i diskursen. För läraren kan detta innebära att eleverna får förminskat 

förtroende för läraren samt att läraren får svårt att nå fram till eleverna på ett 

pedagogiskt plan.   

 

1.5.4 Sekularisering 

Som tidigare nämnts i studien är det svårt att fastställa det svenska samhället som 

sekulariserat. En betydelsefull faktor är vilka definitioner på sekularisering som 

används. Det finns en rad teorier och definitioner på sekularisering. Sociologen Peter 

Berger, religionssociologen José Casanova och filosofen Charles Taylor är några som 

har givit begreppet sekularisering ytterligare innebörd och nyansering. De har bland 

annat associerat sekularisering med modernitet, en social process och ett åtskiljande 

mellan kyrka och stat (Bangstad 2012:43-45).  

En allmänt förenklad definition av sekularisering är att religion i ett samhälle har fått 

mindre betydelse för utformningen av samhällslivet. Detta exemplifieras på en svensk 

kontext, genom hur allt färre individer är aktiva i kyrkor och olika samfund (Svanberg 

& Westerlund 2008:33). Oftast när det talas om det svenska samhällets starka koppling 

till sekularisering så glöms det bort att människor fortfarande är religiösa. Denna 

religiositet visar sig dock på ett mer individuellt och privat plan (Svanberg & 

Westerlund 2008: 32-33). Religionen har fortfarande betydelse för individer i Sverige, 

däremot uttrycks religiösa manifestationer på ett mer privat och personligt sätt. Det är 

även av vikt att förstå att sekularisering innebär mer än religionens privata plats hos 

både samhälle och individ. Sekularisering är något kontextuellt bundet vilket innebär att 

det ser olika ut beroende på vilken kontext det appliceras på. Enligt Bangstad är 

sekularisering även föränderlig och varierar från tid till tid, detta är faktorer som inte 

möjliggör en universell eller statiskt definition av sekularisering (Bangstad 2012:217). 

Trots detta behövs en tillfällig definition på sekularisering som kan komma att användas 

som en referensram i denna studie. Bangstad tar upp en definition som är av relevans i 

den svenska kontexten: 

 
en politisk doktrin som förutsätter åtskillnad mellan stat och kyrka (religion), att 

medborgarnas religiösa övertygelser är en privatsak, och att lagen inte exklusivt kan 

utgå från bestämda religiösa föreställningar (Bangstad 2012:40). 

 

Denna definition av sekularisering innefattar den tidigare nämnda distinktionen mellan 

stat och kyrka samt religionens privata karaktär i samhället. Det som gör den mer 

relevant är att den baserad utifrån en nordisk kontext. Även om kritik kan riktas mot 

denna definition så kan den lite generellt användas för att beskriva religionens betydelse 

i det svenska samhället. Detta kan på så sätt bidra till att förstå hur diskursen kring 

religion ser ut i det svenska samhället och skolan.  

Bangstads definition är av relevans för min studie då den bland annat beskriver 

religionens privatisering i en sekulariserad kontext. I ett pedagogiskt sammanhang kan 



  
 

16 

Bangstad definition av sekularisering förstås som att det normativa inom diskursen 

religion är att religion är privat och varje individs ensak. För religionslärare kan detta 

innebära att det i en sådan diskurs är mer gynnsamt att hålla sin livsåskådning privat.   

 

1.5.5 Teoretisk syntes 

Sammanfattningsvis blir denna sammanfogning av begreppen relevant för min studie då 

den förklarar att de individer som förhåller sig till de normer och förväntningar som 

tillhör normaliteten inom en diskurs ges mer acceptans och legitimitet inom diskursen. 

Det normativa inom diskursen anses vara att religionens inflytande har minskat och 

blivit privatiserad (sekularisering). I en pedagogisk kontext kan ett positivt 

förhållningssätt gentemot de rådande normerna innebära hur lärarens budskap går fram 

till eleverna. Detta kan innebära en förenkling av undervisningen, då läraren ges inom 

diskursen större acceptans och högre status av eleverna.  

Om däremot läraren skulle avvika inom det som anses vara normativt inom diskursen 

kommer detta få konsekvenser för lärarens legitimitet och undervisning. Eleverna kan 

tilldela läraren ett stigma som innebär att denne får en lägre status, att lärarens budskap 

ignoreras och att läraren får minskat förtroende. Sådana konsekvenser innebär ett 

försvårande av lärarens pedagogik samt ett minskande av legitimitet i dennes lärarroll.  
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1.6 Metod och Material 
I detta avsnitt kommer delarna metodval, urval, validitet och reliabilitet och etiska 

aspekter att redogöras. Vidare kommer även studiens tillvägagångssätt att beskrivas 

sedan kommer även en diskussion kring metoden att tas upp.   

 

1.6.1 Val av metod 

Till denna studie användes kvalitativa intervjuer som metod, då syftet och 

frågeställningarna är kopplade till individers upplevelser och tankar (Repstad 2008:83-

84; Kvale & Brinkmann 2009:17-19). Studien undersöker elevers förväntningar på 

religionskunskapslärares livsåskådningar och vilken betydelse livsåskådningen har på 

religionskunskapslärarens legitimitet. Denna typ av syfte och sådana frågeställningar 

kräver mer ingående och utvecklade svar, då det behandlar individers erfarenheter och 

tankar.  

Den form av intervjuer som valdes var dels av en semi-strukturerad, dels av en 

tematiserad karaktär, detta bland annat för att intervjuaren skulle kunna ställa 

följdfrågor på eventuellt intressanta svar. Att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer innebär att även om intervjuaren använder sig av en intervjuguide med 

bestämda intervjufrågor kan intervjuaren följa upp intressanta svar med följdfrågor. Vid 

intervjuer finns det en tolkningsmöjlighet för informanten att tolka frågorna på ett sätt 

som inte överensstämmer med intervjuarens ursprungliga tanke. Om intervjuaren vid en 

sådan situation använder sig av en semistrukturerad intervjuform, kan intervjuaren vid 

eventuella missförstånd ingripa och tydliggöra frågan (Alvesson 2011:16). En 

tematiserad intervjuform användes för att flytet på intervjun förbättras då intervjuaren 

inte behöver känna sig låst till frågorna på intervjuguiden (Repstad 2008:83-85). Denna 

form av intervjuer användes på grund av dess flexibilitet och möjliggörandet av 

informanternas mera djupgående svar.  

Vid utformningen av frågorna för intervjun var det centrala att frågorna som 

utformades var av öppen karaktär. Med öppna frågor menas lite förenklat frågor som 

inte enbart kan besvaras med ett ja eller nej. Öppna frågor används för att få mer 

utvecklade och ingående svar samt för att upprätta en mer konversationsartad intervju 

(Kaijser & Öhlander 2011:101-102). Språket på de utformade intervjufrågorna bröts ner 

och förtydligades för att undvika förvirring och oklarhet hos informanten. Exempel på 

detta var hur frågornas längd kortades ner samt hur vissa begrepp som kunde uppfattas 

som mångtydiga bröts ner och klargjordes för att möjliggöra mer relevanta svar för 

studie från informanten. Intervjuguiden (se bilaga 1) och dess omfattande frågor 

testades med ett par testintervjuer innan intervjutillfällena med informanterna (Kaijser 

& Öhlander 2011:102-104).   

 

1.6.2 Urval 

De urvalskriterier som är aktuella för denna studie har varit kopplade till valet av skolor 

samt elever för intervjuer. Urvalet som skedde för skolorna var ett bekvämlighetsurval, 

eftersom intervjuerna genomfördes i närliggande och lättåtkomliga gymnasieskolor. 

Dessa aspekter är två signum som utmärker bekvämlighetsurvalet. Då denna studie 

grundas på kvalitativ metod utgör detta inte något ogynnsamt, då det är de utvalda 

informanternas erfarenheter som är i fokus.  

Av de närliggande gymnasieskolorna valdes sedan de skolor som besvarade 

förfrågningarna.  Det etablerades en kontakt till en början med antingen lärare eller 

rektorer, som sedan innebar tillträde skolan där den tänkta gruppen av elever förekom.  
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En sådan självselektion kan få som konsekvens att de informanter som väljs ut av 

rektor och lärare kan innebära mindre variation av olikartade individer (Trost 

2005:140). Ytterligare problematik kan uppkomma när kontakt etableras med så kallade 

”gate keepers”, då deras eventuella agenda kan komma att påverka urvalet av 

informanter (Repstad 2008:88). För att motverka eventuell agenda från rektorer och 

lärare, valdes sex slumpmässigt tillfrågade elever, som frivilligt ställde upp som 

informanter. En sådan åtgärd innebär enligt Repstad att agenda från ”gate keepers” 

minimeras och urvalet förbättras (2008:89).  

För att få ytterligare en spridning på empirin skedde ett urval gällande elevernas kön. 

Då det inte framkommer någon annan aspekt i syfte och frågeställningarna, skedde inget 

urval kring elevernas etnicitet eller religion. De sex elever som valdes bestod av elever 

som gick i årskurs tre, som var arton år fyllda och som frivilligt ställde upp på en 

intervju (Trost 2005:141).  

  

1.6.3 Tillvägagångssätt 

Till en början så kontaktades olika gymnasieskolor och dess rektorer och lärare via mejl. 

De skolorna som kontaktades var skolor belägna i Växjö kommun. I mejlen som 

skickades delgavs väsentlig information om studien såsom syfte, information om 

intervjuaren samt en förfrågan om att få besöka skolorna i syfte att intervjua elever. 

Mejlen innehöll även en efterfrågan på kriterier hos informanterna såsom elever som var 

fyllda arton år och som läser eller har läst religionskunskap (Trost 2005:81-82). När den 

första kontakten hade etablerats gick processen vidare med att ta kontakt med de lärare 

som undervisade i årskurs tre för att på så sätt ordna tid och tillfälle för intervjuer. Vid 

kontakten med lärarna framfördes de etiska principer som studien och intervjuerna 

förhöll sig till (Vetenskapsrådet 2002:5-14). Till slut hade två skolor återkommit med 

svar, vilket innebar att dessa två skolor utgjorde grunden för urvalet för skolorna. 

När svaren från mejlen hade mottagits, tog jag kontakt med lärare via telefon. I 

samtalen med lärarna fick de berörda lärarna relevant information om studien likt den 

tidigare informationen som hade delgetts för rektorerna. Efter samtalen med läraren 

planerades besöken in samt vilka tillfällen och tider som var tillgängliga för 

intervjubesöken. Innan intervjubesöken hade de informerade lärarna delgett syftet med 

studien och meddelat eleverna om min närvaro. Lärarna hade även delgett de etiska 

aspekterna för eleverna så att de var väl medvetna att de elever som ställde upp på en 

intervju skulle bland annat vara anonyma, dessa upprepades innan varje intervju (Trost 

2005:81-84, Vetenskapsrådet 2002:5-14). Sammanlagt var det sex elever från två skolor 

som frivilligt ställde upp, vilket innebar att totalt genomfördes sex intervjuer. 

Intervjuernas längd varierade. Den kortaste varade i tjugoåtta minuter och den längsta i 

trettioåtta minuter. Trost anger att det är mer fruktbart att sträva efter färre mer ingående 

analyser än ytliga analyser från flera informanter (2005:143).  

För att förstärka informanternas trygghetskänsla, fick de själva välja en för dem 

lämplig plats för intervjun där de kände sig bekväma (Repstad 2008:95). Innan 

påbörjandet av varje intervju, blev informanterna tillfrågade huruvida en inspelning av 

intervjun var tillåten. När informanterna hade givit sitt godkännande spelades 

intervjuerna in med hjälp av en mobiltelefon. Repstad menar att möjlighet att få spela in 

en intervju, innebär att intervjuaren kan lägga mera fokus på själva intervjun och har en 

mer detaljerad tillgång till materialet (2008:93). Kvalitén på intervjuerna var god vilket 

innebar att när intervjuerna var genomförda, transkriberades materialet problemfritt och 

kunde sedan analyseras.  
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1.6.4 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet innebär om det mått som brukas i en studie verkligen mäter det som 

studien syftar att undersöka. Studiens val av kvalitativa intervjuer har validerats genom 

att intervjufrågorna som ställts har riktats till informanternas kontext och åsikter, då 

syftet var att få utvecklade svar. En viktig faktor för att säkerhetsställa att studien ska 

kunna mäta det som avses är att de intervjufrågor som ställs är relevanta och kopplade 

till studiens syfte. Detta har brukats genom att intervjuaren läste in sig på området, för 

att sedan ställa relevanta intervjufrågor till informanterna (Repstad 2008:83). Ytterligare 

åtgärder som har vidtagits för öka studiens validitet har varit de pilotintervjuer som har 

utförts för att identifiera eventuella bristfälligheter i intervjuguiden. Feedbacken som 

gavs av pilotintervjuerna resulterade i att intervjuguidens språk förenklades och att 

intervjufrågorna omformulerades (Svensson & Starrin 1996:54-56).  

I studien har även reliabilitet tagits hänsyn till, vilket kortfattat innebär hur pålitligt 

sättet en studie genomförs på är. Studier som brukar en kvalitativ metod tenderar att ha 

svårigheter att uppnå hög reliabilitet, mycket på grund av den subjektiva tolkningen som 

sker av materialet. De åtgärder som har vidtagits för att öka studiens reliabilitet har varit 

att försök ha gjorts att tolka materialet objektivt och att arbetets tillvägagångssätt har 

redovisats. Vidare har även citat från informanterna redovisats i resultatet. Citaten 

möjliggjordes av att intervjuerna var inspelade i god ljudkvalité (Markula & Silk 

2011:204-205).   

 

1.6.5 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna innebär forskningsetiska principer som omfattas av forskningskrav 

och individskyddskrav. Forskningskravets syfte är att eventuellt korrigera och utveckla 

de tidigare kunskaper som finns tillgängliga. Individskyddskravet omfattas av fyra krav, 

som består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:5).  

Informationskravet går ut på att informanterna som deltar i studien ska delges 

information kring studiens syfte samt informeras om deras roll och rättigheter. 

Informanterna ska enligt informationskravet informeras att deras deltagande är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002:7-8). 

Informationskravet uppfylldes genom att informanterna som medverkat i studien har 

delgetts nödvändig information, om bland annat deras rättigheter och roll i studien. 

Detta skedde i samband med första kontakten som etablerades samt muntligt i 

inledningen av varje intervju.  

Samtyckeskravet behandlar informantens rättighet att själv fatta beslut om dennes 

deltagande i studien (Vetenskapsrådet 2002:9). Detta krav uppfylldes genom att de 

deltagande informanterna delgavs information kring deras deltagande var helt och hållet 

frivillig. Vidare uppfylldes samtyckeskravet även genom att informanterna var arton år 

fyllda, vilket innebär att deras samtycke är tillräcklig. Detta innebär att inte ytterligare 

personer behövdes informeras, exempelvis förmyndare (Vetenskapsrådet 2002:9).  

Konfidentialitetskravet kan förenklat förklaras med informanternas fulla rätt till 

anonymitet och konfidentialitet. Detta krav är kopplat till sekretess och innebär att de 

personuppgifter som är kopplade till informanterna inte ska förvaras åtkomliga för 

obehöriga. All information som kan verifiera informantens identitet ska förhindras med 

vidtagande åtgärder (Vetenskapsrådet 2002:12). De åtgärder som har vidtagits för att 

upprätthålla detta krav har varit att de medverkande informanternas riktiga namn och 

andra personliga uppgifter har uteblivits ur studien. Informanterna blev tilldelade de 

fiktiva namnen Anna, Emelie, Johannes, Karl, Maria och Olle. Likaså har namnen på 
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informanternas skolor inte heller tagits med, endast de uppgifter som har godkänts av 

informanterna har nyttjats i studien, såsom informanternas ålder. 

Nyttjandekravet inbegriper att det material som insamlas om enskilda individer under 

en studie, endast får brukas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002:14). I detta fall 

försäkrades de medverkande informanterna att det som uttalades under intervjutillfället 

inte skulle missbrukas och endast användas i forskningssyfte. Vidare meddelades 

informanterna kring nyttjandekravet i samband med den först etablerade kontakten, där 

information kring anonymitet och data-användning togs upp. Informanterna samt 

lärarna upplystes även om att de kunde få tillgång till studien när den färdigställts.  

1.6.6 Presentation av informanterna 

Jag har genomfört intervjuer med sex informanter från två olika skolor. Informanterna 

består av tre manliga och tre kvinnliga elever. Samtliga informanter är som det tidigare 

har framkommit arton år och har själva valt att ställa upp för intervjuer. För att 

upprätthålla konfidentialitetskravet har informanternas riktiga namn ersatts med 

pseudonymer. Informanternas pseudonymer är Anna, Emelie, Johannes Karl, Maria och 

Olle. Dessa påhittade namn valdes för att faktorer såsom etnicitet och liknande inte 

skulle kunna framkomma genom studien, eftersom dessa faktorer inte varit relevanta för 

studien.   

1.6.7 Metoddiskussion 

I metodavsnittet har det redogjorts för de val som har använts, dessa har argumenterats 

och problematiserats till viss del. Under detta avsnitt kommer fokus att riktas på 

problematiken kring metodval, urval, generaliserbarhet samt lärdomar under studiens 

process.  

Inledningsvis går det att diskutera huruvida en metod-triangulering hade gynnat 

studien, då studiens validitet, reliabilitet och till viss del generaliserbarhet hade ökat. I 

början av studien var det tänkt att metoden skulle utgöras av både kvalitativa intervjuer 

samt kvantitativa enkäter för att öka studiens pålitlighet och generaliserbarhet. Studiens 

syfte och frågeställningar behandlar informanternas erfarenheter vilket kräver mer 

ingående och utvecklade svar (Repstad 2008:83-84; Kvale & Brinkmann 2009:17-19). 

Detta i samband med studiens sidomfång, tidsaspekt och det faktum att enkäter oftast 

ger översiktliga svar bidrog till att en eventuell metod-triangulering exkluderades från 

studien (Eliasson 2010:30). 

I studien har bekvämlighetsurvalet brukats,  och en slumpmässig faktor har tillagts i 

urvalet för att minimera en eventuell agenda från så kallade ”gate-keepers” (Repstad 

2008:89). Informanterna som förekommer i studien är en relativt homogen grupp vilket 

har varit en bidragande faktor till att det framkommer vissa likartade resonemang i 

studiens resultatavsnitt (Trost 2005:140). Detta hade kunnat undvikas om en annan form 

av urval hade brukats, även om fler skolor från andra delar av landet hade valts istället 

för skolor från en och samma kommun. Faktorer som tidsbegränsning och tillgänglighet 

av skolor bidrog till att jag gjorde en avgränsning i urvalet av skolor och enbart valde 

skolor inom en kommun.  

Slutligen går det inte tala om att studien är representativ för en större population då 

den utgjordes av enbart sex informanter. För att göra en studie mer generaliserbar och 

representativ för en population brukar en kvantitativ metod föredras. Då studiens syfte 

var att belysa sex informanters förväntningar på religionslärare och deras livsåskådning, 

så ses detta inte som något oförmånligt då studiens syfte och frågeställningar uppfylldes 

(Repstad 2008:84; Kvale & Brinkmann 2009:19). 
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2. Resultat 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att behandlas. Resultatet har delats in i tre teman 

baserade på studiens frågeställningar.  

2.1 Elevernas livsåskådning och kontext 

2.1.1 Anna 

Anna anger i sina svar att hon är religiös och troende och försöker vara så aktiv som 

möjligt i hennes utövande av sin religion som är islam. Hon poängterar att hennes aktiva 

tro inte delas av hennes föräldrar utan enbart av henne. Anna anger att det är konstigt att 

det svenska samhället anses vara ett kristet samhälle, fast ingen verkar vara öppen med 

att de är kristna eller tror på Jesus. Vidare för Anna resonemang kring hur hon tror att 

människor i det svenska samhället tror att religionens plats i samhället måste bort för att 

samhället ska fortsätta utvecklas. Hon tar även upp hur hon anser att religion anses vara 

en privatsak i det svenska samhället; ”religion ska vara något du håller för dig själv” 

(Intervju 2014). Av denna anledning anser Anna att hon är försiktig när hon pratar om 

religion med folk och försöker hålla sin tro för sig själv.  

 

2.1.2 Johannes 

Johannes poängterar flertalet gånger att han inte är religiös men tror på något, fast inte 

nödvändigtvis Gud. Enligt Johannes behövs en tro på något för att få en större mening 

med livet, även om denna tro inte är religiös. Trots att Johannes själv inte är religiös har 

han respekt för dem som har religiösa livsåskådningar. I sina svar tar Johannes upp hur 

religion anses vara något förbjudet i Sverige:  

 
Religion är mer tabu, inte lika många vågar säga vad dom tycker och tänker. Kommer 

det någon som är jättereligiös så är det många som ser ner på en. För att många har en 

felaktig bild av religion och då är det inte många som vågar gå ut med vad dom tror på 

(Intervju 2014). 

 

Enligt Johannes ser folk ner på den som är öppen med sin livsåskådning, särskilt om 

denna åskådning är religiös. Vidare nämner Johannes även hur viktigt det är att ingen 

mobbas för sin livsåskådning och att alla bör kunna prata öppet om religion lika öppet 

som det pratas om politik.  

 

2.1.3 Emelie  

I Emelies svar tar hon upp hur hon har svårt att kalla hennes livsåskådning för religiös 

men tror på någon högre makt och att det finns ett liv efter döden. Emelie nämner hur 

hon kan prata med människor som skiljer sig från hennes livsåskådning, men helst 

försöker hon att undvika att göra detta. Enligt henne anses det vara ologiskt att prata om 

religion i det svenska samhället: 

 

 
Jag tycker att i dagens samhälle ska man inte tro på något för det är flummigt. Jag har 

känt det i min skolgång, titta på henne hon tror på Gud hon är konstig liksom. Man får 

inte prata om det (Intervju 2014). 

 

Denna syn på religion är något som enligt Emelie har levt kvar ända sen hon var liten 

och är en eventuell bakomliggande faktor till hennes tysthet kring religion och hennes 
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livsåskådning. Emelie tar upp att politik känns mer öppet att prata om i det svenska 

samhället för att det är baserat på siffror och statistik och inte på någon gud.  

 

2.1.4 Maria 

Maria nämner i sina svar hur hon varken är religiös eller troende på något sätt, hon 

anser sig ha en neutral inställning till religion. Enligt Maria ligger religion lågt hos 

henne och det är därför hon inte har några starka åsikter gällande religion och 

livsåskådningar. Maria ser sig själv mer som en aktiv politisk person med betydligt 

starkare åsikter inom politik än religion. Hon tycker att politik är lättare att diskutera för 

det är något som kan bevisas till skillnad från religion. Hon nämner att hon inte har 

någon bild av religion i det svenska samhället, då det inte är något som intresserar henne 

på något plan. Maria lyfter fram hur hon hade haft starkare åsikter om det gällde 

lärarens politiska åsikter, dessa enligt henne hade haft större konsekvenser på lärarens 

legitimitet än lärarens livsåskådning.  

 

2.1.5 Karl 

Karl uttrycker i sina svar att han inte är religiös men ändå tror på något. Han menar att 

man ska kunna tro på Gud utan att följa en massa regler. Karl ogillar sådant i religion 

som har med utförande av ritualer, matregler och att följa någon som exempelvis Jesus. 

Karl menar att religion borde vara fritt och man borde själv få bestämma vad man vill 

tro på och hur. Karl lyfter fram hur han har en negativ koppling till religion på grund av 

allt man måste göra som förhindrar en från att vara den man är. Enligt Karl så är Sverige 

kristet men tycker att den svenska kyrkan inte bara är ett ställe för bön utan har blivit 

någonstans man kan åka för att kolla på shower av olika slag. Han nämner att även om 

det svenska samhället anses vara kristet så verkar många inte bry sig om religion:  

 
Sen tror jag inte det är så många som bryr sig om religion i Sverige. Även om vi 

statistiskt är med i Svenska kyrkan är det nog inte många som bryr sig (Intervju 2014).  

 

I sina svar resonerar Karl kring hur religion inte ska påverka skolan på ett negativt sätt 

genom att ta för mycket plats. Han menar på att givetvis ska skolan respektera religion 

men samtidigt ska religion inte vara ett hinder för utformningen av skolan och dess 

undervisning.  

 
2.1.6 Olle 

I sina svar nämner Olle att hans livsåskådning varken är religiös eller troende av något 

slag. För Olle är familjen det viktigaste och så länge de mår bra så mår han bra, därför 

behöver han inte ha någon specifik religiös livsåskådning. Olle tar upp hur han delar en 

stor respekt för de som är religiösa och troende men han själv tror inte på något. 

Respekten för religion är något som är ständigt återkommande i Olles svar. Han anser 

att religion är något som är viktigt och behövs i både samhälle och skola: 

 
Det är bra, för då lär man sig hur de tycker och tänker och hur de ser på livet. Jag tror 

det är viktigt för att man lär sig hur man ska bete sig mot dom så att de känner sig 

respekterade. Sen inte döma för vad dom tycker, det kommer man få tillbaka. Utan 

respektera dom och respekterar dom en tillbaka (Intervju 2014).    

 

Vidare anser Olle att det är känsligt att prata om religion i det svenska samhället då 

religion anses enligt honom vara mer personligt och kan kopplas till identiteten. 
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Sammanfattningsvis går det att utläsa att informanten Anna anser sig vara religiös aktiv. 

Anna nämner hur hon anser att religion uppfattas vara en privatsak i Sverige och är helst 

inte något man ska prata öppet om. Informanterna Johannes, Emelie och Karl anser sig 

själva inte vara religiösa men att de tror på någon högre makt. Johannes tar upp att han 

har respekt för religion men att han upplever att det är tabu med religion i Sverige. 

Informanten Emelie nämner hur hon undviker att prata om religion och att man 

uppfattas som konstig om man tror på Gud i Sverige. Karl tar bland annat upp hur ingen 

verkar bry sig om religion i Sverige trots att Sverige anses vara ett kristet land. 

Informanten Maria nämner att hon inte bryr sig om religion, utan har starkare åsikter 

kring politik. Slutligen tar informanten Olle upp hur denne inte har någon särskild 

religiös livsåskådning, så länge hans familj mår bra så mår han bra. Olle tar upp att han 

har en stor respekt för människor med religiösa livsåskådningar och att han anser att det 

är känsligt att prata om religion i Sverige 

 

2.2 Elevernas förväntningar på religionskunskapslärare 
Av det material som har gjorts tillgängligt genom intervjuerna har informanterna givit 

utvecklade uppfattningar på vilka förväntningar de har på religionskunskapslärares 

livsåskådningar, samt betydelsen av en religiös livsåskådning hos religionslärare. 

Informanterna menar på att oavsett vilken livsåskådning religionsläraren har, så 

förväntar sig informanterna att läraren inte ska favorisera någon religion och prata lika 

om alla religioner. Gällande betydelsen av religiös livsåskådning hos en religionslärare 

råder det skilda meningar hos informanterna. Informanten Emelie uttrycker sig på 

följande vis angående hennes förväntningar gällande livsåskådningen på 

religionskunskapslärare: 

  
Jag tycker inte hon ska visa något, hon ska vara neutral och väldigt accepterande. 

Liksom kunna se bra saker utifrån alla religioner. Även kritisk, kunna se dåliga saker i 

alla religioner, vara lite överallt. Så det inte bara är positiva saker som läraren säger. 

Det skulle exempelvis inte gå att ha en lärare som är ateist då hade denne kanske bara 

förmedlat dåliga saker (Intervju 2014).  

 

Emelies synpunkter delas även av Karl som anger liknande svar: 

 
Dom ska vara objektiva tycker jag för det märker man direkt om det är någon speciell 

tro som dom har. Annars blir det att dom klankar ner på dom andra religionerna, därför 

ska dom inte vara troende (Intervju 2014).  

 

Emelie och Karl menar att religionskunskapsläraren helst inte ska ha någon religiös 

livsåskådning utan vara objektiv och kritisk gentemot alla religioner. Religionsläraren 

ska enligt dessa två informanter inte tillhöra någon direkt religion för det kan innebära 

att de andra religionerna förmedlas på ett mer negativt sätt.  

Dessa åsikter delas till viss del av informanten Johannes, däremot är Johannes svar 

mer dubbeltydiga än de två tidigare nämnda informanterna: 

 
Det spelar ingen roll om den är ateist eller religiös bara den inte vinklar alla andra till 

vad den själv tycker. Så känner jag att det inte spelar någon roll, utan förmedla allt och 

gärna ha egna erfarenheter. Helst ska man vara neutral så kan man inte vinkla det på 

något dåligt sätt (Intervju 2014). 

 

Johannes inleder med ett delvis skilt svar där han menar att det först inte spelar någon 

roll vilken livsåskådning en religionslärare har, eller om det är en religiös livsåskådning. 

Däremot blir hans svar tvetydigt mot slutet där han lyfter fram innebörden om en 
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religionslärare inte har en livsåskådning och är helt neutral. Detta svar kan tolkas som 

att religionsläraren inte bör ha en religiös åskådning och vara neutral. Bara då kan 

religionsläraren inte vinkla någon av religionerna på ett negativt sätt. I början av sitt 

svar delger informanten Johannes att han inte har några förväntningar på en 

religionskunskapslärares livsåskådning för att sen ändra sig till att det spelar roll, 

speciellt om den religionskunskapslärarens livsåskådning är religiös. Informanten Maria 

ger inte ett tvetydigt svar gällande förväntningarna på religionskunskapslärares 

livsåskådning och huruvida livsåskådningen är av religiös karaktär: 

 
Mig spelar det ingen roll, men den ska inte heller börja snacka negativt om andra 

religioner och försöka värva in andra. Den ska kunna snacka om fördelar och 

nackdelar med alla. Dom får tro på vad dom vill men det ska inte förhindra ämnet 

genom att den snackar gott mer om en religion och dåligt om en annan (Intervju 

2014).  

 

Likt de föregående informanterna nämner Maria vikten av att läraren måste vara 

objektiv i sitt sätt undervisa. Maria tar sedan upp att hon inte har några speciella 

förväntningar på en religionskunskapslärares livsåskådning och bryr sig inte om 

religionsläraren har en religiös livsåskådning. Maria poängterar att det inte har någon 

betydelse om religionsläraren har en religiös livsåskådning så länge läraren pratar om 

alla religioner på ett likvärdigt sätt.  

Liknande åsikter framförs även av informanten Olle där han anger att han inte har 

några särskilda förväntningar på en religionskunskapslärares livsåskådning. Olle tar upp 

att det hade varit intressant om en religionslärare hade haft en stark religiös 

livsåskådning: 

 
Läraren får tro på vad hon vill, men sen kan hon ganska mycket om alla religioner och 

hon kanske tror på olika grejer. Det är väl så att hon pratar på ett annat sätt om den 

religionen, kanske med mer utstrålning, det kan vara häftigt att hon tror så starkt. Jag 

önskar att jag hade den kunskapen så jag kunde tro på vissa saker från varje religion. 

Jag tror det är viktigt att hon är professionell så att man inte får en vinklad bild av 

religionen. Det kan bli att man tänker annorlunda om man råkar ut för detta (Intervju 

2014).   

 

I Olles svar är det möjligt att utläsa att Olle anser till en början att religionsläraren får 

tro på vad denne vill men även sedan antyder att en stark religiös livsåskådning hos 

läraren hade varit häftigt för undervisningen. Som resterande informanter lyfter även 

Olle upp aspekten gällande religionskunskapslärarens objektivitet i undervisningen.  

Den sista informanten, Anna, ger ett mer utvecklat svar än Olle. Anna anger tydligt 

att hon har förväntningar på att en religionslärare bör har en livsåskådning och helst ska 

denna livsåskådning vara av religiös karaktär. Anna tar upp följande svar kring frågan: 

 
Det känns som att de borde vara religiösa för jag tror inte att någon som inte tror på 

Gud är intresserad och vill bli religionslärare, jag kanske har fel. Men hon ska inte 

visa att denna religion är den rätta för alla. Utan ta fram fördelar och nackdelar om alla 

religioner istället för att försöka göra någon till muslim eller jude. Göra ämnet 

intressant, för de som är ateister kanske tycker religionsämnet är skit och bryr sig inte 

(Intervju 2014). 

 

Anna tar upp i sitt svar att hon förväntar sig att en religionslärare bör ha en religiös 

livsåskådning för att hon anser att det krävs fördjupat intresse för att göra 

religionsämnet intressant. Ett sådant intresse kan enligt henne enbart människor med en 

religiös livsåskådning bidra med i undervisningen. Även Anna tar upp vikten av att 
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religionsläraren är objektiv i sin undervisning och inte försöker lyfta fram en specifik 

religion som den rätta, utan tala likvärdigt om alla religioner.  

Sammanfattningsvis går det att utläsa bland informanternas svar gällande 

religionskunskapslärares livsåskådning och betydelsen av en religiös livsåskådning, 

främst vikten av religionskunskapslärarens neutrala förhållningssätt angående alla 

religioner. Informanterna anser att vare sig religionsläraren har en religiös livsåskådning 

eller ej så bör denne tala om alla religioner på ett likvärdigt sätt. Vidare går det att utläsa 

att informanterna Emelie, Karl och Johannes anser att religionsläraren inte bör ha en 

religiös livsåskådning. Informanterna Maria och Olle anser att de inte har några 

särskilda förväntningar på en religionskunskapslärares livsåskådning och att en religiös 

sådan inte har någon betydelse. Slutligen lyfter informanten Anna resonemang där hon 

anser att en religionslärare bör ha en livsåskådning och att det är av vikt att den är 

religiös.  

 

2.3 Öppet delgivande av lärarens livsåskådning  
Att som religionslärare vara öppen med sin livsåskådning har enligt samtliga 

informanter en viss betydelse på lärarens legitimitet. Vilken betydelse det får på 

religionskunskapslärarens legitimitet varierar hos informanterna. 

Informanten Olle tar upp att han anser att religionsläraren bör kunna vara öppen med 

sin livsåskådning och tror att det hade påverkat honom mycket: 

 
Men jag tycker det är häftigt när man verkligen tror så hårt och följer det. Sen tror jag 

att man hade kunnat påverkas en del genom att man hade funderat på om läraren har 

rätt och kanske tagit till sig av dennes tro. Men det är klart att jag hade tappat intresse 

om hon hade lagt för mycket fokus på det (Intervju 2014).  

 

Olle har en positiv inställning till religionskunskapslärarens öppenhet med sin 

livsåskådning och så länge läraren håller det på ett neutralt plan, tror inte Olle att det 

skulle påverka religionskunskapslärarens legitimitet på ett negativt sätt.  

Den mer positiva synen hos Olle kan någorlunda finnas hos informanten Karls svar. 

Han menar också på att det är viktigt att religionsläraren är öppen med sin livsåskådning 

så länge denne är neutral. Om religionsläraren inte är neutral i sin undervisning och låter 

sin livsåskådning lysa fram så hade religionskunskapslärarens legitimitet sjunkit enligt 

honom:  

 
Dom väljer att favorisera en viss religion, dom lär ta fram fler nackdelar med dom 

andra religionerna även om det kanske inte är meningen. En religionslärare ska vara 

öppen för då kan man se hur denne pratar om saker och hur det avspeglas på 

undervisningen (intervju 2014).    

 

Karl menar att det kan ha en negativ påverkan på religionskunskapslärarens legitimitet 

om denne är öppen med sin livsåskådning, däremot kan det vara bra för eleverna för då 

kan de ställa sig mer kritiska till lärarens undervisning.  

Enligt informanten Maria så spelar det ingen roll om religionsläraren är öppen med 

sin livsåskådning, däremot ska läraren inte försöka vinkla undervisningen genom att 

framställa de andra religionerna på ett negativt sätt. Enligt Maria ska inte den ”egna tron 

avspeglas på undervisningen” då detta enligt henne innebär en klar förminskning av 

lärarens legitimitet (Intervju 2014). Även de tre övriga informanterna delar åsikten om 

hur det kan innebära en minskning av religionskunskapslärarens legitimitet om denne 

öppet delger sin livsåskådning. Däremot skiljer sig deras svar gällande huruvida 

religionsläraren bör vara öppen med sin livsåskådning. Anna menar att om det är bättre 
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att en religionslärare inte delger sin livsåskådning för sina elever, för att detta innebär en 

direkt negativ effekt på lärarens legitimitet:  

 
Jag hade fortfarande lyssnat på henne, men hade inte tagit till mig av det och ogillat 

henne om hon öppet tyckte om någon religion mer. Tänkt att hon var lite 

oprofessionell och så. Jag tror att om man har en egen religion så kan det framgå att 

man favoriserar en religion, typ islam. Man hade tänkt till hela tiden, är det verkligen 

så som hon säger (Intervju 2014).  

 

Även informanten Emelie ger uttryck för liknande åsikter:  

 
Om vi säger att min lärare är kristen och jag är muslim då kanske jag känner att hon 

blir mindre trovärdig om hon berättar det. Medan en kristen kanske tycker att allt är 

rätt. Jag tror att det förändrar synen på läraren, att man som elev känner att läraren blir 

mindre trovärdig. För att hon kanske kan vända något någonstans även om hon säger 

lika bra och dåligt om varje religion så kanske man känner att det dåliga hon säger om 

sin religion inte är samma som det dåliga hon säger om andra religioner. Som jag sa är 

det nog viktigt att man är neutral och inte berättar (Intervju 2014). 

 

Både Emelie och Anna anser att det är bättre för en religionslärare att inte öppet delge 

sin livsåskådning vare sig den är religiös eller icke-religiös. De båda informanterna 

menar på att det hade påverkat religionskunskapslärarens negativt och att de hade svårt 

att ta till sig av lärarens undervisning på grund av lärarens eventuella agenda.  

Även Johannes nämner att han hade tappat förtroende för religionsläraren om denne 

var öppen med sin livsåskådning. I frågan kring detta svarar Johannes genom att säga 

”mitt förtroende för läraren skulle sjunka rejält” (Intervju 2014). Vidare tar Johannes 

upp en annan aspekt när han talar om religionslärare och deras öppenhet gällande 

religionskunskapslärares livsåskådningar:  

 
Det är väl ingen lärare som skulle säga att de är troende. Jag tror inte någon lärare 

skulle våga gå ut med det där. Det känns som att det är neutralt men ändå en negativ 

syn på religion. Jag tror inte någon lärare skulle våga gå ut med det där (Intervju 

2014).  

 

Johannes gör en intressant observation där han påpekar att det inte tillhör till det vanliga 

att en lärare eller en religionskunskapslärare är öppen med sin livsåskådning. I sitt svar 

tar han upp exempel på hur han tror att det finns en viss rädsla att delge en religiös 

livsåskådning bland lärare. Detta är något som bland annat kommer att behandlas i 

efterföljande analys.  

Sammanfattningsvis går det att utläsa bland informanternas svar att informanterna 

anser att ett öppet delgivande av en religiös livsåskådning skulle innebära en viss 

förminskning av religionskunskapslärarens legitimitet. Informanterna Karl, Anna och 

Maria anser det vara mer fruktbart för en religionslärare att inte offentliggöra en religiös 

livsåskådning. Vidare framkommer det hos informanterna Johannes och Karl att det inte 

har någon betydelse så länge religionsläraren är neutral i sin undervisning. Slutligen 

anger informanten Olle att ett öppet delgivande av religionskunskapslärarens 

livsåskådning skulle vara spännande för undervisningen och inte ha någon direkt 

negativ effekt på lärarens legitimitet.   
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3. Analys och Diskussion 
I detta avsnitt kommer det tidigare avsnittet resultat att analyseras och diskuteras utifrån 

ett teoretiskt perspektiv samt relateras till tidigare forskning. Den teoretiska 

utgångspunkten kommer att utgöras av begreppen legitimitet, diskurs, stigmatisering 

och sekularisering.  

3.1 Konsekvenserna av en religiös livsåskådning 
I resultatet går det främst att utläsa att samtliga informanterna anser att religionsläraren 

bör vara objektiv i sin undervisning. Informanterna lyfter fram vikten av att läraren 

oavsett livsåskådning bör vara neutral i sitt sätt att undervisa kring i religionsämnet då 

utebliven objektivitet kan få en indirekt minskande effekt på lärarens legitimitet 

(Goffman 2011:22, Deegan et al. 2002:326).  

Det framkommer i resultatet ett likartat mönster av svaren hos tre av de sex 

informanterna. Tre informanter resonerar likvärdigt kring förväntningarna på 

religionskunskapslärares livsåskådningar och betydelsen på detta får på lärarens 

legitimitet. Det går att utläsa ett likartat mönster kring dessa informanters kontexter och 

livsåskådning. I svaret angående förväntningarna på en religionskunskapslärares 

livsåskådning så anger dessa informanter att en religionslärare helst inte ska ha någon 

religiös livsåskådning. Samtliga tre informanter anger att läraren helst bör vara neutral i 

sin livsåskådning. Detta utgör en av deras förväntningar på läraren. 

De tre informanternas liknande sätt att resonera går även att utläsa på deras svar 

angående vilken betydelse öppenhet med en religiös livsåskådning får på lärarens 

legitimitet. Samtliga tre informanter anser att det skulle få en negativ effekt på lärarens 

legitimitet om religionsläraren är öppen med sin livsåskådning, framförallt om 

livsåskådningen hos läraren är religiös. Lärarens legitimitet är något som samtliga 

informanter tolkar som deras förtroende för läraren. Anledningen bakom varför en 

religiös livsåskådning hos läraren kan innebära minskning av elevernas förtroende är 

bland annat för att de anser att läraren kan vinkla lektionerna på ett negativt sätt.  

Informanternas sätt att resonera kring lärarens livsåskådning kan relateras till deras 

kontexter och egna livsåskådning. Samtliga tre informanter menar på att det råder en 

negativ syn på religion i samhället och att det är mer tabu kring religion och att vara 

religiös. Religion är helst något som ska hållas privat och inte diskuteras.  

I en analytisk ansats kan sådana resonemang hos de tre informanterna relateras till 

den tidigare nämnda definitionen av sekularisering. Samtliga tre informanter anser att 

religion och samhälle är separata delar och att religion idag är något som bör vara privat 

och hållas enskilt hos varje individ (Bangstad 2012:40). Detta innebär att den 

gemensamma diskursen kring religion för de tre informanterna kan ses som en sekulär 

sådan. Exempel på detta ges bland annat på när informanterna aktivt tar avstånd från att 

definiera sig själva som religiösa och när de talar om hur religion i det svenska 

samhället anses vara tabu. Denna föreställning medför att den rådande normen inom 

informanternas religion-diskurs är att religion är något privat och inte är något som bör 

diskuteras och delges offentligt (Bangstad 2012:40, Foucault 2003:137).  

I förhållande till informanternas utsagor kring deras bild av religion i samhället, samt 

deras religion-diskurser blir stigmatisering och legitimitet aktuellt. Att ha en religiös 

livsåskådning sätts i detta fall i ett motsatsförhållande till vad informanternas diskurs 

kring religion representerar. Informanterna tar även upp hur de anser att en 

religionslärare inte bör öppet delge om denne har en religiös livsåskådning då detta 

medför konsekvenser på lärarens legitimitet. Utifrån de normaliteter som är rådande 

inom informanternas religion-diskurs anses en öppenhet av en religiös livsåskådning 

vara ett stigma (Goffman 2011:20, Webb et al. 2008:367).   
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Att inneha och öppet delge en religiös livsåskådning blir inom informanternas 

religion-diskurs en avvikelse, alltså en stigmatisering av religionsläraren hos eleverna. 

De konsekvenser en stigmatisering för med sig har en direkt påverkan av 

religionskunskapslärarens legitimitet hos eleverna. Religionskunskapslärarens 

legitimitet sjunker enligt informanterna genom att de tappar förtroende för läraren och 

inte tar till sig av lärarens undervisning.. Dessa konsekvenser sker då de bryter mot det 

normativa inom informanternas religion-diskurser och får med sig följder som 

reducerad legitimitet och acceptans av religionsläraren hos eleverna (Deegan et al. 

2002:326, Goffman 2011: 20-22, Thornberg 2006:76).  

 

3.2 Den religiösa, den politiska och den neutrala 
I resultatet framkommer det även resonemang som är mer unikartade hos de tre övriga 

informanterna. Gällande förväntningarna på en religionskunskapslärares livsåskådning 

delger Anna att hon förväntar sig att religionslärare bör ha en religiös livsåskådning, ett 

svar som skiljer sig från de övriga informanternas. Enligt henne krävs en religiös 

livsåskådning för att det visar fördjupat intresse av ämnet hos religionsläraren och 

bidrar till att göra undervisningen intressant. När Anna sedan ger svar på 

religionskunskapslärarens öppenhet med sin livsåskådning och betydelsen av en religiös 

livsåskådning för lärarens legitimitet, delges ett resonemang som liknas vid de tre 

tidigare nämnda informanterna. Enligt Anna är det bättre att religionsläraren inte delger 

sin livsåskådning oavsett om den är religiös eller inte. Konsekvensen av detta enligt 

Anna hade inneburit att förtroendet av religionskunskapsläraren hade sjunkit och all 

undervisning som bedrivits av läraren hade ansetts vara suspekt.  

Anna anger i sina resonemang uttryck för att vara religiöst troende och aktiv utövare 

av sin religion som hon delger är islam. Något som hon är ensam om i jämförelse med 

övriga informanter, då ingen av dem anses sig vara religiösa. Hon tar upp hur svårt det 

är att vara troende i det svenska samhället. Detta exemplifieras när hon nämner hur 

religion är något man ska hålla för sig själv. Hon tar även upp hur hon försöker hålla sin 

tro för sig själv på grund av att religion inte anses vara något som ska finnas i ett 

modernt samhälle. Annas sätt att resonera kring religion kan associeras med 

definitionen av sekularisering genom att religion och samhälle är två skilda delar och att 

religionen anses vara en privatsak (Bangstad 2012:40). Det normativa inom diskursen 

religion anses vara att hålla sin livsåskådning privat och inte delge denna offentligt 

(Webb m.fl 2008:368). Anna anser att en religionslärare bör ha en religiös 

livsåskådning samtidigt som hon talar för att öppenhet av en religiös livsåskådning 

innebär en minskad legitimitet hos läraren. Enligt Anna innebär att delge en religiös 

livsåskådning i detta fall en avvikelse från den rådande normen inom undervisning i 

religionskunskap (Foucault 2003:137, Thornberg 2006:76).  

Religionsläraren som delger sin religiösa livsåskådning stigmatiseras vilket i sin tur 

innebär en negativ effekt på lärarens legitimitet genom att denne inte accepteras till fullo 

och ses på skeptiskt och med en eventuell agenda (Goffman 2011:18, Suchman 

1995:574). Annas resonemang kring religionskunskapslärarens stigma och legitimitet 

kan liknas vid de tidigare nämnda informanternas; däremot skiljer sig Anna gällande 

hennes religionsdiskurs. Annas sätt att se själv som religiöst troende och en aktiv 

utövare av sin religion kan relateras till hennes avvikande förväntningar angående 

religionskunskapslärares livsåskådning. Enligt henne bör en religionslärare ha en 

religiös livsåskådning, något som kan relateras till hennes egna religiösa livsåskådning. 

Även om öppenhet av religiös livsåskådning stigmatiseras utifrån en samhällskontext så 

finns det spår av Annas egen livsåskådning i hennes förväntningar på 

religionskunskapslärarens livsåskådning.  
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Den andra informanten vars utsagor skiljer sig från de resterande informanterna är 

Marias. Det går att utläsa i Marias resonemang att religion och livsåskådningar inte är 

något som är av stor betydelse i hennes vardag. Maria tar även upp hur hon inte bryr sig 

om religionsläraren har en religiös livsåskådning så länge denne kan genomföra en 

någorlunda objektiv undervisning. Detta resonemang utvecklas där hon menar att det 

inte har någon betydelse huruvida religionsläraren är öppen med sin livsåskådning. 

Däremot anser hon starkt att lärarens livsåskådning inte ska avspeglas på 

undervisningen, för detta hade inneburit negativa konsekvenser på lärarens legitimitet. 

Maria säger sig basera sina resonemang på sin svaga association till religion och 

livsåskådning; detta är en bakomliggande faktor till hennes neutralitet till religion. Hon 

menar på att politik är något som hon har starkare åsikter om då politik är något som 

kan påvisas till skillnad från religion. Hon avslutar sina resonemang genom att delge att 

om en lärare öppet hade delgett sina politiska åsikter, hade det fått en större påverkan på 

hennes förtroende för läraren. Maria förklarar sin ställning genom att hänvisa till att hon 

har starkare åsikter gällande politik än religion och livsåskådningar. 

Marias sätt att resonera kring religionskunskapslärarens legitimitet skiljer sig från de 

andra informanternas. Själva stigmat enligt Maria är inte huruvida läraren är öppen med 

sin religiösa livsåskådning, utan hur pass mycket religionskunskapslärarens 

livsåskådning lyser igenom i dennes undervisning. Detta stigma skiljer sig gentemot de 

tidigare nämnda informanterna då de anser att öppenhet med en livsåskådning leder till 

en viss stigmatisering (Goffman 2011:22). Maria anger i sina resonemang att hon till 

viss del hade tappat förtroende för religionsläraren om dennes livsåskådning 

avspeglades på dennes undervisning. Vilket kan tolkas som att religionsläraren inte 

hade accepterats fullt ut (Deegan et al. 2002:329). Ser man till Marias utsagor kring 

hennes motiveringar så hade det inneburit större negativa effekter på lärarens legitimitet 

om läraren delgav sina politiska åsikter.  

Ett sådant resonemang kan associeras till Marias diskurs kring religion där hon anger 

att politik är något som hon har starkare åsikter kring, enligt henne är politik något som 

kan bevisas till skillnad från religion. Detta kan relateras till de sekulära normerna i 

religionsdiskursen då politik har en större plats i det svenska samhället. Enligt Marias 

utsagor är politik mer accepterat än religion inom hennes diskurs vilket kan vara en 

bakomliggande faktor till att hon har starkare åsikter gällande politik (Bangstad 

2012:40, Foucault 2003:137).  

Olle är den informanten vars resonemang inte kan liknas vid de övrigas informanters 

gällande diskurs eller stigma.  Olle ger återkommande uttryck för en stark neutralitet 

angående livsåskådningar och religion i sina resonemang. Enligt Olle spelar det ingen 

vidare roll kring vilken livsåskådning en religionslärare har så länge läraren är objektiv i 

sin undervisning. Till skillnad från de övriga informanterna tar Olle även upp en mer 

positiv syn på en religiös livsåskådning hos en religionslärare och menar på att han 

anser det hade varit häftigt med en sådan religionslärare. Olles positiva inställning 

gentemot religionskunskapslärares livsåskådningar tas upp även när han talar om att en 

öppenhet av religionskunskapslärarens livsåskådning inte hade inneburit någon negativ 

inverkan på lärarens legitimitet.  

Spår av Olles neutrala och respektfulla inställning gentemot livsåskådningar och 

religion kan återfinnas i hans resonemang kring hans kontext och egna livsåskådning. 

Olle nämner att han inte är religiös eller troende själv men har en stor respekt för dem 

som är, samt att religion är viktigt och behövs i samhället. Utifrån Olles sätt att resonera 

kring förväntningarna på en religionslärare och denne livsåskådning och vad detta får 

för betydelse för dennes legitimitet är det svårt att direkt fastställa ett stigma. Olle visar 

genomgående en förståelse och respekt för människor som har en religiös livsåskådning 

även om han själv inte innehar en sådan. Ett stigma och en möjlig negativ inverkan på 
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lärarens legitimitet kan enbart fastställas om religionsläraren överdrivet vinklar och 

undervisar på ett konfessionellt sätt. Enligt Olle hade konsekvenserna av detta inneburit 

att han hade tappat intresse för läraren och haft svårare att ta till sig av dennes 

undervisning (Goffman 2011:22, Suchman 1995:574). 

Olles sätt att resonera kring religionsläraren och dennes livsåskådning, samt 

diskursen kring religion går inte i linjen med övriga informanters. Däremot kan Olles 

sätt att tala om ”vi och dom” tala för vad som anses vara det normativa inom hans 

diskurs. Olle tar upp i sina svar hur han ser på dem som har religiösa livsåskådningar 

som ”dom”. Då han själv inte delar en religiös livsåskådning så innefattas han av ”vi”, 

vilket kan förstås som att det normativa inom hans diskurs är att inte inneha en religiös 

livsåskådning (Foucault 2003:137). En sådan syn kan relateras till en mer etnocentrisk 

syn och att hans diskurs innefattar sekulära tendenser då han gör en klar distinktion 

mellan religiösa och icke-religiösa människor (Bangstad 2012:40, Webb et al. 2008: 

367-369).  

 

3.3 Informanternas diskurser och de sekulära förväntningarna på 
religionskunskapsläraren  
Informanternas resonemang går i linje med de rådande normerna inom diskursen 

religion. Flertalet av informanterna säger att de inte ser sig själva som religiösa och tar 

avstånd från att kalla sig själva för religiösa. Informanterna tar även upp hur de 

undviker att prata om religion då det anses vara en privatsak och ses ner på i ett modernt 

samhälle som Sverige. Dessa utsagor kan relateras till Furseth och Repstads 

resonemang kring religionens minskande inflytande i det svenska samhället (Furseth & 

Repstad 2005:108-110). Diskursen kring religion har en låg status i det svenska 

samhället, och därför väljer informanterna att vara privata kring sina diskussioner om 

religion. Detta kan även sättas i relation till Bangstads definition av sekularisering enligt 

vilken religion i en sekulariserad kontext är en separat och privat del av samhället 

(Bangstad 2012:40). Religion blir i detta fall inte något attraktivt i en kontext som är 

utvecklad och modern, vilket har utgjort en vital del av föregående definitioner av 

sekularisering (Bangstad 2012:43-45). Informanternas utsagor blir i detta fall 

förstärkande gällande religionens betydelse i det svenska samhället. Det går däremot 

inte att tala om att informanternas utsagor är representativa eller generaliserbara då det 

endast rör sig om sex informanters utsagor. Detta kan bero på att informanterna är 

relativt homogen grupp, vilket kan vara en bidragande faktor till utsagornas likartade 

karaktär.    

Flertalet informanter uttrycker hur politik anses vara mer öppet och har en större 

betydelse i det svenska samhället på grund av att det uppfattas mer vetenskapligt 

baserat. De nämner att det är av denna anledning de har lättare att prata om politik, då 

politik inte är lika ologiskt och kan bevisas till skillnad från religion. Detta efterliknar 

det Falkevall menar att i sekulära samhällen väger demokratiska och politiska inslag 

tyngre än religiösa. Att tala om politik anses i det svenska samhället vara mer berättigat 

och mindre problematiskt än religion (Falkevall 2013:65). Religion anses vara något 

mer kopplat till en persons identitet och blir på sätt mer privat och personlig. 

Det går utifrån informanternas resonemang att hävda att det råder en viss 

sekularisering i det svenska samhället. Givetvis är inte detta heller generaliserbart då det 

är baserat på sex informanters utsagor. Däremot går det tydligt att se tendenser att 

informanternas resonemang går i linje med de rådande uppfattningarna vad gäller den 

svenska kontexten kring religion. Inom diskursen religion råder det en viss sekulär 

mentalitet som förstärks och delas av informanterna. Konsekvenserna detta medför har 

visat sig tidigare både på hur informanterna resonerar kring religion samt vilken 
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betydelse det får för förväntningar på religionsläraren och dennes livsåskådning. Inom 

informanternas diskurs om religion råder det inslag av sekularisering, vilket leder till att 

religion mer uppfattas som något avvikande än något normativt. Det normativa istället 

inom informanternas religionsdiskurser tar sig uttryck i privatisering och en mer 

tillbakadragen inställning, vilket kan associeras till deras förväntningar på 

religionsläraren och dennes livsåskådning.  

Det går att finna tendenser av etnocentrism och religiocentrism hos samtliga 

informanter. Informanternas sätt att resonera och stigmatisera sådant som de anser vara 

normativt avvikande är ständigt återkommande. De visar störst förståelse för sådant som 

är likt deras egen livsåskådning och tro, medan de snabbt stigmatiserar livsåskådningar 

som inte överensstämmer med deras egna. Ett sådant sätt att resonera kan relateras till 

en slags livsåskådnings-centrisk syn där den egna livsåskådningen är mer överlägsen än 

andras. Den egna livsåskådningen blir utifrån informanterna resonemang ett sätt att 

jämföra sig med andra och en bidragande faktor för vad man har förståelse för och kan 

acceptera. Detta i samband med normerna kring religion i den svenska kontexten kan 

innebära en viss problematik hos religionskunskapsläraren. För läraren blir det svårt att 

uppnå en full acceptans och förtroende hos eleverna även om läraren inte offentliggör 

sin livsåskådning. Då det finns risk att förtroendet på läraren kan sjunka av att läraren 

exempelvis bär ett kors eller har ett namn som inte är likt elevens kontext eller 

livsåskådning.     

 

3.4 Elevernas krav på objektivitet 
Bland informanternas utsagor har det framkommit åsikter om ett objektivt 

förhållningssätt hos religionsläraren och dennes undervisning. De ger återkommande 

exempel på vikten av en objektiv undervisning. Informanternas definition av en objektiv 

undervisning är undervisning som inte utmärker någon specifik religion utöver en 

annan. Religionskunskapsläraren ska inte vinkla någon religion vilket innebär förenklat 

inte baktala en religion. Samtidigt ska inte religionsläraren favorisera någon religion 

genom att tala positivt om den. Religionskunskapsläraren gör enligt informanterna bäst i 

att tala om alla religioner på ett likvärdigt och neutralt sätt. Detta kan relateras till det 

som förespråkas av skolans styrdokument, då det tydligt anges att all undervisning ska 

vara objektiv och saklig (Skolverket 2011:5-7).  

Inom religionsämnet blir det än mer aktuellt då ämnet sedan mitten av 1900-talet har 

eftersträvat en ökad objektivitet genom varierande reformer (Lundgren m.fl 2010:77-80, 

Selander 1993:10). En lång tids eftersträvan mot objektivitet har lett till att ämnet idag 

enligt läroplanerna bör vara vetenskapligt förankrat (Skolverket 2011:137-138). 

Konsekvenserna av detta kan ses i informanternas utsagor, då bilden av en objektiv 

religionsundervisning är så pass cementerad att den anses vara normativ. Detta 

aktualiseras även av Hazel och Lynn (2011:417) när de tar upp förväntningarna på en 

religionskunskapslärares objektivitet och neutralitet i sin undervisning. Dessa anses vara 

vitala inslag av en religionskunskapslärares undervisning som godkänns utan kritik och 

uppfattas som rådande. I linje med det ovannämnda blir det avgörande för 

religionsläraren att ha ett objektivt och neutralt förhållningssätt i sin undervisning, då en 

eventuell lutning åt något håll anses vara avvikande med tillhörande konsekvenser 

(Goffman 2011:20, Lorentz 2009:185-188, Foucault 2003:137).  

Att hela tiden förhålla sig objektiv och neutral är något som kan anses vara svårartat 

och problematiskt då läraren också måste få kunna reagera och tycka till kring frågor 

som är kopplade till religion. Religionskunskapsläraren har erfarenheter och åsikter som 

kommer att lysa genom på dennes undervisning oavsett hur neutralt och objektivt 

förhållningssätt denne har. Det är därför av vikt att religionskunskapsläraren diskuterar 
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människors rätt att fritt få utöva sin tro för att möjliggöra en mer positiv inställning hos 

eleverna.  

  

3.5 Problematiken med att vara religionskunskapslärare 

Av de åsikter informanterna har givit uttryck för går det att utläsa att religionsläraren 

tillges ett stigma beroende på dennes förhållningssätt till de rådande normerna inom 

diskursen religion. Att tillkännage sin livsåskådning, inte vara objektiv i sin 

undervisning samt att inneha en religiös livsåskådning har av flertalet informanter 

betraktats som en avvikelse (Hazel & Lynn 2011:414-417). Sådana avvikelser hos en 

religionslärare har inneburit olika grader av stigman som i sin tur har kopplats till ett 

minskande av religionskunskapslärarens legitimitet hos eleverna. 

Religionskunskapslärarens legitimitet har enligt informanterna associerats med deras 

förtroende för läraren och dennes undervisning. De berörda informanterna har menat på 

att de inte hade kunnat ta till sig av religionskunskapslärarens undervisning på ett 

fullbördigt sätt, samt att lärarens budskap hade ansetts förvridet. Ytterligare 

konsekvenser av stigmatisering på religionslärare hade inneburit att religionsläraren 

hade ansetts vara oprofessionell och inte representativ för skolan. Sådana konsekvenser 

kan relateras till det Deegan et al. (2002:326) diskuterar gällande vikten av lärarens 

upprätthållande av normer och värderingar och hur detta är kopplat till lärarens 

legitimitet. Det blir för läraren avgörande att upprätthålla de rådande normer och 

värderingar annars blir konsekvensen att lärarens budskap ignoreras av eleverna 

(Deegan et. al.2002:329, Thornberg 2006:76-77). De nämnda konsekvenserna 

motsvarar det Goffman tar upp nämligen att ett stigma inom en diskurs innebär en 

reducerad status, mindre acceptans samt inget bemötande på en önskad nivå (2011:18-

22).  

Ett avvikande kan föra med sig stigman som kan försvåra religionskunskapslärarens 

undervisning och sätt att nå ut till sina elever. Religionsläraren kan exempelvis inneha 

stora kunskaper inom ämnet, men som sedan bortses av eleverna då de har stigmatiserat 

läraren och uppfattar denne som tvivelaktig. För att religionsläraren ska kunna erhålla 

och bibehålla en så hög legitimitet bland sina elever så möjligt är det av vikt för läraren 

att förhålla sig till normerna inom diskursen (Webb et al. 2008:267-369 jmf Foucault 

2003:137). Det blir utifrån informanternas utsagor väsentligt för en religionslärare att 

bekanta sig med vilka normer som anses vara styrande och försöka etablera ett positivt 

förhållningssätt gentemot dessa; trots att det råder religionsfrihet i Sverige som 

möjliggör uttryckningar gällande livsåskådningar och trots att skolan enligt 

styrdokumenten ska uppmuntra skilda uppfattningar (Religionsfrihetslag 1951:680, 

Skolverket 2011:6). 

I detta fall blir religionskunskapsläraren särbehandlad för att denne undervisar i 

ämnet religion. Hade läraren undervisat i ett annat ämne hade dennes livsåskådning inte 

haft samma betydelse för hur läraren och dennes undervisning uppfattas av eleverna. 

Religionskunskapsläraren har samma rättigheter gällande utövandet av sin religion som 

elever och bör därför inte diskrimineras även om de rådande normerna inom diskursen 

religion går emot dessa. Givetvis är det fördelaktigt för religionskunskapsläraren att ha 

ett positivt förhållningssätt till de rådande normerna inom diskursen kring religion. 

Eftersträvansvärt för religionskunskapsläraren bör vara att ständigt föra en dialog med 

eleverna och diskutera människors rättigheter som religionsfrihet och att öppet tala om 

religion och livsåskådningar. Religionskunskapsläraren kan genom god kommunikation 

göra eleverna mer medvetna om samhällets normer gällande religion. Detta kan 

förhoppningsvis medföra att eleverna själva kan reflektera och i sin tur släppa sitt 

etnocentriska synsätt.  
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4. Slutsats 
Religionen har mindre inflytande i det svenska samhället än vad det hade förut och 

ibland kan det svenska samhället associeras med sekularisering. Tagande i beaktning att 

skolan till viss del är en avspegling av samhället och de rådande samhällsnormerna, och 

att den ska förmedla demokratiska värderingar; har studiens syfte varit att belysa vilka 

förväntningar sex elever har på religionslärare angående deras livsåskådning. Sett till 

den svenska kontexten var det också av intresse att ta reda på vad en religiös 

livsåskådning fick för betydelse för religionsläraren och dennes legitimitet enligt elever. 

Elevernas resonemang i studien gav uttryck för att det är mer gynnsamt om 

religionsläraren inte har någon religiös livsåskådning då detta möjliggör en större 

objektivitet i dennes undervisning. Vidare framkom det i resultatet att en religiös 

livsåskådning hos religionsläraren var en avvikelse. Eleverna delgav att om en 

religionslärare innehar en religiös livsåskådning och offentliggör denna för sina elever 

kommer detta innebära en minskning av lärarens legitimitet; bland de konsekvenser som 

nämndes var att lärarens budskap hade ansetts vara snedvridet och att förtroende för 

läraren hade sjunkit. Det ständigt återkommande i elevernas resonemang var att de 

ansåg det vara av stor betydelse att religionskunskapsläraren är objektiv i sin 

undervisning. 
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4.1 Vidare forskning  
Under arbetets gång har det uppkommit tankar kring hur detta område ytterligare skulle 

kunna breddas och utvecklas. Givetvis är det av intresse att fortsätta på en liknande bana 

som denna studie då tidigare genomförda studier inom området är relativt få. Ett sätt att 

gå vidare med denna studie är att göra den större och intervjua fler elever i olika delar 

av landet. En annan infallsvinkel är att komplettera studien med intervjuer av lärare och 

observation. På så sätt skulle det kunna vara möjligt att undersöka om lärarnas 

resonemang skiljer sig gentemot elevernas. En observation hade möjliggjort en inblick i 

hur samspelet mellan lärare och elever faktiskt är, vilket hade inneburit en större bredd 

inom området. Slutligen hade det även varit av intresse att jämföra olika kontexter som 

att genomföra en liknande studie i exempelvis England eller Italien för att undersöka 

eventuella skillnader och likheter gällande förväntningarna på en 

religionskunskapslärares livsåskådning.
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6. Bilaga 1 

6. Intervjuguide 
Innan intervjun presenterades studiens syfte, samt de forskningsetiska principerna 

(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) 

redogjordes för informanten (Vetenskapsrådet 2002:5).  

 

Allmänna frågor/Uppvärmningsfrågor 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vart bor du? 

Bor du hemma med dina föräldrar? 

Vilken linje går du? 

Varför valde du att söka till den utbildningen? 

 

Livsåskådning 

Begreppet livsåskådning förklarades och förenklades för de informanter som inte 

förstod begreppets innebörd. 

 

Vad är livsåskådning för dig? 

 

- Hur skulle du beskriva din livsåskådning och inställning till religion? 

- Skulle du beskriva dig som en religiös person? Troende person? Varför / Varför 

inte? 

- Vad har påverkat din livsåskådnings? 

- Hur mycket liknar din livsåskådning din familjs? 

- Hur stort inflytande har din familj haft när du utvecklat din livsåskådning? 

- Vad skulle du säga har påverkat dig mest gällande din livsåskådning? 

- Pratar du om religion med någon? 

- Hur pratar du och dina vänner om religion? 

- Hur tycker du det känns att prata om religion? 
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Samhället 

Hur tycker du att religion målas upp i Sverige? (Diskuteras) 

- Vad ger media för bild av religion enligt dig? 

- Vad anser du om detta? 

- Vad anser du är mer öppet att prata om, religion och livsåskådningar eller 

politik? 

- Vad tror du detta beror? 

 

Skolan och religionskunskap 

Vad tycker du om religionens plats i skolan? 

- Vad finns det för religiösa inslag på din skola? 

- Vad tycker du om dessa? 

- Ska religionen och livsåskådningar ha en plats i skolan enligt dig? (Varför / 

Varför inte?) 

- Vad tycker du om de som är öppna med sin religion/livsåskådning på skolan? 

- Är religion i skolan något som bara ska förekomma i religionskunskapen? 

(Varför / Varför inte)? 

- Hur ser du på religionskunskap som ämne? 

- Vilken betydelse har religionskunskap som ämne för dig? 

 

Religionsläraren och påverkan på dennes undervisning 

Vad har du för förväntningar gällande en lärare i religion? 

- Om inte religionsläraren lever upp till dina förväntningar i religion, hur tror du 

det påverkar ditt sätt att ta till dig av det som lärs ut? 

- Vad har du för förväntningar på en religionskunskapslärares livsåskådning? 

- Hur tycker du att religionskunskapslärarens livsåskådning kan påverka dig? 

- Vad ska en religionslärare ha för livsåskådning enligt dig? 

- Varför tror du att du tycker så som du gör? 

- Hur tror du att en religionskunskapslärares livsåskådning påverkar dennes 

undervisning? 

- Har du någon gång stött på detta? 
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- Om en religionslärare har en religiös livsåskådning och är öppen med den. Hur 

mycket tycker du att en religionskunskapslärares livsåskådning påverkar ditt sätt 

att ta till dig av det som läraren lär ut? (På vilket sätt)? 

- Skulle detta få någon betydelse på ditt förtroende för läraren? På vilket sätt? 

Varför? 

- Vilken betydelse skulle det få för religionskunskapslärarens undervisning? 

- Om du skulle jämföra detta med exempelvis en lärare i engelska, hur mycket tror 

du att den lärarens livsåskådning skulle påverka ditt förtroende för läraren? 

Tack för ditt deltagande! 

 


