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Abstract
The mission with this essay is to find out how children talk about religion and what they 

associate the concept to. The purpose is also to investigate how children resonate about  

religion as a subject in school. Do they think the education is important or would they rather 

be without it? And what do they actually know about differences within religion and cultures?

It is important in today´s society that children have knowledge about different religions as it 

can contribute to mutual understanding between each others different religions and cultures. 

Such mutual understanding can counteract religious conflicts. 

Eighteen children have been interviewed and the method that I used for the interviews is 

called focus-groups. It's a kind of group interview where focus is based on the children’s 

interaction with each other and to find out how they in group talk about religion and religion 

as a subject in school. 

The results show that most of the children have a positive view of religion. They think it's an 

important subject in school. Some think it's so important that they could not live without it.  It 

was a few children who didn't have as big enthusiasms about the subject as others. The results

also show that the religion that was primarily conveyed in school was Christianity. And the 

survey also shows that teachers use varied methodology in religious education, such as 

through ICT and aesthetic learning processes.
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1. Inledning
”Religionskunskap spelar en central roll för hur elever ser på varandra, inte bara utifrån ett 
mellanmänskligt perspektiv, utan även utifrån våra grundläggande livsåskådningar. Alla är 
inte som jag, och det är inte min sak att ändra detta. I stället ska vi försöka finna sätt att möta 
andra så att vi kan umgås och leva tillsammans.” (Aldrin 2014).  

Citatet ovan speglar en fantasivärld om religion och om den ömsesidiga förståelse som borde 

finnas mellan människor, men som inte finns. Mänskligheten har inte kommit tillräckligt långt

i frågor som rör förståelse av varandras religioner. Faktum är att alla människor inte besitter 

ett sådant förhållningssätt. Det kan konstateras eftersom många stora konflikter som har 

uppstått har varit religiöst förankrade. Malin Löfstedt (2012 s.9), poängterar att konflikterna 

är viktiga att uppmärksamma i skolan. Undervisningen hjälper oss att förstå vad som händer i 

vårt globala och nationella rike. Kunskapen ger oss förmåga att förstå vad som bland annat 

händer i kriget mellan Israel och Palestina. En annan konflikt som har varit aktuell och som 

har väckt stor debatt enligt Löfstedt är rondellhundarna av Muhammed. Hon menar att 

debatten inte hade kunnat förstås om vi inte hade haft kunskap om islam eller om religionens 

roll i det sekulariserade Sverige som vi lever i (ibid.). 

Men på samma sätt som religion har påverkat människor att handla omoraliskt har religionen 

också haft en god och fredlig påverkan på människor. Det menar i alla fall Isak Svensson, 

forskare vid institutionen för freds och konfliktforskning. Han skriver i en artikel på 

säkerhetspolitikens hemsida att en del religiösa människor har protesterat mot diktaturer som 

har religiösa aktörer (Svensson 2010).  Han anser att religion spelar en dubbelsidig roll för 

människor. Religion kan både leda till att religiösa konflikter uppstår mellan människor, på 

samma sätt som religion kan bidra till fred och försoning. 

I denna studie ligger fokus på att ta reda på vad barn i skolans tidigare åldrar har att säga om 

religion och religionsundervisningen i skolan.  Detta är intressant för mig eftersom det är just 

barn i de tidigare åldrarna som jag kommer att undervisa för i mitt kommande yrke. Jag ser 

religionskunskap som ett svårt och komplext ämne att undervisa om. Detta känner jag 

eftersom det kan vara ett känsligt ämne att tala om eftersom religion är en del av människors 

identitet och något som barn ofta bär med sig från hemmen. Vad ska man egentligen lära 

eleverna? Hur ska eleverna få en ömsesidig förståelse av varandras religioner, som är ett av 

målen i läroplanen för grundskolan (skolverket 2011), när verkligheten inte visar på denna 

ömsesidiga förståelse. 
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Jag hoppas att jag kommer att besitta den didaktiska kompetensen, som gör att jag kan 

undervisa på ett sätt där ingen elev blir exkluderad. Detta uppdrag är nog mer komplext än 

vad många tror. Hinner man verkligen med att undervisa om alla religioner och 

livsåskådningar? Kan man överhuvudtaget ge alla religioner lika mycket plats i 

undervisningen? Vad händer om någon religion glöms bort?  Dessa frågor bär jag ständigt 

med mig och detta dilemma oroar jag mig för i min roll som blivande lärare. Undersökningen 

kan inte ge mig svar på alla dessa frågor, men förhoppningsvis kommer jag att bli något 

klokare.

1.1. Syfte & frågeställningar

Syfte: Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur barn i skolans tidigare åldrar talar

om religionsbegreppet och religionsundervisningen i skolan. Syftet är även att ta reda på vilka

religioner och livsåskådningar som barn känner till och undersöka vilken/vilka religioner barn

anser att lärare ger störst utrymme till i undervisningen.

Frågeställningar: 

 1. Hur resonerar barn i skolans tidigare åldrar om religion, och vad associerar barn begreppet 

till? 

2. Vilka religioner och livsåskådningar har barn fått undervisning om i skolan?

3.  Vilka föreställningar har barn om religionsundervisning i skolan?

1.2. Historisk bakgrund

Detta avsnitt kommer att redogöra för religionens och religionskunskapens historiska 

bakgrund eftersom de båda fenomenen har varit omdiskuterade i många år. I avsnittet kommer

läsaren få en förklaring för vad som menas med religionsdidaktik eftersom det är ett centralt 

och viktigt begrepp att känna till för min undersökning. Samtliga begrepp som presenteras 

under detta avsnitt kan komma att vara av nytta för läsaren eftersom de kan återkomma i 

uppsatsens innehåll. 

1.2.1 Religionsbegreppet

Religion är ett diffust begrepp. Begreppet har varit omdiskuterat en längre tid, i synnerhet 

under 1900-talet. Flera har menat att det har varit svårt att definiera begreppet på ett tydligt 

sätt (Klasson Sundin 2011 s.61). En vanlig uppfattning av begreppet formulerade Edward 
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Tylor professor i antropologi, vid Oxford universitet i början av 1900-talet. Han menade att 

religion var densamma som tro på andliga väsen (Tylor 1903 se Klasson Sundin 2011 s.61). 

När någon talar om religion som andliga väsen ser man till religionens innehåll. Det är 

innehållet i människors trosuppfattningar som avgör om det finns någon religion eller inte. 

Innehåller trosuppfattningarna en tro på andliga väsen är det religion annars inte. Denna 

definition av religionsbegreppet säger att människors religionsuppfattning utgår från att 

människor har en föreställningsvärld om att tro på något (ibid.).

En annan definition av begreppet är vilken funktion religion har för människor. Batson och 

Ventis, socialpsykologer, som har forskat inom religionserfarenhet menar att 

religionsbegreppet är sammankopplat med de existentiella frågor som vi människor kommer i 

kontakt med (Batson & Ventis 1982 se Klasson Sundin 2011 s.62) . Vi är medvetna om att vi 

kommer att dö någon gång och frågorna hjälper oss att söka svar på hur vi ska hantera detta. 

Religiösa traditioner ger oss hjälp att bearbeta dessa frågor. Traditioner är båda av teoretiska 

och praktiska slag. I denna definition av religion är religiösa traditioner en viktig del av 

religionsbegreppet (ibid.).

Viktigt att ha i hågkomst när man försöker definiera detta diffusa begrepp är att det har 

underkategorier som exempelvis kristendomen, islam och judendomen (Svanberg & 

Westerlund 2011 s.13). Underkategorierna har i sin tur olika särdrag. Det finns bland annat 

både katolska, ortodoxa och protestantiska kristna. Det är alltså en stor mångfald inom de 

olika religionerna. Det finns olika typer av både kristendom, islam, hinduism, buddhism och 

judendom. 

1.2.2 Religionsundervisning  

Religion är ett av de fyra SO-ämnen som elever i årskurs 1-3 i Sverige får lära sig om i 

skolan.  Enligt Malin Löfstedt, religionsforskare, vid Uppsala universitet, har religionsämnet 

genomgått ett flertal reformer ända sedan Martin Luthers tid (2011 s.211). Hon förklarar att 

starka diskussioner har genomsyrat undervisningens upplägg och innehåll. 

Religionskunskapsämnet har gått från att vara konfessionell kristendomslära det vill säga att 

lära sig i religion, förenklat sagt menas det att eleverna lär sig att bli en kristen medborgare. 

Löfstedt (2011 s.211) informerar att denna benämning av ämnet rådde ända fram till år 1962. 

Vid detta årtal ändrades undervisningen till att kallas för religionskunskap. I och med den nya 

skolreformen förändrades även ämnets upplägg till att bli icke-konfessionell undervisning och

det är denna form vi har i Sverige idag. De fem världsreligionerna kristendomen, 
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judendomen, islam, hinduismen och buddhismen ska förmedlas till eleverna i dagens 

samhälle. Att undervisningen är icke-konfessionell förklarar Löfstedt (2011 s.211) tyder på att

elever får lära sig om religion istället för i religion. Läraren får inte under några 

omständigheter fostra sina elever till en viss religion, vilket är en stor skillnad från den 

konfessionella undervisningen. Ett objektivitetskrav är centralt vid icke-konfessionell 

undervisning, läraren måste vara opartisk i religionsundervisningen. Läraren ska vid denna 

typ av undervisning ge kunskap om religionskritik och religionskritiken får inte på något sett 

påverka elevernas livsåskådning (ibid.). 

1.2.3 Religionsdidaktik

Religionsdidaktik är ett centralt begrepp inom religionsundervisning. Begreppet står för den 

del av religionsvetenskapen som behandlar undervisningen ur olika infallsvinklar (Löftstedt 

2012 s.12). Religionsdidaktikens innehåll handlar både om den konkreta undervisningen i 

klassrummet såsom teoretiska reflektioner. Lärare behöver ställa följande frågor till sig själva:

Vem eller vilka ska undervisas,varför ska de undervisas? Vad ska de undervisas om, och hur 

ska kunskapen förmedlas? (ibid.).

I boken Religionsdidaktik -mångfald, livsfrågor och etik i skolan skriver Lena Roos (2012 

s.142-143) att det är viktigt att komma bort från sekundärmaterial vid undervisning i 

religionskunskap. Hon menar att läraren bör komma bort från de vanliga läroböckerna för att 

istället ägna sig åt primärmaterial i undervisningen. Hon hävdar att läroböcker hur bra de en 

är ger en förenklad och generaliserad bild av religion.  Om man istället möter religionerna ur 

ett primärt material tas religionerna på mer allvar. Roos menar att läraren ska använda 

exempelvis bibeln i undervisningen istället för läroböcker om bibeln . 

1.3 Teori

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?”
(Kvale 1997, s.9)

I detta avsnitt kommer en redovisning av de sex teorier som har valts för undersökningen att 

presenteras. De teorier som kommer att presenteras är först tre fenomenologiska begrepp: 

livsvärld, intentionalitet och intersubjektivitet, och sedan tre olika teorier att se på religion 

som begrepp vilka är: essentialistisk förståelsehorisont, reduktionistisk förståelsehorisont och 

hermeneutisk förståelsehorisont.  

7



1.3.1 Livsvärld

Livsvärlden är den upplevelsevärld som någon tar för givet. Den kan vara mer eller mindre 

bearbetad och reflekterad. Begreppet syftar till hur människor som subjekt erfar olika 

fenomen. Livsvärlden är världen så som vi förstår den. Den består av våra minnen, 

förväntningar och vår oreflekterade vardagsvärld (Henricson 2012 s.347). En utgångspunkt 

inom livsvärldsbegreppet är att analysera sin livsvärld utifrån sin kropp. Maurice Merleau-

Ponty var en fransk fenomenologisk inriktad filosof som skrev i sin avhandling 

Phénoménologie de la perception att kroppen har betydelse för människors livsvärld 

(Brinkkjær & Hoyen 2013 s.64). Han menade att människor är sina kroppar. Det är genom 

våra kroppar som vi kommer i kontakt med vår värld, och det är genom vår kropp vi har 

möjlighet att erfara världen. 

1.3.2 Intentionalitet

Det har tidigare påpekats att ett fenomen är hur någon upplever något (se 1.3.1 livsvärld). 

Upplevelsen av fenomenet skapas tack vare vår förmåga till perception det vill säga vår 

hjärnas förmåga att tolka sinnesintryck. I samband med att ett fenomenen skapas riktar vi vår 

medvetenhet och uppmärksamhet åt ett visst håll. Denna riktning kallas för intentionalitet 

(Henricson 2012 s.357).  Riktningen som vi väljer avgör vad vi upplever och vad som hamnar

i bakgrunden (Brinkkjær & Hoyen 2013 s.77).

1.3.3 Intersubjektivitet

Intersubjektivitet är teorin om hur människor förstår varandra i den livsvärld som de befinner 

sig i. Teorins grundare är fenomenologi-filosofen Alfred Schutz. Idén med teorin är att vi föds

in i en fullt existerande värld där människor från förr har tolkat världen, gett den sin mening 

och skapat traditioner som människor idag tar efter och förhåller sig till. Det är våra 

uppfattningar om världen som ger vår grund till hur vi uppfattar världen som fenomen. Denna

värld kallade Schutz för common-sense värld där människors erfarenheter om världen och 

intersubjektivitet som begrepp ligger till grund för en sådan kosmos. Intersubjektivitet är ett 

begrepp som man brukar ta till för att förklara förståelsen mellan människor sinsemellan. Vi 

förstår människor genom intersubjektivitet vilket betyder att vi delar en gemenskap med andra

människor, en gemensam uppfattning om världen. (Brinkkjær & Hoyen 2013 s.62-63)
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1.3.4 Essentialistisk förståelsehorisont av religion

Ingvild Saelid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson, professorer i religionsvetenskap, vid 

universitetet i Bergen, skriver i boken Nya perspektiv på religion (2003) att det finns tre olika 

förståelsehorisonter som religion kan ses utifrån. Den första kallas för ”en essentialistisk 

förståelsehorisont”. Detta synsätt syftar till en förståelse om religion som något utöver det 

vanliga. Utgångspunkten ligger i religionens karaktäristiska egenskaper som enbart finns 

inom den specifika religionen. Det kan exempelvis vara gudsföreställningar och gudsdyrkan. 

Religionen utifrån denna förståelsehorisont anses vara något utöver både det mänskliga och 

det vetenskapliga. En säregen art som framstår som något eget som finns (Sælid Gilhus & 

Mikaelsson 2003 s.33-34). 

Sammanfattningsvis enligt denna förståelsehorisont ses religion som ett fenomen som har en 

inre kärna, en essens, som är något utöver det mänskliga och det vetenskapliga. Den är av en 

unik kvalité till skillnad mot andra fenomen. Essentialisterna har en positiv syn på religion 

men en negativ syn på sekularisering. Att religion inte skulle finnas är absurt inom denna 

förståelse. 

1.3.5 En reduktionistisk förståelsehorisont av religion

En reduktionistisk förståelsehorisont innebär att religion endast kan förklaras i ett icke-

religiöst sammanhang. En tro på gud är av icke religiösa förklaringar. De förklaras istället 

som orsakssammanhang som är påverkade av sociologiska, psykologiska eller 

sociobiologiska grunder. De forskare som förespråkar detta synsätt att se på religion har även 

betonat religion som något som kan ses utifrån samhälleliga synvinklar (Sælid Gilhus & 

Mikaelsson 2003 s.35-36). 

Sammanfattningsvis handlar denna förståelsehorisont om att se religion som något annat än 

vad det egentligen är. Man vill försöka förklara religion utifrån dess egentliga funktion vilket 

kan ses utifrån psykologiska, biologiska eller sociala termer. Religion är uttryck för andra 

processer.

 1.3.6 En hermeneutisk förståelsehorisont av religion

I en hermeneutisk förståelsehorisont ligger fokus på sådant som rör tolkning. Det är fokus på 

att lägga fram en tolkning av religion till skillnad mot det reduktionistiska synsättet där man 

istället tittar på religion utifrån olika orsakssammanhang. Det är inte längre fokus på 

övertygelser om att tro på något utan istället ser man religion som kulturbärande ting. De 
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menar att religiösa tecken, språk och berättelser som har gått i arv och tolkats av människor 

genom åren är densamma som religion (Sælid Gilhus & Mikaelsson 2003 s.37).

 Sammanfattningsvis kännetecknar en hermeneutisk förståelsehorisont att religiösa uttryck 

måste tolkas för att få ut dess rätta innebörd. Tecken, språk och berättelser som är 

konstruerade och tolkade av människan är vad hermeneutikerna anses vara religion.

1.4 Tidigare forskning

I detta avsnitt kommer det att presenteras tidigare forskning som har gjorts inom samma fält 

som min egen studie. Det vill säga religion och om barns resonemang kring ämnet. Den 

tidigare forskning som har tagits fram är relevant för min studie eftersom det är liknande 

forskning som har gjorts och den tidigare forskningen kan därför jämföras med min egen 

forskning. Likheter och eventuella skillnader mellan min forskning och den tidigare 

forskningen kommer att diskuteras under avsnittet ”diskussion”. 

Kerstin Von Brömssen, religionsforskare,vid högskolan i Väst har i sin avhandling 

“Tolkningar, förhandlingar och tystnader” (2003) intervjuat barn i årskurs 8 gällande hur de 

talar om religion. Avhandlingens resultat visade att barnen hade olika religioner och 

livsåskådningar. Tre av eleverna förklarade att de inte tillhör någon religion, och till denna 

kategori tillhörde oftast de etniskt svenska barnen. Men det betydde inte att de saknade 

kunskap om religion. Ett annat resultat som togs fram ur undersökningen var att de elever som

kategoriserar sig som muslimer innehar en stor tro på gud, även om inte alla muslimska barn 

tror lika kraftfullt. En annan slutsats avhandlingen kom fram till var att barnen i studien var 

väldigt ovana vid att tala om religion. Det synliggjordes när eleverna skulle förklara vissa 

centrala begrepp inom ämnet. En annan slutsats som undersökningen visade var att de icke 

religiösa eleverna i studien kände sig obekväma med att tala om religion. Detta eftersom de 

själva ansåg att det var ett känsligt ämne att yttra sig om. De icke religiösa eleverna förklarade

att många blir sura och arga, till och med riktigt osams när de diskuterar religion, därför 

undviks samtalsämnet ofta. 

I en vetenskaplig artikel ”Trust in testimony:How children learn about science and religion”,  

skriven av Paul L Harris och Mellisa A.Koening (2006), redogör författarna för forskning som

tidigare har gjorts på amerikanska barn angående deras syn på religion och gud. En intressant 

aspekt som författarna skriver om är hur barn i fem till sex års åldern beskriver gud som ett 
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väsen av specifika kognitiva krafter, som inga andra varelser har. Detta visades genom ett 

experiment där barn fick studera en för dem välkänd kaklåda. När de öppnade lådan fick de se

att den var full av stenar, och de fick se att kakorna hade blivit förflyttade till en påse.  Barnen

fick sedan svara på en fråga som löd: ”om olika varelser skulle gissa vart kakorna befann sig 

skulle ni säga kaklådan eller påsen då?” Barnen gjorde då en skillnad på vanliga människor 

och gud. De menade att deras mamma skulle likt dem själva tro att kakorna var i kaklådan, 

medan gud skulle förstå direkt att kakorna var placerade i påsen. Slutsatsen som drogs av 

detta experiment var att barn som var uppväxta i en religiös kultur, som i detta fall var en 

kristen kultur, såg gud som en varelse med speciella kognitiva styrkor. 

I boken det ”Det gudlösa folket” (2015) skriver David Thurfjell, professor i 

religionsvetenskap vid Södertörns högskola om svenskars attityder till religion. Thurfjell 

(2015) har intervjuat ett hundratal svenskar gällande deras syn på religion. Det han kom fram 

till utifrån sina intervjuer var att de flesta svenskar har en öppenhet inför andlighet och tro, 

men de benämner sig inte själva som kristna. Thurfjell (2015) kategoriserar dessa människor 

som postkristna. Han menar att de firar kristna högtider som att de döps i kyrkan, gifter sig i 

kyrkan och slutligen begravs i kyrkan. Och när det någon gång känns tungt i livet kan det 

hända att de ber till gud, men de kallar sig inte för kristna. Däremot om de ser andra fira 

ramadan tar de postkristna för givet att de är muslimer. Thurfjell (2015) har dragit slutsatsen 

av sina intervjuer att begreppet kristen har sin grund i frikyrkornas definition om att vara 

kristen. Med detta menar han att bara de som tror starkt på Jesus kan kalla sig kristna. Utifrån 

Thurfjells (2015) forskningsstudie har det visat sig att många svenskar nästan ser på 

fenomenet att vara kristen som lite pinsamt. Dock är människor öppna för att finna andra ord 

som beskriver deras situation, det vill säga att inte vara kristen men att fira kristna högtider. 

Ett sådant ord är andlighet. 

2. Material & metod
Det material som har samlats in är barns föreställningar om religion och religionsundervisning

i skolan. Detta har gjorts genom en kvalitativ undersökning. Det som kännetecknar en 

kvalitativ undersökning är att den inte går att mäta statistiskt, som vid kvantitativa 

undersökningar. Vid kvalitativa metoder är det istället fokus på att ta reda på yttranden i form 

av intervjuer, textanalyser eller händelser i form av observationer. (Ahrne & Svensson 2017 

s.11). En kvalitativ forskningsmetod har valts för undersökningen. Detta eftersom mitt fokus 

är att ta reda på hur människor i detta fall barn erfar saker och ting. Vid en kvalitativ 
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forskningsmetod kommer man närmare sina informanter eftersom man faktiskt får chansen att

sitta ner och tala med dem. Barnens resonemang kommer att lägga grunden för mitt arbete. 

Eftersom det är barnens åsikter och tankar som är avgörande för att få svar på mina 

forskningsfrågor är det naturligt att intervjua just denna målgrupp. 

2.1 Validitet och reliabilitet

Det finns två viktiga begrepp som brukar användas vid kvalitativa undersökningar, validitet 

och reliabilitet. Validitet handlar om att forskaren faktiskt undersöker det som hen har som 

avsikt att faktiskt undersöka. Reliabilitet handlar istället om undersökningens tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten syftar till om resultaten skulle bli densamma vid ett annat tillfälle oavsett 

vem som genomför undersökningen (Thurén 2007 s.26).

Validiteten i denna undersökning är hög. Det som har varit min avsikt att undersöka har 

undersökts vilket är barns resonemang om religion och religionsundervisningen i skolan. 

Barnen i undersökningens resonemang har gett mig svar på mitt syfte och mina 

frågeställningar, en utförlig redovisning av studiens resultat kan läsas under avsnittet ”resultat

& analys”. 

Undersökningens reliabilitet är låg eftersom barns resonemang om religion och 

religionsundervisningen, kan variera från dag till dag eftersom barn ständigt lär sig nya saker 

vilket kan påverka deras resonemang om det aktuella ämnet. Deras sätt att tala om religion 

behöver inte vara statiskt och kan alltså förändras. Denna anledning styrker att om 

undersökningen görs om på nytt, vid ett annat tillfälle, kan undersökningens resultat bli 

annorlunda. 

2.2 Fokusgrupper som metod

Materialet kommer att samlas in genom gruppintervjuer med barn. Intervjuerna kommer att 

vara formade efter metoden fokusgrupper. Fokusgrupper är en form av gruppintervju där 

forskaren har bestämt ett visst ämne som informanterna ska diskutera. Viktoria Wibeck, 

klimat och naturforskare vid Linköpings universitet skriver i boken Fokusgrupper om 

fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod att forskarens uppgift är att studera 

informanternas gruppinteraktion (2010 s.25). Hon anser att metoden är väldigt attraktiv när 

informanter ska diskutera känsliga och komplexa ämnen. Likt diskussioner om religion och 

religionsundervisning. Detta eftersom informanterna tillsammans kan ställa frågor till 

varandra och gemensamt reda ut sina tankar kring det komplexa ämnet. Vilket inte kan göras 
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vid enskilda intervjuer (2010 s.22). Det är just denna anledningen som har övertygat mig om 

att fokusgrupper är en lämplig metod för denna studie. Forskning visar även att fokusgrupp-

metoden har varit lyckad både vid intervjuer med vuxna som med barn, vilket är av stor 

betydelse för mig i min undersökning. Forskning visar att barn blir mer avslappnade och 

känner sig mer bekväma i att diskutera sina upplevelser i grupp med jämnåriga (Wibeck 2010 

s.23). 

En intervjuguide har skapats. Intervjuguiden har hjälpt mig att strukturera upp frågor som 

svarar till frågeställningarna samt syftet med undersökningen som är målet med intervjuerna. 

En intervjuguide bör finnas när man använder sig av olika intervjuer som metod. Detta 

eftersom intervjuguiden är ett hjälpmedel forskaren kan ha som underlag vid intervjutillfället 

för att vara säker på att hen får svar på sina frågeställningar (Dalen 2008 s.31). Intervjuerna 

kommer att vara utformade utifrån en semistrukturerad intervjumetod. Semistrukturerade 

intervjuer omfattar förberedda frågor som kan ge eventuella följdfrågor vid behov (Dalen 

2008 s.34).

2.3 Analytiskt redskap – innehållsanalys

När man ska analysera fokusgruppsintervjuer är det användbart att använda sig av en 

kvalitativ innehållsanalys som analytiskt redskap. Det som kännetecknar en kvalitativ 

innehållsanalys är att man tittar på teman i intervjuerna, det vill säga att man dels delar upp 

materialet i enheter, dels kodar materialet för att slutligen söka efter trender och mönster i 

intervjusvaren (Wesslen 1996 se Henricson 206). Två begrepp som är centrala när man 

analyserar empiri utifrån denna metod är frekvens och omfattning (Kreuger & Casey 2009 se 

Henricson 2012 s.206). Frekvensen mäter hur många gånger ett ämne kommer på tal oavsett 

om det är samma barn som återkommer med samma ämne. Omfattningen riktar sig till att se 

hur många personer som talar om samma diskussionsobjekt. Analysen utgår från en 

frågeställning i taget för att sedan hitta teman, trender och mönster från informanterna som 

svarar på frågeställningarna. I redovisningen av materialet framgår även intervjuernas 

frekvens och omfattning. Under avsnittet ”Resultat & analys” redogörs för de teman och 

mönster som barnen valde att belysa under intervjuerna. 

2.4 Forskningsetisk diskussion

Vid användning av fokusgrupper som metod vid kvalitativa undersökningar är det särskilda 

etiska aspekter som forskaren måste ta hänsyn till. De etiska aspekterna skriver Bente Halkier 

13



om i boken Fokusgrupper. Den första aspekten handlar om att anonymisera sina informanter 

på ett sätt där ingen kan förstå vilka som har deltagit i intervjun (2010 s.62).  Ahrne och 

Svensson menar även att det är särskilt viktigt när man intervjuar barn, eftersom en del vuxna 

kan lista ut vilka barn som blir citerade bara av att känna till deras livssituationer och sättet 

barnen brukar tala på (2017 s.79). Informanternas namn kommer bytas ut mot andra, fiktiva 

namn . Barnen som har intervjuats kommer att förbli anonyma under hela studiens gång. En 

annan viktig aspekt som har med anonymitet att göra är att det inspelade materialet enbart 

varit tillgängligt för mig och examinatorn. Det inspelade materialet kommer även att förstöras

så fort uppsatsen är klar.

Den andra aspekten handlar om att intervjuaren har en skyldighet att berätta vad projektet 

kommer att handla om så att informanterna är väl insatta i vad deras åsikter kommer att ha för

syfte (Halkier 2010 s.62). Jag har i enlighet med denna etiska aspekt redan innan intervjuerna 

genomfördes både informerat barnen själva och deras vårdnadshavare i form av ett 

samtyckesbrev om studiens syfte. Barnen påmindes även vid intervjutillfället om syftet med 

undersökningen.

För det tredje handlar det om att hålla löften. Därför ska forskaren vara försiktig och 

reflektera över vad hen säger till sina informanter. Det går till exempel inte att lova att alla 

deltagare ska få ett utdrag av examensarbetet när uppsatsen är klar eftersom det kan inträffa 

saker på vägen. Uppsatsen kanske aldrig blir klar. Om den blir klar kan det vara bra som 

forskare att ge ett exemplar till de deltagande, det brukar enligt Halkier vara väldigt omtyckt 

(ibid.). Eftersom barnen är små har det inte varit relevant att lova att dem ska få ett exemplar 

av uppsatsen när den är klar. 

För det fjärde ska forskaren försöka framträda som en vanlig människa när hen gör 

intervjuerna. Det betyder att hen ska ta sina informanters åsikter på allvar, inte tala ner till 

dem och vara noggrann med att informera dem ordentligt om syftet och frågorna kring 

undersökningen (ibid.). Ett genuint intresse har visats från min sida gällande att få höra om 

barnens olika tankar och diskussioner.  

I enlighet med Codex regler och riktlinjer för forskning (2017) har undersökningen förhållt 

sig till de speciella regler som finns vid intervjuer med barn. Reglerna handlar främst om att 

forskaren bör ha visdom om att barn kan vara en utsatt grupp att intervjua. Att barn kan vara 

en utsatt grupp att intervjua har varit ett etisk dilemma för mig. Det har fått mig att tänka till 

gällande vilken datainsamling som har valts att ta med i min undersökning. Barn är själva ofta
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inte medvetna om de konsekvenser som deras intervjusvar kan ge. För att agera enligt Codex 

etiska aspekter har vissa svar från barnen i uppsatsen valts att inte ta med. Det är svar som har

bedömts vara av känsliga ämnen. Trots att barnen är anonyma i undersökningen har 

eventuella känsliga uttalanden från informanterna uteblivet, eftersom det kan komma att vara 

en risk för dem. 

2.5 Urval och datainsamling

I denna studie har 18 barn intervjuats, sammanlagt tre fokusgrupper. Två 

fokusgruppsintervjuer har genomförts på en skola i centrala Stockholm medan den tredje i 

utkanten av södra delen av Stockholm. Barnen är i åldrarna åtta till nio år och går i årskurs två

och tre. Intervjuerna tog cirka 15-20 minuter per fokusgrupp och genomfördes på barnens 

skolor vid ett närliggande mindre rum intill deras klassrum. 

Kontakt med skolorna togs via email. Valet av just dessa två skolor berodde på att den ena 

skolan är min VFU-skola och är därav lättillgänglig att få kontakt med. VFU-skola menas att 

det är den skola jag själv praktiserar på när jag har praktik vid lärarprogrammet. Viktigt att 

notera att jag har aldrig varit på praktik i just den skolklass vars barn blev intervjuade. Det 

finns därför inga starka band mellan mig och dessa barn, eftersom mitt första möte med dem 

var under intervjutillfället.

Den andra skolklassen fick jag upp ögonen för, eftersom min vän hade tipsat mig om att 

barnen i denna klass var väldigt verbala och deras lärare väldigt tillmötesgående gällande 

studentundersökningar. Ett snabbt godkännande gavs från båda lärarna gällande att deras 

elever fick användas i min undersökning. Naturligtvis skickades det ut ett samtyckesbrev (se 

bilaga 1) där bekräftelse från vårdnadshavare tillfrågades om deras barn kunde få delta i 

undersökningen. Även ett samtycke från barnet själv efterfrågades. 

En annan viktig aspekt som undersökningen förhåller sig till är rättvisa. Alla barn som får 

samtycke av sina vårdnadshavare och som själva vill delta i intervjun ska få vara med. Inga 

bortfall görs, eftersom det kan vara väldigt känsligt för barn att väljas bort. Min tanke var att 

om det var för många barn som ville delta skulle inte alla barns intervjusvar tas med i 

undersökningen. Detta eftersom det är tidskrävande att transkribera. Dock skulle alla barn få 

chansen att bli intervjuade även om inte allas svar kunde tas med. Inga bortval har dock gjorts

i denna undersökning, detta eftersom det var ett bra antal barn som ville delta i 
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undersökningen. Varken för många eller för några. Alla deras åsikter som har varit relevanta  

och som svarar till undersökningens syfte har vals att tas med i undersökning. 

2.6  Transkribering

 Det är svårt att transkribera fokusgruppsintervjuer eftersom det är flera barn som talar 

samtidigt. Det inspelade materialet spelades om och om igen för att jag skulle kunna förstå 

allt verbalt.  Valet att själv transkribera mitt insamlade material föll mig naturligt, istället för 

att ta hjälp av tekniska transkriberingsprogram. Detta beslut togs eftersom jag får chansen att 

redan under transkriberingsfasen lära känna och analysera mitt material. Vissa delar har dock 

inte transkriberats. Det är delar där barnen har svävat iväg och talat om något helt annat än 

ämnet i fråga. Beslut togs om att inte transkribera dessa delar eftersom jag ville spara tid. 

Transkribering är som påpekat ett tidskrävande arbete, som har sammanlagt tagit mig cirka 24

timmar att genomföra. Inspelningen av alla samtal finns dock sparade fram tills att uppsatsen 

har blivit publicerad. Skälet till det är att examinatorn ska kunna lyssna på det inspelade 

materialet om så önskas. 

3. Resultat & Analys

3.1 Disposition

Hittills har läsaren fått en historisk bakgrund om religionsbegreppet och av 

religionsundervisningens historia. Läsaren har även fått en genomgång om vad begreppet 

religionsdidaktik betyder och hur lärare idag kan arbeta med religionskunskap i skolan. 

Utöver det har läsaren fått en presentation av den teori som har valts för studien. 

Undersökningen är av en fenomenologisk ansats där begreppen livsvärld, intentionalitet och 

intersubjektivitet står i centrum. Utöver det kommer de teoretiska begreppen essentialistisk, 

reduktionistisk och hermeneutisk förståelse även att användas. De begrepp som är centrala för

denna undersökning (se sidan 5 historisk bakgrund) kommer att belysas utifrån dessa 

teoretiska begrepp.

 Läsaren har också fått ta del av min metoddiskussion. Under detta avsnitt har läsaren fått ta 

del av den motivering som har gjorts för varför fokusgrupper och en kvalitativ innehållsanalys

har valts som metod. Under metodavsnittet presenteras även hur datainsamlingen och 

databearbetningen har gått till, samt en etisk diskussion har lagts fram. 
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Nu är vi framme vid analys och resultatdelen som slutligen kommer avslutas med en 

slutdiskussion. Under analys & resultat presenteras svaren av empirin som har samlats in. 

Resultatet kommer att analyseras utifrån den valda teorin som har används i studien, samt en 

kvalitativ innehållsanalys kommer att användas som analytisk redskap. Slutligen kommer en 

diskussion om resultatet och didaktiska implikationer att redovisas samt förslag på vidare 

forskning inom fältet.  Mitt resultat kommer även att jämföras med den tidigare forskning 

som har valts inom samma område. Först kommer en kort presentation av de olika 

fokusgrupperna. 

3.2 Presentation av fokusgrupperna

Fokusgrupperna var indelade i tre olika grupper. Den fokusgrupp som jag har valt att kalla 

fokusgrupp ett från och med nu bestod av sju barn där barnen gick i årskurs tre. Barnen hade 

inte haft religionsundervisning sedan de gick i årskurs två och hade därför stundtals svårt att 

svara på intervjufrågorna. Detta trots att innan påbörjad intervju gavs det en förklaring för 

barnen om att det inte finns något rätt eller fel på frågorna. Min nyfikenhet är riktad mot att se

hur fenomen erfars hos barnen, oberoende av tidigare förförståelse. 

Fokusgrupp två bestod av totalt fem elever i åtta-års-åldern. De kunde väldigt mycket om 

religion eftersom barnen berättade att deras lärare hade haft religionsundervisning med dem 

både lektionen innan och veckan före intervjutillfället. Barnen i denna fokusgrupp hade därför

helt andra förutsättningar än fokusgrupp ett eftersom de hade kunskaper om religion färskt i 

minnet. Problematiken kan dock bli att deras svar på frågorna inte kommer från vad de som 

individer erfar här och nu, utan vad de har fått för undervisning av sin lärare. Förmodligen 

hade deras svar sett annorlunda ut om de inte hade haft religionsundervisning så tätt inpå 

intervjun.

Barnen i fokusgrupp tre gick i årskurs två och kom från samma skolklass som fokusgrupp två,

därav besatt även de rikligt med fakta om de olika religionerna. Fokusgrupp tre bestod av sex 

barn. Det som var intressant med just denna grupp var att det fanns en salig blandning av 

religiösa identiteter och livsåskådningar bland barnen. En identifierade sig själv som muslim, 

två som ateister och resterande hade en väldigt positiv bild till religion överlag. Deras olika 

livsåskådningar kan synliggöras av svaren på frågorna. 
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3.3 Analys och resultatredovisning

Jag kommer i denna del att gå igenom frågeställning för frågeställning och redovisa de svar 

som barnen har gett mig. Några av de frågeställningar som jag har valt att få svar på och som 

även beskrivs under avsnittet ”syfte och frågeställningar” har delats upp. Exempelvis frågan 

”Hur resonerar barn om religion och vad associerar de begreppet till?” har delats upp till att 

först besvara vad de associerar begreppet till, för att sedan svara på hur de resonerar allmänt 

om religion som fenomen. Citatexempel från intervjuerna kommer att redovisas för att läsaren

ska kunna få en inblick i hur barnens tankar har gått. Deras svar kommer att belysas utifrån 

den teori som har valts i denna studie. Teorin går att läsa om mer utförligt under avsnittet 

”teori”. De teoretiska begreppen är: livsvärld, intentionalitet och intersubjektivitet. Utöver de 

fenomenologiska begreppen kommer barnens svar även lyftas fram ur de olika teoretiska 

förståelsehorisonterna av begreppet religion. Även dessa kan läsas mer utförligt om under 

avsnittet ”teori” och är: essentialistisk förståelsehorisont, reduktionistisk förståelsehorisonter 

och slutligen hermeneutisk förståelsehorisont. 

Alla namn som presenteras under analysdelen är som tidigare påpekats (se sidan 13) fiktiva. 

Jag har valt att använda mig av fiktiva namn eftersom det ska vara enklare för läsaren att få en

tydligare bild av barnen. Om det är ett barn som utmärker sig och citeras ett flertal tillfällen är

det lättare att hänga med i texten och skapa en bild av barnet ifråga. Barnet kan kopplas till ett

namn, istället för att kalla barnen för barn 1, barn 2 och så vidare. Det skulle säkert fungera 

bra att göra på det andra sättet om det är ett fåtal barn som deltar i intervjun men inte vid 18 

stycken barn. 

3.3.1 Barns associationer om religionsbegreppet

Den första frågan som har valts att undersöka är att ta reda på vad barn i de tidiga åldrarna 

erfar ur ett fenomenologiskt perspektiv när de hör ordet religion. Tanken var att jag ville ta 

reda på vad de erfar här och nu när jag uttrycker ett begrepp. Deras livsvärld lägger grund till 

hur de erfar fenomen här och nu, hur de upplever sin vardag och det är den upplevelsen som 

undersökningen har som uppdrag att komma åt. Med detta tankesätt i åtanke valdes följande 

fråga att ställas: ”Beskriv det första ni tänker på när ni hör ordet religion?”. Detta är en 

väldigt öppen fråga och ger därför rum för barnens upplevelsedimensioner. Hur visar sig 

fenomenet för barnens omedelbara medvetandet?

Majoriteten av barnen svarade att de tänkte på olika religiösa karaktärer som Jesus och gud. 

Ett annat centralt tema som många av barnen valde att tala om var olika religiösa tecken. Det 

18



var extra vanligt i fokusgrupp två. Barnen svarade på följande sätt på frågan ”beskriv det  

första ni tänker på när ni hör ordet religion”: 

Daniel: Gudar och tecken.
Jag: Gudar och tecken, är det några speciella tecken du tänker på? 
Daniel: Ja korset och Buddha. 
Celine: Jag tänker på vad heter dom där kinesiska tecken? Ying och Yang!

Daniel och Celine berättar att de tänker på olika tecken när de hör ordet religion. Daniel 

tänker även på den religiösa karaktären Buddha och Celine på Ying och Yang som är 

verksamma inom den kinesiska filosofin. 

De teoretiska begrepp som barnens åsikter kan analyseras utifrån är ur en essentialistisk och 

hermeneutisk förståelsehorisont av begreppet religion. Inom den essentialistiska 

förståelsehorisonten talar man om religion som något speciellt. Begreppet relaterar till 

gudsföreställningar och gudsdyrkan. Religion är helt enkelt något utöver det vanliga. När 

Daniel associerar begreppet till ”gudar” kan det betyda att han ser det som en stark tro på gud,

där gud är något utöver det vanliga. Daniels association är dock inte helt tolkningsbar, enbart 

han själv vet vad han erfar här och nu. Han skulle lika gärna kunna se gud som en människa 

av kött och blod likt sig själv, en person utan några speciella heliga krafter. Men om vi säger 

att Daniel ändå associerar begreppet till religiösa karaktärer inom olika religioner så som 

”gudar”och ”Buddha” tyder det dock på att han är medveten om att dessa religiösa karaktärer 

existerar. Det är ändå oklart om Daniel själv är medveten om att de olika religiösa 

karaktärerna hör till specifika religioner. Speciellt gud som existerar både inom kristendomen,

judendomen och islam. 

Det andra teoretiska begreppet som barnens utlåtanden kan analyseras utifrån är genom en 

hermeneutisk förståelsehorisont. Inom detta synsättet ser man religiösa berättelser och 

symboler som är konstruerat och tolkat av människan som betydelsefullt. Tolkning är ett 

centralt begrepp inom detta synsätt, religiösa uttryck måste tolkas för att få den ultimata 

innebörden. Det hermeneutiska synsättet visar både Daniel och Celine på att de har eftersom 

de ser religion utifrån tecken som är kulturbärande ting. Att Celine riktar sin intentionalitet åt 

kinesiska tecken och uppmärksammar dessa fenomen när hon hör religionsbegreppet var hon 

ensam om. Intentionalitet är ett centralt begrepp inom den fenomenologiska tanketraditionen. 

När ett fenomen bildas genom våra sinnesintryck riktas vår uppmärksamhet åt ett visst håll.

Det kan konstateras att Daniel besitter både en essentialistisk förståelsehorisont av begreppet 

religion när han associerar begreppet till religiösa karaktärer. Karaktärer som endast existerar 

inom specifika religioner. Ännu en gång är det omöjligt att ta reda på om Daniel själv innehar 
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dessa kunskaper, eftersom man inte kan ta reda på vad han erfar här och nu. Man kan bara tro 

på det han säger och göra sin tolkning efter hans uttalande.  Både Celine och Daniel innehar 

en hermeneutisk förståelsehorisont av religion, eftersom de båda associerar begreppet till 

kulturvetenskapliga ting, som i detta fall är tecken.

Ett annat centralt tema som många barn kopplade begreppet till var frihet. De menade att man 

får tycka, tänka, tro på och göra vad man vill inom religion. Det är upp till var och en att 

bestämma vad man vill tro på. Detta tema visade sig vara populärt både i fokusgrupp ett och 

två trots att grupperna var från två olika skolor där de inte hade fått samma 

religionsundervisning. I fokusgrupp två talade två barn om hur de associerar begreppet 

religion till frihet på följande sätt: 

Ylva: Jag tänker på gudar och att man får tänka på vad man vill. 
Ida: Jag tänker också på att man får tycka och göra vad man vill.  
Ylva: Man får tänka och tro vad man vill.

 I fokusgrupp ett var barnen överens om att de heller inte bara behöver tro på en gud, utan de 

menade att människor kunde tro på en gud, alla gudar, många gudar eller ingenting alls. 

Mimmi: Alla tror ju olika.
Jasmine: Man behöver inte bara tro på en gud, dom andra kanske tror på 
någon annan.
John: Man kan tro på många gudar. 
Mimmi: Och vissa tror inte på nånting alls.
Tyra: Vissa tror på alla.

Barnen menar att religion är detsamma som frihet. Det är upp till var och en att bestämma vad

de vill tro på. De ser religionen som ett frihetsfenomen. De båda fokusgrupperna delar en 

intersubjektiv förståelse, förståelsen om att religion är ett fenomen som ska existera för 

människors frihet. Frihet att tänka, tro och göra vad människor vill. Som fokusgrupp ett 

poängterar är det även okej att tro på flera gudar, alla gudar, en gud eller inga gudar alls. De 

förstår varandra utifrån den livsvärld som de befinner sig i. De delar en gemenskap om hur de 

associerar begreppet till frihet. De delar en verklighet som för dessa barn är självklar. 

Det synliggörs utifrån barnens svar att det är okej att tro på vad man själv vill på samma sätt 

som det är okej att alla tycker olika. Mimmi visar speciellt på denna förståelse när hon dels 

poängterar att alla tror olika, dels att vissa människor inte tror på någonting alls. Vid ett 

tidigare skede i intervjun förklarar hon även varför religion är en viktig del av många 

människors liv och vilken funktion religionen fyller på följande sätt: 

Mimmi: Man brukar säga att alla människor ska vara olika för att om alla 
människor skulle vara likadana då hade det ju blivit jättekonstigt bara. 
Religionen gör nog bara att vi skiljer oss åt mera på ett bra sätt alltså.
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Mimmi lyfter att religionen har en stor betydelse för det mänskliga samhälle som vi lever i. 

Hon konstaterar att alla människor är olika och att det är religionens förtjänst att vi skiljer oss 

åt i samhället. Mimmis tolkning av varför religion är en viktig del av människors liv kan ses 

med utgångspunkt i den reduktionistiska förståelsehorisonten av begreppet religion. Inom 

detta perspektiv ser man religion som något icke-religiöst, som något som bara kan förklaras 

utifrån andra termer. Bland annat ur en samhällelig synvinkel som Mimmi har valt att föra 

fram i ljuset. Centralt inom den reduktionistiska stammen är att religion som begrepp har som 

mål att fylla en funktion. Funktionen som Mimmi belyser med sitt uttalande är att religionen 

visar på människors olikheter och att vi är unika i samhället. Något som hon ser som positivt 

när hon yttrar sig på följande sätt ”vi skiljer oss åt mera på ett bra sätt alltså”.

Ett annat tema som utmärkt sig var i fokusgrupp tre där två barn visade sitt missnöje med 

religion. De ansåg att religion var något ”knäppt” som de själva inte ville beblanda sig med. 

De benämnde sig själva som ateister och visade vid ett flertal tillfällen under intervjun att 

religion inte var något för dem. De deltog dock aktivt i intervjun och var inte på något sätt 

negativa till de andra barnen som såg religion som något värdefullt. Nedan följer en del av 

den dialog som de två barnen samtalade om under gruppintervjun, samt svaret på vad de 

tänkte på då de hörde ordet religion. 

Ville: Jag tänker på knäppskallar.
Jag: Knäppskallar? Berätta varför?
Ville: En del religioner är ganska knäppa.. 

En annan fråga som visade på att de hade en negativ syn på religion var när frågan om barnen 

tyckte att religion var viktigt eller om det var något vi skulle klara oss utan ställdes. Då 

svarade Ville och ett annat barn ,Kalle, snabbt på följande sätt: 

Kalle & Ville: Utan!
Jag: Okej, någon speciell anledning eller?
Ville: Kanske det blir mindre krig.. 
Jag: Mindre krig?
Kalle: För det är några länder som krigar om religion.  

Ovanstående citat visar på att Kalle och Ville innehar en motiveringskompetens gällande hur 

de resonerar om sin syn på religion. De säger inte bara att de tycker att de klarar sig utan 

religion, utan de har förmågan att faktiskt förklara varför de tycker som de gör. 
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3.3.2  Barns resonemang om religion

De flesta av de barn som blev intervjuade hade en väldigt positiv bild av religion. De såg 

religion som en viktig del av många människors liv, som något vi inte skulle klara oss utan. 

Fokusgrupp ett var extra positiv till religion och religionsundervisningen i skolan. De menade 

att religion har med allmänbildning att göra. De menade att när de blir vuxna måste de ha 

förmågan och kompetensen att ha rikligt med kunskap om religion, som de sedan i sin tur kan 

förmedla vidare till sina barn och andra i deras närhet. Deras påståenden kan synliggöras 

utifrån följande yttranden: 

Jag: Tror ni man skulle klara sig utan religionsundervisningen i skolan? 
Unisont: Nej. 
Mimmi: Man kan behöva det eller också kan det vara såhär om det är en 
person.. man har en kompis som vet nästan allting om religion så pratar man
om det och så sen står man där och inte kan nånting liksom då blir det ju 
jättekonstigt.
Jasmine: Och så står man typ bara där som ett frågetecken.. 
Rikard: Eller om du är vuxen och sen om du har barn som frågar dig och du 
bara ”eeh..gå till skolan du kommer lära dig det”
Unisont: Fniss fniss

Även i fokusgrupp två var barnen positiva till religion, men de betonade praxis och sedvanor 

som den främsta faktorn till att religion bör finnas. De menade att religiösa högtider som 

julafton och påsk var värdefullt och att det är trevligt att fira högtider. Deras tankegångar såg 

ut på följande sätt: 

Jag: Skulle man klara sig utan religion?
Ylva: Jag tror att människor skulle kunna klara sig…men om det inte hade 
funnits några religioner skulle inte man kunna.. då skulle man inte fira 
julafton, påsk och dom andra högtiderna.
Celine: Man kan ju ha någon fin och rolig högtid när man typ..
Ylva: Fast man inte tror, kan man göra det för att det bara är roligt.

Celine och Ylva samtalar i dialogen ovan om att religion är betydelsefullt för dem eftersom  

religionen gör att de får chansen att fira religiösa högtider, även om de själva inte är troende.  

Deras tankesätt kan kopplas till den hermeneutiska förståelsehorisonten. Som tidigare har 

beskrivits är denna förståelse präglad av att se på religion utifrån kulturvetenskapliga faktorer.

Inom detta synsätt ser man på religion som att den har en mening, en essens. Det som är av 

betydelse är kulturbärande entiteter, som i detta fall är högtider konstruerade av människan. 

Högtidstemat återkom i intervjun med denna fokusgrupp på följande sätt: 

Jag: Många har ju en religion och den är väldigt viktig för dom. Tror ni 
att det finns en speciell anledning till det? Varför religion är viktigt?
Celine: Man kan ha roliga högtider ibland för vissa människor som inte har 
det bra.
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Jag: När ni firar jul exempelvis, tänker ni då på att det är att man firar 
Jesu födelse eller tänker ni mer på att det är jultomten och att man får 
presenter?
Unisont:Julafton!
Daniel: Och få presenter! 

Denna fokusgrupp pratade överlag väldigt mycket om julafton och att det var en viktig högtid 

för dem alla. De samtalade om hur mycket de saknade julmaten och att jul var en sådan fin 

högtid. Av deras resonemang kände jag mig trygg i att ställa frågan om de såg julafton som en

religiös högtid eller om de såg det som en familjär tradition där jultomte och presenter var 

mest värdefullt för dem. Frågan skulle aldrig ha ställts om jag inte hade kunskap om att 

barnen var positiva till julafton. Detta eftersom att jag är medveten om att inte alla människor 

firar jul. 

I fokusgrupp tre var barnen oense om religion var viktigt eller inte. Som tidigare påpekats var 

Kalle och Ville av den meningen att de skulle klara sig utan religion. Men det var inte alla 

barn i denna fokusgrupp som delade deras åsikt.

Fanny: Asså vi skulle inte klara oss utan den tror ja.. 
Paulina: Lite behövs, lite behövs inte.. 
Jag: Okej.. hur menar du? 
[Tystnad]
Jag: Ibland behövs det eller? 
Paulina: Ja.. 
Fanny: Asså man får liksom tro vad man vill liksom.

 Fanny tror inte att vi skulle klara oss utan religion. Även hon ser religionen som ett 

frihetsfenomen som flera andra barn har fört fram i ljuset. Paulina menade att lite religion 

behövs medan lite behövs inte. Det är oklart att förstå precis vad Paulina menar med sitt 

resonemang. En tolkning som kan göras av hennes utlåtande är att hon tycker att det behövs 

ibland vilket hon även instämde i. Kalle och Ville har som tidigare påpekats inte varit positiva

till religion. De identifierade sig själva som ateister, och var väldigt nyfikna på om det 

räknades som en religion. Detta kan visas genom följande uttalande av de båda barnen: 

Ville: Är ateismen en religion?
Jag: Ateism?
Ville: Ja.. jag och Kalle är ateister. 
Jag:  Ateism det är när man inte tror på någon gud.
Ville: Jag vet.. fast räknas det som en religion?
Jag: Nej, det skulle jag inte säga eftersom de inte tror på någon eller 
egentligen inom ateism brukar man tro på evolutionsteorin.
Ville: Det är jag och Kalle!
Jag: Okej.. det är också väldigt vanligt, i Sverige speciellt. Men ni firar
ändå jul och sådana högtider?
Ville & Kalle: Ja.
Jag: Men ni tänker inte på att de är kristna?
Ville & Kalle: Nej.
Ville: Jag firar bara jul för att jag får presenter då. 
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Ateism var en livsåskådning som Ville och Kalle identifierade sig själva med. De undrade om 

deras livsåskådning kunde räknas som en religion. Deras resonemang visar på att de båda 

barnen har en intersubjektiv förståelse, en gemensamhet om deras livsvärld som de delar med 

varandra. En verklighet som de båda tar för givet. De båda barnen ville poängtera att de inte 

alls var något troende. De såg sig själva som ateister men de ville båda två veta om ateism 

sågs som en religion eller inte. En intressant aspekt av barnens uttalande är att de firar 

religiösa högtider som jul trots att de inte är religiösa. De såg julafton som en icke-religiös 

högtid där målet med högtiden var att Ville i detta fall skulle få presenter. Detta resonemang 

var detsamma som i fokusgrupp två, eftersom de också belyste att julafton var en högtid då 

man äter god mat och att jultomten kommer med presenter. 

Ett annat ämne som ett barn resonerade om i relation till religion var dess reduktionistiska 

funktion. Det var Paulina ur fokusgrupp tre. Hon förstod inte hur Kalle och Ville inte var 

troende eftersom vår tidräkning baseras på Jesu födelse. 

Paulina: Men om dom tror inte.. hur började året då, hur började man räkna 
året? Om året börjar när man säger att han föddes, när började dom räkna om
han inte fanns?

Paulina kunde inte begripa hur Ville och Kalle inte kunde vara troende då det gick emot 

hennes princip att se på jordens tidräkning. Av Paulinas yttrande framgår det att hon ser 

religion som ett fenomen som fyller en funktion, som i detta fall är tidräkning. Religion finns 

på grund av en orsaksförklaring, skulle den inte finnas skulle vi inte kunna räkna 

kalenderåren. Hennes uttalande kan kopplas till ett reduktionistiskt synsätt att se på religion. 

Inom denna förståelsehorisont intresserar man sig för att se religion av icke-religiösa 

förklaringar. Gudstro är av ett annat orsakssammanhang än gudsdyrkan. I fallet med Paulina 

ser hon gudstro som en orsak till att vi idag har förmågan att hålla koll på tidräkningen av 

åren. 

Mimmi och Jasmine i fokusgrupp ett intresserade sig för existentiella frågor. Mimmi ställde 

en fråga som hon ville diskutera med de andra barnen i fokusgruppen och Jasmine hakade 

snabbt på i samtalsämnet. 

Mimmi:Det finns en fråga som jag har, vissa säger ju att dom inte finns, 
vissa säger att dom lever men vissa kanske säger att dom finns men att dom 
eller att dom fanns men att de är döda. Jag undrar egentligen hur det är 
med om dom finns eller om dom har funnits på riktigt eller..
Jasmine: eller om det bara är såhär en saga som någon har hittat på? 
Jag: Ni har tankar om ifall exempelvis Jesus har existerat på riktigt eller
om det är en saga?
Jasmine: Ja och om han gedde tur?
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Citaten visar på att de har existentiella frågor om Jesus existens. Har han funnits på riktigt, 

eller är allt bara påhitt? De andra barnen i denna fokusgrupp intresserade sig även de för Jesus

existens. De förstod inte de övernaturliga berättelser i bibeln om Jesus. Hur kunde Jesus bota 

en blind människa så att han fick sin syn tillbaka? Eller hur kunde han mätta många 

människors hunger med bara fem bröd och två fiskar? Det var frågor som barnen diskuterade 

sinsemellan. 

3.3.3 Barns kännedom om olika religioner och livsåskådningar

För att ta reda på vilka religioner som barnen kände till valde jag att ställa strukturerade och 

väldigt slutna frågor. Frågorna var alltså förutbestämda och frågorna var slutna där det 

efterfrågades snabba svar.  Mitt argument för att lägga upp frågorna på sådant sätt var för att 

jag ville ha en variation i mina intervjufrågor och inte enbart ha långa öppna frågor. Jag tror 

även att om barnen får chansen att svara snabbt och konkret på frågor så kommer de lättare i 

kontakt med sin livsvärld gällande vad de erfar i det absoluta nuet, det ges inte utrymme för 

lång betänketid.   

Frågorna som ställdes skulle svara på om barnen hade kännedom om olika religioner. För att 

ta reda på detta valde jag först att ställa en allmän öppen fråga om vilka religioner och 

livsåskådningar som barnen kände till. Därefter valde jag att ställa slutna frågor som ”säg fyra

ord som du förknippar med en kristen person”. Beroende på vilka religioner och 

livsåskådningar som barnen kände till skulle de utefter de religionerna säga fyra ord som de 

förknippade med en person av sådan religiös tillhörighet. Eftersom uppsatsen utgår från en 

fenomenologisk ansats föll det naturligt att ställa frågor där barnen får tänka över vad de erfar 

när de beskriver personer av olika religiösa identiteter. Hur visar sig fenomenen för det 

omedelbara medvetandet?  

Fokusgrupp två och tre visste mycket om religionerna kristendom, judendom, islam och 

buddhism. De nämnde även att de visste att det fanns en femte världsreligion som hette 

hinduism, men de kunde inte säga fyra ord som de förknippade med en hindu.  Fokusgrupp ett

däremot hade bara kännedom om kristendomen, judendomen och islam. Ett av barnen visste 

dock att det var någon som fattades. På frågan om vilka religioner som barnen ur fokusgrupp 

ett kände till svarade de följande, där Karina är ett fiktivt namn för deras lärare: 

Unisont: Kristendomen,islam och judendomen.
Rikard: Vilka mer? 
Mimmi: Jag vet inte vilka mer som finns.
Tyra och Jasmine : Men kom igen.. 
Unisont: Judendomen islam, kristendomen… 
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Adam: Det var någon mer.. 
Mimmi: Ja.
Adam: Jag minns inte vad den heter men jag vet att Karina sa en till.
Adam och John: Det var  fyra-fem tror jag. 
Liam: Men jag har glömt bort.. det var längesen. 

Denna dialog ger en uppfattning om att det var länge sedan barnen hade 

religionsundervisning. Det kan konstateras av att barnen använder sig av orden ”jag minns” 

och ”det var längesen”. Även om Liam inte säger klart sin mening kan det antas att han menar

att det var längesedan han hade religionsundervisning. Vilket barnen även bekräftade när de 

blev frågade om hur mycket religionsundervisning som de hade haft: 

Adam: Det var ju typ en vecka.
(Alla elever håller med)
Liam: två, en vecka.
Jag: Men är det då totalt i år en vecka ungefär?
Adam: Nej det var förra året vi jobba..
John: Vi har inte jobbat så mycket.

Fokusgrupp två och tre hade som tidigare påpekats haft religionsundervisning både lektionen 

innan intervjutillfället samt veckan innan. De hade därför rikligt med kunskap om de olika 

religionerna. De båda fokusgrupperna visste direkt att kristendomen, judendomen, islam, 

hinduism och buddhism var de fem världsreligionerna. Utöver dessa religioner, hade de även 

kännedom om asatron och tron på den grekiska mytologin. Kalle och Ville ur fokusgrupp tre 

kände som tidigare påpekats till livsåskådningen ateism och identifierade sig själv med den. 

Celine ur fokusgrupp två trodde på grekiska gudar och hon menade att hon hade belägg för 

sin tro eftersom man hittat arkeologiska fynd från den tiden. 

Ylva:Tror du på grekiska gudar? [frågar Celine]
Celine:Ja de faktiskt de jag har trott ganska länge att för dom har, för 
dom säger att dom har hittat skelett och kläder uppe där kullen där dom 
bodde. 

Celine menar att hon tror på grekiska gudar eftersom det finns bevis i form av reliker från den

tiden. 

De religioner som barnen i de tre fokusgrupperna kunde tala mest om var dock kristendomen, 

judendomen och islam. När barnen tänkte på en kristen person riktades deras intentionalitet åt 

olika håll, här är ett utdrag av de svar som barnen gav:

Liam: Jesus.
Karl:  Ja.. Muhammed och David.
Ida: Kyrkan.
Ylva: Prästen korset,bibeln och Jesus. 
Paulina: Kyrka.
Kalle: Präst.
Ville: Herren!
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Barnen erfar främst religiösa karaktärer och religiösa kulturbärande ting och byggnader när de

ska säga fyra ord som de förknippar med en kristen person. Av citaten ovan kan vi förvissa 

oss om att barnen har en blandning mellan essentialistisk och hermeneutisk förståelse av vad 

som utmärker en kristen person. Essentialistisk på så vis att de erfar den religiösa identiteten 

till olika religiösa egenarter så som Jesus, Muhammed, David, Herren och prästen. En 

intressant faktor är att Karl inte bara tänker på Jesus när han ska säga fyra ord han förknippar 

med en kristen person, utan han menar att även Muhammed och David hör till den kategorin. 

Detta trots att de är verksamma inom två andra religioner, det vill säga judendomen och islam.

Den hermeneutiska förståelsehorisonten visas genom att de förknippar en kristen person med 

berättelser från bibeln. Bibeln är ett kulturbärande fenomen vars berättelser har gått i arv från 

människa till människa. Sådana fenomen är vad som inom denna förståelsehorisont kallas för 

religion. 

I fokusgrupp tre var frågan om vad barnen förknippade med en muslimsk person intressant. 

Detta eftersom ett barn i denna fokusgrupp , Samir, identifierade sig själv som muslim. Han 

var öppen med att tala om det. Han delade gärna med sig om högtider som de firade  inom 

islam och uttalade några arabiska ord som han förknippade med en muslimsk person. Det har 

i denna undersökning valts att inte ta med hans uttalande eftersom det har varit svårt att 

transkribera ett språk som jag själv inte behärskar. Samirs citat bör få en rättvis bild av hans 

uttalande, något som jag tyvärr inte kan ge. 

Typiska ord som barnen förknippade med en muslimsk person var ”moské”, ”Allah” och 

”Muhammed”. Det visar på att barnen följer ett mönster, när de tänker på en person inom en 

viss religion. De kopplar religionen till byggnader och heliga personer, vilket även var ett 

centralt tema när det gällde en kristen person. Det såg dock lite annorlunda ut gällande deras 

tankar om judendomen. Ett centralt tema som barnen ur fokusgrupp två och tre valde att ta 

upp när de skulle tala om fyra ord de förknippade med judar var Adolf Hitler. De hade 

kunskap om vem Adolf Hitler var, och vad han gjorde mot judarna under andra världskriget. 

Fokusgrupp två talade om detta på följande sett: 

Daniel: Och judendom var någon dålig person som inte ville ha.. 
Ida: Ja det var va heter det Adolf Hitler. 
Ylva: Adolf Hitler ville ta bort alla judar..
Daniel: Han ville mörda dom!

Fokusgrupp tre talade om ämnet på liknande sett. Av detta skäl märktes det att de båda 

fokusgrupperna kom från samma klass: 

Ville: Jag kom på nånting om judendom. 
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Jag: Ja?
Ville: Hitler! Han jagade judar. 
Jag: Ja det gjorde han.
Samir: Just det!
Samir: Men Hitler dog?
Kalle: Han gjorde självmord!
Samir: Ja för han ville inte att polisen skulle ta han.

Att både fokusgrupp två och tre valde att ta upp ämnet om Hitler när de tänkte på en judisk 

person visar på att de kommer från samma skolklass. Av deras aktivitet i samtalet kan det 

synliggöras att de har fått undervisning om ämnet i skolan. Fokusgrupp tre hade även god 

kunskap om buddhism och beskrev en buddhistisk person utifrån följande ord: 

Ville: Reinkarnation eller vad det hette.. 
Louise: Man fick inte äga något.. 
Fanny:De brydde sig inte så mycket om pengar var det.. 
Paulina: De satt där, de satt där bara, de bara sitter
Ville: Fattig
Paulina: Inga pengar
Fanny: De bryr sig inte så mycket om pengar de är bara snälla. 
Louise: De bara tänker på att må bra.
Kalle: De bara tänker på Buddha. 

Dialogen mellan barnen visar på att de har en välvillig bild av buddhismen. Det kan förstås 

eftersom de alla är ense om att en buddhistisk person bara tänker på att må bra och på att vara 

snäll. Det bevisar att de har en intersubjektiv förståelse mellan varandra. I barnens livsvärld 

ser de buddhister som personer utan pengar som bara tänker på att må bra. De erfar en snäll 

person som bara tänker på Buddha.

3.3.4 Barns tal om lärares religionskunskapsförmedling

Hittills har läsaren fått svar på frågor rörande hur barn samtalar om religion i största 

allmänhet samt om vilka religioner de känner till och vad de erfar när de tänker på olika 

religiösa fenomen. Nu byter frågorna riktning och fokuset läggs nu istället på att ta reda på 

hur de har fått kunskap om de olika religionerna i skolan. 

Något de tre fokusgrupperna hade gemensamt var att deras lärare brukade samtala om religion

i samband med högtider. De brukade främst berätta om påsk och jul som är vanligt att bland 

annat kristna människor firar. Ylva från fokusgrupp två menade dock att denna typ av 

undervisning inte ansågs vara riktig religionsundervisning. Hon menade att det är inte 

religionsundervisning förrän läraren faktiskt säger att det är det. Hennes argument citeras 

nedan där Petter är ett fiktivt namn för deras lärare. 

Jag: Hur mycket religionslektioner har ni haft?
Unisont: En!
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Ylva: Vi har haft lite religion förut fast vi har inte märkt. Petter har 
inte sagt att det riktigt varit religion.
Jag: Nej okej, så ni kanske har mer typ pratat om högtider och så?
Ylva: Vi har pratat om Jesus, påsk och julen och så varför vi firar det. 
Men det har vi aldrig sagt att det har varit en religionslektion så kanske 
några fast en riktig.. 

Intressant att Ylva drar en gräns av vad som kan räknas som adekvat och inadekvat 

religionsundervisning. När läraren pratar om Jesus vid påsk och jul erfar Ylva i sin livsvärld 

att det inte är ”riktig” religionsundervisning. Frågan är vad barnen i fokusgrupp två menar är 

”riktig” religionsundervisning. Vad får de göra, hur blir kunskap förmedlad?

Celine: Vi brukar få ett papper, senaste gången vi hade gjort det vi fick 
ett papper och skriva
Ylva: Och så skulle vi skriva saker. 
Ida: Det står typ såhär, men om.. de viktiga personer då skulle vi typ.. 
Celine: Typ helige, eller gudar..  
Daniel: En gud eller flera gudar fick vi också ringa in. 
Ida: Det var en sida med kristendomen, en rad ned kristendomen och alla dom
där.
Ylva: Men dom andra som inte kallas religion då brukar man då bara pratar 
Petter om det. 

Det är väldigt svårt att analysera ovanstående dialog till punkt och pricka eftersom barnen inte

talar klart sina meningar och avbryter varandra. Jag har förstått av barnens utlåtande att de har

fått en stencil att fylla i om olika gudar och religioner. Och vid de lektioner som Ylva har valt 

att kalla för ”dom andra som inte kallas religion” brukar läraren bara prata om olika religiösa 

karaktärer och högtider. Fokusgrupp tre var från samma skolklass som två men de nämnde 

även att de hade jobbat mycket estetiskt och kreativt under religionslektionerna. 

Paulina: Vi brukar göra serier. 
Jag: Serier?
Ville: Ja av historier om påsken och julen. 
Fanny: Ja på julen gjorde vi serier då gjorde vi såhär..
Paulina: Vi fick göra lergubbar förra året!
Fanny: En krubba över julen. 
Fanny: Han berättar..han läser väldigt mycket innan påsk.. vad som hände 
innan påsk med Jesus  i en religionsbok för barn och sen ska vi.. 
Paulina:..göra en serie om det. 
Fanny: En kortare serie om det.

Barnen får både göra serier och arbeta kreativt med skapande. Deras kreativitet och skapande 

kommer också fram när de får arbeta med lera och lära sig att skapa olika religiösa figurer. 

Läraren har med andra ord valt att integrera religionskunskapsämnet med estetiska 

läroprocesser. Fokusgrupp ett hade likt fokusgrupp två och tre också haft undervisning där 

deras lärare har berättat om de olika högtiderna vid juletid och påsk. Utöver det har de sett en 

film om Jesus. En film som barnen var väldigt förtjusta i. Det kan konstateras av 

nedanstående dialog: 
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Mimmi: Vi.. nån gång tittade vi på en jättelång film som handlade om gud.
Mimmi igen: Jag tyckte om den filmen, den var jättespännande.
Jasmine: Ja jag tittade om på den flera gånger hemma. 
Rikard: Ja var det den med spikar då de skulle hänga upp gud?
Mimmi: Jaa..jaa det var läskigt.

Fokusgrupp ett hade fått kunskapsförmedling om religion via IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) som i detta fall var film. Filmen som de hade fått se väckte starka 

känslor hos barnen. Det kan fastslås av deras yttranden som ”den var jättespännande”och ” 

det var läskigt”. Att Jasmine även valde att se om filmen flera gånger hemma visar på att hon 

tyckte filmen var väldigt bra. 

En av de frågor som ställdes till barnen var ”vilken religion har ni fått mest undervisning om i

skolan?”. Här var nästintill alla barnen överens om att det var kristendomen som lärarna hade 

gett störst plats för i undervisningen. Detta tyckte Ida från fokusgrupp två var logiskt, hennes 

argument var för att det är den religionen som finns här i Sverige. Och det är den religionen 

som är störst. 

Jag: Men vilken har ni pratat mest om? [syftar till vilken religion barnen 
har pratat mest om]
Unisont: Kristendomen!
Ida: Det är ju den vi har här asså..
Ylva: I Sverige.
Ida: Det är lite det dom har tänkt.
Ylva: Det är den som mest flest människor och länder tror på i världen för 
vi såg på en slags karta över världen där vi såg vilka hur många som var 
kristna och buddhismen och alla dom andra. 

Efter kristendomen var det några barn som nämnde islam som en av de religionerna som de 

hade fått mest kunskap om. Ett av barnen som påpekade detta var Samir från fokusgrupp tre. 

Hans kunskap hade främst kommit från hemmet, eftersom han var uppfostrad till att vara 

muslim. Även andra barn berättade att de hade fått kunskap förmedlad från hemmet. Följande 

citat är tagna ur svar på frågan om de hade fått kunskap om religion på annat håll än enbart i 

skolan: 

Samir: Skolan och hemma. 
Paulina: Hemma!
Unisont: Ja hemma. 
Paulina: Mina föräldrar har berättat.
Ylva: Min pappa har läst alla för mig och min lillasyster och dom..och dom 
var jätteroliga.
[Ylvas pappas hade läst berättelser om asatron för henne]

Både Paulina, Ylva och Samir berättade att de hade fått kunskap om religion från sin 

hemmiljö. Samir är själv uppvuxen i en muslimsk familj. Han berättar om att han tre gånger 

har firat den islamska högtiden eid. Han delade glatt med sig om högtiden.
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Samir: I sommaren brukar vi fira.. vad heter det eid. 
Jag: Eid?
Samir: Mm eid. 
Unisont: Vad är det?
Samir: Det är typ en högtid för oss i islam. Och vi brukar då vad heter 
det.. ha en fest. Och det är tre dagar tror jag och vi brukar gå till en 
speciell plats. Jag har bara firat eid typ i tre år. Tre gånger. I sommaren
blir det nog min fjärde gång. 

Samir , Paulina och Ylva har alltså fått kännedom om religioner från hemmet genom 

berättelser av sina föräldrar. Samir lever till och med i en muslimsk kultur, religionen är en del

av hans vardag. Av Samir, Paulinas och Ylvas dialog synliggörs det att de har fått kunskap om

religion genom den hermeneutiska förståelsehorisonten. Ylva och Paulina har fått sagor 

berättade av sina föräldrar om religion, berättelser som har gått i arv. Intersubjektivitet lägger 

grunden för ett sådan förmedlingssystem eftersom intersubjektivitet syftar till att människor 

föds in i en värld som har tolkats av människor från förr. Våra förfäder har gett världen sin 

mening och skapat traditioner som har gått i arv. I Ylvas och Paulinas fall har deras föräldrar 

berättat sagor för dem, sagor som deras föräldrar i sin tur har fått förmedlat till sig. I Samirs 

fall kan intersubjektivitet kopplas till hans citat på ett sätt där högtiden eid har gått i arv inom 

den muslimska religionen.

3.3.5  Barns föreställningar om religionsundervisningen

Ett mål med min uppsats är att reda på barns föreställningar om religionsundervisningen. För 

att få svar på min frågeställning har jag valt att ställa frågor till barnen rörande 

religionsundervisning i skolan. Anser de att religionsundervisningen är något viktigt, eller 

något som de skulle klara sig utan? Svaren från barnen varierade men de allra flesta såg 

undervisningen som viktig och majoriteten hade väldigt positiv syn på 

religionsundervisningen. Fokusgrupp ett menade även att religionsundervisningen är 

nödvändig som förberedelse inför framtida yrken. Det uttryckte de genom att svara följande 

på frågan om vad de tycker om att få lära sig om religion i skolan: 

Jag: Vad tycker ni om att få lära er om religion i skolan? 
Mimmi: Ganska bra, roligt, och spännande.  
Jasmine: Man kanske behöver det.
Unisont: Roligt att lära sig något nytt.
Mimmi: Det finns väl olika jobb som man behöver veta det… ja det gör det 
väl?
Unisont: Alla instämmer.
Jasmine: Arkeolog tror jag. 

Barnen samtalar om att religionen är av en större betydelse än bara en tro på ett andligt väsen. 

De resonerar på ett sätt där de anser att religionen är något roligt, spännande och 

oundgängligt. Alla barn instämmer i att religionskunskap behövs för att de ska kunna klara av 
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vissa framtida yrken. Deras argument om religionsundervisningen fyller en reduktionistisk 

funktion. De menar att religionen är nödvändig på ett helt annat sätt än att känna gudsdyrkan 

och tro på en helig ande, vilket är centralt inom den reduktionistiska förståelsehorisonten av 

religion. Religionsundervisningen kan istället ge barnen verktyg att klara av olika framtida 

yrken. Som Jasmine nämnde behövs religionsundervisning för att de ska kunna bli arkeologer,

om de nu vill bli det. Fokusgrupp ett återkom till religionens betydelse för framtida yrken vid 

ett senare skede i intervjun.

Jag: Tror ni man skulle klara sig utan religionsundervisningen i skolan?
Unisont: Nej
Liam: Det är bra att veta lite..  
Tyra: Jag skulle faktiskt säga att man behöver veta ganska mycket.
Mimmi: För att då kommer vi ju tillbaka till det där med att man behöver ju
kanske det i olika jobb också. 

Barnen påpekar återigen att religionen är viktig, så pass viktig att vi inte skulle klara oss utan 

den i skolan. Denna fokusgrupp har tidigare påpekat att vara kunnig inom religion är 

detsamma som att vara allmänbildad. Deras synpunkter visar på att religion anses vara något 

människor behöver ha kunskap om i samhället. Både för att det hör till allmänbildning men 

också för att det är nödvändig kunskap att ha inom olika arbeten. Fokusgrupp två är i 

samtycke med fokusgrupp ett om att religionsundervisningen är viktig. Ida bland annat 

poängterar precis som Jasmine från fokusgrupp ett att det kan vara nyttigt att ha kunskap om 

religion. Ida anser att det är viktigt att ha kunskap om det när man blir äldre, vilket alla barn 

från fokusgrupp ett också belyst. Fokusgrupp två hade även de en positiv bild av 

religionsundervisningen överlag, dock ansåg de att det fanns ämnen i skolan som var av högre

värde. 

Jag: Vad tycker ni om att få lära er om religion i skolan?
Ylva: Jag tycker det är roligt.
Jag: Vad är det som är roligt, är det något speciellt?
Ylva: Nej..man får lära sig om religioner. Det kan vara mycket intressant
Celine: Ja och man förstår mer också. 
Ida: Det kanske är bra att veta när man blir äldre.. 
Jag: Ni tycker den är viktig? [syftar på religionsundervisningen]
Unisont: Ja det är den…
Ylva: I skolan
Celine: Jag tycker inte det är det viktigaste men de kan kanske vara lite 
viktigt sådär.. 
Ylva: Kan vara viktigt.. kanske matte och svenska är viktigare.. 

Barnen ur fokusgrupp två har precis som fokusgrupp ett en positiv syn på 

religionsundervisningen i skolan. De anser att religionsundervisningen bidrar till ökad 

förståelse om religion som fenomen vilket de menar är roligt, intressant och nödvändigt. Alla 

informanter ur denna fokusgrupp menar att religionskunskap som ämne är viktigt att ha i 
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skolan, men de vill även poängtera att det inte är det allra viktigaste skolämnet. De menar att 

religionsundervisningen är lite viktig men att till exempel kärnämnena matematik och svenska

gagnar dem mer. 

I fokusgrupp tre var barnen oense om religionsundervisningen var viktig eller ej. Ateisterna 

Kalle och Ville menade att religionsundervisningen inte var nödvändig för dem. Som Kalle 

tidigare påpekat är religion inte något som skulle förändra hans liv på något sett. Samir som är

muslim ansåg religionsundervisningen vara viktig, likaså Fanny, Paulina och Louise. 

Ville: Den är inte särskilt viktig… 
Fanny, Samir, Paulina & Louise: Den är viktig.
Kalle: Nej den är inte så viktig.
Ville: För vi tror inte på gud och vi bryr oss inte särskilt mycket om gud.
Kalle: Det kommer inte ändra mitt liv på något sätt.
Samir: Vi skulle inte klara oss utan det, särskilt jag.
Paulina: Jag tycker ett år utan jul,ett år utan påsk, hur skulle det bli?
Jag: Du tänker på att den behövs för att man ska kunna fira högtider?
Paulina: Ja!

Barnen ur fokusgrupp tre har som dialogen ovan visar väldigt olika föreställningar om 

religionsundervisningen. De erfar fenomenet i deras livsvärld på olika sätt. Ville och Kalle 

anser religion som skolämne inte vara viktigt att praktisera i skolan. Deras argument för 

sådana tankar beror på att de själva inte är troende och de bryr sig därför inte om att få 

kunskap inom ämnet. Paulina erfar religionsundervisningen som ett fenomen som är till för att

man ska kunna fira högtider. Hon kan inte tänka sig ett år utan jul eller påsk. Det skulle gå 

emot hennes livsvärld och den bild av världen som hon tar för given. Samir erfar istället 

undervisningen som något värdefullt och som vi inte skulle kunna klara oss utan. Han betonar

att han speciellt syftar på sig själv. Barnen beskriver att de har olika föreställningar om 

religionsundervisningen och hur de erfar detta fenomen, vilket inte är ovanligt. Den livsvärld 

som vardera barn besitter är den upplevelsevärld som för dem är det enda rätta. Något de tar 

för givet men som kan vara annorlunda för en annan person. Livsvärlden är världen så som 

varje enskild individ förstår den. Den består av våra minnen, förväntningar och vår 

oreflekterade vardag. Det är därför fullt förståeligt att alla erfar olika. 

4. Slutdiskussion 
Denna del kommer att bestå av två delar, slutsats och diskussion. I den första delen kommer 

läsaren få en övergripande summering av de resultat som har presenterats i analysen. Jag 

kommer att gå igenom analysens olika frågor och sammanfatta resultaten. Slutsatser som 

undersökningen har kommit fram till kommer även att redogöras för under detta avsnitt. I den 
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andra delen kommer en diskussion om de resultat som undersökningen har givit jämföras med

den den tidigare forskning har gjorts inom fältet och som även presenteras för under avsnittet 

”tidigare forskning”. Didaktiska implikationer och förslag på vidare forskning kommer även 

att bli presenterad under detta avsnitt. 

4.1 Slutsats

Den första frågan handlade om vad barn associerar till begreppet religion. Denna fråga 

ställdes eftersom jag ville få svar på undersökningens frågeställning om ”Hur resonerar barn 

i skolans tidigare åldrar om religion, och vad associerar barn begreppet till? ”. På denna 

fråga var barnens svar ganska varierade. De tänkte på olika religiösa karaktärer, på religiösa 

tecken och det faktum att individer i samhället ska få tycka, tänka, tro och kunna göra vad de 

vill inom religion. Ett annat tema som ett barn tog upp var att han tänkte på ”knäppskallar”. 

Han motiverade sitt resonemang genom att säga ”En del religioner är ganska knäppa”. 

Barnens olika erfarenheter av ordet religion visar på en slutsats att ordet kan associeras på 

många olika sätt. Det var inte bara ett fåtal fenomen som barnen associerade till begreppet, 

utan variationen var stor. 

Den andra frågan handlade om barns resonemang om religion i största allmänhet. Den 

övervägande delen av barnen såg religion som något viktigt och värdefullt. Religion var extra 

omtalat som något positivt i fokusgrupp ett. Barnen ur denna fokusgrupp ansåg religion höra 

till allmänbildning, något som vi inte skulle klara oss utan. De menade att den kunskapen som

de fick från skolan skulle de kunna använda till att lära andra. De såg kunskap om religion 

som ett verktyg. De menade att kunskapen gav dem förmågan att kunna diskutera 

religionsfrågor med vänner. Två barn från en annan fokusgrupp vill även de lyfta att kunskap 

om religion kan vara nödvändigt för dem när de blir äldre.  Ett flertal barn lyfte också fram att

de tyckte att religion behövdes för annars skulle de inte kunna fira högtider som exempelvis 

jul och påsk. Högtiderna var väldigt viktiga för dem och de kunde på grund av den 

anledningen inte tänka sig ett liv utan religion. En intressant aspekt av deras åsikter är att 

inget av barnen som uttryckte sig på detta vis definierade sig själva som religiös. 

 Min slutsats av barnens samtal om religion som begrepp är att de flesta hade en väldigt 

gynnsam inställning till religion med undantag av två barn. De såg religion som något viktigt 

att ha med sig i bagaget, allra helst när de blir vuxna. Detta eftersom de ansåg att det är viktigt

att ha förmågan att kunna lära andra om religion. Dock går denna inställning inte att 

generalisera eftersom det inte var alla barn som hade lika positiv bild av ämnet. 
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Vid den tredje frågan låg fokuset på att ta reda på vilken kännedom barn har om olika 

religioner, detta för att få svar på undersökningens frågeställning ”Vilka religioner och 

livsåskådningar har barn fått undervisning om i skolan?”. Två av fokusgrupperna hade 

tämligen god kännedom om de olika världsreligionerna, det vill säga kristendomen, 

judendomen, islam, hinduism och buddhism. De hade lektionen innan och veckan innan haft 

undervisning om de olika religionerna och var därför väldigt kunniga inom ämnet. Den tredje 

fokusgruppen som jag har valt att kalla fokusgrupp ett hade inte haft religionsundervisning 

sedan ett år tillbaka och hade bara kännedom om kristendomen, judendomen och islam. Deras

lärare hade dock gått igenom de andra två religionerna också men de hade glömt bort vilka de 

var. Utöver de fem världsreligionerna hade eleverna kunskap om asatron och tron på grekiska 

gudar. Även ateism som livsåskådning kom på tal. 

Efter att barnen hade berättat om vilka religioner de hade fått kännedom om skulle de svara på

frågor som handlade om vad de förknippade med en person av olika religiösa identiteter. 

Exempelvis kunde en fråga vara ”säg fyra ord du förknippar med en judisk person”. Beroende

på vilka världsreligioner som barnen kände till skulle de utefter dem besvara vad de 

förknippade med deras religiösa identiteter. Barnen kopplade de religiösa personerna främst  

till tecken och gudar inom de olika religionerna. Ett intressant ämne som två fokusgrupper 

valde att ta upp när de tänkte på en judisk person var andra världskriget och Hitlers hat mot 

judar. De båda fokusgrupperna var från samma skolklass och hade därför med stor 

sannolikhet fått kunskap om andra världskriget och hatet mot judarna från skolan. 

Som svar på frågan om vilka religioner som barn i skolans tidiga åldrar känner till och som de

kan samtala om är det allra helst kristendomen, judendomen och islam. Fokusgrupp två och 

tre hade även goda kunskaper om buddhism. Samma fokusgrupper hade dock kännedom om 

att det fanns en religion som kallades för hinduism, men de kunde inte säga fyra ord som de 

förknippade med en hindu. Därför blir slutsatsen att de har förmågan att tala och diskutera om

de förstnämnda religionerna, medan de bara kunde säga namnet på den sistnämnda. Alla tre 

fokusgrupper var enade om att den religionen som deras lärare hade gett störst utrymme för i 

skolan var kristendomen. Det var något som de flesta barn ansåg vara naturligt eftersom 

Sverige är ett kristet land och det är där vi befinner oss nu. 

Den fjärde frågan riktade sig till skolans undervisning i religion. Hur berättar barnen att de har

fått kunskap förmedlad av deras lärare i religionskunskap? Barnen berättade att de hade dels 

fått arbetat med religionsstenciler, dels fått skapa egna serier med fokus på 

religionsberättelser. Ett barn berättade att deras lärare brukade läsa en barnbok om religion 
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och utefter den boken fick de skapa sina egna religionsserier och fylla i pratbubblor. De hade 

även fått arbeta kreativt med lera och skapat olika religiösa ting, bland annat krubbor vid 

juletid. Ett annat sätt som barnens lärare förmedlar religionskunskap på är att visa filmer om 

gud och om bibliska berättelser i skolan. Alla tre fokusgrupperna berättade att deras lärare 

brukade samtala om religiösa högtider när det närmade sig jul och påsk. 

Sammanfattningsvis kan vi se av barnens uttalanden om hur de har fått kunskapen förmedlad 

av sina lärare genom varierad metodik. Barnen får arbeta kreativt genom att skapa sina egna 

serier och jobba med lera. Men de får även berättelser överförda av sina lärare genom böcker 

samt via filmvisning. 

Den sista frågan handlar om hur barn talar om religionsundervisningen överlag.  Här var det 

varierade svar från barnen. En av fokusgrupperna ansåg att det var är ett oerhört viktigt ämne. 

Det var samma fokusgrupp som tidigare hade talat om att religion har med allmänbildning att 

göra som uttryckte sig på det sättet. De var alla överens om att religionsundervisningen var 

jätteviktigt, något de inte skulle klara sig utan. De menade att de behövde ha kunskap inom 

ämnet för att kunna ta sig an vissa yrken när de blir vuxna. Ett av yrkena som kom på tal var 

yrket arkeolog. Två barn från en annan fokusgrupp menade att religionsundervisningen var 

viktig, men inte det allra viktigaste ämnet i skolan. Matematik och svenska såg de barnen som

nödvändigare. De barn som tidigare har visat en negativ bild av religion förklarade att de inte 

tyckte att religionsundervisningen var viktig. De förklarade att undervisning om religion inte 

skulle ändra deras liv på något sätt. Ett annat barn var uppfostrad som muslim och han 

underströk att han inte skulle klara sig utan religionsundervisningen, den var särskilt viktig för

honom som muslim. 

Som svar på frågeställningen ”vilka föreställningar har barn om religionsundervisningen i 

skolan” har jag kommit fram till att de flesta barn ser religion som ett värdefullt skolämne. De

har en positiv inställning till att lära sig om religion. De flesta menade att de behöver 

religionskunskap för att kunna klara sig i sitt framtida vuxenliv. Den muslimska pojken 

menade att den var särskilt viktig för honom som troende. För de elever som inte var troende 

och identifierade sig själva som ateister såg religionen som något som inte var nödvändigt för 

dem. Av dessa resultat kan jag dra en slutsats om att religionsundervisningens betydelse 

varierar från barn till barn. Vad som styr dem gällande om de anser den vara viktig eller ej 

beror på om de är troende eller om de anser att religionskunskapen fyller en annan funktion 

som kan hjälpa dem i livet. Barnen som inte var troende och som inte såg något värde av 
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religionsundervisningen menade att religionskunskapen inte skulle ändra deras liv på något 

sätt, därav fyller inte undervisningen någon funktion för dem. 

4.2 Diskussion 

4.2.1 Jämförelse mellan min undersökning och tidigare forskning

Det finns vissa likheter mellan min undersökning och den tidigare forskning som har gjorts 

inom fältet. Exempelvis var ett av de resultat som Kerstin Von Brömssen (2003) kom fram till

med sin undersökning att det var en del barn som ansåg själva att de inte tillhörde någon 

religion. De icke religiösa barnen hade ändå kunskaper om religion och hade lätt för att tala 

om andras religioner, likt Kalle och Ville. Von Brömssen (2003) kom i sin avhandling även 

fram till att de barn som identifierade sig själva som muslimer ofta var starkt troende. Samir 

ur fokusgrupp tre identifierade sig som muslim, och för honom var en tro på gud extra viktig, 

precis som de muslimska barn som Von Brömssen (2003) intervjuade i sin undersökning.

En stor skillnad mellan min och Von Brömssen studie var att hon kom fram till att många barn

ansåg det vara jobbigt att prata om religion. Barnen ansåg det vara ett känsligt samtalsämne 

som ofta ledde till bitterhet. Detta resultat var inte något som min undersökning visade. 

Barnen hade inga problem att samtala om religion utan de såg det som ett intressant 

samtalsämne. Ett samtalsämne de gärna diskuterade med sina vänner trots att det fanns en 

blandning av både religiösa och icke troende barn i diskussionerna. Några barn såg 

samtalsämnet som extra intressant. De ville han kunskap om religion för att kunna samtala 

med vänner.

Barnen ur fokusgrupp ett talade om Jesus som en person med speciella krafter. De förstod inte

hur han kunde bota blinda människor eller mätta många människor med bara några fiskar och 

lite brödskivor. Barnens förundran kan jag koppla till den vetenskapliga artikeln ”Trust in 

testimony: How children learn about science and religion” (2006) skriven av Paul L Harris 

och Mellisa  A. Koening. Som tidigare påpekats (se sidan 10) tar författarna upp att det var 

små barn som såg gud som en person med speciella kognitiva krafter. De såg gud som ett 

övernaturligt väsen, precis som barnen ur fokusgrupp ett såg på historierna om Jesus. 

Ett tema som har varit mycket omdiskuterat under intervjuerna med barnen var religiösa 

högtider. Nästan alla barnen firade religiösa högtider som jul, påsk och eid. De flesta barnen 

betonade dock att de endast firade högtiderna eftersom de ansåg det vara en mysig tradition 

med familjen. Och det allra viktigaste för många av barnen var att få julklappar och äta god 
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mat vid juletid. De flesta barnen såg sig inte som religiösa och såg exempelvis inte jul som en 

tid man firar för att Jesus föds. Även ateisterna Kalle och Ville firade religiösa högtider, de 

såg det som normativt och inte som något religiöst fenomen. Barnens tankesätt liknar de 

postkristna svenskar som David Thurfjell skriver om i sin forskningsbok ”Det gudlösa 

folket” (2015). Thurfjell (2015)hade även han talat med människor om religion och högtider. 

Informanterna i hans undersökning berättade även de att de firade religiösa högtider som i 

detta fall var kristna högtider, trots att de inte kallade sig själva för kristna. De döps, de gifter 

sig och slutligen begravs de i kyrkan trots det vill de inte benämna sig som kristna. 

Informanternas uppfattning var att enbart de som har en stark tro på Jesus ansågs vara kristna.

4.2.2 Går resultaten att generalisera?

Jag har nu redovisat barnens svar och har på så sätt fått svar på mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag har tagit reda på hur barn talar om religion, hur barn har fått undervisning

om religion i skolan och vilka föreställningar barn har av religionsundervisningen i skolan. 

Jag har kommit fram till att barnens svar inte går att generalisera. Majoriteten av barnen hade 

en positiv bild av religion och religionsundervisningen i skolan. Men deras tankegångar om 

religion och vad de erfor när de tänkte på religion och religionsundervisningen som fenomen 

varierade. Det varierade speciellt från fokusgrupp till fokusgrupp där varje fokusgrupp hade 

ett specifikt samtalstema som de valde att tala lite mer om i relation till religion. Ex. 

fokusgrupp ett talade ofta om religion ur en reduktionistisk synvinkel, medan fokusgrupp två 

pratade mest om religion ur en hermeneutisk förståelsehorisont och valde att ta fasta på 

högtider och tecken. Fokusgrupp tre hade lite olika sätt att prata om religion. De talade både 

om tecken, gudar och religionens betydelse för dagens tidräkning. 

Av denna summering av barnens sätt att tala om religion har undersökningen kommit fram till

att svaren alltså inte går att generalisera. Visst kan man dra en slutsats av att de flesta barn har 

en uppskattande syn på religion. De flesta barn har en intersubjektiv förståelse sinsemellan av 

att det är ett viktigt ämne att få lära sig om i skolan. Men för att svaren ska kunna 

generaliseras skulle det krävas betydligt fler barn än 18 deltagare i undersökningen. Barnens 

svar på frågorna kanske även hade sett annorlunda ut om de inte blev intervjuade i grupp, 

kanske vissa barn blev påverkade av att hålla med de andra barnen fast de egentligen inte 

delade deras åsikter. 
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4.2.3 Didaktiska implikationer

De didaktiska implikationer som studiens resultat visar är att lärare idag behöver ha goda 

kunskaper om flera religioner än bara kristendomen. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där

kristendomen inte nödvändigtvis behöver vara den dominerande religionen i samhället. Det 

ställer därför  högre krav på lärare att utöka sin kompetens och kunskap om världens alla 

religioner så att skolans barn får en mångfasetterad undervisning. Trots att barnen i 

undersökningen hade goda kunskaper om olika religioner var det främst kristendomen som 

hade tilldelats störst utrymme i undervisningen och barnen hade istället fått kunskap om andra

religioner från andra miljöer, främst från hemmen. Studien visar även att de flesta barn i 

skolans tidigare åldrar har en god inställning till religionsundervisningen och anser det vara 

ett viktigt skolämne. Lärare bör därför ta vara på elevernas intresse och positivitet till 

skolämnet och se till att religionsundervisningen får utökade lektionstimmar på schemat.

4.2.4 Vidare forskning

För att undersökningens frågeställningar ska kunna dra allmänna slutsatser skulle det vara 

intressant att göra om undersökningen på nytt med fler barn och ändra metodvalet. Det skulle 

vara intressant att göra individuella intervjuer med barnen och använda samma intervjufrågor. 

Jag tror att resultatet som undersökningen skulle ge skulle kunna öka studiens 

generaliserbarhet. Barnen får svara fritt på frågorna utan att bli påverkade av sina 

klasskamrater. Det skulle även vara intressant att observera hur lärare arbetar med religion i 

undervisningen. Vilka religioner får störst plats i skolan? Och hur resonerar lärare gällande 

sina val? Dessa frågor skulle vara intressant att ta reda. Jag tror själv att det är en utmaning att

lägga upp religionsundervisningen på ett sätt som ger utrymme för alla världens religioner. 
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Bilaga 1. Samtyckesbrev 

Bästa vårdnadshavare i klass XX!
Mitt namn är Martina Hedbäck och jag är lärarstudent och går min sjunde termin vid 
Södertörns högskola. Jag jobbar även som lärare vid sidan av mina studier två dagar i veckan. 
Jag håller på att skriva en c-uppsats om barns tankar och uppfattningar kring religion och 
religionsundervisningen i skolan. Min tanke är att intervjua barn i grupper om cirka fem där 
barnen tillsammans får diskutera frågor om religion och vad de tycker om 
religionsundervisningen i skolan. Alla elever som vill får vara med i undersökningen (såvida 
de har fått vårdnadshavares samtycke).

Intervjuerna kommer att bli inspelade men vid avslutad studie kommer materialet att 
förstöras. Barnens känsliga uppgifter kommer att bli sekretessbelagda och barnen och skolan 
kommer att förbli anonyma i undersökningen. Barnet har även rätt till att dra sig ur när som 
helst under undersökningens gång. 

Med detta brev undrar jag om jag har ditt godkännande att ditt barn får delta i 
undersökningen? Jag vill även poängtera att undersökningen är helt frivillig. Jag behöver 
därför även barnets samtycke om att han/hon vill bli intervjuad. 

Jag ber dig snarast, men senast fredag den 9/3-18 att skriva under detta underlag med din 
underskrift om du godkänner att ditt barn får delta i intervjun. 

Vid eventuella frågor är du varmt välkomna att kontakta mig på: martinahedback@live.se

Med vänliga hälsningar, 
Martina Hedbäck
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Hur resonerar barn i skolans tidigare åldrar om religion, och vad associerar de 
begreppet till?
1. Beskriv vad det första ni tänker på är då ni hör ordet religion?
2. Behövs religion, eller skulle vi klara oss utan det?
3.Beskriv varför tror ni religion är en viktig del av många människors liv?
4. Upplever ni att religion är viktigt?

Vilka religioner och livsåskådningar har barnen fått undervisning om i skolan?

1. Vilka olika religioner har ni hört talats om?
2. Beskriv hur ni har fått kännedom om de religionerna? 
3. Man brukar säga att det finns fyra världsreligioner i Sverige, vilka tror ni att det är?
4. Säg fyra ord ni förknippar med en kristen person.
5. Säg fyra ord ni förknippar med en muslimsk person.
6. Säg fyra ord ni förknippar med en judisk person.
7. Säg fyra ord ni förknippar med en buddistisk person.
8. Säg fyra ord ni förknippar med en hinduistisk person.

Frågorna ovan kan behöva ändras beroende på hur många religioner eleverna känner till. 

Vilka föreställningar har barn om religionsundervisning i skolan?

1. Vad tycker ni om att få lära er om religion i skolan?
2. Hur mycket religionslektioner har ni haft?
3. Vilka religioner har ni fått mest kunskap om, är det något som ni önskar få lära er mer om?
3. Beskriv vad ni brukar få lära er om / göra under religionslektionerna?
4. Skulle man klara sig utan religionsundervisningen i skolan, eller är den viktig?
5. Beskriv på vilket sätt den är viktig/ inte viktig?
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