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Abstract 

 

 

I have studied my research with the help of a qualitative method of data collection that I have 

analyzed with the phenomenographic approach; the purpose was to investigate how teachers 

experience the influence of secularization in religious education. The interviewed teachers 

perceive that the students previously had a reasonable knowledge of what Christianity was, 

but that this knowledge have disappeared because of secularization. This has caused 

complications in religious education for both students and teachers. Among other things is the 

absence of a religious identity the reason for a division between non-believers and believers, 

there is a greater relationship between the students who have a religious background than 

those who do not have a religious background. There is a greater interest in the teaching of 

Christianity today among pupils than it was earlier in the 1980-90 century because the 

secularization has made Christianity as exotic as other religions, students know as much about 

Christianity as other religions. 
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Sammanfattning 

 

 

I min undersökning har jag med hjälp av en kvalitativ metod genomfört en datainsamling som 

jag sedan har analyserat med den fenomenografiska ansatsen, syftet var att undersöka om hur 

lärare upplever sekulariseringens påverkan i religionsundervisningen. 

De intervjuade lärarna upplever att eleverna tidigare hade någorlunda kunskaper om vad 

kristendom var, men att dessa kunskaper har försvunnit på grund av sekulariseringen. Detta 

har medfört komplikationer i religionsundervisningen både för elever och lärare. Bland annat 

är avsaknaden av en religiös identitet grunden för en splittring mellan de icke troende och de 

troende, det finns en större samhörighet mellan de elever som har en religiös bakgrund än 

med de elever som inte har en religiös bakgrund. Det finns ett större intresse för 

kristendomens undervisning idag bland elever än vad det fanns tidigare på 1980–90 talet på 

grund av att sekulariseringen har gjort kristendomen lika exotiskt som andra religioner, elever 

känner till lika mycket om kristendomen som andra religioner. 

 

 

Nyckelord: Kristendomen, Religion, Religiositet, Religionsundervisning, Sekularisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................................. 4 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................................ 5 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 5 

Begreppet sekularisering ..................................................................................................................... 5 

Historisk bakgrund av sekulariseringen ............................................................................................... 6 

Varför har Sverige sekulariserats? ....................................................................................................... 7 

Religionens återkomst ......................................................................................................................... 7 

Sekulariseringen av skolan .................................................................................................................. 8 

Tidigare forskning .................................................................................................................................... 9 

”Sekularistiskadiskursen” .................................................................................................................... 9 

Individualism och religiositet ............................................................................................................ 10 

Objektiv men marinerad ................................................................................................................... 11 

Teori, metod och material ..................................................................................................................... 12 

Första och andra ordningens perspektiv ........................................................................................... 13 

Forskningsgruppen och den historiska tillbakablicken ..................................................................... 13 

Avgränsningar, urval och genomförande .......................................................................................... 15 

Deltagarna ......................................................................................................................................... 15 

Resultat & Analys .................................................................................................................................. 17 

Hur upplever lärare att sekulariseringen har påverkat religionsundervisningen i gymnasieskolan? 17 

Hur upplever lärare konfessionella diskussioner med elever? ......................................................... 24 

Hur upplever lärare konfessionella diskussioner mellan elever? ..................................................... 26 

Hur upplever man som lärare att man själv har en livsåskådning men att undervisningen ska vara 

neutral? ............................................................................................................................................. 28 

Diskussion .............................................................................................................................................. 31 

Källförteckning ....................................................................................................................................... 33 

 

 
 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

Inledning 
 

Mitt intresse för valet av detta ämne föll på grund av mitt tidigare arbete med 

religionskunskap som ämne och hur den hade förändrats, jag fick en större inblick i 

skolvärlden med hjälp av läroplanerna. Mitt intresse denna gång ligger i att undersöka hur 

lärare upplever sekularisering i gymnasieskolan. Detta är ett sätt för mig att fördjupa mig i 

min framtida roll som lärare och förhoppningsvis lära mig mer. Jag är medveten om att det 

inte går att generalisera utifrån vad några lärare säger men det är viktigt och intressant att 

undersöka och få en inblick i hur lärare kan uppfatta sina arbetssituationer. 

Jag tycker mer eller mindre att allt med religion, troende och icke troende är högaktuellt och 

inte bara i Sverige utan i hela världen. Att Sverige har blivit ett mångreligiöst och 

mångkulturellt land är ett faktum och de forskare som på tidigt 1900-tal menade att religionen 

succesivt skulle avta eller försvinna kan vi nu med fakta i handen säga att det var fel 

resonerat. (Sigurdson 2009, s.28) 

Under det senaste århundrandet har Sverige förändrats och blivit mer sekulariserat. Fram till 

1860 fick svenskar inte tillhöra något annat samfund än den svenska kyrkan, men det var inte 

fram till 1952 som svenskar verkligen fick den slutgiltiga religionsfriheten då de nämligen 

fick lämna den svenska kyrkan utan att behöva ingå i ett annat samfund. (Thurfjell 2015: S. 

18–19). Det har även varit en förändring i läroplanen angående konfessionell undervisning. 

Man har ändrat från en konfessionellundervisning där kristendomen har varit i fokus till en 

icke konfessionell undervisning där man istället undervisade om religion och inte för religion. 

(Richardson 2010, s. 136–137).  

 

 
 

 



5 
 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur lärare upplever att sekulariseringen har påverkat 

religionsundervisningen i gymnasieskolan. Jag vill även ta reda på frågor som handlar om hur 

läraren hanterar olika situationer vilket leder till mina undersökningsfrågor: 

• Hur upplever lärare konfessionella diskussioner med elever? 

• Hur upplever lärare konfessionella diskussioner mellan elever? 

• Hur upplever man som lärare att en undervisning ska vara neutral trots att man själv 

har en livsåskådning? 

• Hur upplever lärare att sekulariseringen har påverkat religionsundervisningen? 

 

Bakgrund 
 

 

Begreppet sekularisering 

 

Sekularisering är ett mångtydigt begrepp som kan vara svår att förklara utan att bryta ner det i 

kategorier. (Furseth & Repstad 2005, s.108) Karel Dobbelaere är en sociolog som har delat in 

sekulariseringsbegreppet i tre olika kategorier: Samhällelig sekularisering, organisatorisk 

sekularisering och individuell sekularisering. (Dobbelaere 2002, s.17–21) Den samhälleliga 

sekulariseringen innebär bland annat att religionens inflytande på samhällsutvecklingen har 

reducerats, religionen är inte längre en lika viktig komponent i samhällsutvecklingen som den 

tidigare varit. När religionens inflytande inom bland annat politik, lagar och kulturlivet 

kontinuerligt avtar innebär det att ett samhälle sekulariseras. (Furseth & Repstad 2005, s.111) 

Att religionen tappar inflytande i samhället behöver dock inte per automatik betyda att 

människor inte längre är religiösa, snarare handlar det om att religionen får en begränsad roll i 

det individuella, privata livet. Det innebär att den organiserade religionen försvagas men att 

den nödvändigtvis inte påverkar den individuella religiositeten. (Furseth & Repstad 2005, 

s.129) Den organisatoriska sekulariseringen innebär förändringar för religiösa organisationer 

inom bland annat kyrkor, sekter och nya religiösa rörelser som därmed berör frågor om tro, 

moral och ritualer. (Dobbelaere 2002, s.25) 
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Den organisatoriska sekulariseringen uttrycker förändring som förekommer i koll på religiösa 

organisationer, kyrkor, valörer, sekter och nya religiösa rörelser - i frågor om tro, moral och 

ritualer och innebär också en studie av religiösa gruppers nedgång och uppkomst 

 

Historisk bakgrund av sekulariseringen 
 

 

Det första steget mot sekulariseringen rent rättsligt ägde rum år 1858. Samma år avskaffades 

det så kallade konventikelplakatet som innebar att människor inte fick träffas inomhus för 

bönemöten utan att det fanns en närvarande statskyrklig präst. Detta var det första steget i en 

spricka mellan staten och kyrkan som bara skulle fortsätta växa. Drygt 10 år senare 

avskaffades även dop-obligatoriet tillsammans med nattvarden, tidigare var man tvungen att 

närvara vid nattvarden minst en gång om året. (Thurfjell 2016, s.18)  

Dissenterlagarna stiftades åren 1863 och 1873, genom dessa lagar blev det tillåtet för svenska 

folket att lämna statskyrkan. Man behövde inte längre vara rädd för att landsförvisas om man 

lämnade. Dock fanns det villkor man var tvungen att följa vid utträdet av statskyrkan. Man 

var tvungen att gå in i ett annat samfund om man valde att utträdda från statskyrkan och detta 

samfund var också tvungen att vara ett av staten godkänt samfund. Trots att statskyrkan 

numera tillät sina medlemmar att utträda som medlem, var styrkan i förhållandet mellan staten 

och kyrkan bestående. Det skulle nämligen dröja ett par årtionden till innan det blev en 

genomgripande förändring som skulle ändra på en del. År 1951 kom nämligen en reformerad 

religionsfrihets lag. (Thurfjell 2016, s.18–19) 

Denna lag anses vara viktig för att den gav de svenska medborgarna rätten att kunna lämna 

den svenska kyrkan utan att behöva gå in i ett annat religiöst samfund. Därmed var den givna 

kopplingen mellan Sverige som nation och Svenska kyrkan i juridisk mening bruten. 

(Thurfjell 2016, s. 19) Det officiella särskiljandet mellan staten och kyrkan år 2000 var det 

slutgiltiga symboliska slutförandet i processen som skiljer staten och kyrkan. (Carlbom, Hedin 

& Månsson 2009, s.227) Dock vittnar sättet religion och samhället i efterhand organiserades 

på, att kristendomen hade en fortsatt stark fäste i Sverige. (Hamberg 2009, s.273) 
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Varför har Sverige sekulariserats? 
 

En hypotes om sekularisering i Sverige är den samhällsvetenskapliga teorin om att religionens 

auktoritet över samhället kommer i takt med ett ökande välstånd och modernisering att med 

tiden marginaliseras. Redan på upplysningstiden fanns dessa tankegångar och som även har 

associerats med religionssociologisk forskning under 1960-talet. Flera betydande sociologer 

betraktar sekularisering som nära associerat med uppdelning av samhällets funktionalitet. 

(Thurfjell 2016, s.30) 

Innan samhället moderniserades fanns det en enhetlig centraliserad organisation av samhället. 

Men i och med moderniseringen av samhället blev det organiserade samhället decentraliserat 

och det bildades istället mindre och mer specialiserade institutioner. (Svanberg & Westerlund 

2011, s.32). I och med denna process var det självklara bandet som tidigare existerat i 

familjebildandet, sexualitet, klasstillhörighet och ekonomi upplöst. Den kristna kyrkan som 

tidigare haft en funktion i att hålla ihop alla dessa komponenter, förlorar nu med tanke på 

decentraliseringen en större makt och betydelse i samhället. En påföljd blir då att individer 

som tidigare anförtrott sig till religionen och den kristna kyrkan inte längre kommer känna ett 

behov av religion eller för den delen behovet att stötta trosföreställningar och att ställa sig 

bakom dem. (Thurfjell 2016, s.31) 

De gamla idéerna och grundkonceptet lämpar sig inte längre för det nya samhället som har 

skapats fram, därav syns de förändringar som gjorts inom religionsområdet således även på 

andra områden i samhället. Vi kan se samma utveckling gällande skola, apotek, infrastruktur 

och sjukvård. (Thurfjell 2016, s.32). Dock har många forskare ifrågasatt denna tendens och 

menar att det lämpar sig för Europa men inte för resten av världen. I resten av världen innebär 

inte modernisering av ett samhälle per automatik att religionen marginaliseras. (Sigurdson 

2009, s.32) 

Ett kännetecken för det individualiserade samhället är det minskade religiösa deltagandet. 

Tidigare forskningar visar en indikation på att allt fler väljer att inte besöka kyrkan på 

söndagsgudstjänsten i Sverige, det anses vara ett av de lägsta i världen. (Hagevi 2007, s.291) 

 

 

Religionens återkomst 
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Under 1900-talet var det för många forskare och sociologer givet att religionen skulle tillhöra 

historien, att religionen skulle försvinna helt eller förekomma i individualiserade former. 

Denna tanke har dock slagits tillbaka av verkligheten, för verkligheten är att religionen även 

idag är en viktig komponent för det globala tillståndet. För att nämna de många nya religiösa 

rörelserna som har växt fram eller USA:s fortsatta religiösa inflytande på den politiska sfären. 

(Sigurdson 2009, s.28) 

 

Sekulariseringen av skolan  
 
När skolan 1882 fick allmän skolplikt ersattes den dåvarande systemet med föräldrars 

undervisning till att barnen fick skolplikt. Kyrkan var huvudansvarig för hur undervisningen 

skulle formas och vilket innehåll som var passande. Kyrkan hade även stort inflytande i 

ledning och administration. För många i samhället ansågs skolan verka som en förberedande 

undervisning innan konfirmationsläsningen då religionsämnet upptog flest timmar i skolan. 

Kyrkan började dock succesivt förlora inflytande i samhället då folkrörelser började kritisera 

kyrkans stora inflytande i samhället och skolorna. Med detta började även skolans 

sekularisering som i främsta bemärkelsen märktes genom att undervisningsinnehållet delvis 

förnyades och att religionsämnet minskade i antal undervisningstimmar. (Hartman 2000, s. 

214–215) 

Under 1919års undervisningsplan reformerades skolan och Luthers lilla katekes försvann ur 

utbildningssammanhang i skolan, detta innebar att religionsundervisningen inte längre 

behövde vara konfessionellt bunden till den svenska kyrkan. Fokus riktades nu till att 

undervisa icke konfessionellt inom kristendomen. I 1962 års läroplan framförde skolan krav 

på objektivitet i kristendomsundervisningen. Man bytte namnet på kristendom till 

kristendomskunskap, vilket innebar att man skulle undervisa objektivt om religion. I 1969 års 

läroplan skiftade fokus från att tidigare vara stoffcentrerad till att nu vara mer elevcentrerad. 

Även ämnet kristendomskunskap ersattes med religionskunskap. (Hartman 2000, s. 216) I 

1980 års läroplan betonas övergången från att livsåskådningar och religioner tidigare 

betraktats som sociala och kulturella fenomen i historien till att betona hur religioner och 

livsåskådningar verkar för den enskilde. (Hartman 2000, s. 221) 
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Tidigare forskning 
 

Det finns mycket forskning som berör sekularisering och religion. Mest relevant för min 

studie är forskning som fokuserar sig på den sekularistiska diskursen i det svenska samhället 

och skolan. 

 

Forskningen som presenteras nedan är författad av Karin Kittelmann Flensner och heter ” 

Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden”. Den behandlar den sekularistiska 

diskursen bland elever i klassrummet under religionsundervisning, det är en etnografisk studie 

vilket innebär att forskaren själv befunnit sig i klassrummen för att göra denna studie, i en viss 

aspekt ligger forskningen nära till min dock har vi två olika metoder för undersökningen då 

jag använder mig av en fenomenografisk ansats för min undersökning. Skillnaden ligger även 

i att min huvudgrupp består av lärare medan Kittelmann observerar den sekularistiska 

diskursen bland elever. Forskningen är relevant för min studie för att det ger en syn på hur 

elever blivit påverkade av sekulariseringen och hur de uppfattar religion. 

 

Kittelmann Flensner har genomfört en etnografisk studie om hur diskurser ser ut i 

religionsundervisningen bland elever. Hon använder sig av olika teman för att beskriva 

diskurserna i klassrummet. Hon använder sig bland annat av ”Sekulariserings diskursen”, 

”Svenskhets diskursen” och den ”andliga diskursen”. I varje enskilt tema går Kittelmann 

djupgående igenom hur diskursen ser ut för varje tema. Jag väljer att avgränsa mig och endast 

fokusera mig på ”Sekulariserings diskursen”.   

 

”Sekularistiskadiskursen” 
 

I sekulariseringens diskurs framträdde en syn på religion som något som tillhör det förgångna. 

Religiositet var för människor på den tiden som inte visste bättre, men att vi nu i vår samtid 

har passerat det stadiet.  En uppfattning som rådde bland en del av eleverna i studien var att 

människor i det moderna samhället lever bland en mångfald av tolkningar och uppfattningar, 

men att religiösa människor avses motsätta sig denna typ av mångfald och mångkulturalitet.  

Religiösa individer förknippades med intolerans och fördomsfullhet medan de icke religiösa 



10 
 

eller de icke troende associerades med öppenhet och tolerans. Många elever som i 

smågruppsdiskussioner ansåg sig själva som religiösa var mindre öppna med det i 

helklassrum och positionerade sig själva som ateister istället. Ateism i klassrummet ansågs 

som ”det normala”. (Kittelmann Flensner 2015, s. 285) 

Något som alltid anses vara en bra förmåga i den svenska skolan är att ha ett kritiskt 

förhållningssätt. Detta är något som Kittelmann menar var framträdande i undervisningar då 

läraren påpekade vikten av att ha en kritisk inställning mot religioner och livsåskådningar. 

(Kittelmann Flensner 2015, s. 285). Vid vissa tillfällen förflyttades kontentan av ”kritiskt 

granska” till att ”kritisera”, detta kunde ske genom att troende människor kunde framställas 

som ”ointelligenta”, ”psykiskt sjuka” eller ”galna”. Flertal elever påpekade även att man 

kunde bli kallad för rasist om man skulle kritisera en religion. (Kittelmann Flensner 2015, s. 

286) 

 

Individualism och religiositet 
 

Individualismen hade en central betydande roll i klassrummen och ansågs både bland elever 

och lärare som något viktigt. Individualismen framställdes som ett viktigt element i samhället 

då man framstod som självständig, rationell och visade på att man hade en förmåga att ta egna 

beslut, medan att vara en religiös individ förknippades med att utan någon vidare reflektion 

kunna följa irrationella regler kollektivt. (Kittelmann Flensner 2015, s. 286) 

Kittelmann Flensner skriver om den ”sekularistiska diskursens dominans” och menar att det 

var ovanligt att någon elev i klassrummet pratade om sig själv som religiös i första person, 

särskild när det gällde kristendomen. Istället var det andra uttryck som framträdde, uttryck 

som ”kristna tycker att”, ”muslimer tror”, ”vi i Sverige är” etc. Av alla 125 lektioner som 

Flensner hade deltagit i var det endast en elev som berättade om att hon var kristen, detta var 

då i ett klassrum när det bara var åtta elever på plats. Detta trots att det under privata samtal 

och mindre grupper framkommit att flera elever bland annat var konfirmationsledare, tillhörde 

någon kyrkan eller på ett annat sätt var engagerad i någon kristen organisation, däremot fanns 

det muslimska elever som pratade om sig själva som muslimer. (Kittelmann Flensner 2015, s. 

287) 

Forskningen som presenteras nedan är en artikel skriven av Jenny Berglund som heter ” 

Swedish Religion Education: Objective but Marinated in Lutheran Protestantism?”, artikeln 
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beskriver att religionsundervisningen ska vara objektiv och icke konfessionell men att den 

samtidigt är marinerad i den lutherska protestantismen. Berglund diskuterar ämnet med hjälp 

av en doktorstudents erfarenheter och undersöker djupare om tvetydigheten i 

religionskunskapsämnet. 

Doktorstudenten har gjort fältstudier runt om i svenska skolor och beskriver utifrån sina 

erfarenheter religionskunskapsämnet som ”the mecca of lutheranism”. Studenten belyser sitt 

påstående med flera exempel. (Berglund 2014, s.165) 

• De lutherska traditionerna firas. 

• De lärare som hon kom i kontakt med hade inga kunskaper om andra religiösa 

högtider än de lutherska och kristna. 

• Både elever och lärare refererade till religion som ”tro”. 

• Många av läroböckerna presenterade andra religioner som islam, hinduism, buddhism 

på ett exotiskt eller negativt sätt. 

• Protestantismen presenterades som liberala medan andra religions betecknades som 

auktoritära. 

• Kristna representanter bjöds in till klassrummen för att prata om kristendomen medan 

andra religiösa representanter uteblev. (Berglund 2014, s. 166) 

 

Objektiv men marinerad 

 
Jenny Berglund skriver om att det finns ett utanför och inifrån- Sverige perspektiv, hon menar 

att det som med ett inifrån perspektiv kan uppfattas som objektivt och neutralt kan med ett 

utanför perspektiv uppfattas som djupt lutheranskt. (Berglund 2014, 181). Detta beror på flera 

faktorer, bland annat har Sverige genomgått stora förändringar i kulturella och etniska termer 

(Berglund 2014, 180). Sedan har vi den historiska aspekten av kristendomen som den 

dominanta religionen i Sverige under flera hundra år. Det handlar även om människors sätt att 

tänka och prata om religion i samhället, hur religion lärs ut, hur traditioner firas i skolor och 

vilka institutioner som finansieras av staten. Alla dessa komponenter bidrar till att Berglund 

beskriver det svenska samhället som marinerad i den lutherska kristendomen. (Berglund 2014, 

s. 181) 

 

Berglund menar att lärare själva också är interaktiva deltagare i undervisningen, och behöver 
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studera mer ingående om hur man ska förhålla sig objektiv. Och även kunna ha en mer 

reflekterande inställning mot vad och hur det ska läras ut och undervisas. (Berglund 2014, s. 

181).  Detta ter sig dock vara komplicerat och kräver att diskussionen om självreflektion, 

perspektiv på multikulturalism, kontextualisering och metodologisk agnosticismen dirigeras 

in i vad det innebär att undervisa icke konfessionellt i en post lutheransk kultur. (Thurfjell 

2011, refererad i Berglund 2014, s.181) 

 

Det måste även diskuteras om vad det innebär att vi är formade av vår kultur, historia och 

språk på ett ofrånkomligt sätt och att idéer om icke konfessionallitet och objektivitet också har 

en kulturell historia, och således inte heller är neutrala. (Berglund 2014, s.182) 

 

 

 

Teori, metod och material 
 

Teori och metod. 

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är social konstruktivism: människors 

verklighet formas på avgörande sätt av de begrepp och tolkningar som de konstruerar. I det 

aktuella fallet formas lärares vardag av deras förståelse av ett begrepp som sekularisering och 

av de upplevelser de har av inreaktionen lärare-elev i religionsämnet. En konstruktivistisk 

undersökning har därför inga ambitioner at säga något om hur svenska skolor faktiskt 

fungerar eller om hur sekularisering påverkar skolans värld. Det är (vissa) lärares upplevelser 

som står i centrum.  

Den sociala konstruktivismen talar bland annat om hur den kunskapen och vetskapen 

människan har är social konstruerad. Språket är ett redskap som på förhand systematiserar den 

verklighet vi upplever. Ett exempel är att vi ser vad ett bord är för att vi sedan tidigare känner 

till begreppet bord. Om vi inte hade känt till begreppet bord hade vi inte kunnat se ett bord när 

vi ser på den. Social konstruktivisten syftar på att människors upplevelser av omvärlden är 

socialt konstruerade. (Wenneberg 2010, s.12) Vår tolkning av omvärlden framhävs av 

kollektiva mänskliga processer och funktioner. Människors utveckling ramas in i en 

interaktion med andra människor som tillsammans skapar erfarenheter. Detta gör människor 



13 
 

till varandras medaktörer för att förstå hur omvärlden fungerar och kan uppfattas. (Säljö 2014, 

s.66) 

För att undersöka lärares förståelse och upplevelser krävs en passande metod och ett sätt att 

implementera denna metod i mitt eget arbete. Den metod jag har valt är en fenomenografisk 

ansats. Mitt syfte är att undersöka lärares upplevelser av hur sekulariseringen har påverkat 

religionsundervisningen, för att kunna analysera min empiri har jag valt att använda mig av en 

fenomenografisk ansats. Med fenomenografisk ansats försöker man beskriva hur människor 

uppfattar olika fenomen, företeelser och händelser i omvärlden. (Starrin & Svensson 1994, 

s.112). Jag ska använda fenomenografisk ansats i min analys av intervjuerna genom att hitta 

teman och försöka se variationer i hur lärarnas uppfattningar om ett fenomen kan se ut och 

även se variationer i hur de upplever fenomen. 

Fenomenografins grundläggande funktion är att beskriva olika fenomen i världen genom hur 

människor uppfattar dem. (Marton & Booth 2000, s.146). Fördelen med att använda denna 

ansats till min uppsats är för att forskarens perspektiv inte tas hänsyn till, det är endast 

intervjupersonernas upplevelser av ett fenomen som ansatsen riktar sig till. Det blir relevant i 

min undersökning då jag genom olika teman försöker se variationer i lärarnas upplevelser av 

ett fenomen. Dock är det viktigt att understryka att man inte kan vara 100 % objektiv när man 

analyserar sitt material.   

 

Första och andra ordningens perspektiv  
 

Fenomenografin till skillnad från fenomenologin är inriktad på att forskaren ska utforska 

andra människors upplevelser och sedan reflektera över dem. Däremot inom fenomenologin 

är det forskarens reflektioner över sina erfarenheter som är det väsentliga. Denna distinktion 

mellan fenomenologi och fenomenografi benämns i termer av ”första ordningens perspektiv” 

och ”andra ordningens perspektiv”. (Marton & Booth 2000, s.154). Fenomenologi utgör den 

första ordningens perspektiv som fokuserar sig på forskarens egna reflektioner medan 

fenomenografi utgör den andra ordningens perspektiv där forskaren fokuserar sig på 

människans reflektioner kring omvärlden. (Marton & Booth 2000, s.158) 

 

Forskningsgruppen och den historiska tillbakablicken 
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Fenomenografin grundades i samband med forskningen om inlärningspsykologin som år 1970 

initierades och framställdes av en grupp forskare vid Göteborgs universitet. Projektets 

centrala frågeställningar var i första hand att studera hur kunskap och studiefärdighet skulle 

kunna observeras och framställas. (Starrin & Svensson 1994, s.112) 

 

 En ömsesidig målbestämning för forskargruppen var att: 

”Genom att ställa frågor försöka ordna och förstå skillnader och likheter i 

människornas sätt att uppfatta och förstå aspekter av eller företeelser i 

verkligheten. Återkommande teman i TIPS-projektet blev dels hur människor 

uppfattar lästa texter med betoning på lärandet och dess utfall, dels de faktorer 

som påverkar lärandet och därigenom dess resultat” (Starrin & Svensson 1994, 

s.112) 

Från att i grunden år 1970-vid upphovet av fenomenografin främst lagt tyngdpunkten på 

inlärning, har fenomenografiska forskningsintresset i början av 1980-talet övergått till att 

lägga större fokus på studier om människors uppfattning om olika fenomen i eller till 

avseendet av omvärlden. (Starrin & Svensson 1994, s.113) 

 

Material 

Mitt arbete implementerar denna ansats genom att jag har utfört fyra semistrukturerade 

intervjuer. Eftersom jag är intresserad av att få insikt om människors upplevelser av fenomen 

och situationer i deras verklighet har jag valt en kvalitativ metod: semistrukturerade 

intervjuer.  Jag har då haft ett antal förbestämda frågor som jag ställt informanterna och sedan 

utifrån deras svar ställt följdfrågor. På detta sätt låter jag de självständigt fördjupa sig i deras 

svar. Mer specifikt har jag intervjuat fyra religionskunskapslärare. Materialet jag samlade in 

har jag sedan analyserat utifrån en teoretisk bakgrund som presenteras i en senare del av 

denna uppsats.  

I mitt val av metod har jag valt att inrikta mig på individuella intervjuer. Ett alternativ hade 

varit gruppintervjuer men då jag utgår ifrån ett fenomenografisk ansats är jag mer eller mindre 

bunden att göra individuella intervjuer, då mitt syfte är att undersöka lärarnas upplevelser 

kring sambandet mellan sekularisering och religionsundervisning. Intervju i grupper kan ge 

ett annat utfall då lärarna eventuellt kan påverkas av varandras svar. Och eftersom att jag vill 
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se variationer i lärarnas upplevelser har jag inte ansett gruppintervjuer vara en lämplig metod 

för min undersökning. 

Genom semistrukturerade intervjuer blir det fenomenografiska ansatsen lämplig för min 

undersökning då mitt mål är att undersöka informanternas upplevelser av ett fenomen. 

Eftersom att semistrukturerad intervju är avsedd för att låta informanterna besvara mina 

grundfrågor, men även fritt kunna fördjupa sig i intervjun är den lämplig för det 

fenomenografiska ansatsen. (Dalen 2008, s.11) 

 

Avgränsningar, urval och genomförande 
 

Jag har tillsammans med min handledare valt att avgränsa intervjuerna till totalt fyra 

informanter, vilket vi anser bör vara tillräckligt för att besvara undersökningens frågeställning 

och syfte.  

På rekommendation av min handledare gick jag med i en Facebook grupp som var avsedd för 

religionslärare, jag kontaktade en av gymnasielärarna genom applikationen ”Messenger” och 

frågade om denne vill ställa upp på en intervju, jag förklarade kort vad intervjun handlade om 

och fick slutligen svaret ja. Intervjun genomfördes genom ett samtal med applikationen 

”Messenger”. Återstående delen av lärarna kontaktade jag genom ett samtal, numren till 

lärarna hittade jag på respektive gymnasieskolan hemsidan, deras gymnasieskolor var belägna 

i Stockholm vilket gjorde det möjligt för mig att besöka de i deras respektive skola och 

genomföra intervjuerna på plats. Samtliga intervjuer spelade jag in på min mobiltelefon för att 

sedan transkribera på min dator. 

 

Deltagarna  
 

Eftersom att jag vill att mina intervjupersoner förblir anonyma har jag valt att inte skriva vilka 

gymnasieskolor de är verkande i som lärare. Jag har även valt att använda mig av fiktiva 

namn då jag inte vill skriva ut deras riktiga namn. Mitt val av att använda fiktiva namn är 

enbart för att försäkra anonymiteten.  

 

• Intervjuperson 1: Anders 
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• Intervjuperson 2: Maria 

 

• Intervjuperson 3: David 

 

• Intervjuperson 4: Mikael 

 

 

Samtliga lärare är religionslärare på gymnasieskola, en av lärarna undervisar utanför 

Stockholm, vilket även var anledningen till att intervjun hölls via applikationen ”Messenger”, 

samtliga återstående lärare undervisar på gymnasieskolor i Stockholm vilket gjorde det 

möjligt för mig att hålla intervjuerna på plats i deras respektive skola. 
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Resultat & Analys 
 

Resultatdelen består av uppsatsen frågeställningar och dess teman. Varje avsnitt inleds med en 

frågeställning och följs av teman. Första frågeställningen har fyra teman, andra 

frågeställningen har ett tema, tredje frågeställningen har ett tema och fjärde frågeställningen 

har två teman. 

Jag har valt att besvara mina frågeställningar genom de olika teman som framträder i 

intervjuerna. Jag kommer att analysera mina frågeställningar ur en fenomenografisk ansats. 

Detta gör jag genom att först skriva om intervjupersonernas upplevelser och sedan analysera 

upplevelserna och se variationerna i svaren.  

 

 

Hur upplever lärare att sekulariseringen har påverkat 

religionsundervisningen i gymnasieskolan? 

 

Eleverna är inte längre intresserade av religion och de har inte heller förståelse kring 

varför det är viktigt för de att läsa sig om religioner.  

 

Anders menar att när Sverige var (sett ur sitt perspektiv) homogent med nästan enbart etniska 

svenskar var det vanligt förekommande att elever kunde ställa frågor som ”Åh varför ska vi 

läsa det här” etc. Han menar att de var icke religiösa och att de kulturellt var kristna i 

kontexten men att de inte förstod varför, de förstod inte poängen med att vara religiösa. Nu 

när (enligt hans beräkning) en stor procent i klassrummen är mer eller mindre troende menar 

han att dessa frågor har framkommit mindre, det är mer naturligt nu, det är enklare. Mikael 

går nästan i linje med Anders och menar att sekulariseringen definitivt har påverkat elevens 

sätt att vilja jobba. I framförallt diskussioner menar han att elevernas vilja till att diskutera om 

andra människors livsstil varit tämligen låg, i synnerhet till att eleverna i fråga känner sig 

obekväma inför det. 
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Mikael: ” Det hände senaste idag att en elev sa att jag inte är troende så det där är inte viktigt 

för mig” 

 

Han finner att eleverna upplever religionskunskapsämnet som obehövligt för de är inte 

troende och det är inget för dem. Det är som religionslärare, uppdraget att kunna uppmuntra 

elever till att vilja lära sig och få eleverna att förstå att religionskunskap inte bara handlar om 

religiösa människors tro utan om mycket mer menar Mikael. Bland annat om identitet, 

livsfrågor, samhället, individen och världen. Hur andra människor tänker och sätta sig in i det, 

det är, för Mikael, ganska stor och central del som religionslärare. 

Maria riktar in sig på kristendomen och sekularisering istället och ställer dem i kontrast mot 

varandra. Hon menar att det förut varit många elever som tyckt att det har varit ointressant 

eller jobbigt att läsa om kristendomen, men att det i och med sekulariseringen blir nästan som 

att jämställa med en religion som inte har i Sverige att göra. Enligt henne har detta resulterat i 

att det har blivit en aning lättare för henne att undervisa då elever har blivit lite nyfikna, 

eftersom att de inte vet någonting om det. Det är lite exotiskt som andra religioner kan vara, 

som till exempel hinduism eller buddhism.  

David menar att när han började undervisa år 1987 var eleverna på ett helt annat sett, då 

upplevde han att nästan alla elever var konfirmerade, även att många av de här eleverna gått i 

söndagsskolan eller kyrkans barntimme. De hade så att säga grunderna i kristendomen och var 

mycket tryggare i-om vad kristendomen gick ut på. Däremot menar han att eleverna inte hade 

så mycket kunskaper om andra religioner som exempelvis islam. 

 

David: “Så att ja, sekulariseringen av kristendomen, ja den är märkbar, för de har 

noll koll på de enklaste bibelberättelserna. Sen har det uppstått nya problem i och 

med att de inte har kunskap om sin egen religion, det börjar då blandas upp med 

framförallt muslimer, de har alltså inget att relatera till, vilket jag däremot tycker att 

muslimerna har, de känner ju till alla de här Abraham, Noah och Ismael, det vill säga 

de har ju kollen”. 

 

David förklarar att sekulariseringen är märkbar bland elever för att de inte känner till om de 

enklaste bibelberättelserna och markerar deras okunskap i kristendomen med ett problem, då 

de inte kan relatera till något. 
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Analys 
 

På frågan om hur sekulariseringen har påverkat religionsundervisningen har jag hittat ett par 

infallsvinklar. Anders och Maria har en någorlunda samma syn på sekulariseringens påverkan 

på religionsundervisningen men går i två olika linjer, Anders menar att elever tyckte att det 

var ointressant med religionsundervisning förut men i och med att det är mångreligiöst i 

klassrummen faller det mer naturligt för eleverna att förstå varför det finns 

religionsundervisning, medan Maria menar att på grund av sekulariseringen har elevernas 

kunskap om kristendomen avtagit och att det därmed blivit lika exotiskt som andra religioner. 

Utifrån detta kan vi göra en tolkning om att båda lärare verkar vara i konsensus om att 

eleverna hade mer kunskap i kristendomen förut men gör en annorlunda samtida tolkning där 

Maria menar att sekulariseringen bidragit till att elever är mer intresserade av 

kristendomsundervisning idag medan Anders menar att på grund av mångreligiositeten i 

klassrummet idag förstår elever bättre om varför de ska ha religionsundervisning. David anser 

också att eleverna hade mer kunskap om kristendomen förut och problematiserar dagens 

elevers okunskap om kristendomen främst i relation med andra religioner. Mikael upplever att 

sekulariseringen har bidragit till att elever inte intresserade av religionsundervisning. 

Samtliga lärare anser att elever hade mer kunskaper i kristendomen förut, men lärarna har 

olika uppfattningar om hur religionsundervisningen ser ut idag på grund av sekulariseringen. 

 

Mångkultur och mångreligiositet ger upphov till mer intresse hos de icke-

religiösa eleverna 

 

Maria menar att det idag finns nästan alla religioner representerade i klassrummen, och hon 

anser att det blir praktiskt att kunna fråga källan direkt, frågor som hur gör ni och varför, det 

finns många inriktningar inom religioner menar hon, till exempel sunni och shia och då blir 

det praktiskt att kunna fråga direkt på plats, så det inte bara blir skolboks exempel. Min 

följdfråga blev följande: 
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Lasha: ”Finns det mer intresse hos icke religiösa, nu när det finns religiositet i 

klassrummet?” 

Maria: ”Ja det skulle jag säga, man blir mer nyfiken på varandra. Jaha gör ni så och 

varför de och så vidare. Det är mycket öppnare nu då man kan ställa frågor till 

varandra utan att vara fördomsfull eller så, man ställer liksom frågor för att man är 

nyfiken istället för att ifrågasätta” 

 

Anders anser likt Maria att mångkulturalitet och mångreligiositet har var en stor resurs i 

klassrummet, han menar att det blivit mycket enklare att prata om religioner då det finns 

levande exempel i klassrummet. 

 

Analys 
 

Endast två av lärarna uttalade sig om hur det mångreligiösa klassrummet bidrar till en ökad 

förståelse av varför vi har religionsundervisning. Båda lärarna anser att det är enklare för de 

elever som inte är troende att förstå värdet av religionsundervisningen. Dessutom verkar båda 

lärarna dra nytta av att de religiösa eleverna kan dela med sig av sina religiösa erfarenheter 

inför klassen. 

 

Elever vill ha mer konfessionell undervisning 

 

Anders menar att det finns elever som efterfrågar om mer undervisning i sin egen religion, 

han menar att vissa elever kan fråga frågor som ”varför ska jag läsa om buddhism, jag är 

muslim?” och då är Anders tydlig med att detta handlar om religionskunskap och 

religionsvetenskap och inte om undervisning i deras religion och att de får göra det på sin 

egen tid. Skolan beblandar sig inte i vad folk tror, i klassrummet får elever tro på vad de vill 

för det är deras tro. Han menar att många elevers synsätt är begränsade och att de kan vara 

rädda för att öppna sina vyer och se på andra sätt, mycket beror på att de har fått det starkt 

hemifrån att det är det du ska tro på och det är det rätta, han avslutar sedan meningen med att 

säga att han sett det på både kristna, muslimer och buddhister. 
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Anders:  ”Men ibland vill elever ha det men mer om sin egen religion, de vill ha 

undervisning om sin egen tro”. 

 

Mikael upplever likt Anders att många elevers inställning till religion kommer från familjen. 

Han menar att många elever har ”skeva” uppfattningar om religion redan när de börjar i 

klassen, och det märks genom att elever har dessa åsikter trots att de inte haft så mycket 

religionsundervisning tidigare.  Detta menar han har påverkat eleverna och den allmänna 

jargongen som finns mellan elever om att religionsämnet inte är ett viktigt ämne, han tillägger 

att denna jargong även finns bland lärare som tycker att deras engelska eller matematik är 

viktigare än religion. Detta resulterar i många fall att eleverna blir ointresserade av 

religionsämnet, speciellt när man är lärare i en yrkesskola och har byggelever. 

Hans lösning på detta skulle vara att anknyta saker till eleverna på ett sätt som de förstår och 

tycker är roligt. Maria menar att det kommer mycket religion hemifrån men att hon anser det 

vara en tillgång snarare än ett problem. David menar däremot att det framförallt har blivit 

jobbigare att undervisa i islam då det finns individer som har en tydlig bild av vad islam är, 

och att likadana företeelser förekommer gentemot judendomen och att detta bidrar till 

främlingsfientligheten. Detta resulterar i att det blir svårare att undervisa i både islam och 

judendomen.  

Han byter sedan linje och börjar berätta om att när han undervisade på slutet av 80-talet hade 

han flera elever som var aktivt kristna, framförallt i pingstkyrkan, frikyrkan och baptister och 

att dessa delgav den kristna läran i klassrummet, detta ansågs vara något naturligt på den 

tiden. På min fråga om vad det kan bero på svarar han med att vetenskapen har tagit över och 

på grund av det anses det vara ”lite dumt att vara kristen”. Däremot menar han att det är 

accepterat att vara muslim eller jude, men att kalla sig kristen är tabubelagt. Därefter 

skuldbelägger han sekulariseringen och menar att det är orsaken till att kristna elever inte 

delar med sig av den kristna läran i klassrummet längre. 

 

David: ”Det var fullt naturligt att ha pingstvänner eller baptister i klassrummet, men 

nu finns de fortfarande i klassrummet men det är inget de säger.” 
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Sedan ställer jag en följdfråga om varför han tror att det är okej att vara muslim eller jude men 

inte kristen. Han svarar med att det är en fördom från eleverna om att de är uppfostrade så 

medan vi svenskar är fria, men att de får vara det för att de är uppfostrade på de sättet, och att 

de är muslimer för att deras föräldrar är muslimer. Efter en kort reflektion avslutar han 

meningen med att säga att dessa ungdomar inte har någon förankring i kyrkan eller någon 

religiös tradition och på grund av det gör dem sådana generaliseringar. 

 

Analys 
 

David menar att när han undervisade på 1980-talet var kristna elever mer öppna om sin tro 

och kunde delge sin kristna lära i klassrummet, men idag däremot finns det kristna elever men 

det är inget de delar med sig av. Detta beror bland annat på att det uppfattas dumt att vara 

kristen, i och med vetenskapen. Denna syn delar även Thurfjell (2016, s.183) som menar att 

många svenskar upplever att det kan vara pinsamt att vara kristen, många troende i gymnasiet 

stämplades som ”töntiga” och det var inget som utmärkte en i den sociala hierarkin. Det måste 

säkerligen finnas en koppling mellan påståenden ovan och Kittelmann Flensners (2015, s.287) 

etnografiska studie där det endast var 1 elev i 125 klassrum som valde att berätta om sin 

kristna tro trots att många elever talade om sig själva som kristna när de var i mindre grupper. 

Både Mikael och Anders anser att en del av elever har med sig mycket religion hemifrån. 

Båda pratar även om detta i negativa termer, att föräldrar strikt tvingar religion på sina barn 

och därför vill de inte undervisas i andra religioner, eller att elever har fördomar och åsikter 

som inte ingår i skolans riktlinjer. 

 

Eleverna har inte längre en enhetlig bas att utgå ifrån (kristendomen) 

 

David menar att eleverna tidigare var mer förankrade i kristendomen, de hade större förståelse 

och hade en kristen identitet som var viktig i möte med andra religioner och kulturer, men 

detta menar han har försvunnit med tiden då sekulariseringen varit så intensiv och förklarar 

sig med följande: 
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David: “För där har vi ytterligare problem med sekularisering. De saknar ett eget religiöst språk, 

det blir väldigt svart på vit allting, och då är sunni de snälla och shia de stygga. Och det här är ju 

ett jätteproblem. Och det hänger ju kvar sen irankriget på 70-talet, de är ju liksom inte ens födda 

då. De har alltså noll koll.  Det blir väldigt mycket ond och god, att i och med att de inte har en 

egen uppfattning, eller egna ben att stå på, att inte ha en kristendom identitet. Och då blir det att 

man måste lösa världen på det här egna sättet” 

 

Maria däremot ser en problematik i att det kan verka som att ateistiska elever blir exkluderade 

av den gemensamma religiösa tron. Hon menar att elever sätter sig i olika fack och att vissa 

fack är närmare varandra.  Hon upplever till exempel att kristna och muslimer har olika 

religioner men de är ändå de som ”tror” medan ateistiska elever tror inte alls vilket gör att 

kristna och muslimer har en större samhörighet då dem fortfarande tror på något men på olika 

sätt. Medan ateister inte tror på något alls och därför blir det en större gräns mellan ”de” och 

”de troende”. Hon menar att ateistiska elevers synsätt blir ”de som tror” och ”vi som inte tror” 

medan kristna och muslimer känner att ”vi tror” på olika saker men vi tror fortfarande. Det 

blir ett större gap mellan ateistiska elever och kristna och muslimer än gapet mellan kristna 

och muslimer. 

 

Mikael menar på att det kan vara mer vanligt med de som har muslimsk bakgrund att vara 

öppna med, och att det kan bero till en större del på rötterna och att man ska vara stolt över 

de. Han vidareutvecklar med att de inte har sin bakgrund i ett sekulariserat samhälle vilket gör 

att de kan prata om sin religion utan att någon egentligen bryr sig. Han drar en parallell till 

Sverige och menar att man här i Sverige inte pratar så mycket om sin religion, för man menar 

att det är upp till var och en. Det menar han beror på att individualismen är rotad i Sverige, att 

föräldrar uppfostrar sina barn till att ”ta hand om dig själv”, ”ta vara på dig själv” och ”skött 

dig”. Han tror att mycket har med uppfostringen att göra, men att det han säger är en stor 

generalisering då han inte kan tala för alla. 

 

Analys 
 

Samtliga lärare uppvisar en bild som kan tolkas i form av en upplevd uppdelning bland de 

religiösa och de icke religiösa.  
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Mikael pratar om individualismen i Sverige och om hur muslimska elever har lättare för att 

benämna sig som muslimer, vilket beror på att de är stolta över sina rötter och att det är mer 

accepterat att prata om religion där än i Sverige. I Kittelmann Flensners studie presenteras en 

bild av att inga kristna vågar dela med sig av sin tro i helklass, trots att många av de berättade 

om att de var aktivt kristna i flera smågrupps sammanhang. Men däremot menar hon att 

muslimer har lättare för att benämna sig själva som muslimer. Det finns ett tydligt samband 

här om att muslimer har lättare för att prata om sig själva som muslimer och kristna som inte 

vågar benämna sig själva som kristna trots att dem är det. 

En möjlig förklaring som Mikael lyfter upp är att det är sekulariserat och individualiserat i 

Sverige. Denna förklaring styrks av Sigurdson (2009, s.33) som redogör för individualismen i 

Sverige och menar att människornas religiositet i Europa tillhör det privata snarare än det 

institutionella. Den självständiga människan är verksam i sin relation till sitt eget liv och 

eftersöker att uttrycka sina unika drag som utmärker det egna subjektiva livet, han menar att 

denna ideal har influerat den västerländska människans syn. Marias upplevelser av att de 

troende elever har större samhörighet mellan varandra än i relation till de icke troende kan 

relateras till Davids påstående om att de saknar ett religiöst språk i möte med andra religioner.  

 

Slutord: 

Utifrån lärarnas uttalanden kan vi göra en tolkning av att det finns en upplevd uppdelning i 

klassrummen av de som saknar en religiös bakgrund och de som har en religiös bakgrund.  

 

Hur upplever lärare konfessionella diskussioner med elever? 
 

Konfessionella frågor och diskussioner är både resurser och problematiska 

 

Anders menar att han försöker använda de som resurser, det handlar mycket om identitet nu 

och eftersom att han själv inte har någon religiös identitet så får de dela med sig till sina 

klasskamrater istället, hur deras religion påverkar de. Man får då olika religioner och 

inriktningar på religion, till exempel på olika kristna, muslimska och sekulära varianter och de 

ger sin bild på hur religion påverkar deras vardag och hur det påverkar de. Dock menar han att 

det är inte alltid att de vill dela med sig. 
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Maria upplever att det kan bli problematiskt om det finns elever som är ”väldigt övertygade”, 

men att hon samtidigt är noga med att berätta om att alla får ha sin tro, och det är upp till en 

själv att tro på vad man vill så länge man inte skadar sig själv eller någon annan på grund av 

sin tro. Hon menar att man måste respektera att människor har olika tro, men minst lika 

viktigt är att kunna respektera människor som inte har en tro. Ibland får hon elever som kan 

vara ”väldigt övertygade” och då blir hon tvungen att bryta ner det och berätta om att det är 

vad du står för men att andra kanske tycker på ett annat sätt. När jag frågar om det brukar 

fungera svarar hon på följande sätt: 

 

”Ja för det mesta, men ibland kan det vara någon som står på sig och säger men såhär 

är det ju. Och då har man ju ofta klassen med sig på något sätt, liksom det är okej att 

du tror så men vi andra behöver inte tro så” 

 

På min fråga om konfessionella frågor från elever väljer David att berätta om en händelse i 

klassrummet. 

 

David: ”om vi tar bildförbudet inom islam och judendomen, då sa en shiamuslim att 

så är det inte alls inom islam” 

 

Och då förklarar David för mig att för shiamuslimer var bilden tillåtet på ett helt annat sätt, 

och då fick klassen in den informationen på ett naturligt sätt. Han menar att det ofta går att 

lyfta fram ur ett annat perspektiv, det som han snarare tycker är ”jättetråkigt” är att det är 

ingen som vill lyfta upp saker. 

Mikael menar att den enda erfarenheten han har av konfessionella frågor är att de har frågat 

honom om vart han kommer ifrån och vad han tror på. Eftersom att han vill förhålla sig 

objektivt svarar han med att han är sekulär humanist, och det svar menar han anknyter till vad 

som helst. Men han menar att om det skulle hända att en elev började prata om sin egen tro då 

skulle han låta eleven prata om sin tro, eftersom att det är bra för ett innehållsperspektiv och 

inte enbart utanför perspektiv. Det kan även ge fler nyanser av religion när man låter en 

person som är religiös att prata om sin religion, då känner sig eleven hörd men samtidigt tar 

även klassen del av vad eleven har att säga. 
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Analys 

 

Det finns en positiv bild av konfessionella diskussioner med elever bland lärarna, Anders 

exempelvis saknar själv en religiös identitet och ser det som en resurs när elever väljer att 

prata om sina erfarenheter kring sin egen religion, Maria upplever att det uppstår ett problem 

med elever som är väldigt troende och måste ingripa in för att poängtera att alla får tycka 

olika och man måste respektera det. Även här presenteras en problematik bland elever som är 

”väldigt troende” och elever som är inte icke troende. Då Maria måste gripa in och ”skydda” 

elever som inte har en religiös bakgrund och belysa att man måste respektera de som inte har 

en religiös tro heller. Tre av lärarna ser konfessionella diskussioner som positiva och en av 

lärarna tycker att det kan uppstå konflikter i klassrummet. 

 

Hur upplever lärare konfessionella diskussioner mellan elever? 

 

Att göra den distinkta skillnaden mellan vetenskap och tro 

 

 
Maria menar att det kan vara intressant att lyssna på diskussioner mellan elever men att det 

kan bli hetsigt ibland. Hon menar att hon använder sig av bikupediskussioner ifall elever 

diskuterar en fråga. Då får alla elever ha olika syn och det ska vara okej att ha olika syn. Hon 

brukar även be vissa grupper att lyfta upp sin fråga och diskutera i helklass och det brukar 

funka bra. Även om det kan bli hetsigt ibland brukar det till slut lösa sig ändå. 

På frågan om konfessionella diskussioner menar Mikael att han absolut låter elever ha en 

diskussion och debatt men att det skulle vara övervakat, absolut får man säga sina åsikter och 

vad man tycker men att man måste respektera varandra även om den andre inte tycker som er. 

Sedan menar han att han försöker förankra de här kunskaperna i debatten och fråga om vart 

eleven har hört eller läst om påståendet. På detta sätt kan man dividera kunskap och fördom åt 

varsitt håll. Han menar att han även har en annan metod för att påverka fördomar i dessa typer 

av diskussioner, nämligen genom att låta elever skriva ner sina fördomar innan de påbörjar ett 

område, och sedan efter prov återkomma till ämnet och låta eleverna berätta om de har samma 

fördomar som de hade innan de gjorde provet och fick undervisning. 
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Anders menar att han hanterar sådana typer av diskussioner genom att sätta de i vetenskapligt 

perspektiv, att sätta de i två fack, i tro och vetande. Han menar dock att det kan bli 

problematiskt ibland med elever som är väldigt övertygade. Till exempel menar han att om 

han går igenom evolutionsteorin kan någon elev säga att evolutionsteorin inte stämmer för 

min religion säger att det inte stämmer och då får han förklara för eleven ”att du tror det är så 

men du vet inte, för det är två olika saker” 

I dialogen nedan ser vi lärarens inställning och hur andra elever reagerar på konfessionella 

diskussioner 

Lasha: ”Men du har en neutral inställning när det gäller diskussioner mellan elever?” 

Anders: ”Ja men däremot får man liksom sätta ned foten ibland, det du säger är 

baserat helt på din tro, du kan inte skicka ut det som en universell sanning för alla, 

för det är det inte, det är helt baserat på din tro” 

Lasha: ”Hur hanterar andra elever det?” 

Anders: ” Ja […], ibland kan det bli hetsiga diskussioner” 

 

Anders fortsätter på samma spår och menar att de troende framförallt inte tar till sig av det 

som undervisas. Han menar att de kan skriva om evolutionsprov i naturkunskap och få bra 

betyg men inte ta till sig det på något sätt. I religionskunskap speciellt anser han att om man 

skrapar på ytan så kommer de riktiga värderingarna kvar. Han menar att elever som har olika 

sexuella läggningar i klassrummet kan få kommentarer som ” gud kommer straffa dig” och 

han frågar då sig själv om vad det är för värderingar som egentligen träder fram här. 

David ser på konfessionella diskussioner mellan elever som något positivt, han menar att 

religionskunskapen är en schabloniserad bild av religion och allt inom den. Och därmed blir 

dessa typer av diskussioner positiva för att eleverna delar med sig av sina traditioner, antingen 

kulturella eller familjära som visar att de gör ungefär på de sättet.  

 

Analys 
 

Samtliga lärare har en någorlunda positiv attityd till konfessionella diskussioner mellan 

elever, samtidigt upplever tre av lärarna att de har en förberedd strategi för hur de ska bemöta 

dessa typer av diskussioner och göra något konstruktivt av det. Det presenteras även en bild 
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av att konfessionella diskussioner kan vara problematiska och gå överstyr då lärare måste 

gripa in och poängerna betydelsen av att respektera varandra och belysa rättigheten av att få 

tänka på olika sätt. 

 

 

Hur upplever man som lärare att man själv har en livsåskådning men 

att undervisningen ska vara neutral? 

 

Objektivitet som en central punkt i lärarens uppfattning om sig själv och 

undervisningen 

 

David menar att han förstår att man inte kan agera hur man vill som lärare, att han inte kan 

frälsa folk i religionskunskap:  

David: ”Ju men det har jag lärt mig riktigt bra, och det som är lite poängen med att 

vara lärare i religionskunskap är att jag kan ju inte köra mitt race, för kör jag mitt 

race, då ska jag inte vara en lärare, speciellt i religionskunskap om jag liksom vill 

frälsa folk. Och då tycker jag religionskunskap ganska enkelt då jag måste ge en så 

pass nyanserad bild så att de kan uppnå de här kriterierna att de ska kunna se å ena 

sidan och den andra sidan” 

Anders upplever inte att han har några problem med att distansera sig, han berättar aldrig för 

sina elever vad han har för livsåskådning, även Mikael går i linje med David och Anders och 

hävdar att det är det enda rätta sättet för honom, detta för att han inte undervisar i teologi utan 

i religionskunskap, om han hade velat undervisa i sin egen livsåskådning hade han utbildat sig 

till det. Eftersom att han vill undervisa i religionskunskap är det viktigt för honom att förhålla 

sig objektivt. 

Maria menar att hon försöker vara objektiv egentligen till alla, på alla sätt, hon menar att hon 

alltid presenterar olika sätt som eleverna kan tänka på och försöka ge någon form av 

perspektiv på det ena och det andra. 

 

Analys 
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Lärarna i frågan om hur man hanterar undervisningen neutralt trots att man har en 

livsåskådning är tydligt ense om att objektivitet är en viktig faktor i ens roll som 

religionslärare. Man är tydlig med att det finns olika sätt att tänka och tycka och att man som 

lärare måste dela med sig av denna syn till eleverna. Det framkommer en bild av att lärarna 

har en objektiv förhållning i sin undervisning. Berglund (2014, s.181) menar dock att lärare 

själva är interaktiva deltagare i undervisningen och kan därmed inte vara objektiva till allt, det 

behövs mer utbildning i hur man som lärare ska förhålla sig objektivt i vad och hur man 

undervisar. 

Utifrån doktorandens erfarenheter efter sina fältstudier har vi sett en annan bild av 

religionskunskapsämnet, bland annat lärare som inte känner till andra högtider än de kristna, 

lärare som pratar om religion som ”tro” och präster som bjöds in för att prata om 

kristendomen när andra religioners representanter inte bjöds in för att prata om deras religion. 

(Berglund 2014, s.66).  Detta trots att religionskunskapsämnet ska vara icke konfessionell och 

objektiv. Frågan är om dessa lärare själva är medvetna om den konfessionella undervisningen  

 

Förtroendefråga när lärare delar med sig eller inte delar med sig av sin 

religiositet till eleverna 

 

Med två av lärarna kom vi tillsammans under intervjuns gång in på ifall man ska dela med 

sig av sin livsåskådning eller inte. 

 

Mikael menar att eftersom han har en blandad härkomst är det svårare för honom att övertyga 

elever om att han inte är muslim. 

Mikael: ”För att jag får frågan hela tiden, ”är du muslim”? Och de tänker, vill jag 

ens försöka lyssna på vad han har att säga om han är muslim. Jag har etnicitet från 

arabisk kultur men det ska inte definiera mig eller min kunskap” 

 

Han återanknyter till sekulariseringen och menar att just sekulariseringen också har en 

påverkande faktor då elever härifrån ifrågasätter hans kunskaper och lärande för att han inte 

ser ut som den normativa befolkningen, han menar att sekulariseringen är en del av denna 

problematik men att det också finns andra faktorer som bidrar till denna syn och tankesätt. 
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Anders upplever och belyser en annan problematik med härkomst och religion.  Han menar att 

det underlättar för honom att inte dela mig sig av sin livsåskådning då han upplever att hans 

lärarkollegor som är kristna eller muslimer hamnar i diskussioner med elever på grund av 

detta. Han upplever att vissa elever tar för givet att endast på grund av religiösa premisser är 

det legitimt för de att anta att en lärare ska ställa sig på deras sida i en diskussion, även om de 

inte gör det. Han menar att dessa lärare har en icke konfessionell och vetenskaplig syn på det 

hela och inte en religiös baserad syn. 

Anders:  ”Men elever förutsätter att, ”Jamen tror du samma så ska du stötta mig, 

jamen varför gör du inte det vi delar ju samma tro” så det blir en konstig situation 

för läraren. Som de egentligen inte har tänkt sig att det skulle bli överhuvudtaget” 

 

 

Analys  
 

Både Mikael och Anders anser att det finns en viss problematik i att dela med sig av sin 

livsåskådning men på två skilda sätt. Anders ser en problematik i att elever försöker dra 

fördelar av att läraren delar samma livsåskådning medan Mikael upplever att de ifrågasätter 

hans kunskap för att de antar att han är muslim. 
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Diskussion 
 

 

Mitt undersökningsresultat kan sammanfattas på följande sätt, de intervjuade lärarna upplever 

att eleverna tidigare hade någorlunda kunskaper om vad kristendom var, men att dessa 

kunskaper har försvunnit på grund av sekulariseringen. Detta har medfört komplikationer i 

religionsundervisningen både för elever och lärare. Bland annat är avsaknaden av en religiös 

identitet grunden för en splittring mellan de icke troende och de troende, det finns en större 

samhörighet mellan de elever som har en religiös bakgrund än med de elever som inte har en 

religiös bakgrund.  Det finns en tydlig uppdelning av eleverna, och lärarna uppvisar en bild av 

att konflikter mellan de icke troende och troende förekommer. 

Samtidigt uppvisar lärarna en bild av att de religiösa eleverna i klassrummet bidrar till en 

förståelse för de icke troende om varför det är viktigt med religionsundervisning. Men trots 

det upplever lärare att sekulariseringen har bidragit till att intresset för religionskunskapen har 

försvunnit. Speciellt elever som är icke troende ifrågasätter relevansen av 

religionsundervisningen då dem inte är religiösa, dock finns denna bild även hos de troende 

men då handlar det om att de troende elever vill ha undervisning i sin egen religion och inte 

en undervisning om andra religioner, en orsak som lyfts upp av lärarna är att de har fått det 

starkt hemifrån om att det är den religionen som gäller för dem.  Detta försvårar 

undervisningen för lärarna då vissa troende elever uppvisar en stark bild av vad deras religion 

är och hur det ska vara. 

Konfessionella diskussioner i klassrummet i allmänhet kan beskrivas både som negativ och 

positiv. Lärarna anser att det är något positivt som bidrar till en bättre förståelse när man har 

levande exempel och elever som delar med sig av sina erfarenheter men att det samtidigt kan 

uppstå problem när elever som är ”väldigt övertygade” kan inskränka på religionsfriheten 

bland de som är icke troende. Bland annat har det framkommit att troende elever hotar elever 

som har en annan sexuell läggning med att säga att gud kommer straffa dem. Med andra ord 

finns det fördelar och nackdelar med konfessionella diskussioner i klassrummet. 
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Samtliga lärare är väl medvetna om att de måste hålla religionsundervisningen objektiv och 

påstå att de upplever inga problem med att distansera sig från sin egna livsåskådning, dock är 

dessa lärare interaktiva deltagare i undervisningen och kan därmed inte vara neutrala inför alla 

möjliga händelser i klassrummet. 

Jag är medveten om att det inte går att generalisera utifrån vad några lärare har sagt om 

ämnet, snarare handlar det om att ge en inblick i hur lärare upplever relationen mellan 

religionsundervisning och sekularisering. Jag är även medveten på att lärarnas svar kan 

variera beroende på vem dem pratar med eller vilken miljö dem befinner sig i, detta är endast 

en ögonblicksbild och det kan variera från situation till situation.  

Social konstruktivismen hävdar att vi människors formas av de begrepp och förståelser som vi 

tillsammans konstruerar i samhället. Detta är en uppsats som ger en inblick i lärares 

upplevelser av begreppet sekularisering och förståelsen av den i ett klassrum mellan lärare 

och elever. 

En intressant tanke för vidare forskning är att göra samma undersökning med ett etnografisk 

studie, där man som forskare observerar kring dessa ämnen i klassrumsmiljö. Att man endast 

observerar objektivt.  
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