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Abstract  

The aim of this study is to examine high school students’ perceptions of Christianity, 

Islam and their followers. This is performed with the purpose of raising awareness of 

students’ authentic understandings of religion – so that their perceptions, and 

perhaps prejudices, could actively and effectively be addressed during school hours. 

The data was collected through interviews in focus groups, where a total of 10 

students were asked questions about their perceptions of Christianity and Islam. The 

results show that a majority of the students have a negative attitude towards 

traditional religious beliefs in general, and that most them, consequently, have strong 

preconceptions regarding both Christians and Muslims. However, the findings 

display that there are some evident differences between the ways students view 

Christian and Islamic faith. These dissimilarities mainly seem to revolve around the 

idea that Christians typically are born within “rational and modern societies” – and 

therefore “should know better” than to believe in God. In contrast, there is a strong 

notion that Muslims generally are born in “less fortunate societies”, and thus cannot 

be held accountable for their “illogical” beliefs. The study concludes that there is an 

alarming need for schools to pay attention to, and thereafter challenge, students’ 

religious preconceptions.  
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1. Inledning  
 

”DET FINNS INGEN SKILLNAD MELLAN DE SOM TROR PÅ GUD, 
OCH DE SOM TROR PÅ TOMTEN”.  

(JONATHAN, 16 ÅR).  
 

Konflikter, förtryck och krig i världen har i många år bidragit till att människor sökt 

skydd runt om i Europa. Det moderna svenska samhället präglas således av en bred 

mångfald, och har kommit att bli en plats där miljontals människor med olika 

bakgrunder, kulturer och livsåskådningar behöver kunna samexistera fredligt sida vid 

sida. Under 2015 nådde invandringen till Sverige dessutom rekordsiffror, vilket har 

medfört att det idag finns ett växande behov av att främja ömsesidig förståelse och 

respekt människor emellan. 

Sverige brukar ofta betraktas som ett högst tolerant land, dock visar nationella 

mätningar att en stor andel svenskar har en negativ inställning till flera av de 

religioner som just nu breder ut sig i landet. Till exempel är mer än hälften av alla 

svenskar negativt inställda till landets numera näst största religion, närmare bestämt 

islam (Weibull, 2015:3). Dessutom påvisar samma mätningar att ett växande antal 

svenskar numera har en negativ inställning även till den traditionellt dominerande 

religionen i landet, det vill säga kristendomen. Denna kritiska inställning till 

traditionell religiös tro har dessutom visat sig vara särskilt stark bland dagens 

ungdomar (ibid). Så, varifrån kommer då dessa negativa inställningar, och vilka 

uppfattningar – eller kanske till och med fördomar – grundar de sig på? 

Religionsforskaren Björn Falkevall (1995:8) menar att ungdomar högst troligen 

redan skapat sig en uppfattning om olika religioner långt innan de möter dem i 

undervisningen. Detta genererar därmed stora krav på skolan, samt inte minst på hur 

religionsundervisningen utformas. För att på ett effektivt sätt kunna bemöta elevers 

föreställningar och fördomar under lektionstid, är det därmed högst angeläget att ta 

reda på vilka uppfattningar om olika religioner de faktiskt har. Föreliggande 

intervjuundersökning ämnar att göra just detta. För att möjliggöra studien med 

hänsyn till den snäva tidsram som funnits till förfogande, har en avgränsning gjorts 

till de två just nu största religionerna i Sverige, med andra ord kristendomen och 

islam.  
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1.1. Syfte och frågeställning  

Syftet med studien har varit att ta reda vilka uppfattningar om kristendomen, islam 

och dess utövare dagens gymnasieelever har, samt mot vilken bakgrund dessa 

föreställningar skulle kunna ha skapats. Utgångspunkt för studien har varit ett 

antagande om att mer synlighet behöver skapas kring de förutfattade meningar elever 

idag bär med sig in i klassrummet, för att därigenom kunna forma undervisningen på 

ett vis som – i enlighet med skolans styrdokument– effektivt främjar förståelse för 

människors religiösa och kulturella olikheter (Skolverket, 2011a). 

 För att uppnå syftet ämnar jag att besvara följande frågeställningar: 

 Vilka uppfattningar om kristendomen/islam och dess utövare har eleverna? 

Vad baserar de, enligt egna utsagor, dessa på? 

 

 Vilka likheter och skillnader kan upptäckas i elevernas uppfattningar om 

religionerna och dess utövare?  

 

1.2.  Uppsatsens disposition  

Inledningsvis presenteras ett bakgrundsavsnitt som lyfter relationer till 

sekularisering, mångkultur och mångreligiositet som förekommer inom samhället. I 

syfte att påvisa skolans roll när det kommer till elevers uppfattningar om religion, 

presenteras även utvalda delar ur gymnasieskolans styrdokument. Därefter följer en 

översikt av tidigare forskning, vilken behandlar både övergripande nationella resultat 

som framkommit angående svenskars uppfattningar om olika religioner, samt även 

mer specifika resultat beträffande just elevers uppfattningar. I avsnitten därpå 

redovisas den metod och teori som nyttjats för att genomföra undersökningen. 

Sedermera rapporteras studiens samlade resultat, samt därtill även en analys av 

dessa. Avslutningsvis sammanfattas studien och ger förslag på vidare 

forskningsfrågor.   
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1.3.1. Bakgrund: Det sekulariserade Sverige  

I syfte att skapa större förståelse för studiens problemområde, presenteras nedan ett 

kort avsnitt om vad begreppet sekularisering betyder, samt på vilka sätt denna 

process tar sig uttryck i Sverige. Detta behandlas främst då sekularisering är 

någonting som genomsyrar hela det svenska samhället, och därmed inte minst blir av 

betydelse när det kommer till elevers uppfattningar om olika religioner. 

Från och med 1500-talet och ungefär femhundra år framåt var Sverige officiellt ett 

lutherskt-protestantiskt land, och Svenska kyrkan var styrande statskyrka. År 1951 

infördes religionsfrihet i landet, vilket gav svenska medborgare rätten att fritt gå ur 

Svenska kyrkan, samt rätten att helt avstå att tillhöra ett samfund. År 2000 

separerades kyrkan från staten, och Sverige har sedan dess räknats som ett 

sekulariserat land (Gustafsson, 2000:98ff). Begreppet ”sekularisering” kan 

definieras på olika sätt, men brukar främst användas för att beskriva att religion 

förlorar betydelse i ett samhälle (NE, 2017). I Sverige kommer detta till uttryck 

igenom att kyrkan inte längre bestämmer över ting som till exempel skolans 

verksamhet, eller landets lagstiftning. I tillägg brukar sekulariseringsbegreppet även 

åsyfta att religionen, i Sveriges fall kristendomen, förlorar betydelse i människors liv 

(ibid). I enlighet med detta påvisar det globala forskarnätverket World Value Survey 

(2017) att Sveriges befolkning är ett av världens minst religiösa folk. Nationella 

undersökningar visar emellertid att många svenskar faktiskt har en tro på andliga 

krafter – dock är denna tro oftast separerad ifrån kristendomens traditionella 

gudsbild (Lövheim och Bromander, 2012:183). Detta brukar bland annat betraktas 

som en effekt av den moderna människans absoluta tro på vetenskapen, vilken inte 

sällan anses vara svårförenlig med en tro på Gud (Andersson och Sander, 2015:33).  

Nämnas kan också att sekulariseringen i Sverige brukar betraktas som en slags 

”moderniseringsprocess”, då det ofta är unga, högutbildade personer boende i 

storstäder som är de främsta kritikerna till kristen tro. En vanlig föreställning bland 

ungdomar är till exempel att en traditionell gudsbild står i direkt motsättning till en 

modern världsbild (Weibull, 2015:3).  
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1.3.2. Bakgrund: Det mångkulturella och mångreligiösa Sverige  

Nedan följer en kort genomgång av vad ett mångkulturellt och mångreligiöst 

samhälle innebär, samt lyfts även olika inställningar till hur dessa företeelser 

påverkar det svenska samhället. Detta behandlas främst då även mångkultur och 

mångreligiositet är ting som genomsyrar det svenska samhällslivet, samt därmed blir 

av relevans när det kommer till elevers uppfattningar om religion.  

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, vilket innebär att människor med olika 

kulturella influenser utgör och bygger upp samhällsstrukturen (Exposkola, 2016).  

Detta är en följd av att människor, särskilt under de senaste 70 åren, valt att flytta till 

Sverige för att arbeta, eller för att söka skydd från krig och annan förödelse i sina 

hemländer. Detta har på så vis medfört att en stor mängd nya kulturer, levnadssätt 

och religioner har fått utbredning i landet. Till exempel har en rad hinduiska och 

buddhistiska tempel inrättats, samt har islam kommit att bli Sveriges största religion 

efter kristendomen (ibid). Således är Sverige ett mångreligiöst land, vilket helt enkelt 

innebär att det numera finns en mängd olika religioner och livsåskådningar i landet. I 

koppling till detta menar religionsforskarna Daniel Andersson och Åke Sander 

(2015:17–20) att Sverige är det land som förändrats allra mest till följd av de senaste 

åren av migration och globalisering. De menar att inslag från olika kulturella och 

religiösa traditioner har kommit att bli någonting som numera omger och 

genomsyrar hela det svenska samhället. Tidigare var andra religioner än 

kristendomen, samt andra kulturer än den svenska, snarare någonting man läste om i 

böcker eller på sin höjd kunde stöta på under resor (ibid). Detta har bidragit till att 

religion och kultur har kommit att bli högt omdiskuterade ämnen i den offentliga 

samhällsdebatten. Bland annat brukar det föras livliga diskussioner kring huruvida 

det mångkulturella och mångreligiösa samhället för med sig positiva effekter eller 

inte. Det ena lägret menar att mångfalden bidrar till att samhället utvecklas till det 

bättre – att människor helt enkelt kan dra nytta av sina olika kunskaper och 

erfarenheter, och på så vis föra samhällsutvecklingen framåt. I motsats till detta 

menar det andra lägret att mångkultur och religiös mångfald är någonting som hotar 

”svenskheten” och den ”svenska kulturen”. De menar att en förutsättning för att ett 

land ska fungera väl är att befolkningen har samma kultur, etnicitet och talar samma 

språk (Exposkola, 2016). En grupp som starkt för sistnämnda argument är det 
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politiska partiet Sverigedemokraterna, vilket är Sveriges numera tredje största 

riksdagsparti (Statistiska centralbyrån, 2016b).   

1.3.3. Vad säger skolans styrdokument? 

Följande stycke en sammanfattning av relevanta delar ur skolans värdegrund, samt 

kursplanen för Religionskunskap 1. Detta syftar främst till att understryka det stora 

ansvar skolan faktiskt har när det kommer till att främja acceptans och tolerans 

mellan människor, vilket därmed ytterligare motiverar varför problematiken som 

lyfts i denna studie är av stor vikt.  

I skolans värdegrund fastställs redan i första stycket att utbildningen ska förmedla 

respekt och förståelse för andra människor och deras levnadssätt. Vidare beskrivs att 

skolan ska gestalta värden som värnar om alla människors likavärde, ömsesidig 

respekt och solidaritet. Det förklaras att diskriminering på grund av egenskaper så 

som etnisk tillhörighet och religionsuppfattning aktivt ska motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser. Vid upprepade tillfällen nämns även att skolan är – och ska vara – en 

social och kulturell mötesplats, och därför har ett stort ansvar när det kommer till att 

stärka elevers förmåga att förstå och leva sig in i andras livsvillkor och värderingar 

(Skolverket, 2011a).  

I läroplanen för den gymnasiala kursen Religionskunskap 1, anges i syftet att 

undervisningen ska leda till att elever utvecklar respekt och förståelse för olika sätt 

att tänka och leva. Undervisningen ska också ta sin utgångspunkt i en samhällssyn 

som präglas av öppenhet och respekt för religiös och kulturell mångfald. Vidare 

beskrivs att undervisningen ska leda till att elever breddar, fördjupar och utvecklar 

kunskaper om religioner, livsåskådningar och olika etiska förhållningssätt. 

Undervisningen ska dessutom utformas på ett vis som motverkar fördomar mot olika 

religioner och dess utövare, samt ska den också behandla olika uppfattningar mellan 

religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten (Skolverket, 2011b). 

Som vi kan se i ovanstående paragrafer har skolan, och alla som arbetar inom dess 

verksamhet, ett tämligen stort ansvar när det kommer till att främja ömsesidig 

förståelse och tolerans för människors religiösa och kulturella skiljaktigheter. En 

utgångspunkt för studien har således varit att detta bäst kan göras genom att först ta 

reda på vad det är elever från början inte visar förståelse, acceptans eller tolerans för. 
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2. Tidigare forskning 
 

Avsikten med följande avsnitt är att ge en överblick av de studier som tidigare gjorts 

inom området, och därigenom placera föreliggande studie i ett sammanhang. Först 

presenteras forskningsresultat angående människors inställningar till olika religioner 

på nationell nivå, vilket efterföljs av en genomgång av studier gjorda på specifikt 

skolelevers inställningar, attityder och uppfattningar. Litteraturen som lyfts är en 

sammanställning av de för frågeställningen viktigaste undersökningar och teman.   

2.1. Svenskars inställning till världsreligionerna   

Det fanns länge mycket få studier gjorda på hur människor i Sverige uppfattar olika 

religioner och religiösa grupper. Mot bakgrund av detta genomförde Samhälle 

Opinion Medier-institutet (SOM) vid Göteborgs universitet 2005 en omfattande 

nationell undersökning med fokus på svenskars generella inställning till de fem 

världsreligionerna: judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och buddhismen 

(Weibull, 2016:3). Detta genomfördes som ett av flera olika perspektiv på samhällets 

pågående globalisering. Informanterna fick i denna undersökning i uppgift att 

värdera sin inställning till samtliga världsreligioner på en skala från 1-10, där 1 

innebar ”mycket negativ”, 5 ”neutral”, och 10 ”mycket positiv”. Samma mätning 

genomfördes även år 2011 och 2015, i syfte att pröva vilka förändringar som skett i 

människors uppfattningar och inställningar till världsreligionerna över tid (ibid).  

Samtliga tre undersökningar påvisade samma rangordning bland religionerna, med 

kristendomen som mest populär. Därefter kom buddhismen, följt av hinduismen, och 

sedan judendomen. Sämst inställning hade, och har fortfarande, svenskarna till islam 

(Weibull, 2016:6-7).  

Forskningsledaren Lennart Weibull poängterar emellertid att en klar majoritet 

svenskar under mätningen 2015 värderade sin inställning till samtliga 

världsreligioner någonstans mellan siffrorna 1-5, alltså någonstans mellan ”mycket 

negativ” och ”neutral”. Till exempel värderade endast omkring 40 % av svenskarna 

sin inställning till kristendomen med siffran 5 eller mer. Detta är en markant 

nedgång i antalet personer som är positiva till kristendomen sedan mätningarna 

2005 (ibid). Detta minskade opinionsstöd för kristendomen bekräftas av en studie 

genomförd av religionshistorikern David Thurfjell, i vilken han intervjuat ett 
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hundratal svenskar om deras attityder till religion. I denna undersökning påvisas att 

en stor andel svenskar upplever sig ha en öppenhet inför andlighet och religiositet, 

men majoriteten väljer att inte kalla sig kristna då det känns både ”främmande” och 

”pinsamt (Thurfjell, 2015:77).  

När det kommer till islam värderade endast 7 % av respondenterna under SOM- 

mätningen 2015 sin inställning till islam som positiv (siffran 6 eller mer), och hela 53 

% värderade sin inställning som negativ (siffrorna 1-4) (Weibull, 2016:7).  

 

2.2. Elevers inställningar, uppfattningar och attityder till religion 

I den religionsvetenskapliga doktorsavhandlingen Religious Education in 

Contemporary Pluralistic Sweden av Karin Kittelmann Flenser (2015), undersöks 

hur svenska gymnasieelever och lärare samtalar kring religion när religionsämnet 

står på schemat. Genom att observera 13 religionslärare, samt 24 olika klasser under 

ett års tid, gjorde författaren upptäckten att religiositet ofta framställs som oförenligt 

med modernitet och rationalitet. Kittelmann Flenser menar att både lärare och elever 

ofta intar en ickereligiös, ateistisk och till viss del kritisk position, vilket idag tycks 

betraktas som ett neutralt och ”normalt” förhållningssätt till religion. Hon hävdar att 

samtliga religioner verkar förknippas med en förfluten tid då människor inte visste 

bättre, samt att detta leder till ett mycket tydligt ”Vi och Dem”-tänk. Kittelmann 

Flenser kommer till slutsatsen att det blir svårt att nå de mål i religionskunskapen 

som handlar om förståelse och respekt för människor med olika uppfattningar och 

bakgrunder, om vi fortsätter att med att avfärda religiösa människor som 

bakåtsträvande. Hon menar att svenskars sekulära vis att prata om religion gör det 

svårt att förbereda elever för en framtid i ett mångkulturellt och mångreligiöst 

samhälle. Avslutningsvis konkluderas att lärare behöver bli mer medvetna om hur de 

pratar om religion och religiösa människor, för att på så vis bidra med ett 

samtalsklimat som präglas av större acceptans och tolerans för människors religiösa 

och kulturella olikheter. 

Liknande slutsatser dras i studien Tolkningar, förhandlingar och tystnader av 

religionsforskaren Kerstin Von Brömssen (2003). I denna undersökning utforskas 

elevers diskursiva konstruktioner av sin egen och andras religion. Undersökningen 

genomfördes via intervjuer av högstadieelever i en multietnisk miljö, och ämnade att 
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belysa hur elever pratar om sin egen och andras religion, samt på vilka sätt de 

betraktade skolans mångkulturalitet. Resultaten påvisade en klar skillnad i hur elever 

med svensk bakgrund och hur elever med annan etnicitet betraktade religion och 

religiositet i största allmänhet. Eleverna med svensk bakgrund uppvisade ett generellt 

svagt intresse för att lära sig om olika religioner och kulturer, medan de andra 

eleverna påvisade ett bredare intresse samt en djupare kunskap om skilda religioner 

och dess utövare. I likhet med Kittelmann Flenser (2015) hävdar Von Brömssen att 

elevers sätt att prata präglades av en tydlig andrafiering av olika grupper, d.v.s. ett 

utpräglat ”Vi och Dem”-tänk. Bland annat var det vanligt förekommande att elever 

under intervjuerna talade om sina klasskompisar igenom att kategorisera dem som 

t.ex. ”invandrarna”, ”albanerna”, ”muslimerna” eller ”svenskarna”. Detta menar Von 

Brömssen gjordes med en påfallande naturlighet och självklarhet, vilket i sin tur leder 

upp till hennes slutsats om att skolan behöver arbeta än mer aktivt när det kommer 

till att inkludera alla elever i en enhetlig gemenskap. Hon menar dessutom att det är 

upp till skolan och undervisningen att finna strategier som kan förena eleverna trots 

deras skilda bakgrunder och hemkulturer. 

Religionsprofessorn Marie Von der Lippe genomförde 2011 studien Youth, Religion 

and Diversity, A qualitative study of young people’s talk about religion in a secular 

and plural society: A Norwegian case, vilket är en av flera artiklar som bygger på 

empiriska undersökningar inom ramen för det europeiska forskningsprojektet 

REDCo; Religion in Education. Fokus för Von der Lippes studie var hur norska 

elever i åldrarna 13-15 konverserar kring religion och religiositet i ett både sekulärt 

och mångkulturellt samhälle. Resultaten påvisade att eleverna främst 

sammankopplade religiös och kulturell mångfald med islam och muslimer. I sin tur 

kopplades därefter islam och muslimer till ting som självmordsbombningar, 

kvinnoförtryck och terrorattentat. Von der Lippe menar att detta bör betraktas som 

en effekt av det faktum att islam är den religion som är mest omdiskuterad i den 

offentliga samhällsdebatten. Vidare menar hon att islam ofta framställs i media som 

en slags typdefinition av det som är ”annorlunda”, och som en slags motbild till 

människor i västvärlden. Återkommande i studien är just media-perspektivets 

betydelse för hur elever uttrycker sig om religion, främst då Von der Lippe ser media 

som den huvudsakliga påverkansfaktorn till hur unga människors förståelse av 

religionsfrågor ser ut. Vidare hävdar hon även att hon observerat en tendens hos 

elever att frångå det ämne religionsläraren introducerat, och istället föra samtalet in 
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på en diskussion om islam. Dessa situationer, där läraren oftast står oförberedd, 

resulterar i att elevernas fördomar och felaktiga uppfattningar får förbli obemötta 

eller oemotsagda, menar Von der Lippe. Sammanfattningsvis menar hon således att 

elever påverkas starkt av den bild av religioner som porträtteras av media, samt att 

skolor och lärare behöver anpassa sin undervisning därefter. Hon hävdar att det 

måste ske ett synlig- samt medvetandegörande när det kommer till de fördomar och 

felaktiga uppfattningar som dagens unga, möjligen omedvetet, bär runt på. I likhet 

med Kittelmann Flenser (2015) och Von Brömssen (2003) understryks avslutningsvis 

även i denna studie att skolan behöver finna strategier för att på ett än mer effektivt 

sätt främja tolerans och acceptans för människors kulturella och religiösa olikheter.  

Liknande uppfattningar framhävs även i religionsforskaren Falkevalls (1995) rapport: 

Hur formas undervisning? En studie av lärares tänkande om sitt handlande inom 

skolämnet religionskunskap, samt den amerikanske religionsprofessorn James R. 

Moores (2009) artikel: Why Religious Education Matters: The Role of Islam in 

Multicultural Education. Falkevalls studie genomfördes via samtalsintervjuer med 

ett tjugotal lärare, och syftade till att kartlägga deras sätt att tänka kring sin 

religionsundervisning. Falkevall skriver att många lärare upplever att medias 

framställning av religioner, allra främst islam, är någonting som starkt påverkar hur 

religionsundervisningen tar form i skolan. Falkevall beskriver att muslimer ofta 

framställs som våldsamma och hotfulla i olika medier, vilket bidrar till en negativ 

uppfattning hos dagens ungdomar, som de sedan bär med sig in i klassrummen. I 

samstämmighet med detta menar även Moore att islam är en religion vars rykte är 

starkt färgat av medias framställningar. Moore hävdar att islam är en missförstådd 

religion som ofta porträtteras som ett allmänt hot mot den västerländska 

civilisationen. Detta menar han ställer stora krav på hur undervisningen i skolan 

utformas. Moore, i likhet med flera av ovannämnda forskare, understryker särskilt att 

skolan behöver god religionsundervisning som aktivt arbetar för att utmana 

stereotypa uppfattningar och fördomar. Han menar att undervisningen först då kan 

leda till förståelse, tolerans och acceptans människor emellan. 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Gällande resultaten på övergripande nationell nivå kan fastställas att islam är den 

religion flest svenskar har en negativ inställning till, samt att kristendomen har 

tappat kraftigt i opinionsstöd de senaste 10 åren. Angående undersökningarna på 

elevnivå, tycks alla forskare överens om att skolan behöver hitta bättre fungerande 

strategier för att skapa förståelse och acceptans för människors religiösa och 

kulturella olikheter. Detta understryks i samtliga fall, oavsett om resultaten påvisar 

att elevers negativitet är riktad mot traditionell religiös tro i största allmänhet, eller 

mot mer specifika religioner. Nämnas bör också att i de fall elevers uppfattningar om 

specifika religioner undersöks, handlar dessa i samtliga fall enbart om islam. Med 

andra ord verkar det finnas påfallande lite forskning angående elevers uppfattningar 

om kristendomen, vilket i sin tur kan indikera var föreliggande studie potentiellt kan 

fylla en lucka.  
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3. Metod   
 

Följande avsnitt är en beskrivning av hur intervjustudien i föreliggande fall har 

utförts. Här skildras inledningsvis en redogörelse av undersökningens deltagare, 

datainsamlingsmetod, och genomförande. Sedermera presenteras även de etiska 

överväganden som gjorts, samt avslutningsvis en kritisk diskussion kring valet av 

metod.  

3.1. Deltagare 

I föreliggande studie har totalt tio gymnasieelever deltagit. Eleverna kommer ifrån 

två olika klasser, men går på samma skola och studerar samma teoretiska inriktning. 

Skolan ifråga är en kommunal gymnasieskola i södra Sverige, med en omfattning på 

ungefär 1000 elever och 200 anställda. Samtliga av de tio deltagande eleverna går 

första året på gymnasiet, är 16 år gamla, samt kommer att påbörja kursen 

Religionskunskap 1 under nästkommande termin. Dessa elever handplockades, på 

min förfrågan, av sina respektive mentorer. Detta för att minimera risken av att 

intervjusamtalen inte skulle generera någon information till följd av att 

informanterna inte vågat, eller velat, uttrycka sina tankar. Kriteriet för att bli ”utvald” 

var således endast att vara öppen för diskussion, samt vara orädd för att uttrycka sina 

tankar kring religion. Bland de tio frivilliga elever som valdes ut fanns totalt åtta 

pojkar och två flickor. Denna ojämna könsfördelning berodde på det faktum att det 

fanns en övervägande majoritet pojkar i bägge klasserna. I tillägg kan även nämnas 

att samtliga deltagande elever var födda och uppvuxna i Sverige, och utgjorde sålunda 

en heterogen elevgrupp i etnisk och kulturell bemärkelse. Detta var emellertid 

ingenting som efterfrågades av mig som forskningsledare, utan var ett slumpmässigt 

utfall som kan antas bero på att skolan i fråga har en relativt låg andel 

utomlandsfödda.   
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3.2. Kvalitativ datainsamlingsmetod– fokusgruppsintervju  

Patel och Davidsson (2011:48) menar att studier som undersöker abstrakta ting, så 

som t.ex. uppfattningar och tankar, med fördel kan anta en kvalitativ metodansats. I 

en kvalitativ undersökning är tolkningen central, och syftar till att beskriva och förstå 

särskilda fenomen så som just människors attityder, idéer, uppfattningar och 

handlingar. I en kvalitativ forskningssituation befinner sig forskaren själv i den 

sociala kontext som analyseras, och samlar data genom att helt enkelt tolka det som 

sker (ibid). Mot bakgrund av detta blev den valda metoden i föreliggande studie 

intervjuer, närmare bestämt fokusgruppsintervjuer, vilket är en 

undersökningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion i form av ett öppet 

samtal. Under ett fokusgruppssamtal konverserar och utbyter undersökningens 

deltagare tankar och idéer om ett särskilt tema som bestäms av forskaren. Öppna 

frågor ställs då till hela gruppen, i syfte att uppmuntra till diskussion (Wibeck 

2002:33). En risk med gruppintervjuer är att det kan uppstå grupptryck, eller ett 

slags ”group-think” där endast ett sätt att tycka blir accepterat (ibid). Detta visade sig 

dock inte bli ett problem, utan diskussionerna bedömdes flyta på bra med många 

olika intressanta tankar och infallsvinklar.  

Nämnas bör också att även lärarintervjuer genomfördes, men valdes bort vid 

sammanställandet av uppsatsen på grund av en något förändrad frågeställning under 

arbetets gång. Istället blev min förhoppning att kunna komplettera 

elevgruppintervjuerna med några enskilda elev-intervjuer, detta visade sig dock inte 

bli möjligt då ansvarig skolpersonal inte ansåg att det fanns tid för fler 

intervjutillfällen. 
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3.3. Genomförande  

När fokusgrupper används som metod, menar Wibeck (2002) att forskaren bör ta 

noga hänsyn till planering och rekrytering, samt diskussionsledning och analys. 

Nedan följer en redogörelse för hur detta har genomförts. 

3.3.1. Planering och rekrytering  

I inledningsskedet av arbetet genomfördes en översiktlig planering av vad som skulle 

undersökas och hur det skulle genomföras, med hänsyn till studiens syfte och mål. 

När problemområdet väl var framtaget och inringat, blev det därmed aktuellt att 

påbörja rekryteringen av deltagare. I samband med detta kontaktade jag totalt fyra 

(för mig sedan tidigare bekanta) lärare via mail. I detta mail förklarade jag kortfattat 

vad min undersökning skulle komma att gå ut på, samt ställde frågan huruvida de 

kunde tänka sig att låta några av sina förstaårselever delta. Det kommunicerades 

även att intervjuerna skulle komma att spelas in. Inom kort fick jag positiva svar ifrån 

två lärare, och det bestämdes därefter att lärarna själva skulle välja ut fem elever 

vardera bland de frivilliga i sin mentorsklass. Således hade jag därmed rekryterat tio 

gymnasieelever, som ännu inte påbörjat den gymnasiala kursen Religionskunskap 1.  

Intervjuerna började därefter med att deltagarna delades in i två lika stora grupper 

baserat på klasstillhörighet. Denna indelning gjordes främst i hopp om att eleverna 

skulle våga prata mer öppet och sanningsenligt i en situation där de var välbekanta 

med de andra deltagarna. Gruppintervjuerna pågick sedan i ungefär 45 minuter 

vardera.  

3.3.2. Diskussionsledning och analys 

När det kommer till genomförandet av diskussionsledningen, beaktades här vilken 

roll jag själv skulle inta som moderator under intervjuernas gång. I mitt fall, då syftet 

var att upptäcka elevers (så långt det är möjligt) sanna och spontana uppfattningar, 

ville jag påverka och leda samtalet så lite som möjligt. Detta underströks även 

flertalet gånger för informanterna innan intervjuerna påbörjades. Mot bakgrund av 

detta valde jag således att inta en passiv diskussionsledarroll. Detta innebar att jag 

ställde diskussionsfrågor, men höll mig därefter i bakgrunden och lät deltagarna 

samtala fritt. En risk med detta menar Wibeck (2002:44) är att samtalen lätt blir 

oorganiserade, och diskussionen därmed riskerar att hamna på sidospår. Med hänsyn 
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till detta gick jag in och styrde samtalet tillbaka mot undersökningsområdet i de fall 

jag ansåg att diskussionen hamnade för långt bort ifrån ämnet. I det fjärde och 

slutgiltiga stadiet, det vill säga analysstadiet, tolkades och analyserades den 

information som framkom under intervjuerna. Tolkning och analys genomfördes i 

form av anteckningar under samtalens gång, samt i efterhand igenom att 

inspelningarna lyssnades igenom, sammanställdes och transkriberades.  

 

 

3.4. Diskussionsfrågor 

I avsnittet som följer presenteras de frågor som togs upp under de två intervjuerna. 

Frågorna för diskussion har formulerats utifrån studiens frågeställningar, och har 

därmed fokuserat på: 1) elevers uppfattning om religionerna, och 2) elevers 

uppfattningar om religionernas utövare, samt vad de baserar dessa uppfattningar på. 

Samtliga frågor utformades med hänsyn till Patel och Davidssons (2011:74) 

rekommendationer för intervjufrågor. Dessa författare menar att det krävs att 

frågorna som ställs inte ska gå att besvara endast med ”ja” eller ”nej”, samt att de inte 

heller ska vara ledande (ibid). Nämnas kan också att religionerna avhandlades var för 

sig; första delen av intervjun diskuterades kristendomen, och andra delen islam. 

Diskussionsteman och tillhörande frågor: 

1. Elevers uppfattningar om kristendomen/islam 

 Vad är det första du tänker på när du hör ordet kristendomen/islam?  

 Vad är kristendomen/islam för typ av religion, vad står den för?  

 Var upplever du att du har fått din bild av kristendomen/islam ifrån?(T.ex. 
skolan, media, annat?) 
 

2. Elevers uppfattningar om kristendomens/islams utövare 

 Vilka egenskaper förknippar du med en kristna/muslimer? Finns det några 
särskilda karaktärsdrag du associerar med dessa personer? 

 Vad baserar du din uppfattning på? (T.ex. kunskaper, känsla, möten med 
kristna/muslimer?) 
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3.5. Etiska överväganden  

När det kommer till genomförandet av forskningsstudier finns det krav på att skydda 

deltagarnas identitet, så väl som integritet. Dessa krav kan konkretiseras utifrån fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6–15). I korthet innebär dessa krav att 

deltagarna skall informeras om syftet med undersökningen, att deltagandet är 

frivilligt samt att insamlad data ska behandlas med konfidentialitet. Inför 

genomförandet av intervjuerna var detta följaktligen någonting som kommunicerades 

till eleverna. På rekommendation av Vetenskapsrådet (2002: 15) uppgavs även var 

forskningsresultaten skulle komma att publiceras, samt erbjöds samtliga deltagare att 

få en kopia av undersökningen efter dess färdigställande.   

 

3.6. Kritisk metoddiskussion 

I tillägg till de diskussioner av metodval som förts under respektive ovanstående 

punkt, bör även ytterligare aspekter av studien diskuteras ur ett kritiskt perspektiv. 

Först kan nämnas att en stor utmaning när det kommer till kvalitativa studier är att 

forskaren behöver kunna skapa mening och hitta mönster i en stor mängd data. Det 

blir därmed viktigt att forskaren har kapacitet att urskilja vad som är väsentligt för 

undersökningens syfte, samt att hen är kapabel till att tolka den information som 

framkommer på ett förtroligt och relevant sätt. Detta medför därmed att 

forskningsresultatet är starkt beroende av forskarens egen förförståelse och 

tolkningsförmåga (Patel och Davidsson, 2011:28). Att resultaten är färgade av min 

personliga förförståelse är således någonting som läsaren uppmanas att ha i 

beaktning under läsandet av denna rapport.  

Lyftas bör också att slutsatser framtagna ur en kvalitativ studie i allmänhet inte kan 

generaliseras, utan endast anstifta hypoteser. Dessa hypoteser måste sedan prövas av 

andra forskare, gärna med andra forskningsmetoder, och därigenom antingen 

falsifieras eller troliggöras (ibid). Mot bakgrund av detta skall understrykas att 

forskningsresultaten i föreliggande studie inte bör, eller kan, överföras till ett större 

perspektiv. För att studien skulle kunna säga någonting om elevers uppfattningar om 

kristendomen och islam på en generell nivå, hade den behövts utföras i en avsevärt 

större skala – med fler elever och på fler skolor – och kanske inte minst med större 
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spridning i informanternas demografi. Till exempel hade en jämnare fördelning 

mellan pojkar och flickor varit fördelaktigt; då en övervägande majoritet av 

deltagarna i detta fall var pojkar, försvårar det möjligheten att föra en diskussion om 

huruvida kön och genus spelar in när det kommer till elevernas 

religionsuppfattningar. För att ge en tydligare bild av elevernas uppfattningar hade 

det även varit gynnsamt om gruppintervjuerna hade kompletterats med några 

enskilda elevintervjuer. Som nämnt efterfrågades detta av mig, men gick inte att 

genomföra då ansvariga lärare inte ansåg att de kunde avsätta mer av sin lektionstid 

för intervjuer. 
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4.  Andrafiering som teoretiskt ramverk 

I denna studie har andrafiering använts som teoretiskt ramverk i analysen av 

insamlad data. Begreppet kan betraktas som ett samlingsnamn för att göra särskilda 

grupp till ”de andra”. Masoud Kamali, professor i sociologi, definierar begreppet 

enligt följande: ”[…] majoritetssamhällets systematiska handlingar av underordning 

och stigmatiserande särskiljningar av vissa etniska, religiösa eller 

invandrargrupper”(SOU, 2006:40). Det som sker vid en andrafiering är således ett 

skapande av ”De andra” – och därigenom också formandet av ett ”Vi”. ’ 

Kamali menar att konstruktionen av ”de andra” ofta sker i det vardagliga, och visar 

sig igenom förutfattade meningar och särskilda föreställningar om andra personer. 

På detta vis förstärks skillnader mellan människor, och olika grupper tillskrivs en viss 

position i ett hierarkiskt system. Kamali menar att ”Vi”-kategorin i Sverige utgörs av 

kristna, ”vita” västerlänningar, medan ”De”-kategorin utgörs av personer med 

invandrar- eller minoritetsbakgrund. ”De andra” hamnar på detta vis i en slags ”icke-

vit” och icke-kristen grupp, som utgör ett ”underlägset Dem” i förhållande till ett vitt, 

västerländskt och ”överlägset Vi” (ibid). Vidare menar Kamali att element som 

utmanar eller stör samhällets bestående ordning, ofta hindras igenom att de 

delegitimeras. Detta görs igenom att perspektiv som avviker ifrån den västerländska, 

vita och kristna världsbilden ofta ignoreras, eller till och med förlöjligas. Ett exempel 

menar Kamali är religions- och historieböcker i skolan, vilka sällan ger en värdig 

presentation av ”De andras” religioner, samhällen och kulturer. Kamali menar att 

delegitimering är ett effektivt medel i bevarandet av de existerande 

maktpositionerna, och kan betraktas som ett slags ”symboliskt våld” som utövas av 

den grupp som gynnas av den etablerade ordningen. På detta vis reproduceras också 

idén om ett ”normativt Vi” i relation till ett ”avvikande Dem” (ibid).  
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5. Resultat  

I avsnittet som följer redogörs studiens resultat i form av sammanfattningar av de två 

fokusgruppsintervjuerna. Först redovisas elevernas uppfattningar rörande 

kristendomen, och sedan elevernas uppfattningar gällande islam. Utgångspunkt för 

resultatredovisningen är de diskussionsteman som bearbetades under intervjuerna, 

vilka redovisas var för sig. Belysas bör också, återigen, att samtliga deltagare 

benämns med fiktiva namn.  

5.1.1. Elevers uppfattningar om kristendomen 

I en fråga om vad de tänker på när de hör ordet ”kristendomen”, hamnar Jonathan 

och Erik fort i en diskussion om att kristendomen känns ”ålderdomlig” och 

”gammeldags”. De menar att det är en religion med gamla värderingar, och som 

därmed inte hör hemma i det moderna samhället. Gruppens resterande deltagare, 

Emma, Clara och Pontus, kommer med instämmande kommentarer. Till exempel 

menar de att kristendomen är emot att homosexuella gifter sig, vilket är något de 

anser vara mycket problematiskt. Clara tillägger att hennes tankar även hamnar på 

”Jesus” och ”de tio budorden”, samt att detta är någonting hon hört mycket om under 

sin konfirmationstid. Hon nämner också att kristendomen får henne att tänka på 

”kyrkan” och att ”be till Gud”. Även Pontus och Erik har konfirmerat sig, och säger 

med skratt i rösten att de inte kommer ihåg vad de pratade om under den tiden, samt 

att de endast genomförde konfirmationen för att få presenter. Flera av eleverna 

skrattar, och Jonathan svarar att inte ens presenter skulle kunna få honom att 

konfirmera sig. Emma säger att hon föreställer sig kristendomen som en ”snäll” 

religion, som lägger fokus på att hjälpa utsatta och svaga. Killarna i gruppen 

konkluderar att de hellre hade fått hjälp av en annan organisation om de någon gång 

skulle hamna i en utsatt position. Clara och Emma säger att det känns som att det 

förväntas att man ska kunna mycket om kristendomen om man lever i Sverige, men 

att de tror att det är få ungdomar som verkligen gör det. Clara menar att religionen 

känns intetsägande, och att hon egentligen inte vet exakt vad den står för. De andra 

håller med, men menar samtidigt att de inte heller är intresserade av att veta vad den 

står för.  

I den andra fokusgruppen kom eleverna med relativt lika svar. Även denna grupp 

menar att kristendomen är en religion som känns förlegad, omodern och konservativ. 
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Diskussionen kom fort in på vad man får och inte får göra som kristen, och Max 

menar att det är en strikt religion där man t.ex. inte får ha sex före giftermål. Tim och 

Johannes nämner att de har konfirmerat sig, och att de under den tiden fick lära sig 

om Jesus liv, men egentligen inte vad religionen i sig står för. Tim säger att det enda 

han vet är att om man lever ett gott liv hamnar man i himlen, och om man lever ett 

dåligt liv hamnar man i helvetet. Max kommenterar att kristendomen är emot 

homosexualitet, och resterande i gruppen håller med. Max menar att det är självklart 

att alla ska få vara tillsammans med vem de vill, vilket han uppfattar att 

kristendomen motsätter sig. De avslutar diskussionen med att återigen säga att 

religionen känns ”gammal” och ”strikt”, samt har värderingar som inte hör hemma i 

ett modernt samhälle. Flera av eleverna tillägger på slutet att de själva har en ”tro på 

någonting”, alltså en högre makt av något slag, men att detta absolut inte har 

någonting att göra med Gud eller kristendomen.  

 

5.1.2. Elevers uppfattningar om kristna människor   

I frågan om vilka egenskaper de associerar med kristna, menar eleverna i den första 

gruppen att det är en svår fråga att besvara eftersom de inte känner särskilt många 

som är kristna. Erik anser att de få kristna han träffat har varit snälla. Däremot 

beskriver han dem också som ”tråkiga” samt att de på något vis ”tror de vet bättre än 

andra”. Jonathan skrattar instämmande, och menar att han tycker det är lustigt hur 

kristna personer kan tro att de vet bättre än andra, samtidigt som de tror att det finns 

en ”skäggig gubbe på ett moln i himlen som styr hela universum”. De andra 

småskrattar. Clara håller med om att kristna personer ofta är snälla, och tillägger 

också att de ofta är väldigt lugna och tillbakadragna. ”Det är inte personer som 

skriker och gapar direkt, tänker jag” säger hon. Emma påpekar att hon hade känt sig 

obekväm i en situation med någon som är kristen, då hon tror att de hade dömt 

henne och tyckt att hon var en dålig person för att hon inte tror på Gud. Hon avslutar 

med att hon upplever att kristna inte förstår hur världen fungerar idag – även om de 

säkert menar väl. De andra håller med, men Pontus konstaterar att kristna personer 

ändå är ”mer okej” om man jämför med personer från andra religioner. Han menar 

att alla personer med en religiös tro till viss del inte förstår den moderna världen, 

men upplever samtidigt kristna människor som något mer logiska i sitt tänkande än 

andra i detta avseende. Jonathan håller inte med, utan menar att tvärtom att kristna 
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människor är mer irrationella än några andra religiösa grupper. Detta förklarar han 

med att kristna personer oftast är födda i Sverige eller andra Europeiska länder, vilka 

är ”högutvecklade civiliserade länder”, och därmed borde de förstå bättre än att ”tro 

på sagofigurer”. Erik, Clara och Emma tycker att Jonathan har en viktig poäng. I en 

följdfråga om hur de uppfattar att samhället ser på kristna människor, menar 

Jonathan att kristna på ett sätt har hög status, eftersom han tror att många i 

samhället betraktar kristendomen som en fredlig och god religion. Pontus 

instämmer, och tillägger att det inte finns några särskilda fördomar gentemot 

kristendomen och dess anhängare. Han säger sedan att Sverige är ett kristet land, och 

i och med detta har kristna människor också hög status. I detta avseende opponerar 

sig framför allt Clara och Jonathan, vilka menar att Sverige inte alls är ett kristet 

land, utan ett icke-religiöst land. De är dock överens om att det inte finns särskilt 

mycket fördomar gentemot kristna, samt att de inte heller själva har några fördomar 

mot kristendomen eller dess utövare. Därefter går diskussionen in på vad det 

egentligen innebär att vara ”kristen”. Erik menar att man kan åsyfta två skilda saker 

med ordet: antingen ”vanliga svenskar som vi, som är kristna fast inte aktivt” samt 

”de som är överkristna, som går i kyrkan varje söndag och tror att människor kan gå 

på vatten”. Flera av eleverna kommer med instämmande kommentarer.  

 

I den andra fokusgruppen får frågan om vilka karaktärsdrag de förknippar med 

kristna människor en något annorlunda vändning, och deltagarna börjar med en 

gång att diskutera en annan elev på skolan som de vet är kristen. Tim menar att 

denna elev på 17 år särskilt utmärker sig, främst då ett typiskt karaktärsdrag för en 

kristen person enligt Tim är att vara ”gammal”. Daniel tillägger att den kristna eleven 

i fråga är Jehovas vittne, och att det är konstigt att han är kristen men inte firar jul. 

”Hur kan man vara kristen och inte ens vilja fira sin viktigaste persons födelsedag?” 

menar han. Gruppen konkluderar att det finns många samfund inom kristendomen 

som de inte vet särskilt mycket om. Kristoffer tar därefter ordet, och pratar en stund 

om att han tycker kristna människor har en förlegad människosyn. Som exempel tar 

han, liksom Max tidigare, upp att kristna är emot homosexualitet. Han använder 

också ord som att de ofta är ”traditionella” och ”konservativa”. Johannes påpekar att 

en typisk kristen person enligt honom är ”tråkig” och ”stel” – en hållning som verkar 

delas av de andra. Däremot är Johannes snabb att tillägga att man självklart inte kan 

dra alla kristna över en kam, och även detta är någonting de andra håller med om. 
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Därefter fortsätter diskussionen vidare en stund om att kristna personer generellt är 

vänliga, men samtidigt också ”tråkiga” och ”omoderna”. Tims avslutande kommentar 

är nästintill symptomatisk för den mest centrala punkt i denna diskussion:  

”Man känner ju inte så många som är kristna, men de man träffat har 

oftast varit snälla och så. Däremot är de typ inte så roliga att umgås med, 

och det tror jag är för att de fokuserar på att vara goda människor hela 

tiden. Och, det är väl bra, antar jag… men de kanske inte är de första man 

hade bjudit med på fest direkt”.  

 

Samtalet går därefter in på hur de upplever att samhället betraktar kristna, varpå 

eleverna är eniga om att kristna har låg status bland ungdomar, eftersom de ofta är 

”töntiga” och lever väldigt strikta liv. Däremot tror de att kristna personer har hög 

status i samhället, främst då de upplever att vuxna och äldre personer betraktar 

kristendomen som någonting positivt. Samtliga elever menar även i denna diskussion 

att det i nuläget inte finns några typiska fördomar gentemot kristna, varken i Sverige 

eller hos dem själva. De tycks rörande överens om att kristna personer generellt har 

hög status i nuläget, men att detta är någonting som kommer att förändras. Tim tror 

till exempel att de ”klassiska religionerna” är någonting som kommer att dö ut så 

småningom. Han menar att det nu förtiden finns andra saker som ger livet mening, 

och därför behöver inte människor religion på samma vis. Han är övertygad om att en 

majoritet av unga svenskar i hans ålder känner likadant, och är därför säker på att 

religioner som baseras på en gudstro kommer att försvinna i ett kommande 

generationsbyte. Johannes och Max är osäkra på om detta kommer att hända, men 

uttrycker att de hoppas att Tim har rätt. De avslutar diskussionen med att återigen 

påpeka att de inte fattar hur ”någon som är född i Sverige” och lever på 2000-talet 

kan tro på något så overkligt som en gud.  
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5.1.3. Bakgrund till elevers uppfattningar om kristendomen och dess 
utövare  

I diskussionen om vad de baserar sin uppfattning om kristendomen på, svarar 

eleverna i bägge fokusgrupper snarlikt. Eleverna känner sig generellt mycket osäkra 

på varifrån de fått sin uppfattning. Flera gånger påpekas att de upplever att de 

”borde” veta mer om kristendomen än de faktiskt gör, med tanke på att Sverige så 

länge var ett kristet land. I bägge grupperna hamnar diskussionen kring huruvida 

skolan har bidragit till deras syn på kristendomen, men flera av dem uttrycker att de 

inte kommer ihåg vad de lärt sig om religion under grundskoletiden. Kommentarer 

om att den undervisning de fått har varit ”tråkig” samt att de inte förstått syftet med 

att ha religionskunskap i skolan, dyker också upp på flera håll. Jonathan anser att 

den skolundervisning han fått om kristendomen bara har förstärkt hans uppfattning 

om att det är en omodern religion. Detta förklarar han med att undervisningen aldrig 

tagit upp någonting som känns relevant i nutid, utan har fokuserat på kristendomen 

ur ett historiskt- och faktabaserat perspektiv. Flera elever kommer med liknande 

kommentarer. De elever som konfirmerat sig menar att de nog främst fått sin bild av 

kristendomen därigenom, men att de som nämnt egentligen kan väldigt lite om vad 

religionen faktiskt står för. Max inflikar även att hans farmor är aktivt kristen, och att 

han har fått lära sig en del om kristendomen ifrån henne. Han skrattar och tillägger 

att samtalen med henne bara har förstärkt hans syn på att kristendomen är någonting 

omodernt och gammeldags, eftersom han upplever att hans farmors värderingar ofta 

är mycket konservativa. Eleverna enas om att de nog baserar sin uppfattning på de 

möten de haft med kristna människor, oavsett hur många eller få de mötena har 

varit.  
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5.2.1. Elevers uppfattningar om islam 

I den första fokusgruppen besvarades frågan om vad de tänker på när de hör ordet 

”islam” instinktivt med motfrågan: ”men vadå, menar du vad jag tänker om islam, 

eller vad samhället tänker om islam?” Efter ett upprepande och förtydligande av 

frågan, svarar Erik att det är svårt att inte tänka på saker som ”bomber, terror, krig 

och våld”, eftersom han menar att det är den bilden media ständigt matar oss med. 

Däremot vill han påpeka att han är medveten om just detta, och vill därigenom 

understryka att islam en religion precis som vilken annan som helst. Emma menar att 

det första hon tänker på är ”terrordåden i USA 2001”, ”Bin Laden” och 

”kvinnoförtryck”. Likt Erik vill hon dock också påpeka att dessa associationer 

egentligen inte är hennes egna, utan ord som dyker upp just på grund av att liknande 

kopplingar ofta görs när man läser om islam på internet. Hon har därefter en lång 

utläggning om att hon absolut inte vill låta fördomsfull, och att muslimer oftast är 

”jättesnälla”. Jonathan säger att det första han tänker på när han hör ordet islam är 

”krigsdrabbade länder” och ”oskyldiga barn som far illa”. Han syftar då främst på 

kriget i Syrien, och menar att Sverige borde försöka göra mer för att hjälpa de 

flyktingar som kommer hit. Flera av de andra håller med. Jonathan menar att islam 

är en missförstådd religion som medier medvetet representerar ur en negativ 

synvinkel, i syfte att skapa ett ”Vi och Dem”-tänk hos människor. De andra eleverna, 

förutom Pontus, tycker att detta är bra sagt och håller med om Jonathans analys. 

Pontus menar dock att det ”måste ligga någonting i det” när medier porträtterar 

islam som en våldsam religion. Han ställer en motfråga till resterande informanter 

som lyder: ”Hur ofta hör man om en kristen person som spränger sig själv och massa 

andra människor i luften?” varpå Clara svarar att hon tror det finns minst lika många 

kristna som gör liknande saker. Hon menar dock att gärningsmannens ursprung och 

religion i de flesta fall inte uppmärksammas om han inte är just muslim, samt att vi 

därmed får en felaktig bild av islam och muslimer. Pontus argumenterar emot, och 

menar att muslimernas utbredning i Sverige är någonting som utgör ett hot mot 

samhället.  

I den andra fokusgruppen diskuteras frågan om vad de associerar med ordet ”islam” 

på ett liknande sätt. Daniel och Tim använder sig, likt Jonathan, av uttrycket 

”missförstådd religion” när de talar om islam. Johannes menar att när man hör ordet 

”islam” går tankarna automatiskt till saker som ”terrorattacker, krig och 
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självmordsbombningar”, men understryker att de flesta idag är medvetna om att detta 

inte är en sann bild. Max fyller i, och menar att de flesta ungdomar idag är medvetna 

om att islam är som vilken religion som helst. Han berättar att de flesta han känner 

spenderar mycket tid på internet, samt att det finns många artiklar och videos där det 

förklaras att islam egentligen är en fredlig religion. Daniel är inne på samma spår, och 

menar att trots att det står mycket hemska saker om islam på internet, finns det också 

gott om människor som försvarar religionen. På så vis menar de att de har en positiv 

bild av muslimer, men tycker synd om dem för att de ofta porträtteras negativt.  

4.2.2. Elevers uppfattningar om muslimer  

I diskussionen kring vilka egenskaper de förknippar med muslimer, menar Emma 

och Clara i att det inte finns några egenskaper som är särskilda för muslimer, 

eftersom ”muslimer är människor precis som oss, och ingen människa är en annan 

lik”. Pontus ifrågasätter tjejerna, och menar att oavsett om de vill tycka så, så finns 

det fortfarande vissa egenskaper man instinktivt förknippar med muslimer. Han 

konstaterar därefter att han associerar muslimer med ”extrema åsikter” och ”våld”. 

Pontus fortsätter med att förklara att han uppfattat det som att koranen uppmanar 

människor att kriga och döda, samt att de flesta muslimer är ”extremt religiösa” och 

därmed tror på, och vill följa, allt som står i koranen till punkt och pricka. Han menar 

i tillägg också att de unga muslimer han träffat har varit högljudda, kaxiga och 

umgåtts i oschyssta gäng. Han understryker flertalet gånger att detta inte är 

någonting han ”vill” tycka, men den information han fått, och de möten han haft med 

muslimer, har bidragit till denna syn. Efter att resterande deltagare suttit tysta en 

stund, svarar Jonathan att han inte håller med Pontus, men att han förstår vad han 

menar. Jonathan förklarar att han också upplever att muslimer ofta är mer extrema i 

sin tro än vad kristna är, men att man måste ha i åtanke att de kommer ”från en helt 

annan värld än oss”. Erik menar i likhet med Jonathan, att man måste ha överseende 

med att muslimers ”extrema tro” eftersom de inte levt ett lika enkelt liv som vi i 

Sverige har gjort. Erik och Jonathan hamnar därefter i en kort diskussion som 

handlar om att man helt enkelt inte kan förvänta sig att muslimer ska förstå bättre än 

att följa koranen ordagrant. Clara och Emma håller med. De konstaterar att muslimer 

lever i ett klimat där ”vetenskapen inte kommit lika långt” som den gjort i 

västvärlden, och därför kan man inte förvänta sig att de ska kunna betrakta sin 

religion ur ett kritiskt perspektiv. Clara och Erik nämner att det vore ”rasistiskt” att 
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döma muslimer, eftersom att de faktiskt inte ”kan hjälpa var de är födda någonstans”. 

Jonathan konstaterar att: ”att tro på Gud tyder på okunskap, men det vore okunnigt 

att förvänta sig att alla ska förstå det”.  

 

Även i den andra fokusgruppen svarar eleverna instinktivt att det inte finns några 

typiska karaktärsdrag för någon som är muslim. Daniel säger dock efter ett tag, i 

likhet med eleverna i föregående grupp, att ett typiskt karaktärsdrag skulle kunna 

vara att muslimer har en starkare gudstro än andra religiösa grupper. Tim håller 

med, men tror samtidigt att detta skulle kunna en effekt av att man hör så mycket i 

medier om att muslimer gör extrema saker för Allahs skull. Kristoffer och Max tror 

att det handlar om att muslimer växer upp i ett samhälle där men inte får lov att 

tänka kritiskt, och att det därmed kan tyckas ”logiskt” för en muslim att tro så starkt 

på en gud. Av denna anledning menar Max att det är ”mer konstigt” när någon är 

starkt troende som kristen, eftersom att ”vi svenskar” lever i ett samhälle där vi 

”borde förstå bättre” än att tro på allt som står i en uråldrig bok. Eleverna i denna 

grupp påpekar återigen de att det är svårt att svara på frågor angående vad de 

associerar med muslimer och islam, eftersom det dyker upp så många ord som de 

egentligen vet inte har med muslimer att göra. Johannes nämner bland annat att det 

är svårt att inte direkt tänka på en ”en arg man med långt skägg och turban”, trots att 

han vet att detta inte är en rättvis eller sanningsenlig bild. Eleverna hamnar 

avslutningsvis i en diskussion om det politiska partiet Sverigedemokraterna – ett 

parti de inte har så god inställning till. Både Kristoffer, Max och Daniel uttrycker att 

det känns jobbigt och svårt att diskutera sin syn på muslimer, eftersom det är så lätt 

att råka säga någonting fel och därmed bli stämplad som ”sverigedemokrat” eller 

”rasist”. Eleverna konkluderar att det finns mycket fördomar gentemot muslimer i 

samhället, men att de absolut inte har några själva.  
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5.2.3. Bakgrund till elevers uppfattningar om islam och dess utövare 

I samtalet kring varifrån de fått sin uppfattning om islam, svarar samtliga deltagare i 

bägge fokusgrupper att de tror de fått sin bild ifrån olika typer av sociala medier. De 

konkluderar att både den bild av islam som våldsam och kvinnoförtryckande, samt 

den bild av religionen som missuppfattad och egentligen fredlig, är någonting som 

kommer ifrån internet och annan media. Max och Daniel hamnar i en diskussion 

gällande huruvida skolan bidragit till deras uppfattningar, men kommer snabbt 

överens om att de inte kommer ihåg att de någonsin pratat om islam under 

högstadietiden. Kristoffer säger att han minns litegrann ifrån undervisningen om 

islam, men vidhåller att den inte påverkat hans syn på religionen egentligen. Han 

menar att:  

”Man pratade mest om typ… fakta, och årtal och sådant. Jag minns till exempel 

att det finns typ fem grundregler man ska följa, men jag kommer inte ihåg vilka 

det är. Och man pratade ju absolut inte om det här med alla fördomar, alltså vad 

som är sant och inte. Ni vet, sådant som liksom egentligen spelar roll”.  

Fler av eleverna påpekar samma sak – att det som diskuterats under lektionstid på 

högstadiet inte har bidragit till den bild de har av islam idag. Clara menar att 

diskussionen som fördes om islam på lektionerna i skolan, samt den som finns 

överallt på internet, känns som två helt skilda ting. Även hon påpekar att det hon 

minns om islam från skoltiden handlar om historiska händelser och hårdfakta, 

medan den bild hon skapat sig utifrån sociala medier handlar mer om aktuella 

händelser och hur dessa påverkar människor på olika sätt. Detta håller resterande 

elever i gruppen med om, samt menar att detta är synd. Bägge fokusgrupper avslutar 

sina respektive diskussioner med att säga att de hoppas att religionsundervisningen 

på gymnasiet kommer lyfta andra, mer aktuella, perspektiv.  
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6. Analys och diskussion 

I avsnittet som följer analyseras och diskuteras utvalda delar ur resultatet igenom att 

sättas i perspektiv till Kamalis andrafiering (SOU, 2006:40), samt igenom att 

diskuteras i relation till tidigare forskning samt studiens bakgrundsavsnitt.  

Inledningsvis kan konstateras att resultaten angående kristendomen är i linje med 

SOM-institutets undersökning, vilken påvisar att det finns en växande kritisk 

inställning mot kristen tro, samt att denna är särskilt påtaglig bland dagens 

ungdomar (Weibull, 2015:3). Detta tar sig i föreliggande fall uttryck på så vis att 

eleverna beskriver kristendomen som både ålderdomlig, gammeldags och omodern. 

Denna uppfattning tycks i sin tur grundas på tolkningar av att kristendomen är emot 

t.ex. homosexualitet och sex före giftermål, vilket eleverna anser är idéer som inte hör 

hemma i ett nutida samhälle. Även detta är i led med SOM-institutets undersökning, 

där det påvisas att unga personer inte sällan har en uppfattning om att traditionell 

religiös tro är oförenligt med en modern världsbild (ibid).  

Vidare uttrycker några av eleverna, trots detta, att de i viss mån ser sig själva som 

kristna – dock tycks de egentligen här enbart åsyfta att de är födda i Sverige. Här 

påvisas därmed en idé om att det kristna, åtminstone till viss del, är synonymt med 

det svenska. Detta överensstämmer således med Kamalis idé om existerandet av ett 

”kristet och västerländskt Vi” (SOU, 2006:40). Emellertid tycks det viktigt för 

eleverna att distansera sig från de ”överkristna” – dvs. de aktivt kristna; detta görs 

bl.a. igenom att beskriva dem som ”stela”, ”tråkiga” ”töntiga” och ”omoderna”. Detta 

är inte helt olikt resultaten Thurfjells (2015:77) undersökning, där det konstateras att 

många svenskar tycker att det känns genant att kalla sig kristen. I koppling till detta 

uttrycker flera av eleverna också att de har en tro på högre makter eller någon form 

av andlighet, men är likväl mycket noggranna med att påpeka att detta inte har 

någonting att göra med en tro på Gud. Detta är i likhet med resultatet i Lövheim och 

Bromanders (2012:182) studie, vilken indikerar att många svenskar har en tro på 

högre krafter – men att denna ofta är separerad ifrån kristendomens traditionella 

gudsbild.  

Det bör också lyftas att flera av eleverna, trots sin påtagligt kritiska inställning, 

uppger att de varken kan eller vet särskilt mycket om kristendomen. Detta blir inte 

minst tydligt i några av de uttalanden eleverna gör, t.ex. om att ”kristna människor 



28 
 

tror att en skäggig gubbe på ett moln styr hela universum”, eller att ”kristna tror att 

människor kan gå på vatten”. Dessa yttranden, vilka bemöts av resterande elever med 

nickningar och skratt, tycks främst bygga på uppfattningen om att kristna 

föreställningar har en avsaknad av logik. Det förefaller dessutom som att det finns en 

stark konsensus bland eleverna gällande att det som saknar ”uppenbar logik” 

automatiskt också saknar legitimitet. Här kan vi således, igenom ett visst 

förlöjligande av kristna föreställningar, se tecken på andrafiering i form av en 

delegitimering av ett perspektiv som skiljer sig ifrån elevernas egna (SOU, 2006:40). 

Detta skulle även kunna betraktas som ett bekräftande av Andersson och Sanders 

(2015:33) tes om att vetenskapen ofta tycks ha monopol på ”sanningen” i dagens 

samhälle. I tillägg kan detta även sättas i förbindelse med avhandlingen av 

Kittelmann Flenser (2015), i vilken författaren hävdar att en kritisk inställning 

betraktas som ett ”normalt” förhållningssätt till religion bland dagens unga. 

Kittelmann Flenser menar också att religion har en tendens att förknippas med en 

förfluten tid då man varken visste eller förstod bättre, vilket tycks göras av eleverna 

även här.  

Vidare när det kommer till kristen tro och kristna människor, förefaller det som att 

eleverna inte upplever några direkta problem med att uttrycka sig kritiskt. 

Utgångspunkt för detta tycks huvudsakligen ha att göra med idén om att kristna 

personer kommer ifrån samma ”moderna och välutvecklade samhälle” som de själva 

(Sverige), och därmed egentligen också har tillgång till ting som logik, rationalitet 

och vetenskap. Eleverna tycks sålunda ”rationalisera” sin negativa inställning mot 

kristendomen med att kristna människor helt enkelt borde ”veta bättre” än att tro på 

Gud. Detta överensstämmer återigen med idén om ett ”västerländskt och vitt – men 

också överlägset Vi” (SOU, 2006:40). Enligt min förståelse gör eleverna därmed en 

andrafiering av kristna som de dessutom tycks anse är legitim; de kristna har ju ändå 

gjort ett aktivt val när det kommer till sin ”irrationalitet”. Här blir det dessutom 

återigen synligt hur eleverna tycks betrakta gudstro som oförenligt med en modern 

syn på världen och livet. 

När det kommer till diskussionen om islam och muslimer får andrafieringen 

emellertid ett annat uttryck. Innan vi går in på detta närmare, finns det dock ett par 

frågor som bör uppmärksammas och diskuteras först. I undersökningarna av Von der 

Lippe (2011), Moore (2009) samt Falkevall (1995), påvisas att elevers fördomar om 
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islam ofta präglas av en tro på att religionen förespråkar våld och terror. Samtliga av 

dessa forskare konstaterar dessutom att denna hållning främst baseras på den bild av 

islam som förmedlas av massmedia. I likhet med detta menar även eleverna i denna 

studie att de skapat sig sin uppfattning om islam via just olika typer av media. Dock 

påvisas samtidigt en annorlunda verklighet än vad som gjorts i tidigare studier, 

främst på så vis att en majoritet av eleverna här uppvisar en stark medvetenhet kring 

den förvrängda bild av islam som ofta florerar på t.ex. internet. Flera av eleverna vill 

därmed också ta aktivt avstånd ifrån de fördomar som finns mot muslimer, genom att 

istället framhålla att muslimer är människor ”precis som oss”, samt att islam är som 

”vilken annan religion som helst”. Endast en av eleverna uppvisar, eller medger, att 

han har fördomar mot islam och dess utövare. Denna elev uppger att han ser 

muslimer som ett hot mot det svenska samhället, huvudsakligen eftersom de har 

värderingar som ”skiljer sig för mycket” ifrån de svenska. Denna elevs tankar 

stämmer väl in på Moores (2009) tes, om att islam och muslimer ofta upplevs som ett 

hot mot den västerländska civilisationen. Dock är det möjligen just här som 

föreliggande studie står ut i förhållande till den tidigare forskning som gjorts, främst 

på så vis att en majoritet av eleverna helt enkelt går i försvar för islam och muslimer. 

Några av eleverna uttrycker dessutom att vi måste hjälpa de flyktingar som kommer 

hit mer än vad vi gör i nuläget. På detta vis ger eleverna också uttryck för de två 

åsiktsläger Exposkola (2016) menar förekommer angående mångreligiositetens och 

mångkulturens inverkan på samhället. Det ena lägret menar att vi måste värna om, 

och hjälpa de som kommer hit, och det andra lägret (även om det bara består av en 

person i detta fall) menar att de utgör ett hot mot den svenska nationen.  

Hur som helst – de främsta fördomarna om islam tar sig här alltså inte uttryck på så 

vis att islam generellt betraktas som en våldsbejakande, eller kvinnoförtryckande 

religion. Istället framhäver majoriteten att islam är en ”missförstådd religion”, samt 

att muslimer ”faktiskt egentligen är precis som oss”. Dessa tankegångar tycks dock 

främst utgå ifrån en idé om att det är synd om muslimer, samt att vi måste ha 

överseende med dem eftersom de kommer ifrån ”mindre utvecklade samhällen” än 

vad ”vi svenskar” gör. Det är också främst här andrafieringen av muslimer blir synlig. 

Flera av eleverna kommer flertalet gånger med påståenden om att muslimer inte ”kan 

förstå bättre” än att tro på gud, vilket alltså helt tycks baseras på föreställningen om 

att muslimer växer upp utanför det svenska samhället. Detta blir inte minst påtagligt 
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i och med det symptomatiska uttalande Jonathan gör vid ett tillfälle: ”Att tro på Gud 

tyder på okunskap, men det vore okunnigt att förvänta sig att alla ska förstå det.”  

Genom att antyda att muslimer, som ett resultat av en uppväxt utanför Sverige, är 

oförmögna att tänka ”logiskt” eller ”rationellt”, är det möjligen också just här tanken 

om de ”underlägsna Andra” blir som mest uppenbar (SOU, 2006:40). Paradoxalt nog 

menar flera av eleverna samtidigt att de är rädda för att uttala sig kritiskt om islam, 

eftersom de är oroliga att framstå som rasistiska eller främlingsfientliga. Denna 

rädsla för att kritisera religionen tycks dock snarare resultera i att de istället förringar 

de kulturer och samhällen inom vilka islam existerar. På så vis ger eleverna därmed 

uttryck för en tydlig andrafiering, samt till och med nedvärdering av muslimer – även 

om det är precis vad de egentligen menar att undvika.  

Avslutningsvis kan konstateras att eleverna tycks ha en generellt negativ inställning 

till både kristen och muslimsk tro, dock med en stor skillnad i uppfattningen om att 

kristna ”borde förstå bättre”, medan man inte kan ”förvänta sig” mer av muslimer. 

Dessa idéer ger sålunda uttryck för föreställningen om västvärldens ”överlägsenhet” i 

förhållande till de ”mindre utvecklade Andra” (SOU, 2006:40). Påtagligt är dessutom 

hur eleverna tycks betrakta ”de kristna” som några få irrationella personer inom ett 

större sammanhang, d.v.s. svenskheten. Trots sin negativa inställning till kristna 

personers gudstro, skuldbeläggs aldrig hela det svenska samhället – istället blir det 

en fråga om enskilda individer som gör ”ologiska” val. Detta tycks, som nämnt, främst 

baseras på idén om att de själva och de kristna, i egenskap av att vara ”vita” samt 

uppvuxna inom den ”västerländska civilisationen”, i viss mån tillhör samma Vi. I 

motsats till detta tycks eleverna se anledningen till muslimernas ”irrationalitet” ligga 

hos den kultur och det klimat som råder där muslimer växer upp. Här förefaller det 

således som att det inte längre har att göra med enstaka ”ologiskt tänkande” 

individer, utan snarare en grupp människor som faller offer för en oförnuftig kultur. 

Detta kan kopplas till Von der Lippe (2011) uppfattning om att muslimer inte bara 

framställs som ”våldsbenägna” eller ”terrorister”, utan också alieneras igenom att 

porträtteras som en slags typdefinition av det som är ”annorlunda” i förhållande till 

västerlandet. På samma vis tycks eleverna, om än omedvetet, betrakta islam som en 

form av motpol till det ”civiliserade” och ”moderna” svenska samhället. Detta är 

sålunda helt i överenstämmelse med andrafieringens grundprinciper, dvs. tanken om 
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ett ”normativt och överlägset Vi” i förhållande till ett ”avvikande och underlägset 

Dem” (SOU, 2006:40). 
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7. Sammanfattning  
 

Före resultatet sammanfattas och reflekteras kring kan det vara en god idé att 

påminna om studiens syfte och frågeställningar. Föreliggande undersökning har som 

bekant syftat till att studera elevers uppfattningar om kristendomen, islam och dess 

utövare, samt mot bakgrund av vilka faktorer de kan ha skapat sig dessa. Detta har 

genomförts med avsikt att skapa mer synlighet kring elevers religionsuppfattningar, 

för att därigenom möjliggöra byggandet av ett undervisningsperspektiv som aktivt 

bemöter och utmanar elevers föreställningar. Förhoppningen har varit att på så vis 

kunna främja tolerans och acceptans för människors kulturella och religiösa 

olikheter, vilket är ett av skolans många uppdrag (Skolverket, 2011b). Nedan följer 

studiens alla frågeställningar, samt sammanfattade svar på dessa.  

7.1. Vilken uppfattning av kristendomen och dess utövare har eleverna? 
Vad baserar de denna uppfattning på?   

Elevernas uppfattningar om kristendomen centreras huvudsakligen kring att det en 

ålderdomlig och omodern religion. Trots att de samtidigt menar att kristendomen är 

god och fredlig, anser en majoritet att den har förlegade värderingar som inte hör 

hemma i ett modernt samhälle. Dessa resultat är i enlighet med den nationella 

forskning som visar på att kristendomen blivit mindre populär de senaste åren, 

särskilt bland svenska ungdomar (Weibull, 2015:3). I frågan om vilka uppfattningar 

de har om kristna personer är eleverna överens om att de ofta är ”goda” och ”snälla”, 

men samtidigt även att de är ”tråkiga” personer på ett socialt plan. Eleverna menar 

även att kristna personer är oförmögna att förstå den moderna världen. Detta är i 

överensstämmelse med den vanliga uppfattning om att religiös tro är oförenligt med 

en modern världsbild (ibid). I samband med detta ger eleverna uttryck för en tydlig 

andrafiering, där de själva blir representativa för det logiska och moderna, och de 

kristna för det ologiska och förlegade. Vidare upplever eleverna en viss osäkerhet 

kring var de har fått sin uppfattning om kristendomen och dess utövare ifrån, och vill 

snarare diskutera det faktum att de egentligen inte vet så mycket som de känner att 

de borde, i och med att Sverige har varit ett kristet land. De tror dock att den 

uppfattning de hittills har, baseras på de olika möten de haft med kristna människor i 

sitt liv.   
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7.2. Vilken uppfattning av islam och dess utövare har eleverna? Vad 
baserar de denna uppfattning på? 

Angående islam gör en majoritet av eleverna associationer till ting som våld, terror och 

kvinnoförtryck. Detta är i samklang med vad som påvisats flertalet gånger, bland annat 

i både Moores (2009) och Falkevalls (1995) undersökningar. Däremot är eleverna i 

föreliggande fall noga med att kommentera att dessa associationer inte är 

representativt för vad de själva tycker, utan snarare är en effekt av den bild av islam vi 

ständigt möter i media. Flera av eleverna uttrycker således en stark medvetenhet kring 

hur islam och muslimer ofta framställs i sociala medier, vilket de menar har medfört 

att religionen ofta missuppfattas. Ett fåtal av eleverna menar emellertid att det måste 

finnas en viss sanningshalt i medias negativa framställning av islam. Denna åsikts 

bemöts med att resterande elever tar islam i försvar. I koppling till detta uttrycker 

eleverna att, trots att det finns mycket negativt om islam på internet, numera också 

finns många människor som arbetar för att ge andra, mer positiva, perspektiv på islam. 

Eleverna tycker således att bägge bilder av islam, d.v.s. islam som fientlig och våldsam 

religion, samt islam som missförstådd och i verkligheten fredlig, är någonting de stött 

på via media. Att eleverna bildat sig sin uppfattning om islam på detta vis är även i 

enlighet med vad tidigare undersökningar konstaterat (Von der Lippe, 2011). Påtagligt 

under diskussionerna kring islam är dock att flera av eleverna gärna vill understryka 

att muslimer är ”precis som oss”, och att det inte finns några typiska karaktärsdrag de 

associerar med muslimer. Att eleverna ”går i försvar” för muslimer på detta sätt är 

emellertid någonting som inte funnits, eller åtminstone nämnts, i tidigare studier. 

Dock menar samtidigt en majoritet av eleverna att muslimer är ”extrema i sin tro” – 

men att de inte kan skuldbeläggas för detta då de lever i ett samhälle som inte är ”lika 

utvecklat” som vårt. Eleverna betonar att vi måste ha överseende och förståelse för 

muslimers sätt att tänka, eftersom de inte har samma möjligheter som ”oss svenskar” 

när det kommer till att tänka kritiskt. På detta vis ger eleverna uttryck en typisk 

andrafiering av muslimer (SOU, 2006:40), vilket även påvisats i t.ex. Vön Brömssens 

(2003) och Kittelmann Flensers (2015) studier.  

 

 

 



34 
 

7.3. Vilka likheter och skillnader kan upptäckas i elevernas 
uppfattningar om religionerna och dess utövare?  

Den främsta likhet som kan urskiljas är att det finns en kritisk inställning till 

kristendomen så väl som islam, samt att denna baseras på föreställningen om att 

gudstro är synonymt med irrationalitet. Mot bakgrund av detta görs en andrafiering 

av både kristna och muslimer, där bägge grupper får utgöra en oförnuftig motpol till 

elevernas rationella ”vi”. Vidare handlar de största skillnaderna mellan elevernas 

uppfattningar om de två religionerna främst om vad eller vem som blir ansvarig för 

de religiösa individernas ”oförnuft”. Gällande kristna människor är det den enskilda 

individen som blir ansvarig, eftersom det tycks finnas en föreställningsidé om att 

man som kristen automatiskt är född i ett ”modernt samhälle” (Sverige eller övriga 

Europa), och därmed borde ”förstå bättre” än att tro på Gud. Detta är i enlighet med 

ett ”västerländskt och överlägset” Vi (SOU, 2006:40). Gällande islam hamnar 

skulden istället på kollektivet, alltså den kultur eller samhälle inom vilken islam 

existerar. Detta tycks, i enlighet med andrafieringens grundprinciper, baseras på en 

uppfattning om att kulturer utanför Sverige eller Europa inte är lika utvecklade och 

moderna. Detta är sålunda i överenstämmelse med de ”underlägsna” Andra (SOU, 

2006:40). På så vis ger eleverna uttryck för att ett skuldbeläggande av kristna 

personer för deras gudstro är acceptabel, medan muslimer inte bör skuldbeläggas 

eller lastas, eftersom de helt enkelt inte har blivit givna möjlighet att ”förstå bättre”. 

Dock menar eleverna att de inte har några fördomar, varken mot kristendomen, 

islam, eller dess utövare.  
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8. Slutsats och avslutande reflektioner 
 

Som avslutande reflektion skulle jag vilja lyfta att, vad som är särskilt 

anmärkningsvärt i denna studie kanske trots allt inte handlar om elevers fördomar – 

utan snarare deras övertygelse om att de inte har några. Detta påvisar inte minst 

vikten av att lärare lägger tid på att ta reda på hur elevers faktiska uppfattningar ser 

ut, för att därigenom kunna bemöta dessa på effektiva sätt i undervisningen. 

Händelsevis är det just här skolans största utmaning ligger: att ge elever verktyg att 

utveckla förmågan att upptäcka, känna igen och ifrågasätta sina egna uppfattningar 

och fördomar. För, nog ligger det en viss sanning i vad den finske historikern Veikko 

A. Koskenniemi (1885-1962) en gång sa: ”Den farligaste av alla våra förutfattade 

meningar – är tron att vi inte har några”.  
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9. Förslag på vidare forskning  

Först kan nämnas att det vore intressant att göra en undersökning med fokus på 

samma elevers uppfattningar efter att de genomgått kursen Religionskunskap 1. Hur 

påverkar egentligen religionsundervisningen i skolan elevers uppfattningar om 

religion? Vidare har informanterna i denna studie bestått av en homogen elevgrupp i 

kulturell, så väl som etnisk, bemärkelse. Därmed skulle det vara intressant att 

genomföra en liknande studie på en skola med större mångfald, för att sedan göra en 

jämförelse av resultaten. Hur mycket spelar människors bakgrund, demografi och 

erfarenhet av religion in när det kommer till deras uppfattningar om olika religioner?  
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