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Abstrakt 

 

Studiens övergripande syfte har varit att undersöka skolelevers attityder gentemot 

religionskunskap som skolämne, detta har sedan jämförts utifrån både genus- och 

religiositetsperspektiv. En kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag i form av 

gruppenkäter har använts som tillvägagångssätt. I undersökningen har 109 niondeklassare och 

117 gymnasieelever deltagit. Respondenternas svar har sedan bearbetats och sammanställts 

med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) i både 

tabeller och ”pie diagram”. Resultatet från undersökningen visar på att skolelever är 

övervägande positiva till religionskunskap som skolämne, majoriteten ansåg att det är ett 

viktigt skolämne. En tydlig skillnad framgick också mellan könen där tjejerna var mer 

positiva till ämnet än killarna, något som även tidigare forskning bekräftar. En del skillnader 

mellan svaren kunde också utläsas utifrån respondenternas religiositet. Där det påvisat i 

undersökningen att de religiösa hade en övervägande mer positiv attityd till religionskunskap 

som skolämne än de icke religiösa respondenterna. Som teori för analysen har 

sekulariseringens påverkan på respondenternas svar undersökts och legat som teori för deras 

svar som jämförts med svar från tidigare forskningar, både från Sverige och Storbritannien. 

Det hade varit intressant att i framtida studier genomföra samma undersökning med samma 

respondenter från grundskolan för att se likheter och skillnader i deras svar från deras tid i 

grundskolan och deras tid i gymnasieskolan.  

 

Nyckelord: Religionskunskap, attityder, sekularisering, skolelever, religiositet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ................................................................................................................................... 2 

Syfte och problemformulering ................................................................................................ 3 

Material och Metod ................................................................................................................ 3 

Val av metod ....................................................................................................................... 3 

Gruppenkät ...................................................................................................................... 4 

Webbenkät ....................................................................................................................... 5 

Urval och genomförande ..................................................................................................... 5 

Enkätkonstruktion ............................................................................................................... 7 

Förberedelse av litteraturunderlag och analysmetod .......................................................... 8 

Deltagande, bortfall och kritik mot enkätundersökningen .................................................. 8 

Etiska riktlinjer .................................................................................................................... 8 

Tidigare forskning ................................................................................................................ 16 

Bakgrund................................................................................................................................. 10 

Skolverket ............................................................................................................................. 13 

Resultat .................................................................................................................................... 21 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 30 

Skolungdomars attityder gentemot religionskunskap i skolan ......................................... 30 

Reflektion och kritik mot undersökningen ......................................................................... 9 

Litteraturförteckning ............................................................................................................. 36 

Bilagor ..................................................................................................................................... 38 

Bilaga A – Gruppenkät ......................................................................................................... 38 

Bilaga B – sammanställande tabell av enskilda frågor ......................................................... 40 

 

 

 



2 
 

Inledning 

Eftersom att religionerna är en väldigt stor del av många människors liv,  

borde man ha kunskap om det så att man förstår andra människor med  

olika religioner och kulturer. 

- Gymnasieelev   

 

Religionskunskap är ett omtalat skolämne och kan i många fall anses vara känsligt att 

undervisa om i ett mångkulturellt samhälle som Sverige, då det ibland kan vara svårt för 

religionslärare att vara objektiv. Religion är även ett aktuellt och ständigt närvarande ämne i 

världen idag mycket på grund av alla terrorgrupper som utför dåd i guds namn. Kunskapen 

om religion har därför aldrig varit viktigare än vad den är nu. Dessa tankar låg i grunden för 

att detta arbete skrevs då intresset väcktes för att undersöka hur viktigt skolungdomar anser att 

religionkunskapsundervisningen är och deras attityder gentemot den.  

 

Kunskaper om religioner och andra livsåskådningar är viktiga för att skapa en ömsesidig 

förståelse mellan olika individer.1 Mångfalden i det svenska samhället väckte intresset av att 

undersöka skolelevers attityder gentemot religionskunskap utifrån ett 

sekulariseringsperspektiv. Det finns förutfattade meningar och fördomar om religion men 

också religionskunskap som skolämne i det svenska samhället idag, något som har 

observerats vid besök av olika skolor. Därför har två hypoteser utformats som hjälpmedel i 

denna studie. 

 

Denna studie använder två hypoteser för att få fram de svar som eftersöks för att uppfylla 

syftet med studien. Den första hypotesen är att sekulariseringen i Sverige har påverkat 

skolelevers attityder gentemot religionskunskap som skolämne, denna hypotes valdes på 

grund av att samhället och religionsundervisningen har förändrats mycket på senare år och en 

av anledningarna tror vi kan vara sekulariseringen som följd av globaliseringen.  Denna 

                                                           
1 Skolverket 2011: 186 
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hypotes följs upp av ytterligare en hypotes om att religionskunskap anses vara ett oviktigt 

skolämne, detta är de uppfattningar som vi har efter egen skolgång och praktiker inom skolan.  

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är se vilken attityd grundskole- och gymnasieelever har på 

religionskunskap som skolämne i den svenska skolan, samt att jämföra respondenternas svar 

utifrån genus- och religiositets perspektiv.  

 

Denna studie utgår ifrån följande frågeställningar: 

 Hur skiljer sig respondenternas svar utifrån ett religiositetsperspektiv? 

 Hur skiljer sig respondenternas svar utifrån ett genusperspektiv? 

 Vad vill elever lära sig inom religionskunskap som skiljer sig från vad läroplanen 

säger att de ska lära sig? 

 

Material och Metod 

I följande kapitel kommer material och metod beskrivas. I kapitlet redogörs 

undersökningsmetoder, urval och genomförande, enkätkonstruktion, förberedelse av 

litteraturunderlag och analysmetod, deltagande, bortfall och en kritisk värdering mot 

enkätundersökningen samt etiska riktlinjer.  

 

Val av metod 

I denna studie har en kvantitativ undersökningsmetod används, för att få en så omfattande 

undersökning som möjligt. En kvantitativ studie valdes för att se tendenser i det insamlade 

materialet, därför valdes en kvalitativ undersökning bort som tillvägagångssätt. En studie kan 

vara både kvalitativ och kvantitativ för att på så sätt göra undersökningen mer flexibel. 

Kvantitativa undersökningar är generellt sätt oflexibla, genom denna typ av undersökning kan 

jämförelser mellan svaren göras utan att hänsyn behöver tas till de enskilda respondenterna 
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och kontexten.2 Jenny Winter, författaren till boken Problemformulering, undersökning och 

rapport, använder sig av termerna hårddata och mjukdata och definierar hårddata som 

kvantitativ och mjukdata som kvalitativ. Winter menar att hårdheten i data avgörs av hur 

noggrant forskaren har bestämt sig för vilken typ av data som hen är intresserad av i 

undersökningen. Hårddata som denna undersökning har fokuserat på kräver mycket 

förberedelser för att utformningen av frågorna ska kunna generera de svar som söks, därför är 

det också viktigt att undersökningen prövas på ett antal testpersoner,3 vilket gjordes i detta 

arbete genom en pilotstudie i form av webbenkät. I denna kvantitativa undersökning i form av 

enkäter har undertecknade valt att inkludera ett fåtal öppna frågor där respondenterna i 

undersökning får möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter. Det finns en rad olika typer av 

enkäter, i denna studie har 2 olika typer används, gruppenkät och webbenkät.  

Gruppenkät 

Gruppenkät är en typ av pappersenkät som delas ut till grupper av människor som besvarar 

enkäten samtidigt. Universitetslektorn Karin Dahmström menar att fördelen med denna typ av 

enkät är att “[...] många personer kan undersökas billigt och snabbt”4 Denna typ av enkät ger 

också möjligheter när det gäller bortfallet, det vill säga enkäter som inte blir besvarade. 

Dahmström menar att bortfallet på grund av frånvaro oftast inte noteras samt att bortfall på 

grund av vägran att svara på enkäten ofta är minimal,5 vilket också är fallet i den 

undersökningen som gjorts i denna studie. Dahmström menar också att gruppenkäter är ett 

billigt och snabbt tillvägagångssätt.6 Det finns flera nackdelar med gruppenkäter också, några 

av dessa är enligt Dahmström att det finns risker för både påverkan från gruppledaren och från 

övriga deltagare i form av grupptryck, samt att det finns en viss risk för mätfel och bortfall på 

enskilda frågor, då respondenten avstår från att besvara vissa frågor.7  

 

Margareta Forsberg, filosofie doktor i Socialt arbete vid Göteborgs universitet, menar att en 

undersökning i form av gruppenkäter i ett klassrum kan ifrågasättas av dess lämplighet då 

elever i en klass kan känna sig tvingade att svara på enkäten fast de egentligen inte vill delta i 

                                                           
2 Christoffersen & Johannessen 2015: 15 
3 Winter 1992: 38 
4 Dahmström 2011: 94 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ibid 
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undersökningen. Denna undersökningsform är dock i praktiken den enklaste att använda sig 

utav på grund av tids- och resurs orsaker.8 

 

Webbenkät 

Webbenkäter är en enkät som besvaras via internet, den kan konstrueras på olika sätt, i denna 

undersökning valdes ett så kallad “scrollad” upplägg, vilket ger respondenterna i 

undersökningen möjlighet att få en översikt över svaren och hur lång undersökningen är. 

Detta valdes då undersökningen är frivillig och möjlighet till att hoppa över frågor som 

respondenterna inte vill besvara ges.  

Dahmström skriver om vikten att testa webbenkäten innan den skickas ut, testa olika layouter 

och utformningar då både utformning och färg påverkar svaren från deltagarna. Några 

fördelar med webbenkäter enligt Dahmström är att det går snabbt samt att det går att 

kontrollera svaren vid själva besvarandet. Dataregistrering sker direkt vid insändadet av 

enkäten vilket också det är en fördel.9 Några nackdelar med webbenkät är enligt Dahmström 

att antalet bortfall ökar på grund av tekniska problem, det finns även en risk för teknikbias och 

den personliga integriteten.10 

Med risk för teknikbias menar Dahmström om risker för systematiska fel när en del deltagare 

svarar via webbenkät och andra via pappersenkät.11 Forskaren som utför undersökningen kan 

välja om frågorna på en webbenkät ska vara obligatoriska att besvara för att kunna gå vidare 

till nästa fråga eller inte, medans deltagarna kan hoppa över frågor på en enkät i pappersform, 

detta kan vara både en fördel och nackdel.  

 

Urval och genomförande 

Webbenkäten valdes att spridas via sociala medier, ett par extra frågor ställdes för att kunna 

rensa bort de svar som inte eftersöktes, t.ex. om respondenten inte gick i skolan eller inte 

bodde i den kommun som undersökningen skedde i. Webbenkät användes för att se hur 

många respondenter som var möjligt att få på detta tillvägagångssätt på enbart en vecka. Ett 

annat tillvägagångssätt som användes var att kontakta aktiva lärare på 3 olika skolor, 2 

grundskolor och 1 gymnasieskola i sydvästra Sverige. Skolorna valdes inte slumpmässigt då 

                                                           
8 Forsberg 2005: 119 
9 Dahmström 2011: 94 
10 Ibid 
11 Ibid: 92 
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kontakter med lärare på de olika skolorna användes och kontaktades via email. Undertecknade 

har inte varit i kontakt med samtliga skolor sedan tidigare. Enkäterna delades ut på en 

mångkulturell grundskola och en monokulturell grundskola, gymnasieskolan var även den 

mångkulturell.  

 

Gruppenkäter delades ut till eleverna, 75 enkäter på vardera grundskola samt 120 enkäter på 

gymnasieskolan varav 110 svar kom in från grundskolorna och 116 från gymnasieskolan, 

bortfallen är borträknade. Enkäten delades ut till samtliga elever under lektionstid. 

Gruppenkäten presenterades muntligt. En nackdel med en muntlig presentation menar 

Dahmström är påverkan, som kan förekomma i både positiv och negativ riktning. Det är lätt 

för gruppledaren som presenterar gruppenkäten att själv vara antingen positiv eller negativ i 

presentationen till enkäten, både genom ordvalen och tonläget som används i presentationen. 

Detta påverkar i sin tur framförallt kvaliteten på de svar som lämnas in.12  Gruppledaren för 

gruppenkäterna har varit obekanta med respondenterna som svarat på enkäterna och 

presenterat undersökningen så kort och objektivt som möjligt, frågor på enkäten är också ställt 

i på ett så objektivt sätt som möjligt. Då gruppledaren inte har kännedom av respondenterna 

sedan tidigare och själv samlade in enkäterna med anonymiteten prioriterat så kan inte 

enskilda respondenter identifieras.  

 

Urvalet som gjordes i denna undersökning kallas för bekvämlighetsurval eller 

tillfällighetsurval, dessa typer av undersökningar anses ibland inte vara representativa och 

leder till missvisande slutsatser om populationen.13 Bekvämlighetsurval innebär att forskaren 

helt enkelt gör det som är lättast och mest bekvämt. Denna typen av urval är dock den minst 

önskvärda strategin i en forskning.14 Trots detta så valdes denna strategi i urvalet för denna 

studien mest på grund av tidsbristen för en kunna använda en mer genomgående och 

noggrannare urvalsstrategi.  

I grundskolan gjordes ett val att enbart använda 9:onde klassare som respondenter i 

undersökningen då dessa har erfarenhet av att läsa ämnet i skolan och svaren kan då ses som 

mer genomtänkta och äkta. I gymnasieskolan gjordes inget vidare urval utan här skedde ett 

                                                           
12 Ibid: 95 
13 Holme & Solvang 1997: 183 
14 Christoffersen & Johannessen 2015: 57 
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bekvämlighetsurval då enkäten delades ut till de klasser som den kontaktade läraren på skolan 

undervisade. 

 

Enkätkonstruktion 

Enkäten konstruerades på ett sätt så att den skulle vara kort och enkel att förstå för att den 

skulle gå snabbt att fylla i på ett enkelt sätt, detta med syftet att niondeklassare och 

gymnasieelever skulle bli motiverade att fylla i den samt att minska risken för ett högt antal 

bortfall då långa enkäter ofta kan upplevas som jobbiga att svara på. Enkäten utformades för 

att kunna se om det finns en skillnad mellan religiösa och icke religiös syn på 

religionskunskap som skolämne i grundskolan och gymnasieskolan, här gavs samtidigt en 

möjlighet för att kunna skilja mellan olika religiösa tillhörigheter.  

 

Enkäten startar med grundläggande frågor som t.ex. kön, ålder, religionstillhörighet och om 

respondenten i fråga är religiös eller inte, dessa frågor följdes sedan upp med grundläggande 

frågor om deras syn på religionskunskap som skolämne. Enkäten avslutades med påståenden 

som respondenterna skulle ta ställning till vilket som stämmer bäst in på dem. Påståendena 

utformades på ett sådant sätt att vissa var positiva till ämnet religion samt någon var negativ 

till ämnet, detta för att enkäten inte skulle utformas med en positiv eller negativ syn på 

religionskunskapsämnet.  

 

Sannolikheten för att mottagaren av enkäten ska besvara enkäten är låg om enkäten är för 

omfattande eller har en oklar struktur eller ett obegripligt språk. Det är även viktigt att 

enkäten inte är slarvigt gjord eller ser oseriös ut, även detta gör att sannolikheten blir låg för 

mottagaren av enkäten att besvara den.15 

Om enkäten inleds med kontroversiella frågor så kan undersökningssituationen bli låst, vilket 

gör det svårt att gå vidare, Holme och Solvang har gjort ett exempel på en struktur för ett 

frågeschema där de börjar med en del faktafrågor som uppvärmning för att sedan komma in 

på mer kontroversiella frågor som till exempel värderingar. Deras frågeschema avslutas med 

oproblematiska frågor igen för att på så sätt ta bort eventuella spänningar som de menar kan 

uppstå i samband med att respondenterna svarar på enkäten.16 

                                                           
15 Holme & Solvang 1997: 173 
16 Ibid: 174 
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Förberedelse av litteraturunderlag och analysmetod 

I studien användes en pilotstudie i form av webbenkät, detta för att se hur enkätfrågorna 

fungerade, pilotstudien gav möjlighet för att få fram svar som söktes. Dahlström menar att det 

är nödvändigt, speciellt när man använder sig av postenkäter, eller i detta fallet gruppenkäter, 

att testa enkäten på ett mindre antal personer, Dahlström använder begreppet 

provundersökning istället för pilotstudie. En pilotstudie ger möjlighet till att få reda på om en 

del frågor är oklara eller svårtolkade.17  

  

Efter avslutad pilotstudie kunde gruppenkäter delas ut, dessa sammanställdes sedan genom 

statistikprogrammet SPSS, där varje svar skrevs in för hand, svaren angavs med numreringar. 

Svaren har sedan sammanställts i ”pajdiagram” och tabeller som presenteras i resultatet.  

 

Deltagande, bortfall och en kritisk värdering mot enkätundersökningen 

Antal insamlade gruppenkäter är 226 stycken. Det förekom däremot ett fler antal 

variabelbortfall,18 en del respondenter hade missat att svara på baksidan av frågeenkäten och 

enbart svarat på framsidan, se bilaga 2 för  

sammanställande svarstabell för antal variabelbortfall. En del variabelbortfall tillkom också 

då respondenter kryssat i flera svarsalternativ eller lagt till eget svarsalternativ i vissa fall. 

Överlag anses enkäten vara enkel och lättförståelig för respondenterna, den kritik som kan 

riktas är otydligheten i att det fanns en baksida som också skulle besvaras vilket i detta fall 

ledde till en del variabelbortfall.  

 

Etiska riktlinjer 

Vetenskapsrådet har genom fyra punkter bestående av sammanlagt åtta regler sammanställt de 

forskningsetiska principerna som forskare måste ta hänsyn till för att skydda de enskilda 

individerna som deltar i forskningsundersökningar: 

                                                           
17 Dahmström 2011: 86 
18 Dahmström 2011: 180 
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Informationskravet -  Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att 

de har rätt att avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet - Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. De som medverkar i en undersökning skall ha rätt 

att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall 

kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.  

Konfidentialitetskravet - Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, 

lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. 

Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna.19  

 

Reflektion och kritik mot undersökningen 
 

Tiden för enkätundersökningen kan krititiseras. Framförallt gällande frågan om vad eleverna 

skulle vilja lära sig inom religionskunskapsämnet. Många elever i grundskolan svarade att de 

ville lära sig om mindre religioner som t.ex. naturreligioner vilket indikerar att de ännu inte 

fått lära sig eller fått lära sig väldigt lite om de religionerna. Respondenterna i grundskolan 

var samtliga niondeklassare, vilket kan tyckas märkligt att de ännu inte fått lära sig eller fått 

lära sig väldigt lite om de mindre religionerna. Då undersökningen skedde i början av 

vårterminen så går det inte att veta om undervisningen om dessa religioner var planerade 

under terminen eller inte. Om undersökningen skett i slutet av vårterminen hade kanske 

svaren sett annorlunda ut. 

I enkätundersökningen saknas frågor om sekularisering, vilket hade gett tydligare svar på 

hypotes 1 om att sekularisering i Sverige har påverkat skoleelevers attityder gentemot 

religionskunskap som skolämne. Dessa typer av frågor föll bort på grund av vikten av en kort 

enkät som prioriterades för att respondenterna skulle orka besvara samtliga frågor och på så 

sätt minska antalet bortfall. 

                                                           
19 Vetenskapsrådet 2002: 7-14 
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Bakgrund 
När skolinspektionen granskade kvalitén i religionsämnet på gymnasieskolan år 2012, 

analyserades, bedömdes och observerades 28 kommunala skolor och 19 fristående skolor. 

Skolinspektionen genomförde granskningen via dokumentanalyser, elevenkäter, intervjuer 

och lektionsobservationer. 

Skolinspektionens granskning av religionsämnet i gymnasieskolan visar att ämnet motverkar 

fördomar. Eleverna tycker att religionskunskap är intressant när de får möjlighet till att 

reflektera över sig själva och saker i sina liv. Religionskunskap är ett ämne som ska ge 

eleverna kunskaper om religioner och livsåskådningar. Ämnet ska ge elever möjlighet till 

både bredd och fördjupning om de olika religionerna och livsåskådningarna. Forskningen 

visade via elevenkäter och intervjuer att elever är intresserade men att det är undervisningen 

som inte lyckas fånga eleverna i gymnasiet, då det uppfattas som en repetition från 

grundskolan. Granskningen visade också att många elever ofta har negativa föreställningar 

och ett allmänt ointresse för religionskunskapen i gymnasiet. Skolinspektionens granskning 

visar också att religionskunskap ger eleverna en allmänbildning i de olika religionerna. 

Många elever anser att religionsämnet ger en mer tydlig förståelse för hur andra människor 

tänker och att ämnet motverkar fördomar,20 vilket kan vara ett skäl för att studera 

religionskunskap. 

 

Dr. Elisabeth Arweck och emeritus professorn Robert Jackson skriver att det finns 2 olika 

skäl för att studera religion i den kommunala skolan i England. Det första skälet är den “inre”, 

som innebär att en liberal utbildning bör omfatta alla utmärkande områden av mänskliga 

erfarenheter, kan även kallas en “värld av mening”. Det andra skälet för att studera religion i 

den kommunala skolan är det “instrumentella” skälet som innebär att det krävs en viss 

förståelse av olika religioner för att främja de sociala sammanhang och för att förbättra synen 

av olika aspekter som är relevanta för unga människors utveckling. De unga människorna kan 

till exempel utveckla sina sociala förmågor genom kunskap och förståelse för olika kulturer, 

detta genom att engageras i ett demokratiskt samhälle och genom åtgärder som främjar 

religionsfrihet och tolerans,21 något som även gäller i det svenska samhället.  

 

                                                           
20 Skolinspektionen 2012: 40-2011:1445: 7-26 
21 Arweck & Jackson 2014: 6 
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Fram till 1955 placerades religionsundervisning först i kursplanen, vilket gjorde att ämnet fick 

stora utrymmen i tidsplaneringen i skolundervisningen. Tidigare ansågs 

religionsundervisningen vara skolans viktigaste ämne.22 Svenskar är ett folk som sägs vara ett 

avkristnat folk. Folk som döper sig och konfirmerar sig minskar ständigt. Kristendomen 

minskar i omfattning i Sverige och är inte längre det centrala som det var förr. Det är också 

många människor i Sverige som har en föreställning om att Sverige är ett av världens mest 

sekulariserade land.23 

 

De senaste 150 åren har Sveriges lagar strukturerats på ett sätt som inneburit ett särskiljande 

från kyrkan och staten. Flera exempel på hur lagarna har reglerats finns, t.ex. kring år 1868 så 

togs det obligatoriska dopet samt nattvarden bort, som tidigare innebar att alla människor i 

Sverige var tvungna att ta nattvarden en gång per år. Mellan åren 1863-1873 så kunde det 

svenska folket via lagar också lämna statskyrkan utan bestraffning, förutsatt att de valde ett 

annat godkänt samfund. År 1951 så kom religionsfrihetslagen till Sverige. Det innebar att 

Sverige som land och den svenska kyrkan som samfund bröt den starka koppling de tidigare 

hade haft. Denna separation mellan svenska kyrkan och staten blev offentligt först år 2000 

genom en symbolisk avslutning, där staten och kristendomen gick olika vägar. Samtidigt finns 

det fortfarande starka band mellan staten och kristendomen. Sveriges statschef bekänner 

fortfarande den evangeliska- lutheranska tron. Sveriges politiska system har fortfarande en 

stark koppling med den svenska kyrkan, Sveriges rikes lag reglerar hur det trosmässiga 

innehållet och hur kyrkans organisationsformer ser ut i Sverige. Författaren anser att det inte 

handlar om en särskiljning utan snarare en förändrad relation mellan kristendomen och staten. 

Intervjupersonerna som författaren framhåller menar att de upplever att de lever i ett högt 

sekulariserat samhälle i Sverige.24 

 

David Thurfjell som är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap lyfter upp 

antalet medlemmar i den Svenska kyrkan som relativt höga. Det betyder inte att antalet 

religiösa i Sverige är lika många utan att denna tillhörighet till den svenska kyrkan står för en 

lojalitet gentemot kristendomen. Trots att medlemsantalet är högt så sjunker detta antal med 

tiden. Svenskarnas värderingar ses som mycket sekulära. Svenskar vill skapa sin egen sanning 

                                                           
22 Andersen, Dahlgren, Johannessen & Otterbeck 2006: 113 
23 Thurfjell 2015: 17 
24 Ibid: 18-20 
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och ha sin egna individuella tro. Tron och livsåskådningen är endast en förändring och inte ett 

försvinnande av kristendomen, svenskar använder fortfarande ett religiöst sätt att tänka. 

Media har också ett stort och tydligt inflytande på kristendomen, det sänds gudstjänster på 

radio och tv. Många kända svenska personer träder fram med sin kristna tro i media. En del av 

den svenska befolkningen har en skeptisk attityd mot religion. Det är inte en tydlig och 

specifik ateism, utan mer en personlig tro och respekt för vissa rituella uttryck. Det finns inte 

heller ett stort behov eller intresse för kunskapen om innehållet i den sedvanliga religionen.25 

 

Thurfjell hävdar att det sker en sekularisering i Sverige. Statistiskt sett är 44 % av den 

svenska befolkningen medlemmar i religiösa församlingar och då utan ifråga om tro eller i 

praktisk handling vara religiösa. De människor som varken anser sig vara personligt religiösa 

eller som är medlemmar i församlingar är fullt sekulariserade och uppgår till ca 15 %. Det 

finns också stora skillnader mellan män och kvinnor i Sverige, fler kvinnor verkar vara mer 

religiösa än män. Kvinnor visar ett större religiöst engagemang och deltar mer i religiösa 

praktiker, enligt Thurfjell. 34% av männen tror inte på någon gud eller kraft och kvinnors 

representation i frågan endast uppgår till 20%. Majoriteten av svenskarna står för något 

författaren kallar för “privatreligiösa”, vilket innebär individuella värderande 

trosföreställningar och livsåskådningar. Sverige sekulariseras i takt med att samhället 

moderniseras och välståndet ökar. Genom att samhället moderniseras så separeras funktioner 

och band mellan trosföreställning och samhällsorganisation. Den kristna kyrkan förlorar 

inflytandet över samhället och människor behöver inte längre religionen som tidigare. 

Religionen förändras alltså i takt med att samhället förändras och moderniseras. Återigen är 

det snarare en förändring och inte ett försvinnande av religionen. Den traditionella och 

sedvanliga gudstron och behovet av en organiserad kyrkotillhörighet minskar. Istället kan en 

uppgång av den individuella religiositeten påvisas. Religion kopplas allt mer till 

självförverkligande och hälsa som används när människan själv önskar.26 

 

Det finns också en negativ relation mellan religion och inkomst, där högre inkomst innebär att 

människor är mindre religiösa. Sveriges höga inkomstnivå och välfärd kan alltså vara en av 

                                                           
25 Ibid: 22-29 
26 Ibid: 28-33 
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förklaringarna till att det finns ett minskat intresse för organiserad religion och leder till ett 

mer uppfattat sekulärt samhälle.27 

 

Runar Eldebo som är docent i homiletik och högskolelektor anser att det är skolans uppgift att 

fostra för samhället. Religionsämnet kan förklara två frågor för eleverna, meningen med livet 

och meningen i livet. Olika religioner ger olika svar på dessa frågor och därför är det viktigt 

att elever får kunskaper om de olika religionerna. Det är viktigt för att Sverige är en del av 

globaliseringen och sekulariseringen där samhället möter nya och fler religioner och 

andligheter hela tiden. Detta innebär också att skolklasser idag är präglade av mångfald och 

olika religionstillhörigheter.28  

 

Religionsämnet har inte som mål att uppfostra goda (liberala och  

humanistiska) medborgare utan endast att bidra till att utveckla  

kritiska och självreflexiva individer som kan inse att deras egen  

kontext påverkar deras tolkningar liksom deras relationer till andra  

människor och deras ideologiska övertygelser. Att de, liksom  

religionsvetare och andra, alltid är ideologisk även om de framställer 

sig/uppfattar sig som neutrala och/eller förmedlare av relativism, 

 vilket i sig är en politisk handling.29 

 

 

Skolverket 

Enligt kursplanen för grundskolan årskurs 7-9 står det att religionsämnet ska beskriva olika 

religioner och andra livsåskådningar. Människor har i alla tider försökt att förklara och förstå 

de levnadsvillkor och de sociala sammanhang som livet kretsar kring. 

Det är viktigt att elever får kunskap om religioner och livsåskådningar för att förstå andra 

människor. Eftersom dagens samhälle är präglat och består av mångfald så är det mycket 

viktigt att religionskunskap som ämne ger eleverna kunskap om just detta.30 

                                                           
27 Ibid: 33 
28 Eldebo 2004: 15-16 
29 Olsson 2006: 73 
30 Skolverket 2017 
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Ämnets syfte i grundskolan är att eleverna ska få möjligheten att utveckla kunskaper om 

religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället. Ämnet ska också syfta till att öka 

elevernas förståelse för hur andra människor lever med sin religion, t.ex. hur de tänker, 

uttrycker sig, vilka ritualer de utövar och hur stark människors tro är.  

Viktigt i religionskunskap är att eleverna får en kunskap och förståelse för hur kristna 

traditioner har påverkat det svenska samhället och invånarnas värderingar. Eleverna ska också 

ges möjligheter till att tolka olika kulturella uttryck och religiösa traditioner. Ämnet ska 

stimulera elever till reflektion. Reflektionen ska innehålla frågor som berör livsfrågor, 

identitet och etiskt förhållningssätt. Genom detta skapas förutsättningar för eleverna att 

utveckla en egen förståelse för sitt sätt att leva och andra människors sätt att leva. 

Religionskunskap har också som syfte att utveckla kunskaper om hur religioner och 

livsåskådningar behandlar frågor om kön, jämställdhet, relationer och sexualitet. Detta för att 

förstå hur människors värderingar kan förklaras genom olika religioner och livsåskådningar. 

Religionsämnet ska syfta till att ge eleverna ett ansvarsfullt handlande gentemot sig själva och 

mot andra människor.31 

 

Det centrala innehållet i religionskunskap i grundskolan i årskurs 7-9 ska behandla religioner 

och andra livsåskådningar, huvuddragen i världsreligionerna samt de centrala tankarna som 

återfinns i världsreligionerna. I årskurs 7-9 ska även kristendomens indelningar behandlas, 

t.ex. protestantism, katolicism och ortodoxi. Det centrala innehållet ska också ge eleverna 

möjligheter till varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.32  

 

Religion och samhälle är också ett område under det centrala innehållet i årskurs 7-9. Där ska 

utvecklingen av kristendomen i Sverige ska presenteras, från enhetskyrka till ett samhälle som 

är präglat av sekularisering och religiös mångfald. Här ska också sambandet mellan religion 

och samhälle diskuteras med eleverna. Konflikter och möjligheter med sekularisering i 

samhällen ska tas upp, t.ex. religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.33 

 

Det centrala innehållet i religionskunskap i årskurs 7-9 ska också behandla identitet och 

livsfrågor. Hur olika religioner och livsåskådningar kan forma människors identiteter och 

                                                           
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Ibid 
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livsstilar. Olika riters funktioner som t.ex. namngivning och konfirmation ska beskrivas och 

hur deras funktioner i olika religioner.34 

 

Etiken framgår också i det centrala innehållet, där tas vardagliga dilemman och etiska 

modeller upp. Människosynen i olika religioner konkretiseras och de mänskliga rättigheterna 

och demokratiska värderingar är något som religionsämnet lyfter fram.35 

 

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna  

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt  

olika tolkningar och bruk inom dessa. De ska analysera hur religioner  

påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. De  

ska reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. De ska  

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och  

värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och söka information  

om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans  

och trovärdighet.36 

 

I gymnasiet så behandlar ämnet religionskunskap frågor kring hur religioner och andra 

livsåskådningar kommer till uttryck. Även hur människor förhåller sig till etiska och 

existentiella frågor. I religionskunskap i gymnasiet behandlas trons betydelse samt hur 

individen kan uppleva livet i form av mening och tillhörighet.37 

 

I gymnasiet syftar ämnet till att fördjupa och bredda elevernas kunskaper men även att 

utveckla dessa kunskaper om religioner och livsåskådningar. Eleverna får även kunskaper om 

etiska förhållningssätt och tolkningar inom de olika religionerna och livsåskådningarna. 

Religionsämnet ska också syfta till att ge eleverna kunskap och förståelse för kristendomens 

påverkan på det svenska samhället, dess värdegrund samt traditionernas betydelse.  Ämnet 

ska ge eleverna en förberedande kunskap om att leva i ett samhälle som är präglat av 

                                                           
34 Ibid 
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Ibid 
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mångfald och en förståelse för människors olikheter. Något som också ska diskuteras med 

eleverna i gymnasiet är relationen mellan vetenskap och religion, t.ex. evolution och skapelse. 

Att analysera människors trosföreställningar och värderingar för att förstå att det finns olika 

sätt att leva och tänka. Eleverna ska också få möjlighet till att analysera och värdera hur 

religioner kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.38  

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna  

förutsättningar att utveckla förmåga att analysera religioner och  

livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. De ska få  

kunskaper om människors identitet i relation till religioner och  

livsåskådningar. De ska få Kunskaper om olika uppfattningar om  

relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera  

dessa. De ska få förmåga att använda etiska begrepp, teorier och  

modeller samt förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i  

relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar39 

 

Tidigare forskning 

Den dåvarande lektorn i religionssociologin, Ulf Sjödin genomförde en enkätundersökning 

där han undersökte 100 svenska ungdomars religiositet i nutid och om och på vilket sätt 

sekulariseringen har påverkat ungdomars religiositet i Sverige, ungdomarnas ålder 

redovisades inte i Sjödins studie. I undersökningen undersöktes också ungdomars syn på 

religion och vetenskap i ett kunskapsperspektiv. Sjödins studie “Den sekulariserade 

ungdomens religiositet” lyfter upp frågan om religionens försvinnande och hur påtaglig 

religionen är bland ungdomar. Sverige kan gälla som ett av Europas mest sekulariserade 

länder, då svenskar också ser sig själva som mindre religiösa än tidigare, trots att senare 

studier visar att unga människor inbegriper större andliga värden än äldre.40 Det finns inga 

tecken på att religion eller nya religiösa rörelser skulle vara det som lockar ungdomar. De 

generella förväntningarna från samhället att ungdomars föreställningar skulle handla om 

traditionell religion är långsökt, eftersom dagens ungdomar inte har socialiserats in i 

                                                           
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Sjödin 2007: 197-198 
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traditionell religion. Det som lockar dagens ungdomar verkar vara att skapa sin egen religiösa 

identitet och besvara frågorna “vem är jag” och “var hör jag hemma?”41 

 

Resultatet av ungdomarnas svar på enkäterna delade författaren in i tre kategorier, som var 

kategoriserade efter i vilken grad ungdomar tror på något andligt. De undersökta ungdomarna 

som svarat på enkäten delades in i “icke-religiösa”, “svagt religiösa” och “starkt religiösa”. 

Studien visade på att hela 70 % av ungdomarna tillhörde de “starkt religiösa”, vilket innebar 

att de hade tro på ett liv efter döden samt tron på en högre makt. Studien visar också på att 

unga människor har en tydlig koppling till det andliga och det religiösa. Religiositeten hos 

unga människor har därför inte försvunnit utan har istället förändrats och har tilltagit sig nya 

uttrycksformer. Ungdomars aktivitet i religiösa uttryck som t.ex. att gå på gudstjänst är 

mycket lågt, av de “starkt religiösa” hade endast hälften besökt en gudstjänst. Ungdomars tro 

verkar alltså inte omsättas i en religiös handling i någon vidare utsträckning. Författaren 

undersökte också om livsfrågor och vetenskapen hade någon betydelse för ungdomarna. 

Intresset för livsfrågor har en ökande betydelse för människor och existentiella frågor 

uppfattas som viktiga och är något som beskriver livets mening. En tredjedel av ungdomarna 

framhöll att de tänkte på meningen med livet ofta medan ungefär hälften av ungdomarna 

tänkte på meningen med livet knappt ibland.42 

Studien behandlade även ungdomars syn på vetenskapen, hur ungdomar förhöll sig till 

vetenskap och religion i ett kunskapsperspektiv. Pojkar var mer positiva till att vetenskap var 

mer rätt kunskap än traditionell religion. Medan flickorna menade att kunskap kan komma 

från olika håll.  

Fler saker som nämndes i författarens studie var att det har skett en värdeförskjutning, bort 

från den traditionella religionen. Förr handlade det om “yttre” auktoritet där t.ex kyrkan var 

stark och idag handlar det mer om “inre” auktoritet, där individens val är viktigare. Tidigare 

låg det också stor vikt vid en enhetlig livsåskådning och idag handlar det mycket om 

mångfald, där ungdomar kan välja sin egen väg, där utbudet av religioner och livsåskådningar 

är stort. Studien visar också på att religiositet är mycket utbredd bland dagens ungdomar samt 

att vetenskapen har ett stort intresse.43 

 

                                                           
41 Ibid 
42 Ibid: 199-201 
43 Ibid: 201-209 
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Magnus Hagevi, fil.dr. i statskunskap och universitetslektor framhåller i sin artikel ” Efter 

sekulariseringen: förändrade religiösa värden mellan generationer” att Sverige är ett av 

världens mest sekulariserade länder och försöker undersöka hur utvecklingen mellan olika 

generationer kan ha något att göra med sekulariseringen. Hagevi har en del antaganden i sin 

studie, t.ex. att människor i extremt sekulariserade samhällen kan antas ha samma attityd till 

religion likt sina föräldrar. I studien bekantar Hagevi sig med förändringen av religiositeten 

hos människor. I studien har fyra olika generationer undersökts under tjugotvå år där ställdes 

människor i åldrarna 15-39 år mot människor i åldrarna 40-85 år. Människorna studerades i 

generationer, människor som växt upp i sekulariserade samhälle och undersökt om 

religiositeten hos människorna stiger eller sjunker. Även omfattningen av religiositet har 

undersökts i studien, vilken typ av religiositet människorna påvisar.44 

 

Hagevi har utgått från religionssociologen Ingleharts forskning om religiös förändring hos 

människan. Behovet av religion förändras av olika orsaker, de nämner t.ex. religionens 

efterfrågan hos människor och att starka länder med god ekonomi ger en hög sekularisering 

och ett modernare samhälle som förändrar religionen och det religiösa behovet hos 

människan. De framhåller också att människan förändrar sitt sätt att utöva och uttrycka sin 

religiositet och andlighet genom ett personligare förhållningssätt till det.45 Hagevi framhåller 

att Inglehart och Norris beskriver en annan form, sakralisering, som innebär att religionen blir 

viktigare för allt fler människor i samhället.  

Undersökningen studerar och analyserar den religiösa uppväxten hos människor. Detta har 

analyserats på tre olika nivåer, individ, organisation och samhällsnivå. Det som är intressant 

av deras undersökning är att de har studerat religionsundervisningens innehåll och omfattning. 

De menar att förändringen av religionsundervisningen i skolan under 1900-talet har påverkat 

elevernas religiositet. Skolan har en stor och central roll och framförallt grundskolan när 

författaren blickar närmare på sekulariseringen i Sverige. I studien påvisas en alltmer större 

uppdelning mellan religionen och staten i Sverige. Detta syns också tydligt i religionsämnets 

klara förändringsprocess genom tiderna. Religionsämnets förändring har gått ifrån ett helt 

konfessionellt ämne till ett ämne som är präglat av multikultur och som idag beskrivs som ett 

samhällsorienterat ämne.46 I artikeln beskrivs denna förändring kortfattat men också väldigt 

                                                           
44 Hagevi 2009: 279-280 
45 Ibid: 281-282 
46 Ibid 
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tydligt. Tidigare var Kristendom det viktigaste ämnet i skolan, ett ämne som hade 10 timmars 

undervisningstid i veckan. Förändring skedde och det kom en ny läroplan vilket innebar ett 

mer icke-konfessionellt ämne samt att undervisningstiden sjönk från 10 timmar till 2 

undervisningstimmar. Skolan fick också en mer accepterad syn på andra religioner och 

livsåskådningar, Bibeln som var det medlet som gällde kompletterades med en ny lärobok. År 

1962 bytte Kristendom namn till Kristendomskunskap, meningen var att ämnet inte skulle 

forma kristna religiösa människor utan endast visa eleverna vad den kristna tron innebar. I 

slutet av 1960-talet så sker ett namnbyte igen och bandet mellan tradition och kristendom och 

det nya namnet blir religionskunskap. Då får grundskolan också en ny läroplan år 1969. Den 

nya läroplanen innefattar en ny undervisning kring ämnet religion. Det blir ett 

samhällsorienterat ämne där den kristna tron inte alls har lika stort fokus utan lärarna ska 

istället behandla världsreligionerna. Detta innebär att religionskunskapsundervisningen inte 

blir lika detaljerad utan den ger istället eleverna en bredare kunskap. Religionsämnet har 

genomgått en omfattande sekularisering, från konfessionell till icke-konfessionell där ämnet 

har blivit ett samhällsorienterat ämne med en multireligiös undervisning. Skolan och 

religionsämnet är alltså en stor del av sekulariseringen i Sverige.47 

 

Fd. professorn i religionshistoria Antoon Geels och Fd. professorn i religionspsykologi Owe 

Wikström skriver att religionens roll i samhället blir alltmer reducerad i och med att samhället 

blir alltmer moderniserat och där vetenskap kan förklara fler saker som händer i världen. För 

Geels och Wikström är vetenskapen tydlig och kan förklara varför saker händer i stor 

utsträckning och allt färre förklaringar sker i form av ”guds verk”. Samtidigt menar 

författarna att människan alltid kommer att söka efter mening och att själva religiositeten hos 

människan alltid kommer att finnas. De menar att sekulariseringen förekommer på olika 

nivåer, samhälls-, organisations och individnivå. Religiositeten i samhället tycks minska men 

det betyder inte att människorna blir ateister. Människor tillskriver inte sig själva som 

religiösa utan använder mer ord som t.ex. andlig. Människor antas istället ha ett personligt 

och individuellt förhållningssätt till det andliga och till religion, där människor hämtar det 

som passar dem själva och införskaffar influenser från alltfler religioner och 

livsåskådningar.48 Författarna anser att en ökning av den individuella och personliga 

religiositeten sker samt att det ses som något privat för individen. Samtidigt som samhället 

                                                           
47 Ibid: 282-288 
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tycks vara sekulariserat så lyfts det fram saker som tyder på sakralisering, alltså att sökandet 

efter något heligt, finns kvar hos individen.49 

 

Professor William K. Kay genomförde 1996 en studie där 13.391 elever från åldrarna 13-15 

år deltog från olika skolor i England och Wales. I denna studie ställde Kay frågan om 

religionskunskap borde undervisas i skolan, endast 33% av respondenterna ansåg att skolan 

borde fortsätta att undervisa om ämnet, 31% ansåg att ämnet inte bör undervisar, resterande 

36% var osäkra på sitt svar.50 I en annan studie som Dr. Phra Nicholas 

Thanissaro  genomförde 2012 svarade 60% av respondenterna att Religionskunskap borde 

undervisas i skolan, 25% ansåg att ämnet inte bör undervisas och resterande 15% inte var 

säkra på sitt svar. Denna undersökning bestod av 369 respondenter i åldrarna 13-15 i London, 

se figur 1. Tabellen i figur 1 visar också att 66% av respondenterna ansåg att religionskunskap 

hjälper människor att respektera andras trosföreställningar.51  

 Håller 

med 

Inte säker Håller 

inte med 

Religionskunskap borde undervisas i skolan 60% 15% 25% 

Religionskunskap hjälper personer i min skola att respektera andra 

personers tro 

66% 14% 20% 

Religionskunskap i min skola hjälper mig att förstå olika religioner 66% 20% 14% 

Figur 1. Några av Phra Nicholas Thanissaros sammanställande tabell av respondenternas attityder gentemot 

religionskunskap.52 

 

Överlag kunde Phra genom sin studie se en markant skillnad på inställningen till 

religionskunskap som skolämne där icke-religiösa respondenter hade en betydligt mindre 

positiv inställning till religionskunskap som skolämne. Detta visades tydligt på samtliga 

frågor i Phras studie, som exempel frågan om religionskunskap borde undervisas i skolan där 

70 % av de kristna respondenterna och 61 % av respondenterna med annan 

religionstillhörighet ansåg att religionskunskap ska undervisas i skolan till skillnad från de 

respondenter som inte är religiösa där enbart 48 % anser att ämnet bör undervisas i skolan.53  

 

En studie som Professor John M. Lewis och religionsprofessorn Leslie J. Francis gjorde, även 

denna i England och Wales, visade på att tjejer har en mer positiv inställning till 

                                                           
49 Ibid: 381-382 
50 Kay 1996: 270 
51 Thanissaro 2012: 12 
52 Thanissaro 2012: 13 
53 Ibid: 22 
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religionskunskap i skolundervisningen än vad killar har,54 något som även Thanissaro kom 

fram till i sin studie.55 Lewis och Francis kom genom deras studie även fram till att elevers 

attityd gentemot religionskunskap som skolämne blir mer negativ med åldern, det vill säga att 

äldre elever är överlag mer negativa till ämnet än de yngre eleverna.56 

 

Universitetslektorn i religionssociologi Anders Sjöborg genomförde mellan 2009-2010 en 

studie i Sverige där 1850 elever deltog, i studien som bestod av både enkätundersökning och 

intervjuer ställdes bland annat påståendet “Religionskunskap ökar förståelse mellan 

personer”. Av samtliga 1850 respondenter så höll 44,7% med om påståendet, ett antal på 827 

respondenter. Sjöborg jämförde också svaren mellan religiösa och icke-religiösa, av samtliga 

1850 respondenter var 1473 icke-religiösa, av dessa var det enbart 39,3% (579 respondenter) 

som höll med om påståendet. I studien betraltade sig 377 av 1850 respondenter som religiösa, 

av dessa höll 64,6% (244 respondenter) med om påståendet.57 I studien visade Sjöborg på 

skillnader i attityder mellan icke-religiösa och religiösa elever gentemot ämnet 

religionskunskap i skolundervisningen. Sjöborg drog slutsatsen att religiösa elever är mer 

benägna att uppskatta religionskunskap som skolämne och dess fördelar, vilket gör att de är 

med toleranta. Studiens resultat tyder på att religiösa elever har lättare för acceptans och 

tolerans då de förstår bättre vad religionskunskap är tänkt att vara.58 

Resultat 
I denna del presenteras det resultat som enkätundersökningen gav, resultatet presenteras i 

form av korstabeller, för att se enskilda svar i tabeller se bilaga 2.  

 

I gruppenkätundersökningen deltog 226 elever från 2 olika högstadieskolor samt 1 

gymnasieskola. Av samtliga respondenter så var 45,6% (103 st) män och 54% (122 st)  

kvinnor samt 0.4% (1 st) av annat kön. 33,6% (76 st) var under 16 år och resterande 66,4% 

(150 st) mellan 16-20 år gamla. Av dessa studerade 48,2% (109 st) på grundskolan och 51,8% 

(117 st) på gymnasiet. I samtliga resultat är bortfallen borträknade från procentsatsen, t.ex. 

                                                           
54 Lewis & Francis 1996: 234 
55 Thanissaro 2012: 15 
56 Lewis & Francis 1996: 234 
57 Sjöborg 2013: 77 
58 Sjöborg 2013: 81 
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som figur 2 visar, av 116 respondenter inom kristendomen så är det 114 stycken som har 

svarat på frågan om de är religiösa, detta ger ett bortfall på 2 personer.  

I figur 2 presenteras antalet religiösa inom en viss religionstillhörighet. Här urskiljs de som 

tillhör en religion och betraktar sig som religiös med de som tillhör samma religion men inte 

betraktar sig som religiös. Anmärkningsvärt är att av de respondenter som tillhör 

kristendomen är det enbart 35,1% (40st) som betraktar sig som religiösa medan 61,4% (27st) 

betraktar sig som religiösa av de som tillhör islam, en betydligt högre procentsats. Av 

samtliga 226 respondenter betraktar sig 32,3% (71st) som religiösa och 52,3% (115st) icke-

religiösa. 11,4% (25st) tror på någon kraft, resterande 4,1% (9st) tror på någonting annat, se 

bilaga 2 för sammanställande tabell av enskilda frågor.  

 

 

Religionstillhörighet 

Kristendom Islam Ateist Buddhism Annan 

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

Är du 

religiös? 

Ja 40 35,1% 27 61,4% 1 2,2% 2 66,7% 1 8,3% 

Nej 52 45,6% 13 29,5% 42 93,3% 1 33,3% 6 50,0% 

Tror på 

någon kraft 
16 14,0% 1 2,3% 2 4,4% 0 0,0% 5 41,7% 

Annat 6 5,3% 3 6,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totalt 114 100% 44 100% 45 100% 3 100% 12 100% 

 Bortfall 2 1,7% 1 2,2% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 

Figur 2. Jämförelse mellan enkätfråga 4 och 5 

 

 

 I figur 3 jämförs respondenternas religiositet 

med deras könstillhörighet. 32,4% (33st) av 

samtliga killar i undersökningen är religiösa, 

56,9% (58st) är inte religiösa. 32,5% (38st) av 

tjejerna i undersökningen är religiösa 47,9% är 

inte religiösa. Det skiljer sig inte mycket mellan 

könen om de är religiösa eller inte som figur 3 

tydligt visar.  

 

Figur 4 visar skillnader mellan hur viktigt religiösa och icke-religiösa tycker att 

religionskunskap i skolundervisningen är. De allra flesta elever, 83,2% (184st) tycker att 

religionskunskap är ett viktigt/väldigt viktigt ämne i skolundervisningen och endast 16,7% 

(37st) tycker att det är ett oviktigt/helt oviktigt ämne. Intressant att nämna i sammanhanget är 

 

Figur 3. Kön och religiositet 
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att hela 89,9% (62st) av de religiösa respondenterna som besvarat frågan anser att det är ett 

viktigt/väldigt viktigt ämne, medan 75,9% (85st) av de icke-religiösa respondenterna tyckte 

det samma, en relativt stor skillnad. Detta visar på att en procentsats på 10,1% (7st) av de 

religiösa och 24,1 % (27st) av de icke-religiösa som anser att religionkunskap är ett oviktigt 

eller helt oviktigt skolämne. Majoriteten av respondenterna som ansåg att ämnet var viktigt 

menar att religionskunskap i skolundervisningen hjälper elever att respektera och få förståelse 

för andra person samt deras religion och kultur. ”Eftersom att religionerna är en väldigt stor 

del av många människors liv, därför borde man ha kunskap om det så att man förstår andra 

människor med olika religioner och kulturer”. Detta svar gav en av respondenterna som svar 

på frågan om varför de ansåg att religionskunskap är ett viktigt eller oviktigt ämne, som går 

att utläsa utifrån svaret så tyckte respondenten i fråga att ämnet är viktigt. Detta svar kan 

ställas emot svar som respondenter angav som menar på att ämnet är oviktigt, en av dessa 

respondenter menar att ”det finns andra ställen som t.ex. kyrkan som man kan gå till”. En del 

respondenter i undersökningen menade på att religionskunskap är ett viktigt och bra ämne att 

lära sig om för att ta reda på vad man själv tror på, detta genom att få ta del av olika religioner 

och perspektiv.  

 

 Är du religiös? 

Ja Nej Tror på någon 

kraft 

Annat 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

Hur viktigt anser 

du att 

religionskunskap i 

skolundervisningen 

är? 

Det är ett väldigt 

viktigt skolämne 
20 29,0% 17 15,2% 9 36,0% 3 33,3% 

Det är ett viktigt 

skolämne 
42 60,9% 68 60,7% 14 56,0% 5 55,6% 

Det är ett ovikt 

skolämne 
6 8,7% 18 16,1% 2 8,0% 1 11,1% 

Det är ett helt 

oviktigt skolämne 
1 1,4% 9 8,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 69 100 % 112 100% 25 100% 9 100% 

 Bortfall 2 2,8% 3 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Figur 4. Jämförelse mellan enkätfråga 5 och 6 
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I enkätundersökningen ställdes frågan om 

respondenterna var positivt eller negativt inställd 

till religionskunskap som skolämne, se figur 5. I 

denna presentation av data sammanfogas 

svarsalternativen ”mycket positiv” och ”positiv” 

till kategorin ”positiv” samt ”mycket negativ” och 

”negativ” sammanfogas till kategorin ”negativ”. 

Av respondenterna som besvarade frågan så var 

det hela 85.4% (187st) som var positiva till ämnet, 

en förvånansvärt hög siffra, endast 14,6 % (32st) 

hade en negativ inställning till ämnet. Här kan även könsskillnader utläsas då 74,5% (73st) av 

killarna hade en positiv inställning till ämnet medan hela 95,0% (114st) av tjejerna var 

positiva till ämnet. En klar skillnad mellan killar och tjejers inställning till ämnet blir här 

tydlig, enbart 5,0% (6st) tjejer var negativa till ämnet medans 25,5% (25st) av killarna var 

negativt inställda till religionskunskap som skolämne. Undersökningen visade också på att 

religiösa elever var mer positiva till ämnet än vad icke-religiösa elever var, med en skillnad på 

92,5% (62st) av de religiösa och 78,6% (88st) av de icke-religiösa som var positiva till 

religionskunskap som skolämne.   

I studien valdes också att undersöka elevernas attityd gentemot religionskunskap som ett 

obligatoriskt skolämne både i grundskolan och i gymnasieskolan. Diagrammen i figur 6 visar 

att gymnasieelever var mer positiva till ämnet som obligatoriskt i grundskolan än vad 

grundskoleeleverna var. Anmäkningsvärt i denna fråga är att hela 22,8% (23st) av 

grundskoleeleverna angav att de inte visste om det borde vara obligatorisk eller inte i 

grundskolan, en hög procentsats till skillnad från elever på gymnasiet där enbart 9,7% (11st) 

angav att de inte visste. Värt att noteras är att gymnasieeleverna har inte bara högre 

procentsats gällande att ämnet ska vara obligatoriskt i grundskolan utan de har även högre 

procentsats än grundskoleeleverna gällande att ämnet inte ska vara obligatoriskt. 

Gymnasieeleverna har överlag givit bestämda svar som ja och nej, medans 

grundskoleeleverna har varit mer tveksamma på sina svar. Sammanlagt ansåg 72,0% (154st) 

av samtliga respondenter att religionskunskap ska vara obligatoriskt i grundskolan, 12,1% 

(26st) ansåg att det inte bör vara obligatoriskt i grundskolan.  

 

Figur 5. Svar på frågan  

”Är du positivt eller negativt inställd till 

religionskunskap som skolämne?” 
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Utifrån ett genusperspektiv på frågan så finns en klar skillnad mellan tjejer och killars svar, 

där tjejer är mer positiva till ämnet som obligatoriskt där 83,5% (96st) av tjejerna ansåg att 

ämnet ska vara obligatoriskt, till skillnad från killarna där 59,2% (58st) ansåg att ämnet ska 

vara obligatoriskt i grundskolan.  

 

Ett par gymnasieelever menar på att religionskunskap ”borde ej vara obligatoriskt, men bra 

om man kunde välja” i grundskolan. En annan gymnasieelev ansåg att ämnet ska vara 

obligatoriskt då denne menar att ”okunskap föder okunskap, i Sverige bör alla individer veta 

att det finns olika kulturer/religioner både i grundskolan och gymnasiet”. De allra flesta 

grundskoleelever anser att ämnet bör vara obligatoriskt för att det helt enkelt är viktigt att 

känna till de olika religionerna samt att det är bra att lära sig och det hör till allmänbildningen.  

 

Figur 6. Elevers attityd på religionskunskap som obligatoriskt skolämne i grundskolan 

 

Precis som figur 6 så visar figur 7 på att grundskoleelever är mer tveksamma på sina svar än 

vad gymnasieeleverna är. Hela 38% (38st) av grundskoleeleverna hade ingen direkt åsikt om 

religionskunskap ska vara ett obligatoriskt skolämne i gymnasieskolan. 53,2% (59st) av 

gymnasieeleverna tycker att ämnet ska vara obligatoriskt i gymnasieskolan, enbart 26,0% 

(26st) av grundskoleeleverna tycker detsamma, en markant skillnad. Ett flertal 

grundskoleelever tycker att det räcker med att ha läst religionskunskap i grundskolan, vilket 

ett par gymnasieelever instämmer med.  
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Utifrån ett genusperspektiv på frågan så finns även här en klar skillnad mellan tjejer och 

killars svar, där tjejer är mer positiva till ämnet som obligatoriskt på gymnasiet där 50,4% 

(57st) av tjejerna ansåg att ämnet ska vara obligatoriskt, till skillnad från killarna där 28,9% 

(28st) ansåg att ämnet ska vara obligatoriskt i gymnasiet.  

 

Gymnasieeleverna som tycker att ämnet ska vara obligatorisk i gymnasiet menar på att 

förståelse och kunskap är viktigt, ett exempel på svar som en gymnasieelev gav på frågan var 

följande:  

Vi måste få ett samhälle där man accepterar alla individer som  

de är oavsett religion vi måste få stopp på det segregerade samhället  

och det enda sättet att uppnå detta är genom utbildning.  

    - Gymnasieelev 

 

Figur 7. Elevers attityd på religionskunskap som obligatoriskt skolämne i gymnasieskolan 

 

I figur 8, 9 och 10 presenteras resultatet av olika påstående som respondenterna skulle ta 

ställning till. Här presenteras svaren på påståendena i förhållande till manlig eller kvinnlig 

respondent samt religiös eller icke religiös respondent. Precis som i figur 5 så sammanfogas 

svarsalternativen, i följande påståendefrågor sammanfogas svarsalternativen ”håller med 

fullständigt” och ”håller med till viss del” till kategorin ”håller med” samt ”håller till viss del 

inte med” och ”håller inte alls med” sammanfogas till kategorin ”håller inte med”.  

 

I figur 8 visas resultatet från respondenterna om det är skolans uppgift att förmedla kunskap 

om olika religioner. 83,7% (82st) av killarna som besvarat påståendet höll med om att det är 



27 
 

skolans uppgift att förmedla kunskap om olika religioner. 93,2% (110st) av tjejerna som 

besvarat påståendet höll med, en hög procentsats då enbart 6,8% (8st) inte anser att det är 

skolans uppgift att förmedla kunskap om olika religioner. Majoriteten av respondenterna 

håller med till viss del i detta påstående, 53,1% (52st) av killarna samt 55,1% (65) av tjejerna.  

 

87,8% (58st) av de religiösa respondenter som besvarat påståendet håller med om att det är 

skolans uppgift att förmedla kunskap om olika religioner. 86,4% (96st) av de icke-religiösa 

håller med påståendet. En intressant siffra då det inte är någon större skillnad procentmässigt 

mellan religiösa och icke-religiösa respondenters svar.  

 

Sammanlagt håller 88,5% (192st) av samtliga respondenter med om påståendet, vilket innebär 

att det enbart är 11,5% (25st) av respondenterna som anser att det inte är skolans uppgift att 

förmedla kunskap om olika religioner. 

 

 

 
Kön Är du religiös? 

Man Kvinna Ja Nej 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

Det är skolans 

uppgift att 

förmedla 

kunskap om olika 

religioner 

Håller med 

fullständigt 
30 30,6% 45 38,1% 16 24,2% 46 41,4% 

Håller med till viss 

del 
52 53,1% 65 55,1% 42 63,6% 50 45,0% 

Håller till viss del 

inte med 
10 10,2% 6 5,1% 5 7,6% 9 8,1% 

Håller inte alls 

med 
6 6,1% 2 1,7% 3 4,5% 6 5,4% 

Total 98 100,0% 118 100,0% 66 100,0% 111 100,0% 

 Bortfall 5 4,9% 4 3,3% 5 7,0% 4 3,5% 

Figur 8. Sammanställande tabell om enkät fråga 10 utifrån perspektiven kön och religiositet 

 

Resultatet i denna studie visar tydligt på att killar är mer negativa till religionskunskap än vad 

tjejer är, se figur 9 Hela 50,5% (49st) av killarna tycker att religionskunskap är tråkigt och 

ointressant, till skillnad från tjejerna där enbart 18,1% (21st) av tjejerna tycker detsamma. 

Detta innebär att 81,9% (95st) av tjejerna inte håller med om att religionskunskap är ett tråkigt 

och ointressant ämne.  

 

I detta påstående blir det även en markant skillnad mellan de religiösas svar och de icke-

religiösa då endast 22,7% (15st) av de religiösa respondenterna höll med i påståendet, detta i 

jämförelse med de icke-religiösa där 42,6% (46st) höll med i påståendet, en relativt stor 
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skillnad. Detta innebär alltså att 77,2% (51st) av de religiösa respondenterna och 57,4% (62st) 

av de icke-religiösa respondenterna inte tycker att religionskunskap är ett tråkigt och 

ointressant skolämne. Sammanlagt håller 33,1% (71st) av samtliga respondenter med i 

påståendet om att religion är ett tråkigt och ointressant ämne, alltså nästan var tredje elev. 

66,8% (143st) håller inte med i påståendet.  

 

 Kön Är du religiös? 

Man Kvinna Ja Nej 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

Religion är 

tråkigt och 

ointressant 

Håller med 

fullständigt 
10 10,3% 3 2,6% 2 3,0% 11 10,2% 

Håller med till 

viss del 
39 40,2% 18 15,5% 13 19,7% 35 32,4% 

Håller till viss 

del inte med 
35 36,1% 44 37,9% 22 33,3% 43 39,8% 

Håller inte alls 

med 
13 13,4% 51 44,0% 29 43,9% 19 17,6% 

Total 97 100,0% 116 100,0% 66 100,0% 108 100,0% 

 Bortfall 6 5,8% 6 4,9% 5 7,0% 7 6,1% 

Figur 9. Sammanställande tabell om enkät fråga 11 utifrån perspektiven kön och religiositet 

 

I undersökningen fick respondenterna även ta ställning till om de anser att kunskap om 

religion skapar en större förståelse för olika livsfrågor. 83,1% (79st) av alla killar och 93,2% 

(109st) av alla tjejer höll med i detta påstående, en relativt hög procentsats. 16,8% (16st) av 

killarna och 6,9% (8st) av tjejerna håller inte med om att religionskunskap skapar större 

förståelse för olika livsfrågor, se figur 10 för fullständig tabell.  

Intressant i detta påstående är att antalet religiösa respondenter som håller med i påståendet 

uppgår till 96,9% (63st). Av de icke-religiösa respondenterna som besvarat detta påstående är 

det 81,4% (88st) som håller med. Här kan utläsas en relativt stor skillnad mellan religiösa och 

icke-religiösas svar.  

Sammanlagt höll 88,7% (189st) av samtliga respondenter med i påståendet, vilket innebär att 

enbart 11,3% (24st) av respondenterna inte höll med om att kunskap om religion skapar en 

större förståelse för olika livsfrågor.  
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 Kön Är du religiös? 

Man Kvinna Ja Nej 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

Kunskap om 

religion skapar 

en större 

förståelse för 

olika livsfrågor 

Håller med 

fullständigt 
29 30,5% 66 56,4% 31 47,7% 44 40,7% 

Håller med till viss 

del 
50 52,6% 43 36,8% 32 49,2% 44 40,7% 

Håller till viss del 

inte med 
10 10,5% 7 6,0% 2 3,1% 14 13,0% 

Håller inte alls 

med 
6 6,3% 1 0,9% 0 0,0% 6 5,6% 

Total 95 100,0% 117 100,0% 65 100,0% 108 100,0% 

 Bortfall 8 7,8% 5 4,1% 6 8,5% 7 6,1% 

Figur 10. Sammanställande tabell om enkät fråga 12 utifrån perspektiven kön och religiositet 

 

Avslutningsvis fick respondenterna skriva vad de skulle vilja lära sig inom religionskunskap. 

Majoriteten av respondenterna från grundskolan vill få kunskap om mindre religioner utanför 

världsreligioner, t.ex. naturreligioner. Andra områden som också var intressanta inom 

religionskunskap för grundskoleeleverna var religionens påverkan och likheter och skillnader 

mellan olika religioner. Flera elever angav läran om allting inom religion, alltså inget 

specifikt utan så mycket som möjligt om alla religioner allt från världsreligionerna till bland 

annat alevism och asatro.  

Gymnasieelevernas svar delades in i 4 övervägande områden. Det område som var mest 

attraktivt att lära sig var precis som hos grundskoleeleverna, om mindre religioner utanför 

världsreligionerna. Det andra området var livsfrågor och förståelse för andra människor. Det 

tredje området var traditioner och ritualer, samt det fjärde var grundläggande om samtliga 

religioner.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att tolka vilken attityd grundskole- och gymnasieelever har till 

religionskunskap som skolämne i form av en kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa 

inslag. Undersökningen har sedan ställts i kontext till tidigare forskning relevant till denna 

studie. I detta kapitel kommer svaren från enkätundersökningen i studien jämföras och 

diskuteras med svaren som har kommit fram genom tidigare forskningar, samt att kopplas 

ihop med hypoteserna som denna studie utgår ifrån.  

 

Skolungdomars attityder gentemot religionskunskap i skolan 

Resultatet från undersökningen i denna studie motsäger hypotesen om att skolungdomar anser 

att religionskunskap är ett oviktigt skolämne, då hela 83,2 % av respondenterna i 

undersökningen ansåg att religionskunskap är ett viktigt skolämne. Enbart 16,7% ansåg att 

ämnet är oviktigt, en förvånansvärt låg procentsats. Inglehart menar att behovet av religion 

har ökat på grund av moderniseringen och sekulariseringen,59 hypotes 1 som denna studie 

utgår ifrån om att sekulariseringen i Sverige har påverkat skolelevers attityder gentemot 

religionskunskap som skolämne blir i detta sammanhang bekräftad av vår undersökning. Vår 

tolkning av sekulariseringen är att det är särskiljningen mellan staten och religionen i det 

svenska samhället som gör att det är skolans ansvar att förmedla kunskap om religion, vilket 

även eleverna i studiens undersökningen påvisar att det är. Hypotesen 1 blir också bekräftad 

då 72,0% av respondenterna menar att religionskunskap ska vara ett obligatoriskt ämne i 

skolan, detta då det är ett viktigt ämne för att förstå andra människor och andra kulturer. Detta 

resultat kan jämföras med både Kay’s och Thanissaro studier, Kay’s som genomfördes i 

England och Wales och Thanissaros genomfördes i London. Båda undersökte om elever anser 

att religionskunskap ska undervisas i skolan. Kay’s studie resulterade i att 33 % av 

respondenterna anser att ämnet ska undervisas60, 60 % av respondenterna i Thanissaros studie 

svarade detsamma.61 En tydlig skillnad på de olika undersökningarna, däremot genomfördes 

Thanissaro’s undersökning åtta år efter Kay’s.  

                                                           
59 Hagevi 2009: 281-282 
60 Kay 1996: 270 
61 Thanissaro 2012: 12 
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Vår slutsats är att sekulariseringen har format dagens religionskunskap i den svenska skolan. 

Kyrkan och den svenska staten har gått ifrån varandra i allt större utsträckning, vilket har lett 

till att kristendomen i undervisningen minskat, vilket har gett plats åt andra religioner i 

undervisningen, religioner som idag finns och utövas i det svenska samhället. Majoriteten av 

eleverna som deltagit i studiens undersökning menar att religionskunskap är ett viktigt ämne 

och ska vara ett obligatoriskt ämne i skolan, framförallt grundskolan. 

 

Som resultatet framställer på frågan om religionskunskap ska vara ett obligatoriskt skolämne i 

både grundskolan och gymnasieskolan blir skillnaderna stora utifrån ett genusperspektiv. 

Resultatet visar att tjejer är mycket mer positiva till religionskunskap som ett obligatoriskt 

skolämne än vad killar är. Resultatet visar också att tjejer är generellt sätt mer positiva till 

religionskunskapsämnet rent allmänt än vad killar är, något som överensstämmer med både 

Francis och Lewis samt Thanissaro’s studier. Undersökningen visar också på att religiösa är 

mer positiva än icke-religiösa gentemot religionskunskap som skolämne. 50,5% av killarna 

och 18,1% av tjejerna i undersökningen ansåg att religionskunskap är ett tråkigt och 

ointressant ämne, vilket återigen bekräftar att tjejer är mer positiva till ämnet än killar, detta är 

nu konstaterat i de klasser som denna studie har undersökt samt de klasser som Francis och 

Lewis samt Thanissaro har undersökt, däremot är det inte klart varför. En anledning kan enligt 

Sjödin vara att killar ser vetenskapen som mer rätt kunskap än religionen medans tjejer anser 

att både vetenskapen och religionen kan vara rätt kunskap.62 Enligt Skolverket ska elever i 

gymnasiet få möjlighet till att reflektera över vetenskap och religion där diskuteras bland 

annat evolution och skapelsen.63 Det är viktigt för elever att få kunskap om både vetenskap 

och religion och ställa dessa två mot varandra för att främja elevernas kritiska tänkande. 

 

Även Eldebo menar att religionsämnet ska undervisas i skolan då det är ett mycket viktigt 

ämne framförallt på grund av den stora globaliseringen och sekulariseringen som sker i det 

svenska samhället vilket innebär att samhället möter nya och fler religioner och andligheter 

hela tiden, vilket leder till en mångkulturell skola.64 Vår tolkning är att sekulariseringen har 

gjort den svenska staten och det svenska samhället mer accepterande gentemot andra och 

                                                           
62 Sjödin 2007: 201-209 
63 Skolverket 2017 
64 Eldebo 2004: 15-16 
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främmande religioner. Det är därför viktigt att också lägga fokus vid de mindre religionerna i 

skolundervisningen än bara på de stora världsreligionerna. Problematiken är dock att tiden 

begränsar vilka kunskaper och vilka religioner som lärarna hinner undervisa om, kanske 

borde antalet religionskunskapstimmar i skolundervisningen utökas? 

 

Enligt Skolverket är religionskunskapens syfte att stimulera elever till reflektion, olika 

livsfrågor, identitet och etiskt förhållningssätt. Genom detta skapas förutsättningar för 

eleverna att utveckla en egen förståelse för sitt sätt att leva samt andra människors sätt att 

leva. Religionskunskap ska utveckla kunskaper om hur religion och livsåskådningar 

behandlar frågor så som kön, jämställdhet, relationer och sexualitet.65 Dessa frågor är väldigt 

viktiga i livet när ungdomarna blir äldre och ska forma ett demokratiskt samhälle. Dessa 

grundläggande kunskaper inom religionkunskap ger elever möjligheter att vara mer 

inkluderande istället för exkluderande mot människor med andra trosföreställningar och 

kultur, något som majoriteten av respondenterna anger som svar om varför religionskunskap 

är ett viktigt skolämne.  

 

I grundskolan och gymnasieskolan ska religionskunskapsämnet också syfta till att ge eleverna 

en förberedande kunskap om att leva i ett samhälle som är präglat av mångfald och förståelse 

för människors olikheter.66 Vikten av att elever och ungdomar får denna kunskap i skolan 

anses mycket viktig eftersom ungdomarna är framtiden. 

  

Sverige kan betraktas som ett mångkulturellt land, därför är kunskap om olika religioner och 

kulturer viktigt då det ger möjlighet till förståelse och respekt för andra individer som lever i 

det svenska samhället. Många av respondenterna i undersökningen i denna studie menar att 

religionskunskap är ett viktigt ämne för att få förståelse och respekt för andra människors 

tankar, tro och handlingar. 88,7% av samtliga respondenter i undersökningen till denna studie 

menar på att kunskap om religion skapar en större förståelse för olika livsfrågor, detta kan 

jämföras med det resultat som Thanissaro fick i sin undersökning där 66 % ansåg att 

religionskunskap hjälper människor i skolan att förstå andra människors trosföreställningar.67 

Genom att jämföra svenska undersökningar med brittiska kan en tydlig skillnad konstateras 

                                                           
65 Skolverket 2017 
66 Ibid  
67 Thanissaro 2012: 13 
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där svenska barn är generellt mer positiva till religionskunskap som skolämne i grundskolan 

än de brittiska, det finns inget svar på varför svenska barn är generellt mer positiva till 

religionskunskap än de brittiska, detta är något för framtida studier att forska vidare om.  

 

Läroplanen framhåller att kunskap om religion skapar en större förståelse för olika livsfrågor 

och kulturer, vilket respondenterna i denna studies undersökning stödjer. Majoriteten av 

eleverna som deltagit menar att religionskunskap ska vara obligatoriskt i grundskolan för att 

det är ett viktigt ämne att läsa om för att få förståelse och respektera andras religion och 

kultur. 88,5% av samtliga respondenter i studiens undersökning menar därför att det är 

skolans uppgift att förmedla denna kunskap. Det är därför viktigt att lyfta frågor i 

religionsämnet som berör livsfrågor då resultatet från undersökningen i denna studie har varit 

övertygande, samt att tidigare forskning av Sjödin visar på att intresset och betydelsen av 

livsfrågor ökar i dagens samhälle.68 Om sekularisering och globalisering antas öka i det 

svenska samhället och genom det få en större mångfald, vilket i sin tur leder till ett mer 

mångkulturellt samhälle med fler religioner och religionstillhörigheter, blir det en självklarhet 

att religionsämnet i dagens skola får ett större ansvar gentemot eleverna att framhålla 

betydelsen av reflektionen av olika religioner, kulturer och livsfrågor. 

 

Eleverna som deltog i undersökningen i denna studie fick avsluta enkätundersökningen med 

att skriva vilka områden inom religionskunskap som de tyckte vore intressant att lära sig om. 

Respondenterna från grundskolan ville lära sig om de mindre religionerna utanför 

världsreligionerna, till exempel om naturreligioner, något som de ska lära sig i grundskolan 

enligt läroplanen. Ungdomar idag har ett större utbud av religioner och livsåskådningar än vad 

tidigare generationer haft vilket bidrar till nya perspektiv och gör elever mer nyfikna på nya 

och mindre religioner och livsåskådningar som kommer med moderniseringen av samhället 

samt det mångkulturella samhället som antas i vår slutsats växa fram i Sverige genom 

globaliseringen och sekulariseringen. Många respondenter från grundskolan ville också lära 

sig om likheter och skillnader mellan olika religioner. Oftast har religioner influerats av andra 

religioner vilket gör att det kan finnas relativt tydliga likheter mellan olika religioner. 

Wikström och Geels menar att individen tar till sig influenser från olika religioner och 

skräddarsyr sin egen personliga religion.69 Det kan därför vara bra och intressant för eleverna 

                                                           
68 Sjödin 2007: 199-201 
69 Geels & Wikström 2012: 380-381 



34 
 

att lära sig om likheter och skillnader mellan olika religioner för att upptäcka var olika 

trosföreställningar och traditioner uppstod, alltså var de har sitt ursprung. Eleverna får då klart 

för sig vart deras trosföreställningar kommer ifrån. Respondenternas svar från 

gymnasieskolan skiljde sig inte nämnvärt från de svar som respondenterna från grundskolan 

angav. Det som upptäcktes genom denna studie och som återspeglades i skolinspektionens 

granskning av religionskunskap i gymnasiet var att eleverna ansåg att religionskunskapen 

minskade fördomar om andra människor och skapar förståelse och respekt för andra 

människor, något som respondenterna i gymnasieskolan också vill lära sig om. 

 

Geels och Wikström anser att sekularisering sker via tre nivåer, samhälls-, organisations- och 

individnivå.70 Kyrkans makt i det svenska samhället har förändrats markant då kyrkan inte 

längre har en direkt makt i det svenska samhället, istället råder en mindre indirekt makt då 

kyrkan påverkar folket som i sin tur påverkar samhället. Thurfjell menar att sekulariseringen 

har gjort att religionen via kyrkan har minskat71 samtidigt som elever i denna studies 

undersökning visar ett större intresse för individuell religion och mindre religioner och 

beskriver varför religionskunskap är ett viktigt ämne att lära sig. Tidigare fick människor 

kunskap om religion via kyrkor, idag får inte alla denna kunskap via kyrkor som tidigare. 

Skolan är idag den samlingspunkt där ungdomar får lära sig om religion, skolan har tagit över 

kyrkans roll inom området som i samband även har blivit betydligt bredare och mer 

omfattande. Då allt färre går till kyrkan spelar religionsundervisningen i skolan en stor roll för 

kunskap om religion, majoriteten av de respondenter som besvarade frågan om varför 

religionskunskap är ett viktigt ämne menade att det är viktigt för att få bättre förståelse för 

andra människor, religioner och deras kulturer.  

 

Religion har tagit sig nya former i Sverige och kanske kan tolkas som en del av 

sekulariseringen på samhälls-, organisations- och individnivå där skolan och religionskunskap 

blivit en stor del av ungdomars inhämtande av kunskaper om religion. Relgionsämnet har 

förändrats och innefattar allt fler religioner än tidigare och ses som icke-konfisionell och kan 

därför ge elever/ungdomar kunskaper om olika religioner och livsåskådningar. Tolkningen 

utifrån denna studie i Sverige är att sekulariseringen har påverkat skolungdomars syn på 

                                                           
70 Geels & Wikström 2012: 380-381 
71 Thurfjell 2015: 22-29 
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religionsämnet genom ett förändrat förhållningssätt och en mer personlig och individuell syn 

på religion, vilket gör att religionkunskap blir en viktig källa för eleverna att få kunskap om 

religion. 

 

Geels och Wikström menar att sekulariseringen som skett på individnivå är att människan 

idag hämtar influenser från allt fler religioner och samtidigt har ett mer personligt 

förhållningssätt till religion än tidigare.72 Thurfjell hävdar att svenskar vill skapa sin egen 

individuella tro och påvisar ett minskat intresse för religionen som organisationsform i 

Sverige, ett minskat intresse för kyrkan och den traditionella religionen är faktorer som gör 

Sverige till ett mer sekulärt samhälle, där det istället har skett en uppgång av individuell 

religiositet.73 I denna studies undersökning menade en del respondenter på att det är viktigt att 

lära sig om olika religioner för att ta del av olika perspektiv och levnadssätt samt att ta reda på 

vad man själv tror på. Precis som Sjödin skriver så visar ungdomarna i denna studies 

undersökning ett brett utbud av religiositet och andlighet,74 där flera olika 

religionstillhörigheter har framkommit, alltifrån kristendom och islam till alevism och 

agnosticism.  

 

Som nämnts tidigare så undersökte både Kay och Thanissaro om skolelever tycker att 

religionskunskap ska undervisas i skolan, Kay’s undersökning skedde i England och Wales 

där 13.391 elever deltog och Thanissaros’s undersökning skedde i London där 369 elever 

deltog. Thanissaro undersökte alltså enbart storstadselevers. 33 % av respondenterna från 

Kay’s undersökning och 60 % av respondenterna i Thanissaro’s studie svarade att 

religionskunskap ska undervisas i skolan, en väldigt stor skillnad. Genom denna stora skillnad 

kan även kritik riktas då procentsatsen kanske hade skiljt sig en hel del om Thanissaro’s 

undersökningen hade varit lika omfattande som Kay’s. Då skillnaden blev så pass stor 

beroende på antal respondenter i undersökningen kan kritik riktas till denna studies 

undersökning som var ännu mindre än Thanissaro’s, hade undersökningen i fråga varit lika 

omfattande som Kay’s undersökning hade resultaten kanske sett helt annorlunda ut.  
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74 Sjödin 
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Bilagor 
Bilaga A – Gruppenkät 

Religionskunskap i skolan 
     

 

Vi skriver ett examensarbete om religionsundervisningen som skolämne vid Högskolan i Halmstad.  
Du som deltar i denna undersökning gör det frivilligt och kommer att vara helt anonym.  
 
Tack så mycket på förhand för din medverkan! 

Alexander Sakac och Rasmus Johansson, Lärarstudenter i Idrott & hälsa, historia och religionsvetenskap på 

Högskolan i Halmstad 

1. Kön? 

 Man  Kvinna  Annat  

2. Ålder? 

 Under 16  16-20  21-25  Över 25 

3. Sysselsättning 

 Studerar på 
grundskolan 

 Studerar på 
gymnasium 

 Studerar på 
högskola/universitet 

 Arbetar 

        

 Arbetslös Om du studerar,  
vilket  program:  

4. Religionstillhörighet? 

 Kristendom  Islam  Judendom  Buddhism 

        

 Hinduism  Ateist  Annan: ___________ 

5. Är du religiös? 

 Ja   Nej  Tror på någon kraft   Annat: ________ 

 

6. Hur viktigt anser du att religionskunskap i skolundervisningen är och varför? 

 Det är ett väldigt 
viktigt skolämne 

 Det är ett viktigt 
skolämne 

 Det är ett oviktigt 
skolämne 

  Det är ett helt oviktigt 
skolämne 

  

Varför är det viktigt 
eller oviktigt?:  
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7. Är du positivt eller negativt inställd till religionskunskap som skolämne?  

 Mycket positiv  Positiv  Negativ 

 

  Mycket negativ 

8. Tycker du att religionskunskap ska vara ett obligatoriskt skolämne i grundskolan och 

varför? 

 Ja 

Varför?:  

 

 Nej  Vet ej  

9. Tycker du att religionskunskap ska vara ett obligatoriskt skolämne i gymnasieskolan och 

varför? 

 Ja 

Varför?: 

 

 Nej  Vet ej  

Nu kommer några frågor med påståenden, kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på 

dig. 

10. Det är skolans uppgift att förmedla kunskap om olika religioner. 

 Håller med 
fullständigt 

 Håller med till viss del  Håller till viss del inte 
med 

 Håller inte alls med 

11. Religion är tråkigt och ointressant. 

 Håller med 
fullständigt 

 Håller med till viss del  Håller till viss del inte 
med 

 Håller inte alls med 

12. Kunskap om religion skapar en större förståelse för olika livsfrågor? 

 Håller med 
fullständigt 

 Håller med till viss del  Håller till viss del inte 
med 

 Håller inte alls med 

13. Vad tycker du vore intressant att lära sig i religionskunskapsämnet? 

    

14. Övrig kommentar 
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Bilaga B – sammanställande tabell av enskilda frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antal Procent 

Ålder 

Under 16 76 33,6% 

16-20 150 66,4% 

Totalt 226 100,0% 

 

 

 Antal Procent 

Sysselsättning 
Studerar på grundskola 109 48,2% 

Studerar på gymnasium 117 51,8% 

 Totalt 226 100,0% 

 

 

 Antal Procent 

Religionstillhörighet 

Kristendom 116 52,3% 

Islam 45 20,3% 

Ateist 45 20,3% 

Buddhism 4 1,8% 

Annan 12 5,4% 

Totalt 222 100,0% 

 Bortfall 4 1,8% 

 

 

 Antal Procent 

Är du religiös? 

Ja 71 32,3% 

Nej 115 52,3% 

Tror på någon kraft 25 11,4% 

Annat 9 4,1% 

Totalt 220 100,0% 

 Bortfall 6 2,7% 

 

 

 Antal Procent 

Hur viktigt anser du att 

religionskunskap i 

skolundervisningen är? 

Det är ett väldigt viktigt 

skolämne 
52 23,5% 

Det är ett viktigt skolämne 132 59,7% 

Det är ett ovikt skolämne 27 12,2% 

Det är ett helt oviktigt 

skolämne 
10 4,5% 

Totalt 221 100,0% 

 Bortfall 5 2,2% 

 

 

 

 Antal Procent 

Kön 

Man 103 45,6% 

Kvinna 122 54,0% 

Annat 1 0,4% 

Totalt 226 100.0% 
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 Antal Procent 

Är du positivt eller negativt 

inställd till religionskunskap 

som skolämne? 

Mycket positiv 41 18,7% 

Positiv 146 66,7% 

Negativ 25 11,4% 

Mycket negativ 7 3,2% 

Totalt 219 100,0% 

 Bortfall 7 3,1% 

 

 Antal Procent 

Tycker du att 

religionskunskap ska vara 

ett obligatoriskt skolämne 

i grundskolan? 

Ja 154 72,0% 

Nej 26 12,1% 

Vet ej 34 15,9% 

 Totalt 214 100,0% 

 Bortfall 12 5,3% 

 

 Antal Procent 

Tycker du att 

religionskunskap ska vara 

ett obligatoriskt skolämne 

i gymnasieskolan? 

Ja 85 40,3% 

Nej 69 32,7% 

Vet ej 57 27,0% 

 Totalt 211 100,0% 

 Bortfall 15 6,6% 

 

 Antal Procent 

Det är skolans uppgift att 

förmedla kunskap om olika 

religioner 

Håller med fullständigt 75 34,6% 

Håller med till viss del 117 53,9% 

Håller till viss del inte med 16 7,4% 

Håller inte alls med 9 4,1% 

 Totalt 217 100,0% 

 Bortfall 9 4,0% 

 

 Antal Procent 

Religion är tråkigt och 

ointressant 

Håller med fullständigt 14 6,5% 

Håller med till viss del 57 26,6% 

Håller till viss del inte med 79 36,9% 

Håller inte alls med 64 29,9% 

 Totalt 214 100,0% 

 Bortfall 12 5,3% 

 

 Antal Procent 

Kunskap om religion skapar 

en större förståelse för olika 

livsfrågor 

Håller med fullständigt 95 44,6% 

Håller med till viss del 94 44,1% 

Håller till viss del inte med 17 8,0% 

Håller inte alls med 7 3,3% 

 Totalt 213 100,0% 

 Bortfall 13 5,8% 
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