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Sammanfattning 

Dagens elever är mer intresserade av livsfrågor än religion. Religionskunskap har gått från att 

vara ett ämne där elever enbart studerade kristendom, till att vara ett ämne där olika religioner 

och livsåskådningar studeras bland annat till syfte att hjälpa eleven att forma en personlig 

livssyn. Studien är gjord utifrån arbeten om religiösa rörelser av elever i årskurs 8 i ämnet 

religionskunskap, och syftar till att ta reda på hur elever bygger upp sina ståndpunkter kring 

religiösa rörelser i skoltexter, vilka uttryck de använder och med vilken mening. Resultatet 

studeras genom Zygmunt Baumans glasögon om det individualiserade samhället. Vid studien 

av de arbeten eleverna gjort är att det som inte bidrar till egen vinning inte är intressant. Det 

som man heller inte har kontroll på tilltalar inte heller eleverna och det uttrycks som läskigt, 

konstigt och hemligt. 

Svaren eleverna angivit kan användas som en ingång för läraren när denna skall forma sin 

undervisning vid studier av religiösa rörelser.   
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1. Inledning 
 
 

Det finns en stor lust hos elever i dagens svenska skola att arbeta med livsfrågor, däremot är 

intresset svagt för ämnet religionskunskap. Elever idag har många frågor som rör livet, och 

frågorna blir allt vidare i takt med att eleverna växer och får större överblick. Omvärlden blir 

större. (Hartman 2009) 

I kursplanen för religionskunskap (Skolverket 2000) i grundskolans senare år anges att religi-

onskunskap har som primär uppgift att lära eleven att förstå och reflektera över sina egna 

ståndpunkter och över sitt och sin omgivnings handlande i livet. Det framgår tydligt att sko-

lans uppdrag även består i att bilda den kommande generationen. Vidare ingår det i en elevs 

utvecklingsprocess att lära sig betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv och bearbeta exis-

tentiella frågor och trosfrågor. Att främja öppna diskussioner för att på så vis vidga elevers 

perspektiv angående trosfrågor, är ett centralt syfte för skolan. I föreliggande studie önskar vi 

studera hur elevernas ståndpunkter kommer till uttryck i en religionsuppgift som grundas på 

att eleven aktivt bör ta ställning i religiösa frågor.  

Under vår studietid har ett stort intresse för elevens individuella livsåskådning blivit mycket 

centralt. Elever är enligt våra erfarenheter och forskningsundersökningar som Hartman (2009) 

och Larsson och von Zweigbergk (2003) fyllda av funderingar och åsikter och vill uttrycka 

dem. Livsfrågor är en av sex bedömningspunkter inom ämnet religionskunskap och arbetet 

med livsfrågor ska hjälpa eleven att finna en personlig livssyn (skolverket 2007b). Om religi-

onslärare vet vad elever ger uttryck för i livsfrågor, så kan pedagogen också forma sin under-

visning så att elevers utvecklande av en personlig livssyn främjas. Men vad innehåller de tex-

ter om livsfrågor som elever skriver?  Vilka tankar har elever om livet, existentiella frågor och 

hur resonerar och uttrycker de sina ställningstaganden? Vi önskar lyfta nämnda funderingar 

för att sedan betrakta elevens ståndpunkter genom Zygmunt Baumans glasögon om det Bau-

man (2002) kallar det individualiserade samhället. 
 

Vår empiri är skriftliga arbeten om religiösa rörelser skrivna av elever i år 8. Vi definierar en 

religiös rörelse följande: ”providing spiritual meaning and social connection for their mem-

bers, just as mainstream religious groups do” (Encyclopedia, 2005, s.6513). Eleverna har i 

uppgift att skriva en avslutning där de diskuterar för och nackdelar med den religiösa rörelse 

de valt att studera. Vi vill granska deras ståndpunkter om rörelsen och vi förmodar att man 
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genom det kan utläsa mönster i det som kan förstås som ståndpunkter hos dagens elever. 

Därmed får vi en fingervisning om vad en religionslärare bör ta upp, vilken ingång och vink-

ling elever har i livsfrågor och diskuterar livet utifrån.   

 

Skolverket (2007a) menar att en del lärare inte tar upp livsfrågor i sin undervisning eftersom 

det anses vara svårt att bedöma dem. Bedömning av elever i ämnet religionskunskap är natur-

ligt, men hur bedömer man en elevs livsåskådning? I vår slutdiskussion avser vi att kort dis-

kutera bedömning i relation till livsåskådning.  

 

1.1 Problemområde 
 
I vår inledning belyste vi att elever har ett svalt intresse för religionsämnet i sig. Elever har 

istället en längtan att får uttrycka och engagera sig i livsfrågor (Larsson & von Zweigbergk 

2003). Skolan har som uppgift att utbilda demokratiska medborgare och varje individ ska 

skapa sin egen personlighet, och ämnet religionskunskap ska hjälpa eleven att utveckla en 

personlig livssyn. Elevernas personliga livssyn utvecklas och omarbetas i kontakt med andra 

synsätt. Då intresset för religionsämnet är svalt, medan forskning visar på ett ökat intresse att 

uttrycka sig i livsfrågor vill vi undersöka vad det är elever ger uttryck för. Då livsfrågor är ett 

brett ämne begränsar vi oss till att studera elevers ståndpunkter i förhållande till religiösa rö-

relser. De svar eleverna ger utryck för kan sedermera användas i undervisningen som olika 

vinklar och ingångar vid studier av livsåskådning och religioner.     

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Vårt syfte är att undersöka hur elever bygger upp sina ståndpunkter kring religiösa rörelser i 

skoltexter. Vilka begrepp använder de och med vilken mening?  

 

Hur tar det egna ställningstagandet sig uttryck i elevernas texter? 

 



  3    
 

1.3 Tidigare forskning 
 
Erikssons (1999) avhandling framhåller att religionsundervisningens roll radikalt förändrats i 

skolans värld. Den största förändringen skedde, enligt Erikssons avhandling, vid införandet av 

den allmänna folkskolan 1842. Religionskunskap har utvecklats från att ha varit ett redskap 

för att fostra kristna samhällsmedborgare till att bli ett samhällsorienterande ämne som skall 

ge en objektiv bild av olika religioner och livsåskådningar. Men Eriksson menar också att 

religionsundervisningens faktaorienterade roll har förändrats till att vara mer subjektiv där 

eleven skall fundera på och förhålla sig till religion ur ett livsperspektiv och etiskt perspektiv.  

 

Larsson och von Zweigbergk (2003) bygger vidare på det förhållningssätt som Eriksson 

(1999) menar att religionsämnet utvecklats till. Larsson och von Zweigbergk vill synliggöra 

elevers livsåskådning i årskurs 8, och de menar att människor lever i två världar, den inre 

samt den yttre. Den inre är den människor har inom sig och den yttre är omvärlden som män-

niskan är en del av. Författarna menar att det är centralt att elever förstår sitt ursprung för att 

kunna möta sin framtid. Larsson och von Zweigbergk har tagit hjälp av texter från en uppgift 

de kallade livspapper. Uppgiften har elever skrivit inom religionskunskapen, för att med hjälp 

av dem få en inblick i elevers tankar rörande dess totala livsåskådning. Undersökningen visa-

de att elever har en önskan och ett intresse av att uttrycka sina åsikter under skoltid.  

 

Larsson och von Zweigbergks forskning har likheter med vår forskning och därmed vill vi 

klargöra skillnaden mellan dessa studier. Vår studie undersöker elevers ståndpunkter i förhål-

lande till religiösa rörelser. Vilka begrepp använder de för att förklara de ståndpunkter de tar 

till den religiösa rörelsen. Vi avser också att diskutera hur livsfrågor bedöms. Larsson och von 

Zweigbergk undersöker elevers personliga livsåskådning, vilka livsfrågor de anser vara vikti-

ga, och de frågor de ställt ger svar om elevens personliga tankar om livet.       

 

Lejon (2007) skriver om möjligheten och betydelsen att få uttrycka sig i religionsundervis-

ningen, för möjligheten att bearbeta och skapa sig en egen livssyn. Elevernas tankar och åsik-

ter bearbetas i mötet med andra synsätt och livsåskådningar vilket kan skapa ett nytt synsätt. 

När olika åsikter lyfts till ljuset finns möjligheten att plocka det man vill, vilket kan hjälpa till 

i elevens sökande efter svar på livsfrågor.  
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Cado och Löfkvist (2008) skriver om religionens och livsfrågornas betydelse för elevers iden-

titetsskapande. Undersökningen visar att en stor del av eleverna inte har någon direkt religiös 

tro utan att de strävar mot pengar och lycka. Andra elever dras till nyandlighet eller har en tro 

på Gud, där är religionen en stor del av deras liv. Om skolans verktyg för att hjälpa elever att 

finna svar på existentiella frågor forskar Hellstenius och Johansson (2008) om. Författarna 

menar att religionskunskapsämnet skall hjälpa eleverna att hitta sin egen livssyn. Genom en 

kvalitativ intervjustudie med elever från år 7, 8 och 9 kommer Hellstenius och Johansson fram 

till att skolan ger en del viktiga verktyg, dock inte alla.  

 

Josefsson (2009) redogör för vilken roll pedagogerna anser att de har vid arbetet med barns 

livsfrågor. Pedagogerna anser själva att de har stor betydelse vid arbete med barns livsfrågor, 

men svårigheten ligger i att se alla elever eftersom elever skiljer sig mycket åt i dagens mång-

kulturella Sverige. Pedagogerna saknade utbildning i ämnesområdet. Pedagogerna önskade 

utbildning men var utelämnade att enkom använda sin erfarenhet. 

 

Jordan (2006) belyser genom en kvalitativ undersökning vilket inflytande eleverna i grund-

skolan har inom ämnet Religion och livsfrågor. Fokus ligger då främst på vilket sätt elevinfly-

tandet styr val av metod, och på läraren det urval av ämne i religionsundervisningen. Därtill 

undersöker författaren om eleverna upplever att deras existentiella frågor tas upp i diskussio-

ner. Vilken uppfattning lärare på gymnasiet har om elevinflytande undersöker Isaksson 

(2010). Undersökningen är kvalitativ och Isaksson har intervjuat fem gymnasielärare. Lpf 94 

framhäver enligt Isaksson vikten av att elever får chans till att utöva sina demokratiska rättig-

heter, eftersom skolan har en central roll i att fostra elever till demokratiska medborgare. Det-

ta önskar Isaksson undersöka. Syftet med uppsatsen är att titta på om lärare utgör ett hinder 

eller ett stöd för att elever ska kunna utöva elevinflytande. Isakssons resultat visar att en di-

vergens råder lärare emellan vad gäller uppfattningen om elevinflytande.  

Erikssons (1999) avhandling är av intresse för oss då den deklarerar religionsämnets skiftande 

karaktär i praktiken, från att tidigare fostra samhällsmedborgare till att i dagens svenska skola 

objektivt undervisa om flera val till livsåskådning. Således är avhandlingen intressant för vår 

studie då vi tar avstamp från den plattform som Erikssons forskningsresultat frambringat. 

Larsson och von Zweigbergk (2003) syfte att belysa vilka livsfrågor som tas i uttryck är rele-

vant för vår forskning då de gränsar till det vi åsyftar med vår studie. Lejons (2007) resultat 

om relevansen att objektivt introducera andra religiösa synsätt och livsfrågor, och Cado och 
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Löfkvist forskningsresultat om identitetsskapande som kan ske inom religionen, är centralt för 

vår forskning då vi med vårt kommande resultat önskar möjliggöra ett tillvaratagande och 

tillämpa elevernas uttryckta åsikter i praktik. Således är Josefssons (2009) och Jordans (2006) 

studier av stor vikt då de belyser pedagogens centrala roll för givande undervisning för ele-

verna samt vikten av elevinflytande för att öka motivationen. 

 

1.4 Styrdokumentens utveckling i religionsämnet     
 

Hartman (2000) skriver att det år 1686 bestämdes att alla skulle kunna läsa och skriva. Lut-

hers katekes användes för att lära ut trons grunder och präglade undervisningen till stor del. 

År 1919 ändrades skolan av liberaler och socialdemokrater, Luthers katekes plockades bort 

från undervisningen officiellt, det innebar att skolan inte längre var bunden till Svenska kyr-

kans bekännelse.       

 

Lgr 62 är den första läroplan som funnits i grundskolan, som var en ny skolform. Kristendom 

byte namn till kristendomskunskap men undervisningen skulle vara objektiv. Eleven skulle 

inte utsättas för påtryck från en viss religion utan skulle uppmuntras att ta egen ställning i 

livsfrågor.  

 

Religionskunskap blev religionsämnets nya namn i Lgr 69. Undervisningen skulle i större 

utsträckning utgå från eleverna och faktaundervisningen fick en mer tillbakadragen roll. Un-

dervisningen om livsfrågor skulle vara en utgångspunkt, vilket i nästa läroplan var ett av de 

stora områdena. 

 

I Lgr 80 heter ämnet ”Människans frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap” (Hart-

man, 2000, s.220) och är nu ett ämne som även vill förmedla den roll det har för individen, 

istället för som skildrat religion som en företeelse inom olika samhälleliga sammanhang i 

världen. 

 

Två SOU-utredningar, 1992:94 och 1993:2 kom med olika förslag till den nya läroplanen 

Lpo94 skriver Hartman. I utredningar som gjordes inför fastställandet av Lpo94 förespråkades 

både livstolkning och livsfrågor vilket mynnade ut i kursplaner som innehöll båda begreppen 

livsfrågor och livstolkning. (Hartman 2000)     
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1.5 Religionskunskap 
 

Människor har alltid sökt mening i tillvaron vilket tagit sig uttryck i handling. Dessa hand-

lingar påverkar människors ståndpunkter och därmed omvärlden. Religionskunskap vill ge 

insikt i både individ och samhälleliga aspekter inom de religiösa traditioner och funktioner 

ämnet har. Det vill också skapa förståelse för hur en religion kan omfatta en människas hela 

tillvaro eller bara vara en del av den. Genom att problematisera och reflektera över dessa 

aspekter vill man fördjupa kunskaperna om människans egenvärde. Ämnet ska bidra till att 

utveckla eleven så att den kan handla på ett ansvarsfullt sätt gentemot andra. Genom att jobba 

med religiösa och existentiella frågor tillägnar sig eleven redskap för att utveckla sin person-

lighet och livssyn. Människans livsfrågor är en central del i religionskunskap. Att behandla 

dessa och låta eleverna reflektera över dem, oavsett religiös tillhörighet är viktigt eftersom 

människan vill skapa en kontext i tillvaron. (Skolverket 2006)                                           

 

Ämnet har gått från att vara ett ämne som skulle forma kristna människor till att vara ett ämne 

som ska ge en neutral bild av olika livsåskådningar och religioner. Religionsämnet ska inspi-

rera eleverna till att göra ställningstagande och reflektera över liv, tro och etik (Skolverket 

2007a).  

 

1.6 Religionskunskap och bedömning 

Ämnet ska enligt kursplanen skildras i tre delar, livsfrågor, etik och därtill tro och tradition. 

Lärare menar att livsfrågor är viktiga att ta upp i undervisning men är samtidigt frågande ifall 

det är specifikt religionskunskap. Vissa menar att det är något som tas upp nu och då, men det 

är inte många som gör ett faktiskt val och ser det som specifikt religionskunskapsämnet. En-

ligt skolverket kan en orsak till problemet vara att man inte har en genomtänkt planering. De 

menar att på flera skolor finns ingen genomtänkt religionsundervisning och ibland över huvud 

taget ingen undervisning alls innan år 6. (Skolverket 2007a) 

 

Bedömning av livsfrågor är problematiskt, och kräver ett annat angreppssätt än andra ämnen. 

Eftersom det inte finns rätta svar kan det göra att lärare hoppar över moment, vilket kan göra 



  7    
 

att ämnet inte blir reflekterande utan skildrande. (Skolverket 2007a) När bedömningen av 

eleverna skall göras ska den utgå från kursplanens mål att uppnå. Undervisningen skall lägga 

tonvikten på att eleven utformar en personlig livssyn. Tanken är att eleven i religionsunder-

visningen ska se det ämne de studerar i förhållande till sitt eget synsätt och i det sammanhang 

som hon lever i. När eleven sedan reflekterar växer hon och förståelsen för andra kulturer 

ökar. Bedömningen delas upp i sex punkter varav fem är inriktade på tro och tradition. Den 

sjätte är livstolkning, livsfrågor och Etik. 

  
Elevens reflektioner angående frågor om rätt och orätt, rättvisa och relationer samt frågor kring li-

vets ursprung, mål och mening, synen på människa och samhälle samt frågor om gudstro och  

gudsuppfattning skall ligga till grund för bedömningen av hans eller hennes kunskaper i ämnet.    

(Skolverket 2007b) 

 

Det är alltså elevens reflektioner över livsfrågorna som skall bedömas. För att uppnå 

målet G ska eleven ta upp frågor hon är engagerad i och inte bara något hon hittar i fak-

ta hon jobbar med, samtidigt som det ska finnas en röd tråd i hennes sätt att diskutera 

och arbeta med livsfrågor. För att nå målet för ett Vg skall eleven ge uttryck för livsfrå-

gor som är betydelsefulla för henne och dessutom ha kunskap om andra livsåskådning-

ar. Kvalitetsskillnaden för ett Mvg är att eleven skall jämföra sitt synsätt, även etiska 

ståndpunkter med andra trosläror och livssyner. (Skolverket 2007b) 

 

1.7 Sekularisering 

 
Wilson (i Furseth & Repstad 2005) skriver att när religionens roll som rättfärdigat stöd för 

samhällsinriktade organisationer som skola, lag och politik förlorat sin roll som drivande 

maktmedel, då är det rimligt att tala om en sekularisering. När religionens traditionella funk-

tionen har minskat, resulterar det således i att den minskar för det sociala livet också. Furseth 

och Repstad skriver vidare att många av länderna i väst genomgått denna sekularisering då 

religionen mist sitt värde och sin makt samt påverkan på samhället. När Luthers katekes år 

1919 plockades bort från den officiella undervisningen medförde det att skolan inte längre var 

bunden till Svenska kyrkans bekännelse. Det är enligt oss ett steg mot den svenska sekularise-

ringen. När beslut om att Kristendomen som ämne i den svenska skolan skulle byta namn till 

kristendomskunskap för att därmed göra undervisningen av den objektiv tog vi ytterligare ett 
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steg närmare mot en sekularisering. När kristendomskunskap istället antog namnet religions-

kunskap, och det primära målet med undervisningen ej längre var att forma kristna människor 

utan att ge en neutral bild av olika livsåskådningar och religioner, då var sekulariseringen ett 

faktum även inom den svenska skolan. 
 

Definitionen av vad sekularisering innebär skiljer forskare inom religionsvetenskapen åt. Re-

ligionsociologins många olika tolkningar av begreppet är i fokus hos Furseth och Repstad 

(2005). De belyser det faktum att många splittrade definitioner av begreppets på grund av dess 

komplexitet bidrar till en mångtydig tolkning av idéen. Det bidrar i sin tur till att personer 

använder föreställningen om sekularisering i olika sammanhang vilket bidrar till att kommu-

nikationsproblem uppstår. Dock kan man enligt författarna utläsa två primära uppfattningar 

om vad begreppet innebär.  En uppfattning är att samhället i och med sekulariseringen diffe-

rentierats. Således syftar författarna med detta perspektiv att den funktion religionen tidigare 

besuttit genom att vara en styrande norm i det offentliga sammanhanget, nu tenderar vara en 

angelägenhet enkom för människan i den privata sfären. Detta tar sig i uttryck att människan 

tyr sig till religionen för att, enligt författarna, förminska obehagskänslan som den moderna, 

globaliserade världen frambringar (Furseth och Repstad, 2005). 

Religionsforskaren Steve Bruce underbygger denna definition av sekularisering även om han 

lyfter fram en annan tolkning av begreppet. Hans perspektiv tar avstamp från föreställningen 

att människans syn på världen genomgått en radikal förändring. Enligt forskaren har männi-

skorna blivit fokuserade på personlig vinning och lämnat synen på andlighet och istället inta-

git ett världsligt betraktelsesätt. Vidare skriver Bruce (1996) att människorna dessförinnan 

levde i en tid med uppfattningen att allt som inträffa hade en bakomliggande orsak, och det 

var den gudomliga makten. Människan var av åsikten att allt var ordnat och bestämt av en 

transcendent, Gud. Således blev allt handlande tolkat ur en religiös kontext. Handlande som 

jakt och fiske, och tillstånd som lycka eller olycka i tillvaron var sammankopplad med den 

religiösa makt som rådde. I dagens samhälle är fiske och jakt enkom just fiske och jakt och 

ingen religiös uttydning görs. Denna avsakraliserade syn på världen och på omgivningen ut-

faller till att en förändring på samhället med uteslutande konsekvenser på hur samhället ut-

vecklas. Mindre religiositet hos människor i det offentliga rummet utmynnar i att religionen 

förlorar den kraft och framträdande roll den tidigare hade i samhället (Furseth & Repstad, 

2005). 
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Sociologen Larry Shiner formulerade 1966 (i Furseth & Repstad, 2005) sex olika sekularise-

ringsbegrepp som sedermera blivit vedertagna när begreppet diskuteras. Shiners (i Furseth & 

Repstad 2005) definition på sekularisering är när religionen upphört eller drastiskt minskat att 

påverka människor i deras sociala liv. Han menar att religionen i traditionell mening fått ge 

vika för att ge plats åt mer generella andliga frågor. Människan utför inte i lika stor grad reli-

giösa handlingar, utan det som människorna tyr sig till utför dem i det den lilla, privata sfären. 

Således förlorar religionen sin makt i samhället då den inte längre i samma utsträckning ut-

övas officiellt. Vidare menar Shiner att sekularisering har skett i ett samhälle när religiösa 

trosföreställningar ersatts med icke religiösa grunder, och religiösa symboliska handlingar 

kommit att kategoriseras som generella sociala handlingar. Världen har avsakraliserats då 

synen på världen och människan som skapad av en gudomlig makt givits vika åt ett rationellt 

och världsligt förklarande för hur världen och mänskligheten har skapats och fungerar. En 

annan central tanke hos Shiner när han definierar sekulariseringen är individens syn på för-

pliktade handlingar som svarar för gemensamma traditionella värderingar. I ett sekulariserat 

samhälle ser individen till nyttomoralen och det förnuftsmässiga istället för att grunda sina 

handlingar på religiösa värderingar 
 

 

2. Teori och metod 

2.1 Teori 
 

Vår teoretiska utgångspunkt är Zygmunt Baumans begrepp individualisering.   

  

Bauman (2002) framställer individualisering som något som är i ständig process och föränder-

lig i takt med att samhället omformas i de dagliga relationer som skapar och utgör samhället. 

Föreställningen om individualisering ombildas därmed ideligen. Baumans definition av indi-

vidualisering åsyftar på en tillvaro där människan avsäger sig det ansvar som anses vara till-

skrivit henne via sociala arv och egenskaper man fötts med. Därtill innebär Baumans syn på 

människan att livet som tidigare uppfattades som en gåva nu ses som ett åliggande. Männi-

skan tilldelades förut en roll i hierarkitrappan och man skulle acceptera den gåva man tillgi-

vits. Idag skall människan förverkliga sig själv och människan förväntas ta en plats i samhäl-

let. Därtill måste människan uppfylla specifika normer för att socialt kunna utvecklas i den 
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plats som erövrats. Sedermera krävs det av människan att återskapa och bekräfta normerna 

dagligen. Enkom genom detta handlande upprätthåller människan sin position i samhället.  

  

Bauman har utfört en analys på det han kallar det postmoderna samhället. Han beskriver det 

postmoderna med något som vill upphäva varje slags kollektivt ingripande i individens liv, 

och följden blir en privatisering som strävar mot njutning och upplevelser (Bauman, 1999). 

Bauman (2000) skildrar hur människorna idag lever i ett samhälle som är i ständig förvand-

ling. Denna förändring har sin grund i den globalisering som råder. Resultaten av detta blir en 

försvagad nationalstat. Han menar vidare att denna försvagning härleds ur att människorna 

som lever i en värld under ständig förändring bildar en individualistisk syn som bidrar till att 

dem enkom intresserar sig för sina personliga vinster och förluster. Den gemensamma syn på 

samhället som Bauman menar fanns tidigare är nu i upplösning.  

 

Han belyser att i takt med globaliseringens framväxt försvinner det skyddsnät som tidigare 

varit det individen haft möjlighet att falla tillbaka på. Den gemensamma plattform som tidiga-

re förenade människorna har till stor del gått förlorad och ersatts av ett samhälle där individu-

alisering råder, och den sociala gemenskapen som förr fanns har minskat. Den plattform som 

man förr tog avstamp ifrån för att angripa problem är numera ranglig och förrädisk. Den indi-

vidualism som skapats skänker frihet till människorna. Friheten skänker individen möjligheter 

men riskerar att begränsa utvecklingen av det gemensamma goda samhället. Vidare är Bau-

man av åsikten att den fria viljan ej heller är så fri, då det som anses vara frihet närmare be-

stämt innebär att följa en redan tydligt utstakad väg för vad en lyckad människa bör uppnå. 

Bauman diskuterar även problematiken kring uppfattningen att människor idag har en nihilis-

tisk och cynisk syn som ter sig allt starkare och de intresserar sig inte för långsiktiga planer 

som gynnar både individen och ett fruktsamt samhälle. De drivs istället av kortsiktiga och 

själviska begär. Den pågående förändringen globaliseringen medför, där allt går snabbt att 

förändra skapar en otrygghet menar Bauman.  
 

”Budskapet är enkelt: Var och en är potentiellt överflödig eller utbytbar, och därför är var och en 

sårbar och varje social position, hur upphöjd och mäktig den än kan te sig för ögonblicket, är på 

längre sikt otrygg; till och med privilegierna är bräckliga och står under hot”. (Bauman, 2000, 

s.67)  
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Otryggheten bidrar till ett ointresse till att sätta mål för framtiden eftersom man inte har kon-

troll på den livssituation man lever i, och den har sitt ursprung i den frihet som förr eftersträ-

vades.   

  

Enligt Bauman är ett problem med den individualistiska livsstilen att individen blir oengage-

rad inför det gemensamma goda samhället, och han menar att livet ter sig lättare för den en-

skilde desto mindre hon gör och önskar göra för det kollektiva välståndet. Bauman skriver att 

beroende har blivit ofint, något som människor inte vill vara. ”Skall jag ta hand om min 

bror?” frågar Bauman (2002, s.92). Självklart menar Bauman. Människan saknar moral om 

hon längre inte vill ta ansvar för sin nästa utan kräver en anledning till att göra det.  

  

Vidare skriver Bauman att vi idag känner osäkerhet och den grundas av flera komponenter. 

Människan upplever en brist på kontroll. Den avveckling som skapat frihet inom marknaden, 

har även medfört osäkerhet för människorna eftersom ekonomin styr. Staten har istället för att 

skapa ett samhälle med skyddsnät blivit något som skall möjliggöra för medborgaren att skaf-

fa kapital. Människan har således blivit en kund i den marknadsstyrda ekonomin och ständigt 

på jakt efter större ekonomiska, personliga vinster. Bauman menar, som vi redan skrivit, att en 

bidragande orsak till den osäkerhet och avsaknaden av kontroll människan känner bottnar i 

bristen på social gemenskap inom den närmsta sociala gemenskapen, men även inom grupper 

i samhället. Åtskilliga skulle vilja leva i en värld, skriver Bauman, där valmöjligheterna inte 

är så stora eftersom det val hon gör idag, imorgon kan visa sig vara fel eftersom världen är 

under ständig förändring. Den lilla världen medför ökad kontroll och upplevs därför inte så 

otäck. Den postmoderna världen innehåller ständigt möten med nya människor. Dessa möten 

kan upplevas osäkra eftersom man inte vet vad de har för intentioner, vad de har för syn på 

mig. Det gör, enligt Bauman att vi ser på främlingar med skepsis. Möten utan en djupare rela-

tion avspeglas även i den privata sfären. Således menar Bauman att många möten avspeglas i 

sexualiteten. Synen på sexualiteten är idag är att den främst är till för lustens skull, och inte 

för reproduktionen, som den tidigare ansågs vara.          

 

Bauman diskuterar kritik i relation till samhället. Bauman menar att samhället är tillgänglig 

för kritik, men påverkas inte av den om den inte upprepas och han liknar samhället vid en 

campingplats där samtliga som har råd är välkomna. Besökarna byts kontinuerligt och intres-

set för hur platsen vårdas är lågt. Det enda som är av betydelse är att besökarna inte blir stör-

da. Filosofin som råder är accepterad så länge besökarna upplever att de ej blir förledda. Om 
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gästen anser sig lurad och upprepad kritik förekommer mot campingplatsen kan denna föränd-

ras. 
  

Människan blir aldrig tillfredsställd, skriver Bauman. Den postmoderna människan söker hela 

tiden nya behov att uppfylla. Dessa behov ligger i framtiden, blir större och kräver mer insats 

av människan för att uppfyllas eftersom man kräver mer av sig själv och den belöning man 

söker. Bauman menar därför att den postmoderna människan har sin identitet i de ouppnåeliga 

målen. Samtidigt skriver Bauman att människan letar efter en gemenskap i identiteten efter-

som det skapar trygghet.  

  

Den postmoderna människan koloniserar samhället för att få egen vinning och vet att hon 

bestämmer över och kan påverka sitt eget liv, menar Bauman. Därför selekterar hon ut det hon 

själv har användning för, och är måttligt intresserad av det som hon inte kan ta fördel av. 

Bauman belyser att det flexibla samhället som ger ett instabilt liv skapar kortsiktiga planer för 

framtiden eftersom nuet är svårt att greppa. Även familjen har tappat den roll som stöttepelare 

och tillförlitlig gemenskap som det tidigare var. Numera är familjen något som ombildas flera 

gånger under en människas liv, och inte som förr när den var något bestående.  

 

Bauman diskuterar kärlek och förnuft i relation till nytta och värde. Nytta står i relation till 

förnuft och är något människan själv har vinning av, annars är det inte av värde. Värde i rela-

tion till kärlek är inte själviskt utan till för att ge någon annan något, utan att själv få någon-

ting tillbaka. Bauman menar att även om vill handla kärleksfullt så gör vi inte det, eftersom 

människan inte gynnas av det. Det blir ett försvar för att rättfärdiga sitt handlande i moraliska 

situationer, det rentvår samvetet och man framställer det förnuftiga tänkandet som det för-

ståndigaste sättet.      

 

Eleverna som författat de texter som utgör grunden för vår studie, har vuxit upp i det samhälle 

Buaman analyserat, det som han sedermera kom att kalla det individualiserade samhället. 

Eleverna utsätts dagligen för olika ställningstaganden vilka bottnar i den globalisering och 

individualisering som råder idag och i det samhälle de vuxit upp i. Den instabila individuella 

plattform som idag utgör samhällets grund, är elevernas utgångspunkt till de ståndpunkter 

eleverna ger uttryck för.    
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2.2 Metod 

 

2.2.1 Metodbakgrund 

Enligt Krippendorff (2004) var Zions [!] sånger namnet på 90 psalmer som kom till den 

svenska kyrkans kännedom under 1700-talet. Det väckte uppseende hos prästerskapet i den 

svenska kyrkan och de var mycket kritiska till sångerna då de menade på att psalmerna inne-

höll dogmatiska felaktigheter. Prästerna var rädda att psalmerna skulle underminera deras 

auktoritära roll. Sångerna ansågs locka till opponering hos kyrkomedlemmarna med sin lätt-

fattliga framtoning. För att visa sångernas farliga innehåll började man studera vilka ordval 

man använde sig av i texterna. Det visade sig dock, efter en grundlig undersökning från präs-

terskapets sida, att det inte fanns några betydande skillnader mellan de äldre traditionella 

psalmerna och Zions sångerna. Detta är enligt Krippendorff den första väldokumenterade in-

nehållsanalysen av religiösa texter. 

 

2.2.2 Innehållsanalys 

Enligt Bergström och Boréus (2005) används innehållsanalys med fördel när man önskar 

kunna dra slutsatser om innehållet i en text eller intervju. Ett tillvägagångssätt för att vara 

kapabel till att dra slutsatser är att presentera frågor till en datainsamling som man sedermera 

undersöker med hjälp av frågorna. Andra vanligt förekommande syften när man väljer att 

tillämpa innehållsanalys är när man intresserar sig för att undersöka hur något värderas eller 

framställs i en text. Likaledes kan analysen användas till fördel för att kontrollera hur något 

framställs. Värderas det exempelvis positivt eller negativt? Undersökningar med hjälp av in-

nehållsanalys kan även göras genom att kontrollera hur många gånger en specifikt utvald före-

teelses förekommer i exempelvis ett antal tidningsartiklar utifrån ett specifikt forskningssyfte. 

Analysen kan appliceras på samtliga kulturartefakter som exempelvis reklam, diverse littera-

tur, tv-program etcetera. (Bergström & Boréus, 2005) Innehållsanalys har således sina rötter i 

den empiriska vetenskapssynen av den orsaken att man via analysmetoden kan förstå samt 

beskriva livsvillkoren eller förhållningssätt (Bodgan & Taylor, 1984). Dock är det mest inom 

samhällsorienterade ämnen som innehållsanalys förekommer (Bergström & Boréus, 2005). 
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Det finns två huvudsakliga vägar att gå när man analyserar data. Vid kvantifiering av en större 

textmassa används datorn. Fördelen av att använda datorn är att man som sagt kan undersöka 

ett större omfång texter. Tillvägagångssättet vid en innehållsanalys är dock ofta att man väljer 

att kontrollera en mindre textmassa. Vid en sådan analys kan en manuell analys med fördel 

användas. Detta då det öppnar för möjligheter till mer komplicerade tolkningar. (Bodgan & 

Taylor, 1984) 

Hur urvalet av text går till handlar främst om vad det är man är ute efter. Ett vanligt analysin-

strument är att använda sig av ett så kallat kodschema. Poängen med schema är att man via ett 

sådant kan söka efter ord eller uttryck för att sedermera presentera dessa med hjälp av en sif-

ferkod. Resultat ställs därefter i kolumner. Således blir det tydligare för läsaren att se vad som 

blivit sagt i texten. Ett annat sätt tillvägagångssätt vid användandet av analysen är att man 

formulera ett antal frågor som man sedermera angriper datainsamlingen med. Vid det här till-

vägagångssättet är kodschemat de ställda frågorna. Därefter använder man sig av frågorna på 

varje enskild text för att urskilja ett eventuellt mönster. Den kvantifierade studien utförs såle-

des med hjälp av kodschemats frågor. Schemat detaljstyr därmed resultatet från analysen. 

Dock måste schemat användas konsekvent genom analysen av texterna för att på så sätt finna 

eventuella mönster i den insamlade datan. 

Sökandet efter genomgående teman i texten är enligt Bodgan & Taylor (1984) således ett sätt 

att angripa datainsamling. Vid detta tillvägagångssätt skall forskaren noggrant bekanta sig 

med materialet som ligger till grund för undersökningen. Syftet är att söka eventuella gemen-

samma teman i de skilda texterna. Frågor att ställa sig under undersökningens gång är exem-

pelvis vad ger texten uttryck för? Selektera ut det som utmärker texten samt det som är av 

störst intresse för det eventuella syftet, och därefter söka sambandsmönster. Nästkommande 

steg i processen är att söka formulera de funna sambanden till begrepp. Således ska begreppen 

möjliggöranden beskrivning av den företeelse man undersöker. Slutligen kan en teori sam-

mankopplas till begreppen för att förtydliga eller förklara utfallet av resultatet. 

Beslutet att använda innehållsanalys i vår studie grundas på intresset att insamla elevtexter 

och genom dem kunna utläsa elevers ståndpunkter om religion och livsåskådning. Våra kon-

struerade frågor, som sedermera blev vårt kodschema vid bearbetningen av texter, är formule-

rade efter de frågetecken vi önskade klargöra, vad gäller elever och deras individuella ställ-

ningstagande i grundskolans senare del. Vi valde att använda oss av manuell analys då det 
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föreligger vara det bästa tillvägagångssättet till det omfång av texter vi beslutat att använda 

oss av. Således har vi valt att studera elevernas uppgifter textnära. 

 

2.2.3 Validitet och reliabilitet 

 

2.2.4 Validitet 

Vid användandet av innehållsanalys och kvantitativa studier kommer man onekligen i kontakt 

med begreppen validitet och reliabilitet. Validitet avser att man undersöker exakt det som är 

tänkt att undersöka, det vill säga avsikten är att mäta det som är av relevans i studiets sam-

manhang. Det är av stor vikt att inse problematiken med kvantitativa studier. Bland annat är 

det väsentligt att inse det faktum att resultatet kan förefalla på ett visst sätt om personerna som 

är delaktiga i den specifika studien är en homogen grupp. Därmed förefaller det vara en risk 

att resultatet blir slående likt enkom av den orsaken. Vårt material härstammar från två olika 

klasser. En av klasserna har bidragit med ett större antal elevtexter. Det kan föreligga en risk 

att elevtexterna är nära varandra innehållsmässigt eftersom de kan ha påverkats av gemen-

samma religionslektioner och den undervisande läraren. En fördel med vårt material är att den 

härstammar från två olika klasser vilket ökar möjligheten till att materialet bli ohomogent, då 

de härstammar från olika klasskulturer. Ett annat problem man kan ställas inför vid kvantifie-

rade undersökningar är att citatet är tagit ur sin kontext och därmed riskerar viktig information 

för korrekt förståelse av det som blivit sagt gå förlorad. En ytterliggare aspekt att vara obser-

vant på är risken för att mottagaren av texten kan tolka in en annan innebörd än det sändaren 

menat med ordvalen som använts. Ovanstående problem har bidragit till att en diskussion har 

förts angående att reliabilitet premieras före validitet när kvantitativa studier görs.  

2.2.5 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att ange tillförlitligheten i undersökningen. Det centrala är då att kunska-

pen som är framtagen är gjord på ett pålitligt sätt. Grundtanken är att det ej ska finnas en risk 

för att resultatet innehåller några okontrollerade eller tillfälliga fel. Bergström och Boréus 

(2005) belyser problematiken med tolkningen av texter och vi är väl medvetna om ovanståen-

de problematik. Vår egen förförståelse och fördomar, som är en bidragande faktor till uttyd-
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ning av något som skulle sägas mellan raderna vid läsning av andras åsikter och tankar, blir 

med fördel minimerad av den orsaken att en av oss ej träffat eleverna. Således blir en av oss ej 

färgad av deras personlighet utan tolkar texterna helt utifrån vad de faktiskt skriver. Risken 

för att läsa in något mellan raderna, något de ej direkt uttalat minimeras därmed 

 
 

2.3 Analysförfarande 
  
Vår empiri härstammar från elever i år 8 i en skola som ligger på landsbygden utanför en 

mindre stad på västkusten, den inrymmer cirka 350 elever och klasserna F-9. Den undersökta 

klassen är en grupp till största del bestående av elever med svensk etnisk bakgrund. Vår ut-

gångspunkt är därför att eleverna har kristna värderingar. Samhället är idag sekulariserat, men 

trots det, är den kultur som råder i Sverige idag är formad utifrån dessa kristna värderingar 

(Martinsson, 2007).  

 

I arbetsområdet ”Gud har många namn” arbetade eleverna med religiösa rörelser. Läraren 

tillhandhöll en sammanställning av religiösa rörelser eleverna fick välja på, om eleven inte 

kom med ett eget förslag. En skriftlig instruktion i religionsuppgiften var att avslutningsvis 

reflektera och ta ställning till den religiösa rörelse de arbetat med.  

 

Elevernas arbeten var skrivna när vårt intresse för denna studie väcktes, och således föll det 

sig naturligt att fråga lärare och elev, om möjlighet fanns att få tillgång till det skrivna materi-

alet. Medverkan har varit frivillig (se etikdiskussion kap. 2.6) och varje elev fick ge sitt med-

givande till att den text de skrivit skulle analyseras. Killar och tjejer är inte jämt fördelat vilket 

inte är av intresse för vår studie. Då ett flertal inte var närvarande i en av klasserna när frågan 

ställdes och andra elever av praktiska skäl inte kunde tillgodose oss sitt arbete, blev det totala 

inhämtade materialet 17 olika texter fördelat på två klasser.  

 

Vi ville anonymisera texterna och därför kopierade vi enbart den avslutning eleverna författat 

och gav den ett nummer. Risken, ansåg vi, var överhängande att vi skulle läsa in mer än vad 

som stod när namnet kommit till vår kännedom. Framförallt då en av oss har haft verksam-

hetsförlagd utbildning i en av de undersökta klasserna. 
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Utifrån vår forskningsfråga konstruerade vi fyra underfrågor och de utgör vårt kodschema. 

Frågorna syftar till att angripa elevtexterna och belyser elevernas uttryck och ståndpunkter. 

Utifrån det material vi analyserat har vi gjort ett urval av citat till varje fråga i vår analys. Ur-

valet ger en representativ bild av de ståndpunkter eleven ger uttryck för. Samtliga texter gav 

inte svar på frågorna i vårt kodschema, därför kan referaten skilja sig åt i storlek och mängd i 

empiriredovisningen.  

 

I somliga citat har vi rättat stavfel och ändrat vissa ords placering för att göra texten mer läs-

vänlig, vi har dock försökt vara sparsamma i våra ändringar. I vår text benämner vi i fortsätt-

ningen de religiösa rörelserna som rörelser och tilltalar eleven som hon då texten är anonym.  
 

2.4 Etikdiskussion  
  

Vetenskapsrådet (2009) har angett etiska riktlinjer för forskning inom humaniora och sam-

hällsvetenskap. De menar att forskning bör bedrivas med skydd för individen. Vi har i vår 

undersökning utgått från dessa riktlinjer. 

  

Vi bad religionsläraren om tillåtelse att använda elevernas arbeten i vår studie och kungjorde 

vad vi avsåg att använda dem till. Efter att läraren beviljat vår önskan, förklarade vi för ele-

verna vad vi hade för avsikt att undersöka och vi ställde dem frågan om de gav sitt samtycke 

till våra önskemål. Vi var ytterst noggranna med att tydliggöra och poängtera att det var frivil-

ligt att lämna texterna till vårt förfogande. Vi borgade även för att de citat vi skulle använda i 

studien skulle förbli anonyma för läsaren. Informationen var i anslutning till en lektion där 

samtliga elever var samlade. Således beslutade vi att fråga eleverna en och en, för att minime-

ra risken för att eleverna skulle påverkas negativt av grupptryck och därmed inte våga motstå 

deltagande. Eleverna gavs även möjlighet att ompröva sitt beslut. Dock var det ingen som inte 

gav sitt medgivande till att lämna ut sin text. Vi har också erbjudit läraren och de elever som 

bidragit med material att ta del av vår studie, och dessutom angett adress där studien kommer 

att publiceras.   

Eleverna hade tidigare gjort en muntlig redovisning inför klassen av arbetet där en stor del av 

redovisningen utgjordes av personliga åsikter om rörelsen. I enlighet med vetenskapsrådets 

(2009) riktlinjer gav läraren godkännande och samtycke. samt att eleverna själva avgjort om 
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de ämnade lämna ifrån sig materialet, ansåg vi att materialet inte var av den karaktären att 

målsmans godkännande inte var av den arten att vårdnadshavares samtycke behövdes. Vi är 

dock medvetna om att ett godkännande från målsman, i de fall där eleven inte fyllt femton, 

varit positivt ur etisk synpunkt, för att på så vis garantera att inga kränkningar eller andra upp-

levelser av övertramp skulle begås.  

 

 

3. Resultat och analys 
 

Nedan följer en redovisning av vår empiri. Vi redogör en fråga i taget av de som utgör vårt 

kodschema. I samband med redovisad fråga analyseras empirin utifrån Zygmunt Baumans 

begrepp individualisering. 

       
 

Säger sig eleven ha förändrat sin ståndpunkt under arbetet och i så fall varför? 

 
1. Och nej, jag tror inte satanisterna är så onda som omvärlden vill få oss att tro. […] Men liksom 

jag har samhället tagit för givet att detta är ren och skär ondska, men det är fel enligt mig”.  

 

5. ”Jag älskar satanismen […] låter folk leva sitt eget liv. […] Så skulle jag kunna tänka mig bli sa-

tanist, helt klart”. 

 

12. ”Enligt mig verkar asatron vara en mycket roligare religion, än svenska kyrkans kristendom. 

Om man är asatroende och dör så kommer man till Valhall och där får man träffa sina gudar, äta 

god mat och festa varje kväll. […] [I] kristendomen […] kommer man till himlen och får sitta där 

på ett moln och be till gud […]”. 

 

Citat 1visar åsikten att satanismen inte är så ond som den beskrivs enligt eleven. Hon menar 

att den gemenskap som utgör samhället skapar bilden av satanisterna som onda. Bauman re-

sonerar kring globaliseringens effekt på samhället. Han menar att den gemensamma plattfor-

men i samhället är instabil och talar om att vi idag ha ett samhälle där individualisering råder. 

Den norm eleven åsyftar kan vara något som skapats i vår kultur som präglas av kristendomen 

där satan är ondska. En möjlig tolkning är att hon har hon sett de delar av satanismen elev 5 

skriver om, ett levnadssätt där ingen människa eller organisation begränsar livet. Individuali-
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sering och älskar och syftar på varandra i citatet. Frihet är betydelsefullt i dagens samhälle 

men bidrar till att individen handlar för sin egen vinning. Asatron är mer tilltalande eftersom 

den är roligare än svenska kyrkan. Elevens bild av kristendomen är tråkig, festa och god mat 

ligger nära elevens intressen. Typiskt för det individualistiska samhället är att man sätter sig 

själv och sina intressen i första hand. går hand i hand med det som utlovas.  
 

 

7. ”Jag skulle inte kunna vara satanist […] för de är så själviska och de säger att det är okej att 

våldta […] och andra kriminella saker”.  

 

Däremot menar eleven i citat 7 att den individualisering som råder inom satanismen går för 

långt. Hon motiverar sin ståndpunkt med att satanisterna ger sig själv rätten att ta lagen i egna 

händer. I Sverige är våldtäckt och kriminella handlingar straffbara handlingar. Elevens argu-

ment är där inte grundade enbart på personliga åsikter utan även utifrån de lagar som styr vårt 

samhälle. Eleven visar i citatet på ett synsätt som inte förespråkar en stark individualisering, 

vilket de ovanstående citaten gör.  

 

   
2. ”Jag tycker fortfarande att jag själv inte hade kunnat gå med i satanismen. För att jag tycker att 

satanismen är lite läskig när man har läst all fakta och deras regler”. 

 

4. ”Scientologikyrkan var precis som jag trodde, konstig och hemlig”. 

 

8. ”Innan arbetet tyckte jag att de verkade lite skumma, […] Ulf Ekman var en läskig gubbe […] 

tungotalet verkar läskigt, och Ulf är aningen konstig”. 

 

Citaten anger skäl som konstiga, skumma, hemliga och läskiga till att eleverna inte ändrat 

ståndpunkter om rörelserna efter deras skolarbete. Citaten bildar bara konstateranden och inga 

förklaringar varför. Begreppen orden speglar osäkerhet och en brist förståelse. Osäkerheten 

hos den postmoderna människan är återkommande i det individualistiska samhället.  

 
 

9. ”det var roligt och intressant som jag trodde att det skulle vara […] en enda stor familj, alla var 

vänliga mot varandra och alla var lika välkomna”[frälsningsarmén].   
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11. ”Jag skull nog fortfarande inte vilja vara en rastafari på grund av att jag tycker att kvinnorna 

har för lite respekt”.  

 

Citaten rör två skilda rörelser men författarnas ståndpunkter har en gemensam punkt, kvinnor 

och mäns lika värde. Det individualiserade samhället har utvecklat ett förhållningssätt där 

omsorgen om sin nästa inte är prioriterat. Individen i dagens samhälle resonerar, enligt Bau-

man, att om jag avsäger mig skyldigheten om min nästa så blir livet enklare. Elevens förvän-

tan på omsorg inom frälsningsarmén besannades. En anledning kan vara hennes förförståelse 

om rörelsen och att gemenskap är betydelsefullt för henne. I vårt samhälle är jämställdhet 

lagstiftat och något som man arbetar med i skolan, därför blir det en stor kontrast i mötet med 

rastafari, Elevens ståndpunkt förmedlar människans lika värde, men inget om hon förespråkar 

gemenskap före individualisering.       

 

 

Utrycker sig eleven negativt till rörelsen och i så fall på vilket sätt och avseen-

de? 

 
1. ”Men i slutändan är det nog medmänsklighet och solidaritet som kommer ha störst betydelse. 

[…] det är något satanismen till stor del utesluter. […] För vad betyder inte tillgivenhet och till-

tro”. 

 

Elev 1 använder begreppen medmänsklighet, solidaritet, tillgivenhet och tilltro. Ord som ock-

så inryms i nyss förda diskussionen ovan om omsorg och människan lika värde, och so ifråga-

sätter den frihet och individualitet som satanismen förespråkar. Eleven ser inte bara till nuet, 

utan även till framtiden och vilka konsekvenser det kan få om allt är individuellt. Livet blir 

förmodligen otryggt när man inte har något socialt skyddsnät att falla tillbaka på, där trygghe-

ten finns, ett skyddsnät som är på väg att gå förlorad i individualiseringen.  
 

 

15. ”Jag tycker det är rätt så sjukt att tro på djävulen, i alla fall om […] man utför ritualer där man 

offrar djur och går på konserter där det stänks blod. […] Inom satanismen är man mycket ego, man 

gör inget besvärligt för en själv”. 
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Citat 15 anser att satansdyrkan är sjukt, men använder begreppet i relation djuroffer och att 

stänka blod. Även elev i detta citat ser egoismen inom rörelsen som något negativt. Begreppet 

besvärligt är intressant. Att inte utföra något besvärligt är nog svårt vilket även eleven insett, 

vad eleven läser in i begreppet besvärligt vet man inte. Det kan vara att städa rummet eller att 

vittna i en rättegång, kanske besvärligt, men på olika vis för individen.   
 

 

11. ”Jag tycker att kvinnorna har för lite respekt. De får inte ha på sig byxor och kjol […] inte 

sminka. […] Jag förstår inte alls poängen med det. […] kvinnorna inte får vara med i diskussioner 

utan bara lyssna. […] könsdiskriminering på hög nivå. […]  Jag tycker det är under all kritik att 

dom inte ens får bli kallade något annat än det [ Döttrar eller systrar]. […] Tycker det handlar för 

mycket om män i rastafaris, deras åsikter. […] Sen är de ju även emot preventivmedel och abort, 

[…] ska de avstå från att ha sex förutom när de ska ha barn? Vad är det för fel på att kvinna vill 

skydda sig? […] Det är ju ens eget val, man ska väl kunna välja själv? […] 

 

Citat 11 ger sin syn på sex inom rastafarin. Elevens syn utgår ifrån den i ovan redan analyse-

rade bristen på respekt för kvinnan hon anser att rörelsen har. Eleven använder begreppen 

könsdiskriminering och under all kritik. Eleven underbygger de begreppen med en beskriv-

ning av slutsatsen där hon menar att kvinnan inte behandlas som en egen individ. Eleven visar 

på en omsorg om kvinnorna, allas lika värde, men även på en individuell frihet där hon menar 

att man måste få välja själv. Med en diskriminerade inställning använder hon flera begrepp i 

relation till sin ståndpunkt gällande sex. Hon ställer sig frågande inför förbudet mot abort och 

preventivmedel. Eleven ser sex för njutnings skull som en rättighet. Bauman menar att idag är 

inte den sexuella reproduktionen normen vad gäller sexualakten, utan idag är samlag enbart 

för njutningens skull det normativa.  
 

 

14. ”Dem [svenska kyrkan] får viga de som är homo i kyrkan vilket inte Svenska Missionskyrkan 

får. […] om de som är t.ex. lesbiska mår bättre av att vara homo så är det väl deras beslut och att 

de då blir lyckliga av det är ju bara bra”.  

 

8. ”Livets ord är lite av en diktatur. Den styrs mestadels av Ulf Ekman, och han är ju inte vald av 

medlemmarna i Livets ord”. 

 

I citat 14 diskuterar eleven homosexuellas rättigheter. Hon anser att om individen mår bra av 

sin handling, så ska de få utföra den.  Eleven motiverar sitt ställningstagande med att indivi-
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dens rättighet att bestämma över sig själv kränks när man inte får handla efter sina egna vär-

deringar. Samma tanke går igen hos citat 8 som menar att Livets ord är en diktatur. Det dikta-

toriska sättet att styra är utformat så att all makt är knuten till en eller ett fåtal personer (NE, 

diktatur), vilket innebär att individens valmöjligheter begränsas. Men begreppet diktatur står i 

förbund med ”lite”. Eleven sätter diktatur i förhållande till ”inte vald av medlemmarna”. 

Känslan av att inte ges möjlighet att påverka ledaren upplevs av eleven som begränsande.   

 

 

Utrycker sig eleven positivt till rörelsen och i så fall på vilket sätt och i vilket 

avseende? 
 

5. ”Jag älskar satanismen. […] Alla andra religioner vill verkligen kontrollera dom troendes liv 

medan satanism liksom låter folk leva sitt eget liv. Satanismen är väldigt självisk, […] handlar om 

vad som är bra för sig själv, men jag gillar dessa regler, dom ger de troende väldigt mycket frihet 

och självständighet tycker jag, det finns ingen kyrka som lägger sig och ska bestämma[…] och de 

bästa är kanske att LaVey-satanism uppmuntrar en att leva ut alla sina behov sexuellt, spirituellt 

och i livet, istället för att fördöma och förtrycka sånt beteende som den kristna kyrkan gör. Det är 

också härligt att satanism är vad det är och står för det medan den kristna kyrkan säger att den är 

förlåtande men samtidigt förtrycker och fördömer kyrkan bögar, lesbiska, AIDS-offer etc”. 

 

Elev i citat 5 lyfter fram flera aspekter i satanism som alla har konsensus frihet och det är fri-

heten hon älskar.  Eleven anser att satanismens ger möjlighet till självbestämmande genom att 

man bland annat får leva ut sina sexuella lustar, andliga behov samt att rörelsen inte förtrycker 

individen genom kontroll. Bauman menar att den postmoderna människan aldrig blir tillfreds-

ställd. Eleven bakom citatet ger sken av att andra vill hindra individen från möjligheten att 

söka tillfredsställelse. Det handlingsutrymme friheten ger skapar dock bara kortsiktiga planer 

eftersom individens plattform är instabil. 

 
 

15. ”Det som är bra med satanismen är att man är väldigt fri i sin tro och får använda sitt sunda 

förnuft”. 

 

16. ”Jag tycker att New Age är bra för man får välja själv”. 
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Citaten använder frihet som en positiv egenskap. Elev 15 nämner också att man får använda 

”Sitt sunda förnuft”. I det sunda förnuftet ligger ändå ett övervägande i den fria handlingen 

eleven lyfter fram som en god egenskap. Eleven är alltså medveten om att allt inte är nyttigt 

och förnuftigt.  

 
 

6. ”Om var enda människa på hela jordklotet skulle ha vara new agare skulle jorden bli ett paradis. 

Allt skulle bli bra. Tänk alla har samma rättigheter och alla var medmänniskor”. 

 

New age nytta för allmänheten diskuterar elev 6. Som motiv lyfter hon fram new age i rela-

tion till begreppen samma rättigheter och medmänniskor. Hon menar att jorden skulle vara ett 

paradis om dessa aspekter uppfylldes.  

 
 

8. ”Dock så är det en väldigt rik församling [Livets ord], så Ulf verkar ju ändå vara en ganska bra 

ledare. […] och väldigt smart ekonomiskt”.  

 

I citatet är ekonomi i positiva ordalag som är fokus. anges vara en fördel för Livets ord är ur 

citat från av elev 8. Hon skriver att hennes nya mer positiva syn på rörelsen grundas i den 

starka ekonomi rörelsen besitter och att Ekman är smart då han har nått ekonomisk framgång. 

Denna diskussion om ekonomi avslöjar att eleven anser rikedom vara något eftersträvansvärt i 

dagens samhälle. Baumans åsikt att god ekonomi är det den postmoderna människan ständigt 

är på jakt efter då det är synonym för en god härskare.  

 

 

Hur ställer sig eleven till att delta i den religiösa rörelsen och vad sägs vara or-

saken? 

 

 

4. ”Leva som medlem i Scientologikyrkan skulle inte vilja. Betala mycket pengar, tro på andlighet 

(Hjärntvätta)”.  

 

13. ”En sak är helt säker, jag tänker aldrig bli ett vittne [Jehovas]. Tänk med lagar man måste följa 

och att aldrig få fira jul eller födelsedagar”. 
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Betala pengar och en rörelse som hjärntvättar liksom att inte få fira födelsedagar eller julafton. 

Argumenten som används för att ge stöd bottnar i en förlust av något som har värde för ele-

verna. Elev 4 sätter likhet mellan andlighet och hjärntvätt. Att inte ifrågasätta och diskutera är 

något som uppmuntras i dagens skola och samhälle. Den arbetsuppgift vi hämta vår empiri 

ifrån är ett exempel på det. Även elev 13 ifrågasätter att följa lagar och regler som någon an-

nan bestämmer och därmed reglerar personer inte är attraktivt. För eleven är det främmande 

att någon tar ifrån hennes rättighet som individ att själv få bestämma. Att hon dessutom får 

försaka något som uppenbarligen är viktigt för henne bidrar till hennes negativa inställning. 

Elevernas slutsatser går i linje med Baumans resonemang om nytta och värde. Eleverna finner 

inget värde i rörelserna, de drar inte någon personlig fördela av att engagera sig, och därmed 

förlorar de sin nytta för individerna.    

 
 

10. ”Jag vet inte om jag hade velat leva som dem [rastafari] eftersom de röker mycket ganja,  

 

17. ”Rastafari? Hmm.. – Nej, det är nog ingenting som jag skulle vilja vara med i på grund av allt 

rökande och det”.   

 

Likaså citat 10 0ch 17 fortsätter i samma anda och ser heller ingen nytta med sin rörelse. Att 

röka ganja Inom rastafarin är det, enligt elev 10 och 17, rökandet som är en förenande faktor.  
 

 

3. ”Jag tycker att det måste vara rörigt med så många religioner [New age] så jag håller mig till 

kristendomen”. 

 

I diskussionen hos elev 3 framkommer att hon ser new age som en rörig religion. En förklar-

ing kan vara att religionen ses som rörig kan vara den stora valmöjlighet som erbjuds. Bau-

man menar att stora valmöjligheter skapar otrygghet. Innan globaliseringen var valmöjlighe-

terna begränsade men nu finns det nästan inga begränsningar. Bauman skriver att många skul-

le vilja leva i värld med färre alternativ, det skulle skapa ett tryggare liv för att vid varje beslut 

går andra möjligheter förlorade. Dessutom kan det man väljer idag vara fel imorgon på grund 

av den förändring som hela tiden sker och detta ger en känsla av otillfredsställelse.  

 

4. Slutdiskussion 
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Vårt syfte var att undersöka hur elever bygger upp sina ståndpunkter kring religiösa rörelser i 
skoltexter. Vidare önskade vi studera vilka begrepp eleverna använder och med vilken me-
ning? Den fråga vi sökte svar på var hur det egna ställningstagandet tar sig uttryck i deras 
arbete genom att titta på elevernas åsikter och vad de grundar dessa på. 
 
I Bauman (2002) beskrivs det utomstående som främmande. Det som inte ligger i min när-
maste omgivning upplever man som farligt och bör drivas bort. Vad man söker efter är ord-
ning i mitt hem, där man kan ha kontroll, där man vet vad som gäller. Likaså menar Almén 
(2000) att religionen kan ses ur samma perspektiv. Kristendomen ses som det normativa, när 
man talar om den tenderar man att beskriva andra religioner som egendomliga. Resultatet av 
denna framställning, och av andra livåskådningar, riskerar att utveckla ett perspektiv hos ele-
verna att tolka andra föreställningar än den som präglat det svenska samhället som primitiva, 
märkliga eller rent av obehagliga. Enligt oss riskerar det i sin tur att medföra att eleverna inte 
utvecklar, eller vidareutvecklar om så vill, en uppfattning av samhörighet med andra männi-
skor med olik bakgrund än sin egen. Således kan ansvarskänslan för sin nästa, som ingår i 
skolans uppgift när man talar om att fostra demokratiska medborgare, gå förlorad.  

De svar vi fick i vår undersökning visar till viss del på ovanstående exemplifiering. Det man 
inte har kunskap om upplevs som ”rörigt, läskigt, konstig och hemlig”. Den andra delen som 
är mer positiv har hittat något som mer passar deras livsstil. Vad är det som gör att rörelsen 
bättre passar elevens situation? En orsak kan vara att det skett en förändrad världsbild hos 
människan. Från att det officiella livet har levts i en religiös kontext lever man nu i en värld 
där religionen inte påverkar människan. Tidigare var man av åsikten att de handlingar man 
utförde fick konsekvenser, på gott och ont. Den synen var grundad i föreställningen om att 
Gud ständigt fanns runt oss och därmed såg de handlingar som utfördes. Idag har uppfattning-
en om en transcendent försvagats och handlingar som utförs får enkom konsekvenser för indi-
viden. Således väljer individer idag det denna drar störst personlig vinning av. Enligt Cado 
och Löfkvist (2008) forskningsresultat är pengar och lycka det flertalet elever strävar mot, och 
Frisk (1998) belyser att många religiösa rörelser har en positiv syn på det materiella. I det 
individuella samhället är omgivningen i konstant förändring. Risken för att enkom prioritera 
och beakta de konsekvenser av sitt handlande som ligger nära nuet har troligtvis en begynnel-
se i globaliseringen som medför att samhället är under ständig progression. Denna grundtanke 
är även en central tanke hos Bauman. 

De som är negativt inställda till den religiösa rörelse eleven fördjupats sig i upplever friheten, 
valmöjligheterna och det okända som obehagligt, men även något som kan vara begränsat. 
Tidigare levde den största delen av samhällsmedborgarna, vilket vi tidigare klargjort, under 
samma religiösa dogmer. Hur man borde och inte borde agera hade sin utgångspunkt i den 
kristna etiken. Idag saknas således denna ram, människor har valmöjligheter att tänka och 
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tycka efter det individen själv anser vara det rätta, och underbyggandet av sina ställningsta-
ganden kan individen finna i ett hav av resonemang.  

Dock används begreppen frihet och valmöjlighet både i negativa och positiva ordalag när ele-
verna redogör för sina ståndpunkter. Den frihet som ger en individ chansen att förverkliga sig 
själv och ta för sig av samhällets hav av möjligeter, skapar hos en annan individ förvirring och 
osäkerhet. De val individen gör idag, kan imorgon visa sig vara fel då samhället är i en stän-
dig förändring. Därför upplevs den fria valmöjligheten som förvirrande och osäker.      

Det som anses vara förnuftigt, det vill säga ger personlig profit, legitimerar handlandet. Såle-
des handlar människor av idag i en form av nyttoetik. Det som är intressant är dock att Bau-
man skriver, vilket vi är beredda att hålla med om, att människor idag inte har fullt så många 
valmöjligheter som man antar. Bauman menar att iden om att förverkliga oss själva och att vi 
har möjligheter att fritt ta våra beslut, i sanningens öga är hårt styrda av en utstakad väg. Den-
na väg innebär att enkom genom ett specifikt levnadssätt når vi lycka, framgång och makt, 
och enligt Bauman är detta målet för den individuella människan. Den fria viljan existerar 
således ej heller i dagens samhälle.  
 
Religionen är idag, vilket tidigare nämnts, en privat angelägenhet, och därmed sällan något 
som utförs officiellt. Dock anses religionen, enligt Furseth och Repstad (2005), fortfarande 
vara en meningsbärande enhet för människan. Således menar de att religionens försvagade 
roll i det officiella, organiserade livet ej nödvändigt innebär att religionen försvagats inom den 
privata sfären. Dock tenderar valet av livsåskådning idag grundas av åsikten där individen 
finner stöd för de handlingar den utför. I det individuella samhälle som Bauman diskuterar om 
tenderar människan byta livsåskådning och andra ställningstaganden efter hur livet ter sig. 
Människan är inte lojal mot en ståndpunkt utan varierar sin syn på vad som är rätt och fel 
handlande utefter hur deras individuella liv utvecklas. Tidigare tog generellt samtliga i ett 
samhälle avstamp från samma plattform, då ofta en religiös sådan. Dagens människor utgår ej 
från samma grund, vilket är av den orsaken att det inte längre finns en gemensam grund att 
utgå från. 
 
Är svaren överraskande? Både ja och nej. Vi är överraskade av den starka individualism som 
framkommer i elevernas religionsarbeten, vi antog inte att individualiseringen var så utpräg-
lad. Frisk (1998) skriver att individen har en stark roll i dagens kultur och samhälle, likaså 
inom flertalet av religiösa rörelser. Dessutom hade en del av eleverna tydliga argument för 
sina ställningstaganden. De resonemang de för gör att vi förstår den ståndpunkt de har. Samti-
digt är vi inte överraskade av att en individualisering råder starkare idag än för cirka 15 år 
sedan då vi själva är barn av denna tid där individualiseringen växt sig stark. Den tidsanda 
som råder idag har även präglat vår uppväxt då det inte skiljer mer än cirka femton år på oss 
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och de undersökta eleverna. Det har dock hänt mycket på dessa år som skiljer, framförallt har 
intrycken från olika medier ökat. Medierna har öppnat en ny värld för människan och förmed-
lar bland annat enligt oss ett budskap att man bör sätta sig själv främst, förverkliga sig själv, 
att det är lycka. Därmed är det inte problematiskt att föreställa sig varför en stor del av elev-
texterna avslöjar ett ställningstagande där det val som för med sig en privat vinst är det som 
premieras.  
 
Hur generaliserbart är resultatet? Till viss del kan man, enligt oss, ana drag som går att appli-
cera på samhället i stort. Den individualisering som framkommer i en del av texterna visar på 
ett perspektiv som vi anser är relativt signifikant med samhället, framför allt hos elever i 
grundskolans senare år. Dock är det ändå ytterst centralt att inse att det är individuella reso-
nemang och åsikter som förs fram.  

Kunde vi gått till väga på ett annat sätt? Vi anser att vårt tillvägagångssätt med att använda 
oss av elevtexter gav en god bild av elevernas ställningstaganden. Intervjuer hade också varit 
ett bra alternativ då vi vid ett sådant alternativ haft möjlighet att ställa följdfrågor och ge ele-
verna möjlighet att utveckla svaren och verkligen förklara vad de menar. Samtidigt finns ris-
ken att man styr eleverna för mycket, riskerar ställa frågor som kan bli ledande. Ytterligare en 
centralt problem med intervjuer kan vara att eleverna inte vågar yttra sin ståndpunkt inför 
främlingar. Av egen erfarenhet byggs samtal utifrån ett förtroende och förtroende ur en rela-
tion, hur trygga eleverna känner sig i en intervjusituation vet man inte, och det är att utelämna 
sig själv när man talar om och ska beskriva sin livsåskådning. Således räds vi att vi som inter-
vjuare inte har den relation som vi tror krävs för att eleverna ska våga öppna sig för oss. Där-
med beslutade vis oss för att använda oss av elevernas skriftliga arbeten i religionskunskap 
eftersom de inte var skrivna till oss som inte har en relation till. Texterna är dock skrivna till 
läraren som eleverna har en relation till. Den relation de har med sin lärare kan även verka 
hämmande på eleverna. Detta då deras förmåga att helt våga uttrycka sin ståndpunkt kan 
dämpas för att istället skriva det eleverna kan tro att läraren vill höra. Men vi utgår från att 
relationen och förtroendet har varit en positiv faktor på eleverna och bidragit till att de vågat 
öppna sig.  
 
Larsson och von Zweigbergk (2003) forskningsresultat visar att elever har en vilja att uttrycka 
sina åsikter. Således stödjer våra elevers skoluppgift det resultat forskningen visade på. Jo-
sefsson (2009) belyser i sin forskning pedagogernas centrala roll för utformandet av arbete 
med livsfrågor. En nackdel, anser vi, med skriftligt material är att en del information kan gå 
förlorad. Somliga elever kan uttrycka sig väl i skrift medan andra är mer verbala och har lätta-
re att ge uttryck för sina ståndpunkter i tal. Förmågan att uttrycka sig kan vara problematiskt 
på grund av etnicitet, vilket Josefsson belyser, men enligt egna erfarenheter även av olika be-
skaffenheter i att kunna uttrycka sig. Enligt Jordan (2006) är det av stor vikt att pedagogen 
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väger in elevers intresse och åsikter vid planering av lektioner och större arbetsområden. Till-
lämpas detta i praktiken hävdar vi att elevernas motivation ökar och möjligheten att uttrycka 
sig på det sätt som är mest fördelaktigt för eleven (i.e. Reeve, 2002).  
 
Skolverket (skolverket 2007a) skriver att bedömning av livsfrågor kan vara komplicerat. Livs-
frågor ska trots allt ges stort utrymme och är en av de sex aspekter som ska bedömas. Var i 
ligger problematiken? Det kan vara att man inte vet hur man ska bedöma. Bedömningen ska 
enligt skolverket utgå från elevens reflektion och inte det personliga ställningstagandet eleven 
gör. Som lärare bör man lämna de egna åsikterna utanför dörren när man går in i bedömnings-
rummet, så att de egna åsikterna inte färgar bedömningen. Skolverket (2007a) skriver att en 
del lärare kan undvika att undervisa om livsfrågor i sin undervisning på grund av de svårighe-
ter som bedömningen kan utgöra. Vi som religionslärare anser att man missar en väsentlig del 
av ämnet om detta sker. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) (skolverket 
2006) fastställs att skolans plattform ska vara demokratisk där förmedlandet av de primära 
värdena samhället grundas på. Det offentliga skolväsendet skall utifrån traditionell kristen etik 
och västerländsk humanism lära eleverna om ”människans okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde” (skolverket 2006). Kursplanen för religionsämnet 
(skolverket 2006) anger att eleven ska lära sig ta ställning och reflektera så att hon kan handla 
på ett medvetet och ansvarsfullt sätt mot sin nästa. Vi är av åsikten att genom gediget arbete 
med sin livssyn utvecklas en självkännedom hos eleven och en kunskap om sitt handlande. 
Detta arbete främjar ett av de mål om grundläggande värden som skollagen tar upp (skolver-
ket 2006), och det skapar ett demokratiskt samhälle eftersom kunskap om sig själv och kun-
skap om andra skapar en acceptans för varandra, vilket även är Lejons (2007) forskningsresul-
tat.  

Skolverket skriver om bedömning i religionsundervisningen och belyser att eleven ska se det 
ämne de studerar i förhållande till sitt eget synsätt och i det sammanhang som hon lever i 
(skolverket 2007b). Därmed anser vi att den uppgift eleverna fått arbeta med är givande för 
dem av den orsaken att det ger dem en chans och anledning till att reflektera över sin egen 
ståndpunkt samtidigt som de lär sig att förhålla sig till andra livsåskådningar. Vidare är vår 
studie av värde då den lyfter ut det eleverna anser vara viktigt i deras liv, och klargör även vad 
det är eleverna är intresserad av, varför de är intresserade av det, vad de tycker är annorlunda 
och varför. Den primära tanken med denna studie för oss forskare är att medvetandegöra ele-
vers ståndpunkter, belysa hur de uttrycker dem, och vad de grundar sina ställningstaganden 
på. Får vi svar på de frågorna blir det behjälpligt för oss som religionslärare då vi på så vis 
kan utgå från deras funderingar vid lektionsplaneringar. Tas ett avstamp vid planeringen från 
elevernas egna funderingar, tar vi fasta på det som intresserar dem och därmed vågar vi påstå 
att det blir till elevernas fördel vad gäller motivationen. Säljö (2000) skriver att motivationen 
är bland det mest centrala för att möjliggöra lärande och vi menar att det krävs för att finna ett 
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intresse samt förståelse av andra livsåskådningar än sin egen. Elevernas egna funderingar kan 
således bli en naturlig start i introduceringen av religionskunskap. Det i sig skapar en accep-
tans för andra människor och därmed bidrar det till ett av skolans centrala mål, det vill säga 
att fostra demokratiska samhällsmedborgare, då vi vågar påstå att reflektion av sin egen och 
andras ståndpunkter, förståelse och acceptans för andra människor är en avgörande del i ett 
demokratiskt samhälle. 

 

 



  30    
 

Litteratur 
Almén, Edgar. (2000). Vad studerar vi som ”religion” – Hur och varför studerar vi just det? I 

Livstolkning och värdegrund: Att undervisa om religion, livsfrågor och etik.. 

(s.176-211). (Skapande vetande, 37). Linköping: Skapande Vetande. Av: Edgar 

Almén m.fl.     

Bauman, Zygmunt. (2002). Det individualiserade samhället. Göteborg: Diadolos.  

Bauman, Zygmunt. (1999). Vi vantrivs i det postmoderna. Göteborg: Diadolos. 

Bergström, G., & Boréus, K. (2005). Innehållsanalys. Bergström, Göran & Boréus, Kristina 

(Reds.),Textens mening och makt (sid. 43-87). Lund: Studentlitteratur. 

Bodgan, R., & Taylor, S J. (1984). Introduction to qualitative research methods: The search 

for meanings. New York: Wiley-Interscience.     

Cado, Jelena., & Löfkvist, Caroline. (2008). Religiositet och livsfrågor - en undersökning om 

ungdomars religiositet och livsfrågor i årskurs nio. (Examensarbete). Malmö 

högskola. www.uppsatser.se hämtat 2010-04-05. 

Encyclopedia. (2005). Encyclopedia of Religion. Second edition. Jones, Lindsay. (red.). De-

troit: Thomson Gale.   

Eriksson, Keijo. (1999). På spaning efter livets mening – om livsfrågor och livsåskådning hos  

äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande. 

(avhandling för doktorsexamen, Lärarhögskolan i Malmö, 1999.)   

Furseth, I., & Repstad, P. (2005). Religionssociologi – en introduktion. Malmö: Liber AB.    

Hartman, Sven G. (2000). Hur religionsämnet formades. I Livstolkning och värdegrund. Att 

undervisa om religion, livsfrågor och etik. (s.212–250). (Skapande Vetande , 

37). Linköpings Universitet: Skapande Vetande. Av: Edgar Almén m.fl. 

Hartman, Sven G. (2009). http://www.flr.se/docs/artiklar/rol-0904.pdf hämtat 2010-05-14. 

                     Linköpings universitet: Skapande Vetande, nr 37, 2000. 

Hellstenius, Mia., & Johansson, Camilla. (2008). Svar på livets frågor? Hjälper skolan elever 

i grundskolans senare år att finna svar på några av livets stora frågor? (Exa-

mensarbete). Malmö högskola. www.uppsatser.se hämtat 2010-04-01.  

Isaksson, Hanna. (2010). De vet allt om sina rättigheter men inget om sina skyldigheter. En 

studie om gymnasielärares uppfattning om elevinflytande. (Examensarbete). Lu-

leå Universitet. www.uppsats.se Hämtat 2010-03-19.  

Jordan, Anna. (2006). Elevinflytande i undervisning inom religion och livsfrågor. (Examens-

arbete). Luleå Universitet. www.uppsats.se Hämtat 2010-03-19. 



  31    
 

Josefsson, Lina. (2009). Livsfrågor är något man måste äga in i märgen – en kvalitativ studie 

av två olika skolor om pedagogers syn på sitt bemötande och arbete med barns 

livsfrågor. (Examensarbete). Södertörns högskola. www.uppsatser.se hämtat 

2010-04-05.   

Krippendorff, Klaus. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. Thou-

sands Oaks: SAGE.             

 Larsson, Lena,. & von Zweigbergk, Inger. (2003). Möte mellan världar: Religionens yttre 

och inre dimension: Livsfrågor ur ett elevperspektiv: Ett religionsdidaktiskt ex-

amensarbete. (Examensarbete). Högskolan i Gävle. www.uppsatser.se hämtat 

2010-04-05. 

Lejon, Pernilla. (2007). Livets skola: Religionsundervisningens bidrag till gymnasieungdo-

mars livsfrågor och livstolkning. (Examensarbete). Linköpings Universitet. 

www.uppsatser.se hämtat 2010-04-05. 

Martinsson, Mattias. (2007). Postkristen teologi. (Logos Pathos, 7). Göteborg: Diadolos. 

NE. Diktatur. (n.d.) I Nationalencyklopedin. www.ne.se/lang/diktatur hämtat 2010-05-18. 

Reeve, J. (2002). Self-determination theory applied to educational settings. I E. L. Deci & R. 

M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (s. 183-203). Roches-

ter, NY: University Of Rochester. 

Skolverket. (2007a). Perspektiv på religionskunskapen. www.skolverket.se/sb/d/658/a/2295 

hämtat 2010-04-14. 

Skolverket. (2007b). Bedömning i religionskunskap: Helhetsperspektiv på bedömning. 

http://www.skolverket.se/sb/d/658/a/2296 hämtat 2010-04-14. 

Skolverket. (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-

hemmet - Lpo 94.  

 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 hämtat 2010-05-18. 

Skolverket. (2000). Kursplan för Religionskunskap. 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3886/titleId/RE10

10%20-%20Religionskunskap hämtat 2010-04-06. 

Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken. Stockholm: Nordstedts 

Vetenskapsrådet. (2009). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf hämtat 2010-05-20.  

 

 

 


