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Abstract   

The purpose of this study is to see how adolescent students in high school formulate their 

thoughts of death and if a belief in transcendent existence affects their thoughts. The study was 

done on two separate schools, one municipal school and one private religious school, in minor 

cities in Sweden. The method used was qualitative inquiries and the amount of participants was 

four from each school, eight in total. The result of the study showed that six out of eight 

participants had a belief of a transcendent existence, three from the municipal school and three 

from the religious private school. The result also showed that the participants from the municipal 

school that had a belief in an transcendent existence also had a belief in a form of “afterlife”, this 

was however not reflected on the students in the religious private school where result showed 

that one out of four had a belief in a form of “afterlife” and three view death as the final stage of 

existence.  
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Förord: 

Denna uppsats är ett examensarbete i religionsvetenskap skriven vid Högskolan i Halmstad 

under vårterminen 2015. 

Vi vill tacka vår handledare Pierre Wiktorin som har varit till stor hjälp under arbetes gång. Vi 

vill även tacka alla elever och skolor som deltagit i undersökningen. Vi vill även rikta ett stort 

tack till alla som deltog i opponeringarna av vårt arbete. 
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1.  INLEDNING     
 

Vi bestämde oss för att forska kring döden då detta är något som präglar alla människor. Ibland 

kan döden te sig skrämmande och ångestladdad ibland kan den ses som vacker och befriande. Att 

vi dör vet vi med stor säkerhet men vilka tankar kring döden och vad som sker efteråt skiljer sig i 

stor omfattning hos de flesta individerna. Vi valde att utföra studien på tonåringar då det kändes 

spännande att få ta del av deras tankar och intresse kring ämnet. Tonåringar är även inne i en 

livsperiod där de försöker skapa sin egen identitet på väg att bli vuxna, denna utveckling hos 

ungdomar gör att det blir intressant att undersöka hur de formulerar frågor kring ett sådant 

allvarligt och ofta avlägset ämne som döden. Vi kommer som framtida lärare att undervisa i 

ämnet religionsvetenskap där olika trosuppfattningar och föreställningar kring döden kommer att 

lyftas fram. Vi anser att behoven från tonårseleverna att få diskutera, ställa frågor och samtal med 

en vuxen kring döden är stor och kanske bör vi som lärare prata lite mer öppet kring ämnet 

döden.                                                                                       
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2.  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR          
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur elever i årskurs nio i en kommunal skola och elever i 

årskurs nio i en religiös friskola formulerar föreställningar kring döden och huruvida en eventuell 

tro på en transcendent existens påverkar denna föreställning. Vi vill även undersöka om det finns 

några likheter eller skillnader i de föreställningarna som elever har kring döden i en religiös 

friskola och en kommunal skola. 

2.1  FRÅGESTÄLLNINGAR  
Vilka tankar och föreställningar har elever i årskurs nio kring en transcendent existens och döden 

i en kommunal skola? 

Vilka tankar och föreställningar elever i årskurs nio kring en transcendent existens och döden i en 

religiös friskola? 

Vilka likheter/skillnader kan vi se kring dessa föreställningar hos elever i kommunal skola och en 

religiös friskola? 

Hur kan dessa likheter/skillnader förklaras?  
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3.  MATERIAL OCH METOD  
För att få fram ett resultat på våra frågeställningar bestämde vi oss för att utföra kvalitativa 

intervjuer med elever från två olika skolor, en kommunal skola och en religiös friskola. De 

berörda rektorerna på vardera skolor samt lärare informerades i god tid om vårt syfte med vår 

undersökning. Vi informerade även eleverna att vi kommer att utföra ljudupptagningar och att 

hen när som helst kan avbryta intervjun eller avstå att svara på vissa frågor. Vill hen kontrollera 

ljudupptagningen så går detta bra efter det att intervjun är avslutad. Ljudupptagningen och det 

material vi får fram är endast för studiens syfte. Vi presenterar oss för eleverna och beskriver vårt 

syfte med undersökningen samt de ämnen vi studerar just nu.  

Samtliga elever var fyllda 15 år på så sätt behövdes inte vårdnadshavare informeras och ge 

godkännande inför intervjuerna. Genomförs arbetet däremot med barn och ungdomar under 15-år 

krävs intyg från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002:9) .  

Vi valde att inte utföra enkätundersökning då vi ansåg att det inte lämpade sig för vår 

undersökning och vårt syfte. Enkätundersökningar lämpar sig bäst när man har ett stort antal 

deltagare i undersökningarna samt när frågorna rör okomplicerad information. 

Enkätundersökningar kännetecknas även utav en hög strukturering, vilket inte ger möjlighet för 

följdfrågor (Denscombe 2000:107–108).  

 

3.1  FALLSTUDIE  
Fallstudien kännetecknas genom att forskaren fokuserar på ett eller ett fåtal fall för att ge en 

djupare beskrivning utav de fall som undersöks, forskaren formulerar därefter sina 

forskningsfrågor utifrån; hur? och varför? Vad som utgör ett fall och innebörd i detta, varierar 

från olika forskningsområden, därför kan det vara svårt att få en direkt definition av vad ett fall 

kan vara (Alvehus 2013:75). En av fallstudiens starka sidor är att man kan tillämpa sig utav flera 

olika metoder och syftar sig på att erhålla en djupare redogörelse utav fallet (Denscombe 

2000:43). Att arbeta med enskilda eller flera fall syftar även till att beskriva mer allmänna 

fenomen genom att man beskriver det enskilda fallet. Den kritik som riktas mot fallstudier gäller 

ofta denna typ utav generalisering där man kritiserar graden utav generalisering utifrån fallet. 

Som försvar mot denna kritik bör man se de enstaka fall om används inom en fallstudie som ett 

utav flera liknande fall.  (Alveus 2013:75). Det resultat som framgår i vår undersökning gäller 
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endast de som deltog i vår undersökning och kan inte generaliseras. Vi kommer i vår empiriska 

undersökning använda oss utav två fall, ett fall är kommunal skola och det andra är en religiös 

friskola. Att arbeta med flera fall kan bidra till intressanta jämförelser (Alveus 2013:78). I vårt 

fall jämförelser kring formuleringar och tankar på döden hos elever i årskurs nio i en kommunal 

skola och en religiös friskola. 

 

3.2  INTERVJUER  
I våra intervjuer deltog åtta elever varav fyra på en kommunal skola och fyra på en religiös 

friskola. Vi valde att inte gå ut med namn på varken skola, plats eller elever, detta för att det vid 

studier med människor, som sociologen Jan Trost (2010:61) påpekar, är viktigt att skydda deras 

identitet. Däremot har vi valt att ange att studien bygger på två skolor i två mindre svenska 

kommuner. Alla de intervjuade hade möjlighet att när som helst stoppa intervjun eller neka att bli 

intervjuad. Vi var båda närvarnade vid samtliga intervjuer och vi informerade eleverna om varför 

vi gjorde denna undersökning och att vi kommer att intervjua elever på två olika skolor. Under 

intervjuns gång fördes en ljudupptagning som vi senare kunde använda i vår utvärdering och 

transkribering utav intervjun. Eleverna informerades om att de när som helst kunde få lyssna på 

ljudupptagningen och att de kunde få den raderad. Vi informerade även att all material vi får in är 

enbart för studiens ändamål, och för att vi senare skulle kunna framställa ett resultat. För att vi 

inte skulle gå miste om några eventuella kontextuella omständigheter och den icke-verbala 

kommunikationen förde vi även fältanteckningar med information kring detta (Denscombe 

2000:135, 146).  

Intervjuerna pågick i ungefär åtta minuter per elev. Intervjuerna utfördes på de skolor som 

eleverna går på och vi hade tillgång till enskilda rum där vi kunde prata ostört med eleverna, detta 

för att möjliggöra trygghet att kunna prata mer öppet kring ämnet. Vi valde att utföra enskilda 

intervjuer eftersom det finns en risk att de intervjuade blir påverkade utav varandra och kanske 

inte framför sina egna tankar i gruppintervjuer. Gruppintervjun kan också leda till att de 

intervjuade som är mer språksamma kommer mer till tals och de som är mer tystlåtna inte får 

möjlighet att framföra sina tankar. En annan aspekt är att vi som för intervjun har tystnadsplikt, 

men det har inte deltagarna. Det finns då en risk att deltagarna för vidare information från 

intervjun till utomstående (Trost 2010:65–68).  
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 I den religiösa friskolan uppfattade vi en högre form utav nervositet bland eleverna som deltog i 

undersökningen, detta kunde utläsas av kroppsspråket och sättet att svara på frågorna. Vad detta 

beror på kan vi inte avgöra, men det är en observation som vi gjorde som kan påverka resultatet.  

 

I våra intervjuer har vi använt oss utav en semistrukturerad metod, på så sätt kan vi utgå från våra 

konstruerade huvudfrågor samt ge den som blir intervjuad mer flexibilitet och kunna utveckla 

sina svar, ta upp egna ämnen och nya synsätt. De färdigställda huvudfrågorna ställdes till alla de 

elever som blir intervjuade, på så vis får alla elever samma möjlighet att bearbeta frågorna, 

följfrågorna däremot växlade genom intervjuernas gång. Märkte vi att svaren uteblev eller var 

väldigt korta försökte vi anpassa följdfrågorna och ställa fler frågor så att svaren blev tillräckliga 

(Justesen & Meyer 2011:47). Vi valde att arbeta med denna metod då vi såg det som en fördel att 

vi hade möjlighet att vara flexibla under intervjun, genom att använda en semistrukturerad metod 

fick vi möjlighet att arbeta med följdfrågor till vår frågemall. Intervjun baseras på ett eller ett 

flertal ämnen som skall tas upp under intervjuns gång, ordningen på dessa är inte viktigt utan det 

viktiga är att respondenten kan uttrycka sig öppet och tala fritt kring de ämnen som tas upp 

(Denscombe 2000:135). Åldern på de som deltog i undersökningen och temat var också en faktor 

som gjorde att vi valde att arbete med denna metod.  De som deltog i undersökningen var relativt 

unga och temat döden kan för många vara svårhanterligt och genom följfrågor kunde vi få mer 

utvecklade svar samtidigt som vi fick svar på det som var relevant för vårt syfte.  

Vi använde oss som tidigare nämnt utav en semistrukturerad metod i vår undersökning. Andra 

metoder som kan användas är helstrukturerad eller ostrukturerad metod.  

Enligt Martyn Denscombe, professor i socialforskning, kännetecknas den helstrukturerad 

metoden utav en kontrollerad miljö och metod. Allt skall till största möjliga mån replikeras och 

vara samma för alla de som deltar i undersökningen. Om man arbetar med helstrukturerade 

intervjuer så använder man exakt samma frågor för alla intervjuer, det bör även vara samma 

intervjuare som läser upp frågorna och att man använder samma tonfall osv. Den intervjuade 

erbjuds endast ett i förväg bestämda frågor och kan ha ett antal svarsalternativ att ta ställning till. 

Intervjuaren har alltså en stark kontroll över intervjun, denna kontroll bidrar till en 

standardisering (Denscombe 2000:134). Trost (2010:39) beskriver standardisering som: 

“...graden till vilken frågorna är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade.”. 
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Graden av standardisering kan alltså skilja sig beroende på vilken metod man använder eller 

vilken grad utav kontroll som intervjuaren använder. Trost riktar dock kritik till användning utav 

begreppet “strukturering”. Trost menar att strukturering innebär att intervjuaren och de frågor 

som ställs hålls inom samma ämne. Om jag utför intervjuer med öppna frågor som hålls inom 

samma ämne så betecknas detta enligt Trost som en strukturerad intervju. 

En ostrukturerad metod kännetecknas utav öppna frågor där intervjun liknar mer ett öppet samtal 

än att man följer något frågeformulär. I den ostrukturerade intervjun försöker intervjuaren ha en 

så liten roll som möjligt och styra intervjun till minsta mån. Detta för att låta den intervjuade 

utveckla sina tankar mer på djupet (Denscombe 2000:135).  

Vi valde att inte använda oss utav en helstrukturerad metod i vår undersökning eftersom vi ansåg 

att den helstrukturerade metoden inte gav plats för följdfrågor. Följdfrågorna var viktiga för oss 

då vi kunde ”gräva” djupare i de svar som de intervjuade gav oss.  

Vi valde att inte arbete med en ostrukturerad metod eftersom vi inte ville att intervjun skulle 

sväva ut för mycket. Vi ville även behålla en högre grad utav struktur i våra frågor och samtal för 

att kunna göra jämförelser mellan de intervjuade vid ett senare skede.   

 

3.3  URVAL  
Då vi vill undersöka skillnader och likheter mellan elever i årskurs nio på en kommunal skola och 

en religiös friskola valde vi att kontakta en skola där man har konfessionella inslag i skolan och 

en kommunal grundskola där man bedriver icke-konfessionell undervisning. Vi lät lärarna i de 

respektive klasserna välja ut de elever som vi skulle intervjua, våra förhoppningar var då att 

lärarna gjorde ett slumpmässigt urval. Vi hade tidigare via mail förklarat för läraren att hen inte 

behövde tänka på elevernas kön, kunskapsnivåer eller erfarenheter, det enda kriteriet vi framförde 

var att vi ville intervjua fyra elever på vardera skola och de skulle gå i årskurs nio, och vara 15 år 

eller äldre. På detta sätt minskar risken att vi blir allt för strategiska och själva väljer ut personer 

som skulle passa in i svaren till vår intervju. Alltså strävar vi att få ett så heterogent urval som 

möjligt för att på så sätt få en bredare insikt i vår undersökning, hade vi valt att gå efter ett 

homogent urval så hade det möjligtvis varit lättare att jämföra mellan de olika intervjupersonerna 

men vår undersökning hade möjligen blivet smal och bristfällig (Alvehus 2013:66–69). En risk 
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med detta är dock att lärarna på skolorna, som vi överlämnade ansvaret till för urvalet, väljer en 

homogen grupp eller väljer de elever som de själva anser vara bäst lämpade för undersökningen. 

De eleverna som deltog i undersökningen var en heterogen grupp  fråga om ålder, dock skilde de 

sig i fråga kring kön då eleverna i från den kommunala skolan bestod utav tre flickor och endast 

en pojke medan respondenterna i den religiösa friskolan var två flickor och två pojkar. Vi anser 

att urvalet var relevant för vår undersökning även om ansvaret lämnades över till lärarna.  

På den utvalda religiösa friskolans hemsida går det att läsa att skolan är kristen och att de i 

kristendomsämnet och morgonsamlingarna har konfessionella inslag, detta är intressant för oss i 

vår undersökning då vi hade föreställningar över att formuleringarna kring döden skiljer sig i den 

religiösa friskolan från den kommunala då de har konfessionella inslag.    

Vi förundras över hur de kan bedriva en konfessionell undervisning men förmodar att 

kristendomsämnet ligger utanför religionsvetenskapen och den fastslagna timplanen för ämnen i 

skolan. Detta då det står i skollagen kap. 1, §7 att: 

Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke- 

konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående 

fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt.               

                 Skollagen, kap. 1,  §7:  SFS: 2010:800 
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4.  TIDIGARE FORSKNING  
Ulf Sjödin är tidigare docent inom religionsbeteendevetenskap och har forskat kring 

paravetenskapliga-, vetenskapliga och religiösa synsätt vilket innefattar de livstolkningar 

svenskar gör i vardagen. Paravetenskap kännetecknas av tron på t.ex. magi och magiska 

handlingar, astronomi, andar, telepati och healing. Sjödin har i sin undersökning främst fokuserat 

på den yngre generationen då synsätt kring det paravetenskapliga där verkar vara mer allmänt 

vedertagen. Sjödin använde sig utav material från två  empiriska undersökningar i denna 

forskning. En undersökning utfördes år 1997 där 501 deltagare mellan åldrarna 18-74 besvarade 

frågor kring deras syn på religion, vetenskap och paravetenskap. Undersökningen visade på 

intressanta skillnader mellan de äldre och den yngre generationen och Sjödin valde då att 

genomföra ännu en empirisk undersökning år 1999 med fokus på yngre människor. I denna 

underökning deltog 622 elever mellan åldrarna 16-18 från fyra städer, tre mindre städer (Piteå, 

Falun och Värnamo) och en större stad (Malmö) med fokus på ungdomarnas syn på 

livsåskådningsfrågor, vetenskap och paravetenskap. Vi finner Sjödins forskning relevant i vår 

undersökning då den belyser ämnen kring sekularisering, individuell tro och ökad 

paravetenskapligt synsätt.   

Sjödin har i en undersökning kring föreställningar om ett liv efter döden använt sig utav fyra 

kategorier som deltagarna fick ta ställning till. Kategorierna var:  

- En annan tillvaro i en värld efter detta. 

- En återfödelse. 

- Någonting, men jag vet inte vad. 

- Inventing. 

I Sjödins forskning kring föreställningar om livet efter döden framgår det att mindre än en 

tredjedel (30 procent) utav de som deltog i undersökningen tror på ett definitivt slut på 

människans existens efter döden. De övriga 70 procent som deltog i denna undersökning trodde 

på någon form utav liv efter döden. Majoriteten, 52 procent, utav dessa hade mer diffusa 

föreställningar utav ett liv efter döden och står under kategorin “någonting, men jag vet inte vad”, 

11 procent föll under kategorin “En annan tillvaro i en värld efter denna” och 6 procent under 

kategorin “En återfödelse” (Sjödin 2001:82-83).  
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I Sjödins forskning framgår även skillnader mellan uppfattningar om livet efter döden bland äldre 

och yngre deltagare. Forskningen visar att en dubbelt så stor andel utav de äldre trodde på en ett 

existentiellt slut efter döden jämfört med de yngre deltagarna.  

Sjödin har även forskat kring tron på en högre makt. I denna undersökning använt han sig även 

här utav fyra kategorier. Kategorierna var följande:  

- Det finns en personlig gud. 

- Det finns en högre kraft eller makt. 

- Det finns någonting, men jag vet inte vad. 

- Det finns ingenting.  

Endast 15 procent svarade “det finns ingenting” och den minsta andelen av dessa var mellan 

åldrarna 16-26. 39 procent svarade på att “Det finns en högre kraft eller makt”, och den högsta 

andelen var mellan åldrarna 16-26. Av deltagarna svarade 20 procent på att “det finns en 

personlig Gud” och 25 procent tror att “det finns något, men vet inte vad” (Sjödin 2001:86–87). 

Sjödin talar även om en detraditionalisering, vilket i korta drag innebär att de demokratiska 

samhället rör sig mot mer individ centrerade tolkningar och mindre traditions baserade 

formuleringar rörande tolkningar utav till exempel religion (Sjödin 2001:139-140).   

 

Bernt Eriksson, sjukhuspräst samt undervisar inom olika vårdutbildningar. Eriksson får genom 

sitt arbete möta många cancersjuka tonåringar samt dem som tillfrisknat. Han beskriver deras 

tankar kring döden så som något hotfullt, en konfrontation med att förlora “något”. Detta något 

kan bestå av förlorad identitet, personlighet, kropp och själ. Han baserar sina belägg utifrån den 

empiri han fått från de möten och samtal han fört med sjuka tonåringar, vårdpersonal, anhöriga 

med flera. De förlorade aspekter ter sig skrämmande och hotfulla för sjuka och även friska 

tonåringar då de är i full fart med att söka efter sin egen identitet och strävan efter att bli vuxen 

och autonom är stor. För tonåringar kan tankar kring döden kännas tunga och ångestfulla, detta 

kan bidra till att de inte vill prata öppet om sina funderingar och tankar vilket i sin följd kan bidra 

till rädsla och ilska (Eriksson 1999:153).  
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Maare Tamm fil dr i psykologi tar liksom Eriksson upp hur tonåringen söker sin egen identitet 

och revolten mot nära och kära ligger nära till hands. Tonåringens tankar kring döden och det 

som händer i världen skiftar från ett mer vetgirigt synsätt mot ett globalt mognare perspektiv. 

Tankarna får ofta följdfrågor, till exempel kan frågor om svält övergå till frågor som; ”Varför 

finns det så mycket svält här i världen när vi i Sverige frossar och slänger så mycket mat?”. Även 

religion, vänner och familjen och de allmänna världsåskådningarna omvärderas, detta för att 

passa in i tonåringens “nya” jag. Tonåringarnas syn på döden och dess betydelse får större 

omfattning än vid tidigare ålder och de kan utveckla nya perspektiv kring till exempel döden. 

Tamm ger oss en bild över hur jobbigt det kan vara för tonåringar och deras “nya” tankebanor 

kring livsfrågor och hur de ofta behandlas i ensamhet och under tystnad (Tamm 1986:164). 

    

      

“Are you afraid to die?” Religion and death attitudes in an adolescent sample är en 

undersökning som gjordes i Belgien vars syfte var att göra en djupanalys på sambandet mellan 

religion och inställningar till döden hos ungdomar. I undersökningen, som bestod utav enkäter, 

deltog sammanlagt 213 ungdomar där medelåldern var 18 år och två månader. Undersökningen 

gjordes på holländska och den forskningspresentation som vi tog del utav var skriven på 

engelska. Samtliga deltagare var universitetsstudenter inom psykologi och utbildningsvetenskap.  

144 utav deltagarna var kvinnor och 44 var män. Denna särdelning i urvalet var enligt författarna 

Jessie Dezutter, doktorandforskare inom psykologi, Koen Luyckx, doktorand inom 

utvecklingspsykologi, Dirk Hutsebaut, doktorand inom religionspsykologi, representativt för 

psykologistudenter och utbildningsvetenskapsstudenter på det universitet som deltagarna 

studerade på.  

För att tolka och analysera resultatet så använde forskarna, Luyckx, Dezutter och Hutsebaut, fyra 

begrepp för religiositet och fem begrepp för inställning till döden som de tillfogade deltagarna 

utefter deras svar i undersökningen. Dessa fyra kategorier för religiositet presenteras som 

“Ordagrann inkludering” - typiskt för individer som ser sig själva som religiösa och tolkar 

religiöst material med ett trångsynt förhållningssätt. “Ordagrann exkludering” - förnekar en 

transcendent existens då man menar att en sådan existens inte har någon vetenskaplig grund. 

“Symbolisk inkludering” - Definierar sig själva som religiösa  men har mer symboliska 
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tolkningar utav religiöst innehåll. De är också öppna för att olika tolkningar kan göras utav 

religiöst innehåll. “Symbolisk exkludering” ser sig själva som icke-religiösa men är ändå öppna 

gentemot religion, de är mindre dömande mot religiösa förhållningssätt. De individer ser 

religiositet som en utav flera sätt att ge mening åt livet men har själva inget behov av religion för 

att finna mening med livet. 

  

Kategoriseringen utav deltagarnas inställning till döden var följande: “Fear of death” - Rädsla för 

döden tillsammans med rädsla för konfrontation med döden. “Neutral acceptance” - Man ser 

döden som en del av livet. “Death avoidance” - Undviker att tala och tänka på döden för att 

reducera dödsångest. “Approach acceptance” - En positiv syn på döden och har en grund om en 

tanke om ett fortsatt lyckligt liv efter döden. “Escape acceptance” - Döden är ett välkommet 

begrepp för att slippa det jordiska miserabla liv.  

Denna kategorisering hos deltagarna användes sedan för att analysera korrelationer mellan 

religiositet och tankar om döden och ett eventuellt efterliv hos deltagarna.  

 

Resultatet från Dezutters, Luyckx och Hutsebauts forskning visade på ett sammanband mellan 

religiositet och en tro på ett liv efter döden. Deltagarna under kategorierna “Ordagrann 

inkludering” och “Symbolisk inkludering” hade en högre tro på ett liv efter döden än vad 

deltagarna under kategorierna “Ordagrann exkludering” och “Symbolisk exkludering”. 

Sambandet mellan religiositet och en tro på ett liv efter döden menar författarna Luyckx, Dezutter 

och Hutsebaut grundar sig på den praxis som religioner förskriver, där ett liv efter döden är 

centralt. Detta framgår även i undersökningen då individer under kategorin “Ordagrann 

inkludering” motsätter sig en tro på att döden innebär ett definitivt slut för individens existens. 

Deltagarna under kategorin “Symbolisk exkludering” hade en stark tro på att döden bara är en del 

utav livet (Luyckx, Dezutter och Hutsebaut 2009).  

Luyckxs, Dezutters och Hutsebauts forskning är relevant för vår undersökning då den undersöker 

ungdomars inställning till döden och om det finns samband mellan religiositet och en tro på ett 

liv efter döden.  Resultatet pekade på att individer med en religiös tro eller en tro på det 

transcendenta har en tro på ett liv, en existens i någon form, efter sin död. Det förefall även att 



12 

 

individer som inte har någon religiös tillhörighet, eller en tro det transcendenta, tenderar att inte 

ha en tro på ett liv efter döden.  

4.1  TEORI  
I vår forskning utgår vi från två olika teorier, sekulariseringsteorin och socialisationsteorin. Dessa 

två teorier har vi valt då de uppfyller sina syften som teoretiska referensramar för vår 

undersökning. Sekulariseringsteorin visar på hur samhället har utvecklats, framförallt i väst, och 

vilken roll religion och tro har i dagens samhälle. Vi har valt att arbete med sekulariseringsteorin 

i vid mening där vi sett till de effekter som sekulariseringen utav samhället har fått på religiositet 

på mikro- och makro -nivå.  

Socialisationsteorin ger oss en vidare förståelse för hur den miljö och de sociala band vi har 

präglar oss som individer och hur vi ser på världen.  

 
4.1.1  SEKULARISERINGSTEORIN   

I Sverige råder sedan 1951 religionsfrihet, vilket innebär i korta drag att man kan enligt 

Religionsfrihetslagen (1951:680) utöva valfri religion såvida man inte stör samhället eller bryter 

mot några lagar, man behöver heller inte tillhöra något specifikt samfund. Vårt samhälle är idag 

sekulariserat vilket betyder att kyrkan är skild från staten och det moderna samhället tränger 

successivt undan religionen till förmån för världsliga sekulära institutioner. Slår man upp ordet 

sekularisering i nationalencyklopedin får man en förklaring som lyder: “processer som innebär att 

religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas medvetande” (ne.se 2015).  

Redan år 1843 började en uppdelning mellan kyrkan och andra samhällsinstitutioner, i takt med 

att de kristna normerna förlorat sin status försöker samhällets medborgare idag söka svaren kring 

meningen med livet på annat sätt, den påtagliga tidigare samlingsplatsen (kyrkan) har idag ersatts 

till egna privata föreställningar för tolkningar av meningen med livet (Gustafsson 1997:231).  

Mellan åren 1842-1962 studerade man kristendomskunskap i de svenska folkskolorna med 

obligatorisk morgonbön och bibelstudier. Genom att religionsfrihetslagen infördes 1951 försvann 

denna konfessionella undervisning och Christina Florin professor i historia, tar i sin artikel; Från 

folkskola till grundskola 1842-1962 upp att undervisningen förr i tiden kretsade kring den 

lutherska läran (Florin 2014:1-4).  
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Detta innebar att kyrkan hade ett stort inflytande i skolan och man ville att det svenska folket 

skulle förstå innebörden av orden i Bibeln, detta skulle således leda till ett kristet liv, för att 

kunna förstå den ”rätta” tron måste även folket lära sig läsa och skriva, samt att det fanns ett 

behov från staten av utbildad arbetskraft (Hedenborg & Kvarnström 2013: 43).  

En annan aspekt som visar på kyrkans inblandning i skolan var att kyrkoherden satt med i 

skolstyrelsen som ordförande och kristendomskunskap stod på schemat (Florin 2014:4). De lärare 

som arbetade inom skolan måste dels ha lärarexamen, gudsfruktan och leva ett sedligt liv. Under 

den första tiden då folkskolan startades vara katekesundervisningen och kristendomsläran den 

mest dominanta undervisningsformen, dock försvann in och utantill inlärningen av katekesen 

redan år 1919 (Florin 2014:10).  

Dagens religionsundervisning är idag brett och behandlar ett flertal viktiga ämnen så som olika 

religioner, moral, etik, livsfrågor, din egna/andras identitet (skolverket 2011:186–187). I dagens 

samhälle och skola ser vi idag en stor mångfald med olika etniciteter, kulturer, kunskapsområden 

och livsåskådningar. I Lgr 11 står det i religionskunskapens syfte att: 

Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika 

religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i 

fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till 

segregation.        Skolverket 2011: 186 

Detta visar tydligt på att religionsundervisningen har förändrats från den tidigare konfessionella 

undervisningen, idag kretsar inte undervisningen kring Gud och lilla katekesen utan mer en 

kunskap och förståelse kring alla medmänniskor.  

I det sekulariserade samhället har prästerna fått ta ett steg tillbaka och de har inte längre mycket 

att säga till om längre kring de världsliga, existentiella frågor som de tidigare besvarade. 

Frågorna besvaras nu utav av olika samhällsinstitutioner så som läkare, fysiker, biologer med 

flera, präster ses mer som en religiös mentor (Hammer & Sörensen 2010:149–150). Idag är det 

staten, lagar, kommunen, demokratiska värdegrunder, människan och andra institutioner som 

finns i vårt samhälle som styr och bär ansvaret över de olika händelser och problem som uppstår i 

samhället (Furseth & Repstad 2005:111). Gud som förr ansågs bära ansvar kring samhällets 
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dilemma har idag föga inblandning i denna aspekt (Andersson & Sander 2009:71). Det gäller 

dock inte alla grupper i samhället. 

Man får inte glömma bort att sekularisering betyder inte att Gud är död eller bortglömd så som 

filosofen Friedrich Nietzsche och psykoanalytikern Sigmund Freud påstod. I vissa områden i 

världen, till exempel Mellanöstern, USA, Nordeuropa, växer sig religionen allt starkare på 

samhällsnivå och även på individnivån växer sig en ny form av individanpassad religion fram 

som vissa forskare kallar ”lapptäckesreligion” eller ”bricolage”. Individen kan själv plocka inslag 

ifrån många olika religioner och religiösa traditioner för att sedan skapa sin egen form av 

andlighet. Denna ”privatreligion” behöver då inte ingå in någon form av församling eller någon 

institution utan kan om så önskas utövas i egen regi. Detta pekar på att vårt moderna samhälle går 

ifrån att vara sekulariserat till sakraliserat då det finns forskning som säger att religionens reträtt 

inte är så omfattande som tidigare utan i stället ökar intresset för religion för den enskilda 

individen (Geels & Wikström 2006:386–387).  

Magnus Hagevi, docent i statsvetenskap menar på att den “yngre generationen” tenderar till att 

bryta trenden utav sekularisering, detta genom ett påvisat intresse av religion och 

livsåskådningsfrågor. Hagevi menar på att det är viktigt att tänka på att det inte är det religiösa 

beteendet som ökar utan intresset av religion, därmed ges en förklaring till varför ungdomar 

oftast inte söker sig till kyrkan utan söker en mening i ett flertal olika religioner som sedan 

praktiseras privat (Hagevi 2002:54, 70–71).   

 

4.1.2  SOC IALISATIONSTEORIN  

Socialisation innebär att individer genom kontakt och erfarenhet med människor, grupper och 

samhället formar och efterföljer regler, normer och värderingar som råder inom dessa (Olsson & 

Olsson 2007:161–162). När man vanligtvis talar om socialisation så talar man oftast om de 

regler, normer och värderingar som tillkommer individen, men man bör även fundera kring 

utebliven socialisering, dvs. de regler, normer och värderingar som individen inte kommer i 

kontakt med (Bo 2014:146).  

Inom socialisationen brukar man även tala om två olika nivåer utav socialisering. Den ena är den 

primära socialisationen och den ändra är den sekundära socialisationen. 

Den primära socialisationen är den med grupper som individen känner ett känslomässigt band 
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med, oftast är detta föräldrarna. Finns det inget emotionellt band till andra kan detta resultera i att 

barnens lärprocess blir obefintlig. Sekundär socialisation är socialisering i kontakt med andra 

grupper. Dessa är grupper som individen inte har lika starka känslomässiga band till, t.ex. 

förskola, skola, här lär sig individen de olika regler, normer och värderingar så att den fungerar 

efter samhällets normer och värderingar (Angelöw 2000:82). 

Som vi nämnt tidigare präglas de yngre barnen av föräldrarna redan i tidig ålder men numera är 

det allt mer förekommande att barnen även vid tidig ålder interagerar med andra individer så som 

vänner till familjen, men även interagerar i grupper så som på öppna förskolan, förskola och 

andra gruppaktiviteter (Bo 2007:155, 162). Denna tidigare avgränsning utav primär- och 

sekundär -socialisation kan alltså idag kritiseras då det moderna samhället präglas av allt bredare 

spektrum utav interaktion, även för barn i väldig tidig ålder. Man kan alltså idag snarare beskriva 

socialisering i form av dubbel-socialisation eller multi-socialisation där barnen interagerar på 

både primär och sekundär nivå. Känslomässiga problem kan uppstå hos barn där dubbel/multi 

socialisation uppstår under långa perioder. Detta på grund av att reglerna kan se annorlunda ut i 

hemmet och till exempel på förskolan. Det kan förekomma fall där barn vistas väldigt långa 

dagar på förskolan och då blir de regler och normer som gäller där mest väsentliga för barnet och 

konflikter uppstår i familjehemmet (Olsson & Olsson 2007:163).  

 Ett centralt begrepp för Berger och Luckmans socialisationsteori är internaliseringen. 

Internalisering innebar att barn genom kontakt med den sociala världen tar del utav dess 

värderingar och normer och göra dessa till dess egna. Genom internaliseringen förmår individen 

att navigera sig och agera i samhället (Bo 2007:152).   

I vår undersökning finner vi socialisationsteorin relevant då den beskriver hur individer präglas 

utav sin omgivning och sociala kontakter. Vi kommer dock främst studera hur sekundär-

socialisering kan användas som förklaringsmodell för elevernas eventuella föreställningar, dvs. 

har skolan genom sekundär-socialisering påverkat eleverna föreställningar.   
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5.  RESULTAT  
Nedanför redovisar vi resultatet utav våra intervjuer. Intervjuerna har transkriberats och vi har 

försökt återge intervjun så precist som möjligt. På så vill vi förmedla en mer helhetstäckande 

kontext. Vi har då inte ”kapat” bort uttryck så som ”Ääääähm”, ”typ”, ”jamen”.  

Intervjuerna utfördes på två skolor, en religiös friskola och en kommunal skola, fyra elever från 

vardera skola. Vi presenterar intervjuerna elev för elev och skola för skola, sedan analyserar vi 

resultatet och redovisar detta. Vi gör även jämförelser mellan skolorna som vi sedan diskuterar i 

vår diskussions avsnitt.  

 

 

5.1.1  RELIGIÖS FRISKOLA ,  INTERVJU 1:1 

 

Vad tror du händer när människor dör? 

-Ähhm vad som händer? Man kommer väl till himlen tror jag…, känner jag. 

Vad ser du då, vad gör man in himlen?  

-Vad som händer? fniss… Ja du, jamen alltså.. man kommer upp och lever i fred, frid i himlen.  

Vilka tankar och känslor har du när du tänker på ordet död? 

-Hahah alltså det låter ju hemskt alltså att tänka på döden, men  alltså jag tänker att det är ju 

naturligt alltså alla kommer att gå genom det. Tänker man bara på ordet döden så tänker man ju 

något hemskt, men tänker man lite längre så är det ju alltid naturligt. 

Får du någon speciell bild i huvudet när du får ordet död, får du någon bild som dyker 

upp? 

-Näää alltså död, bara upp i himlen, änglar och sådant. 

Är du rädd för döden?  

-Nej det är jag faktiskt inte, jag känner att man ändå kommer att göra det, alla kommer ändå att 

dö så jag är inte så rädd för det.  

Tror du på någon högre makt? 

-”Skratt”  Ja du, vad menas med? 
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Ska vi förtydliga, det kan vara gud, änglar, något annat väsen, ufon, eller något annat 

övernaturligt. 

-Ja det är mer änglar så 

Vilken roll tror du människan har i världen och varför finns vi? 

-Varför finns vi? Ja du det var en djup fråga, vi finns la för att det ska kunna gå runt i världen, för 

att det ska bli fred och allting, vi ska i stället för bara djur måste det vara människor för att allt 

ska fungera och sådant. 

 Hur har ni det här på er skolan, talar ni något om döden på lektionerna, tar ni upp något 

sådant på er religionsvetenskap?  

-Inte så jätte mycket gör vi inte det. 

Nej, Har ni talar om något som har fått dig att komma i tankarna på om till exempel 

döden? 

-Nä inte va jag kan komma ihåg nä. Men typ om man har religion typ om gud och sådant där men 

då kommer man inte in så mycket riktigt att man själv tänker riktigt på döden.  

Har ni någon kristendomsvetenskap eller religionsvetenskap förutom det som står på 

schemat på denna skola?  

-Om vi pratar om kristendom annars? 

Ja vi menar att på en allmän så har man religionsvetenskap, men har ni det mer på denna 

skola i och med att det är en kristen skola? 

-Ja, jasså det pratas väl lite mer typ på morgonen, vi har ju morgonsamlingar och sånt men annars 

nä inte vad jag tycker så är det inte så mycket mer. 

 

Det kanske inte är någon större skillnad? 

-Nä inte vad jag tycker så är det inte det. 

Har du någonsin upplevt döden inom din närhet eller så, häst, hund, katt, mormor, farmor 

som försvunnit ur ditt liv?  

-Ja mina husdjur eller mina två katter och min farmor. 
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Blev det begravning med djuren också så som med farmor?  

-Ja det blev det. 

Vad var det för om du vill gå in på det själv känslor som väcktes när ett husdjur gått bort 

eller någon nära? 

-Alltså man blir ju väldigt ledsen, man känner att något fattas i livet sedanför att man haft det så 

nära. 

Hur bearbetade den sorgen som blev? 

-Alltsåmed  mina djur, var det ju mest att man grät och sedan kom man över det men med farmor 

hade jag inte så jättebra kontakt med. Men ja jag och pappa pratade mycket och dom som typ hon 

var ju på ålderdomshem och dom som hade typ hand om henne och då gick vi och pratade med 

dom typ och sådant. Så man fick prata ut det. 

Ja det är nog viktigt att prata och ha någon och prata med. 

Har du något mer spontant som du vill nämna? 

-Nää inte vad jag kommer på hahhaha. 

5.1.2  RELIGIÖS FRISKOLA ,  INTERVJU 1:2 

 

Vad tror du händer när människor dör eller när ett djur går bort? 

-Ääähhmm alltså jag vet inte. 

Tror du man kommer till en annan plats? Eller ligger man i marken och bara försvinner 

eller finns det en annan värld? 

-Ääähh…. “tystnad” 

Om du tänker på bara ordet döden, vilka tankar och känslor får du upp då om man bara 

säger ordet döden? 

-Typ försvinna... mm.. För alltid. 

Är du rädd för döden? 

-Nää inte så. 
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Hur kommer det sig att du inte är rädd, eller ska man vara rädd, det behöver man ju inte 

heller vara? 

-Nää men det känns inte som om jag kommer att dö, det kommer vi ju alla att göra. 

Tror du på någon högre makt så som gud, änglar, ja allt vad det kan vara vissa kan ju säga 

att det kan vara ufo eller vad som helst? 

-Nää alltså jag tror inte på något speciellt. 

Ok vill du tillägga något? 

-Ääähmm 

Vilken roll tror du människan har i världen, varför finns vi? 

-Bra fråga, hahaha. Ja alltså haha vi är kanske har någon mening med det typ mening 

Man har någon mening med livet liksom? 

-Ja, fast kanske inte.  

Tror du alla har en individuell mening med livet? Alltså att jag har min mening, och du har 

din mening, eller vi alla delar en mening? 

-Jag tror alla har en mening. 

På denna skola tar ni upp, pratar ni om döden på era religionsvetenskapslektioner?  

-Jaa. 

Vad pratar de om då? 

-Ja vi hade ju SO, vad judar, muslimer och kristna tror på. 

 

 

Kunde du liksom hålla med någon utav dessa kategorier? Här i Sverige är ju tillstörsta 

delen kristna men fanns det något som liknade den kristna tron?  

-Dem, ähh dem verkar ju likna dem kristna och muslimer varandra och musli..judar ää man vet ju 

inte vad som händer där. 

Har du varit med om att någon har gått bort i din närhet husdjur, släkting? 

-Jaa min morfar dog för länge sedan, så jag kommer inte ihåg så jätte mycket 
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Ok, kommer du ihåg den känslan?  

-Det var ju rätt så längesedan så jag kommer inte ihåg så mycket. 

Har du någon spontan känsla över ordet död, får du någon bild i ditt huvud över ordet 

död? 

-Jaaaa, ähhm jamen ja det gör man typ man får ju typ, gravstenar kanske. 

Vi går tillbaka till fråga ett, vad tror du händer när människor dör?  

-Jamen jag tror typ att man bara ligger där, man försvinner, ruttnar bort 

Tror du att hela kroppen eller tror du man har en själv som lever kvar?  

-Jaa 

Tror du vi har en själ och vad tror du händer med själen vi dör, när kroppen tynar och 

ruttnar bort? 

-Jaaa det tror jag nog kanske. Ähhh jag vet inte vad som händer 

 

Nej det kan man ju inte veta. Har du några mer tankar kring döden? Tänker du själv på 

döden? 

- Nej 

 

5.1.3  RELIGIÖS FRISKO LA ,  INTERVJU 1:3   

Vi börjar med fråga ett, vad tror du händer när människor dör? 

-Jag vet inte riktigt, jag tror man dör bara. Man finns kvar lite men tror man mest försvinner 

 

Tror du att vi har en själ? 

-Ja det tror jag. 

Vad händer med själen när vi dör? 

-Tror den finns kvar inom folk som tror. 

Vilka tankar och känslor har du inför döden, om du tänker på ordet döden? 

- Jag tänker mest att man dör, eller sådär. 
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Du blir inte rädd? 

-Nej tänker att det är naturligt. 

Har du varit med om att någon i din närhet har gått bort? 

- Mhm, ja 

Hur kände du då? 

Jag blev väll ledsen ett tag. 

Tror du på en högre makt, så som gud, änglar eller annat? 

-Nja, jag tror lite men jag tror inte på något efter döden. Men tror på någon större makt 

Tror du att det är Gud eller något annat? 

-”Ja, Gud.” 

Vilken roll tror du Gud spelar in? 

-Nja, det vet jag inte” 

Vilken roll tror du att vi människor har här i världen? Varför finns vi? 

-Nä jag tror väll att vi bara har blivit till 

Talar ni om döden i skolan? 

- Jag vi får lära oss om vad man tror i andra kulturer 

 Tror du att er undervisning skiljer er från andra skolor? 

-Nja lite, inte så mycket. 

Har ni religionsvetenskap eller kristendomsundervisning utanför schemat? 

- Ja vi har 40 minuters kristendomslektion och sen har vi vanlig religion. 

Om vi talar om tron på övernaturligt, tror du på spöken, änglar eller liknande? 

- Nej det tror jag inte. 

Har du något själv att tillägga kring tankar om döden? 

-Nej tänker bara på att man typ dör. 

Har du någonsin känt någon rädsla kring döden? 

-Nej, jag tänker att det är det som händer. Det händer alla till slut. 
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5.1.4  RELIGIÖS FRISKOLA ,  INTERVJU 1:4 

Vad tror du händer när människor dör? 

-Jag tror vi somnar in. 

Vad tror du händer sen? 

- Jag tror vår kropp blir rutten typ. 

Tror du på själen eller nått inre som finns kvar? 

-Nej, tror vi bara finns kvar i människors minnen. 

Vilka tankar och känslor har du inför döden? 

- Jag tror inte jag vill dö. 

Känner du att du är rädd? 

-Ja. 

Får du någon bild om du hör ordet ”Döden” 

-  Ja, begravning. 

Har du haft någon i din närhet som har gått bort? 

- Ja fast jag har inte gått på begravning. 

Hur kände du dig då när fick reda på detta? 

-Det var inga som jag var jättenära. Men någon gång så hade min kompis cancer, hon var äldre än 

mig men vi klickade rätt så bra och jag började gråta jätte mycket, en hel dag. Så jag typ..när hon 

väl dog så grät jag inte. Fast annars var jag jätteledsen när jag såg henne. 

Hade du någon du kunde prata med när du fick reda på detta? 

-Ja, mamma. 

Har du haft något husdjur eller något som har gått bort? 

- Eeehmm, ja. 

Kände du samma känslor då eller? 

-Nja, jag ville att de skulle ta tillbaka honom. 



23 

 

 Tror du på någon högre makt? 

-Gud kanske? 

Vad tror du han har för roll för människan? 

-Att vara typ ett hopp för människor 

Vilken roll tror du människan har i världen och varför finns vi? 

-Hmmm.. jag tror. Hmm.. att vi alla har en mening. Man träffas och sånt på grund av en 

anledning. 

Ödet då eller? 

-Ja. 

Tror du man kan ändra på sitt öde? 

-Ja det beror på vilken väg man väljer. 

Talar ni om döden på skolan? 

-Njaa, nej. 

Har ni någon religionsvetenskap förutom religionsvetenskapsämnet?  

-Hmm, nej, eller jo, kanske dom andra hemma.  

Eftersom du har en tro på Gud, vilken roll tror han spelar in i människors död? 

- Nej det tror jag inte. 

Tror du att det är förutbestämt när man ska dö? 

-Nej det tror jag inte. 

Har du något mer du tänker på, någon spontan tanke? 

Nej. 
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5.2.1  KOMMUNAL SKOLA ,  INTERVJU 2:1 

 

Vad tror du händer när människor dör? 

-Ehm, att man dör. Som att typ dra ut sladden på en lampa eller någonting. 

Det bara slocknar eller? 

- Ja, typ. jag tror inte det händer någonting speciellt. 

Du har inte tankar om att det skulle hända någonting efter döden? 

- Nej, inte alls.  

Vilka tankar och känslor har du inför döden? 

- Näe jag tänker inte på det så mycket. 

Du tänker inte på det alls? 

- Nja, jag kommer ju dö någon gång så det är ingenting att vara rädd för liksom. Alla dör ju. 

Följande fråga var om du är rädd för döden men den besvarade du på. 

Tror du på en högre makt? 

- Nej. 

Ingenting? 

- Nej, ingenting. 

Vilken roll tror du människan har här i världen, finns vi av någon mening? 

- Nej. Det är väll bara en tillfällighet att vi finns här tror jag. 

På era lektioner, talar ni om döden, blir det ett ämne? 

-Ja, typ “Ove” han är ju ganska religiös och vi kan snacka hela lektioner ibland om sådant. Men 

ja ganska mycket.  

 

Vilka tankar eller känslor får du när du diskuterar ämnet döden med andra? 

-Asså dom får väll tycka vad dom vill och jag får tycka vad jag vill. Jag bara lyssnar liksom. 
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Om du bara hör ordet döden, eller du ser det på tavlan, får du upp någon bild i huvudet 

då? 

-Typ en stor svart bild kanske, ingenting. 

 

Har ni pratat någonting om olika sätt att se på döden inom olika religioner?  

-Ja jag tror det.  Jag har inte uppfattat det så mycket men vi har nog pratat om det några gånger.  

 

Någon mer du känner att du vill utveckla? 

-Naeee inte så komplicerat tror jag.  

 

5.2.2  KOMMUNAL SKOLA ,  INTERVJU 2:2 

 

Vad tror du händer när människor dör? 

-Alltså, jag tror liksom inte på någonting som har med paradiset eller helvetet att gör utan jag tror 

nästan att man typ hamnar i något tillstånd som vi inte känner till än och jag tror inte heller att allt 

blir helt svart och att man bara försvinner för då ser jag inte, alltså vad är då anledningen att vi 

har funnits från första början. Jag tror typ att man hamnar i något slags tillstånd men det är bara 

någon som vi inte känner till. 

Vilka tankar och känslor har du själv inför döden? 

- Alltså jag är ju precis rädd som alla andra. Men man vet ju inte vad som ska hända och man är 

ju rädd för det man inte vet om. Men fortfarande så tänker jag inte på det så mycket för det känns 

som, asså det är en del av livet och när det kommer så kommer det. Det är ingenting som jag kan 

göra något åt. 

Tror du på en högre makt? 

- Ja det tror jag, jag tror faktiskt på en högre makt, ehhhm kanske liknande någon gud eller 

någonting annat, kanske en kraft annars men jag tror inte på att det är någon specifik som vi  vet 

om utan jag tror bara  på att det finns någon högre makt som liksom har, alltså är större än vad vi 

är. 
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Tror du den högre makten spelar in i våra liv här och nu? 

Ja alltså jag tror att den har kanske några delar i alltså universum eller spelar någon roll men jag 

tror inte det har någonting med att göra vad som händer efter döden, att den makten har 

någonting med det att göra, utan jag tror att det finns där av en anledning men alltså en rätt så 

okänd anledning enligt mig.  

Vilken roll tror du människan har i världen, varför finns vi? 

- alltså jag tror att ehm. Det kanske är så att alla måste hitta sin egen uppgift och eeeh alltså utföra 

den och alltså att livet går ut på hitta den uppgiften men sen liksom varför vi ska hitta den 

uppgiften och varför vi ska göra någonting när vi ändå kommer dö senare - det vet jag inte. Så det 

är jag inte säker på. men jag tror att liksom livet går ut på att man ska hitta sin egen uppgift och 

liksom göra, göra någon skillnad på världen, göra något med den.  

Tror du man kan ändra sin uppgift på vägen, att man har ett kall, tror du man kan ändra 

det då? 

- Jag det tror jag. Jag tror att man själv liksom känner av vad som är ens uppgift och det är inget 

som någon annan kan bedöma. Utan man känner det på sig liksom att jag är här för att göra det 

här och då borde jag göra det. Sen kanske man måste göra vissa för att komma till den punkten. 

Det kanske inte behöver vara att jag tror att jag är en jättebra fotbollsspelare för att senare inse att 

jag kanske är en bättre advokat.  

Inom många religioner har man tankar om att man ska göra si eller så för att få någon 

form utav belöning efter döden, har du själv några tankar kring det? 

- Alltså jag tror inte att det är, att man ska leva ett speciellt sätt för att komma någonstans, alltså 

får en belöning, det tror jag inte så mycket på. Jag tror mer att det handlar om att själv kunna vara 

en god människa och att man liksom belönar sig själv genom det. Eehm till exempel om jag är 

god mot dig, snäll mot dig så gör det mig bra för det gör ju det alltså det är jättemånga som blir 

jätteglada att ge någon annan en present eller göra någonting gott. Alltså jag tror att det är så vi 

människor är utrustade. Jag tror inte att det är så att man om man beter sig på ett visst sätt så 

kommer man till en annan plats och dom som inte gör det inte kommer komma dit, det tror jag 

inte på.  
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Under era lektioner, tar ni upp ämnet döden någon gång? 

- Alltså jag det har vi ju gjort. T.ex. nu när vi haft religion, sen så har vi gjort det tidigare men inte 

liksom så djupt att man gått in något djupt i det och tänkt vad är döden och vad kommer hända 

efteråt, det tycker jag inte att vi har gjort så mycket. 

Hade det varit något som du själv hade varit intresserad av att tala om? 

- Ja, absolut. Det är roligt att höra vad alla andra säger för alla tänker så olika, och vad man själv 

kanske tycker är jätterätt tycker någon annan är jättefel så det är intressant att höra. 

Har du haft någon i din närhet som har gått bort? 

Ja det har jag men det har liksom vart för länge sen, det var mest när jag var ung. alltså jag känner 

mig väldigt tacksam som inte haft så många som har gått bort i min närhet för det känns som alla 

mina vänner har det, liksom deras mormor, deras morfar eller någon vän osv. och jag känner inte 

att jag varit med om det så mycket. Ehm men… och jag hoppas det förblir så i något tag men 

ändå måste man ju tänka att liksom, det är en del av livet och det kommer hända någon gång. 

Men det är liksom svårt att kunna förbereda sig inför det..eller. 

 

Är det något som du själv vill tillägga? 

- Nej jag är nöjd. 

 

5.2.3  KOMMUNAL SKOLA ,  INTERVJU 2:3 

 

Vad tror du händer när människor dör? 

- Asså jag vet inte exakt vad jag tror men jag vet vad jag INTE tror, jag tror inte man föds om så 

som i hinduismen och buddhismen och jag tror inte att det finns ett helvete eller ett paradis, så det 

är det typ det jag har till svar 

Tror du att vi har en själ, eller något annat? 

- Jaa jag tror nog att själen lever vidare för det verkar konstigt att den bara skulle försvinna 
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Om du skulle försöka föreställa dig hur det blir när vi dör, vad hade du sagt då? 

- Alltså jag vet inte men jag tror bara man finns kvar, eller jag tror i alla fall inte att man lever 

vidare i någon annans kropp eller som någon annan varelse.  

Mmm ok. 

- Jag tror typ bara att man finns. 

Vilka tankar och känslor har du inför döden? 

Ääämm jag vill ju inte dö om det e men jag vet inte, ämmm men jag är inte så rädd för att dö om 

man säger så, för jag tror inte att handlingarna har så stor betydelse  av eller hur ska man säga. 

Jag tror inte mina handlingar handlar så mycket om vad som händer när jag dör, vissa tror på 

helvetet och vissa på paradiset och om man gjort goda gärningar här i livet. Men jag tror inte det 

eftersom man inte kan jämföra handlingarna med någon annans, jag tror inte att man kan bedöma 

det att den ene ska dit ner och den andre ska upp. 

Så det vi gör nu spelar ingen roll för sen? 

-Nää jag tror faktiskt inte det 

Ok, är du rädd för döden? 

- Asså jag vill ju inte död men typ det är ju inget jag går och är rädd för. 

Tror du på en högre makt? 

- Jag tror att det finns någonting, men jag tror inte på Gud så, ääähmm jag tror att det finns 

någonting. 

Tror du på övernaturliga saker så som spöken, andar eller änglar eller..? 

- Jag tror det finns andar jaa men inte spöken eller spöken, andar jag vet ju inte vad det är för 

skillnad på det men jag tror inte på demoner och så men andrar tror jag finns.  

Vilken roll har människan här i världen? Varför finns vi? 

- Asså jag vet inte, eller på ett sätt så tror jag att vi har någon stor betydelse men på ett annat sätt 

så tror jag att det verkar konstigt att vi ska ha en.  

Mmm ok.  

- Jag tror det finns någon anledning, jag tror inte bara att vi typ finns, så någon anledning tror jag 

men jag vet inte riktigt vad. 
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Tror du att vi har någon uppgift? 

- Uppgift och uppgift jag tror att det finns en mening med varför jag lever, asså att jag har en 

uppgift i mitt liv, typ att jag ska gör en skillnad eller någonting så tror jag. 

Och att alla människor har olika uppgifter? 

- Jaaa det tror jag 

Om vi talar om våra uppgifter här i livet, hur tror du det vi gör nu påverkar oss i döden? 

Asså jag tror inte det påverkar oss så mycket eftersom jag inte är så säker på vad som händer efter 

döden. 

Talar ni om döden på lektionerna? 

- Ja nu har vi ju religion, så det gör man ju, och jag kommer ihåg att jag skrev en uppsats om 

skillnader och likheter mellan döden inom hinduismen och buddhismen i typ åttan men det ingår 

ju i religionen så det gör vi ju. 

Men ni pratar aldrig sådär öppet bara, diskuterar eller tankar?  

- Jo eller det gör vi allstå vi gör ju det inte bara i skolan utan på fritiden också, nästan mer faktiskt 

vi snackar väldigt mycket om samhället och religioner och sånt.  

Har du haft någon i din närhet eller något husdjur som har gått bort? 

- Aaa min morfar dog för typ två år sedan kanske?  

Vad fick du för känslor då? 

- Asså jag kände inte honom så bra, han hade haft Alzheimers så jag träffade nästan aldrig 

honom, så ja, och jag är inte den som blir jätte ledsen för saker så, det är mest min mamma som 

blev väldigt ledsen.  

Om du kommer in i ett klassrum och om det står på tavlan: DÖD eller DÖDEN, vad får du 

för bild? 

- Ååå du menar vad jag tänker när jag ser det? 

Ja vad du får för bild? till exempel för mig så hade nog ordet död gett mig en bild av krig  

- Asså när jag tänker på döden så tänker jag på typ att det blir svart, asså, men också typ om man 

ska läsa om döden typ som ämne så tycker jag det är intressant. 
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Har du något själv du tycker är relevant att ta upp om döden? 

- Nää ja, nää det tror jag inte  

Tycker du att man ska prata mer under lektionstid, inte bunden till någon viss religion utan 

bara prata öppet? 

- Vi gör rätt mycket det, vi har många öppna konversationer, vi har väldigt mycket sånt, vi har en 

rätt öppen klass å jaa vi kan ha stora diskussioner och alla kommer med i konversationen i hela 

klassrummet, typ som religion kan vi typ börja snacka om någonting så blir det som en jättestor 

argumentation. 

 

5.2.4  KOMMUNAL SKOLA ,  INTERVJU 2:4 

 

Vad tror du händer när människor dör? 

- Jag har alltid trott att man kommer upp till himlen och då har man varit en bra person så har man 

det bättre har man varit en dålig person så har man det värre, det är så jag har lärt mig.  

Hur tror du himmeln ser ut? Är det en värld som här? 

- Det är blandat, jag tror att det är en värld fast mycket bättre än en värld, att detta är typ som ett 

test. Om vi klarar av att vara bra personer, men ändå så har jag ju alltid funderat på ehh varför 

åker man ner till helvetet i så fall om man nu varit en dålig person om det nu är så att gud förlåter 

alla, så varför kommer det sig att man åker ner till helvetet och inte till paradiset eftersom man 

blir förlåten. 

Tror du att alla kommer till himlen?  

- Ehh det är jag osäker på, eftersom att man blir förlåten så borde man komma till himlen, men 

varför existerar helvetet då? 

Alla onda människor som varit här på jorden, tex Hitler, var kommer sådana människor?  

- Ehhm. Jag vet inte, jag är osäker. 

Vilka tankar och känslor har du själv inför döden? 

- Jag är inte rädd inför döden, jag känner att för folk kan det vara en befrielse och ehhmm och det 
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är något som är helt naturligt och alla har gått genom det, och om alla har gått genom det så 

kommer jag också klara av det, så jag är inte rädd. 

Tror du på en högre makt? 

-  Jag tror på en högre makt,  jag tror att det finns något där uppe som ser ner på oss och det är till 

den makten vi ber till och det är alltid känns lättar när man ber till den makten efter något som 

man har gjort, så jag tror på en högre makt. 

Tror du den högre makten skyddar oss här och nu? 

- Om en högre makt, jag tror att den högre makten har, gör  alltså jag tror att vi väljer vårt eget liv 

hur vi vill leva det men jag tror också att det är påverkningar från den högre makten.  

Vilken roll har människan i världen?  

- Humm?  

Tar om frågan… 

- Oh shit vilken svår fråga, jag tror att vi bara ska vara här för att, jag tror att vi har återföds, det är 

något jag tror jätte mycket på, så jag tror att inte som buddhismen att man återföds till en sämre 

sak osv. och så men jag tror att man återföds och så fort man har återföds så glömmer man det 

som hänt i det tidigare livet. Men ändå, jag vet inte vad jag ska svara. Vad var frågan så jag vet 

vad jag ska svara…?  

Vilken roll har människan här i världen, och varför finns vi? 

- ”Prrrrr” 

Tänk på att det inte finns något som är rätt eller fel, allt du tänker är bara till att säga. 

- Jag tror vår roll här i välden är att vara en bra person, att kunna känna medkänsla till folk och 

typ det är det jag tror. 

Talar ni om döden på lektionerna?  

- Vi har talat om döden förut men det har hänt under en lektion och det vara bara en lektion så 

alltså. 

 Skulle du vilja se att det fanns fler tillfällen där man tar upp detta ämne? 

- Jaa jag skulle vilja veta andras tankar, så att man får andras bild över vad dom tänker och inte 

har bara sin egna bild i huvudet 
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Är du mest intresserad av vad andra personer tycker eller tror, eller hade du mer viljat ha 

ut mer hur de olika religionerna och livsåskådningarna ser på döden? 

- Asså både och för att jag skulle vilja veta hur olika religioner ser på en sån stor sak men jag vill 

fortfarande hör åsikter från folk så att man får en inblick över vad folk tycker och tänker.  

Är det så att ni pratar om döden hemma? 

- Bara i fall någon nära har dött. 

Om du bara ser ordet DÖD, om det hade stått på tavlan, får du någon bild? 

- Bara en grav och svart, det enda jag ser. 

 
5.3  SAMMANFATTNING  
I vår presentation av sammanfattningen har vi valt att använda oss av begreppet hen då vi ville 

stärka anonymiteten hos deltagarna och våra frågeställningar syftade inte till att göra någon 

genusanalys.  

5.3.1  FALL 1:1  

Eleven framförde tankar om att döden inte var slutet för människan, enligt hen finns det en värld 

som hen kallar himlen och där är allt bättre än i den världen vi lever i nu. Fred och frihet var 

något som präglade det kommande liv som människan lever i himlen. Hen visar på att döden är 

en naturlig företeelse och att det är något som alla kommer att gå genom även om själva ordet 

död ter sig skrämmande. Känslor som kan uppstå vid dödsfall enligt elev 1 är; ledsamhet, sorg, 

uppgivenhet, tomhet, men att livet går vidare. Samtal med när släktingar och samtal med 

professionell personal på äldreboendet var till god hjälp för att bearbeta sorgen enligt eleven.  

 

5.3.2  FALL 1:2  

Genom elevens kroppsspråk och ordval under hela tiden intervjun visade hen på en stor osäkerhet 

över sina tankar kring döden. Ordval som “typ”, “ähhhmm”, “jag vet inte”, “äääää” förekom ofta 

och eleven hade svårt att uttrycka sina tankar. Kroppsspråket visade på att hen tyckte att hela 

situationen var jobbig och hen blev nervös och tyst. Det vi kunde få fram av hens tankar kring 

döden var att människan försvinner och ruttnar bort, det blir svart när människan dör. Eleven 

kunde dock inte ge några tydliga svar över detta utan skiftade i sin tankeställning konstant.   
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5.3.3  FALL 1:3  

Eleven formulerar sina tankar kring döden som att man “bara dör”, men samtidigt så har hen 

tankar om att något hos människan lever vidare i någon form hos de troende, dock tror eleven 

inte på något liv efter döden. Hen känner ingen rädsla för döden utan ser det som ett naturligt 

inslag i det som komma skall, eleven tror också på att det finns en Gud men hen vet inte vad Gud 

har för mening för oss människor. Vi finner att elevens tankar kring döden, människan och det 

transendenta är motsägelsefullt. Eleven uppvisar tankar om en själ och en Gud men samtidigt 

menar att människans skapelse var ren tillfällighet och att inget med människan är beständigt 

efter döden.  

 

5.3.4  FALL 1:4  

Elever formulerar tankar kring döden som att man somnar in. Eleven har inga tankar om något 

efterliv eller att något men människan lever vidare, utan kroppen bara ruttnar bort. Vi existerar 

endast i andras minne efter vi går bort. Eleven uttrycker en rädsla inför döden och vill inte dö. 

Hen tror på Gud som ett hopp för människan, men Gud har enligt eleven ingen påverkan på vår 

död. Hen tror däremot på ödet och att vi människor kan påverka våra utsatta val och på så sätt 

skapa nya vägar och mål.  

 

 
5.3.5  FALL 2:1  

Eleven har en klar uppfattning över sin tro om vad som händer efter det att vi dör. Eleven gav 

raka svar, utan att tveka en sekund. Genom att lyssna på vad hen har att säga om sina tankar kring 

döden får vi en uppfattning över att hen vet vad hen står och vad hen tycker och tänker. Eleven 

låter andra tycka och tänka som de vill och hen står för sina åsikter och tankar. Eleven formulerar 

sina tankar kring döden som att “att man dör. Som att typ dra ut sladden på en lampa eller 

någonting.” När man dör så är man död punkt slut, det finns ingenting efter döden och att man 

dör är naturligt och alla går genom detta. Eleven känner ingen rädsla över tankar kring döden 

eller för att senare möta döden, hen uttrycker detta som något som är oundvikligt och att det då 

inte finns någon mening med att frukta döden.  
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5.3.6  FALL 2:2  

Eleven formulerar tankar kring döden som att vi hamnar in ett tillstånd, hur detta tillstånd upplevs 

eller framstår är något som vi människor inte känner till. Eleven uttrycker att det inte finns någon 

mening med detta liv om det inte finns något liv efter detta. Hen ser döden som en del av livet 

men känner en viss rädsla för detta ämne då man inte vet något om vad som kommer att hända 

efter det vi dör. Eleven tror på en högre makt men kan inte “sätta fingret” på vad denna makt 

består av eller vilken roll den spelar för oss människor i detta liv eller efter döden. 

Eleven visade en rätt så hög trygghet i samtalet om ämnet döden. Hen hade klara tankar om 

ämnet döden och formulerade detta.  

                                                                                                                                                                

5.3.7  FALL 2:3  

Eleven har en klar uppfattning över vad hen INTE tror kommer att hända; reinkarnation, himlen 

och helvete. Enligt eleven har människan en själ, men hur denna lever vidare eller vad som sker 

när människan dör är eleven osäker över, hen uttrycker att det vore konstigt att själen bara skulle 

försvinna. Eleven tror på en högre makt, dock inte gud utan någon hen inte kan beskriva. Det 

finns en viss rädsla för döden hos eleven men det är inget hen går runt och tänker eller funderar 

på. Eleven ser döden som ett spännande ämne att samtala kring och att det skapar diskussioner.  

 

5.3.8  FALL 2.4  

Eleven tror på himlen och ett helvete och att våra handlingar i detta liv spelar stor roll över hur 

bra man får det efter man dör. Hen tror att Gud kommer att förlåta alla så det verkar konstigt att 

någon skulle hamna i ett helvete. Eleven tror även starkt på en återfödelse, denna beskrivs som att 

vi återföds till något annat och att vi då glömmer vårt tidigare liv. Hen tror dock inte att man 

återföds till “något sämre”. Eleven känner ingen rädsla för döden utan ser att det kan vara en 

befrielse och en naturlig del i livet som alla måste gå genom, hen ser det som om att varför vara 

rädd när så många tidigare gått genom samma sak. Eleven tror på att det finns en högre makt som 

påverkar våra val och hur vi väljer att leva våra liv, men till största del bestämmer själva vilka 

vägar vi ska gå i våra liv.   
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6.  ANALYS  

6.1  ELEVERS TRO PÅ EN TRA NSC ENDENT EXISTENS .       

I vår undersökning på den kommunala skolan så fann vi att tre utav fyra elever hade 

föreställningar en transcendent existens. Dessa föreställningar skiftade kring vad denna 

transcendenta existens var och vilken roll den hade i fråga kring vårt liv, död och eventuellt 

efterliv. För att göra dessa föreställningar om en transcendent existens jämförbar mellan eleverna 

har vi valt, likt Sjödin (2001:86-87), att kategorisera dessa föreställningar på följande vis: 

- Det finns en personlig Gud.  

- Det finns en högre kraft eller makt.  

- Det finns någonting, men jag vet inte vad. 

- Det finns ingenting.  

 

På den kommunala skolan fann vi att en (25%) elev faller under kategorin “Det finns en personlig 

Gud”. En (25%) utav eleverna faller under kategorin “Det finns en högre kraft eller makt”. En 

(25%)  utav deltagarna i vår undersökning föll underkategorin “Det finns någonting, men jag vet 

inte vad.”.  En (25%) utav eleverna faller under kategorin “Det finns ingenting”.  En jämförelse 

mellan vårt resultat och Sjödins visar att eleverna på den kommunala skolan hade likvärdiga 

föreställningar som de ungdomar som deltog i Sjödins undersökning. 

På den religiösa friskolan fann vi att två (50%) utav eleverna faller under kategorin “Det finns en 

personlig Gud.”. En elev (25%) under kategorin “Det finns en högre kraft eller makt.”. En (25%) 

utav eleverna faller in under kategorin “Det finns ingenting.” Detta skiljer sig från Sjödins 

undersökning då vi fann att en högre procentandel på den religiösa friskolan tror på en personlig 

Gud.  
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Elevers tro på en transcendent existens: 

 

 
 
6.2  ELEVERS FÖRESTÄLLNING AR OM DÖDEN .  

Kring frågan om elevernas föreställningar om vad som händer när vi dör har vi även här valt att 

använda oss utav Sjödins kategorisering, detta för att jämföra de bägge skolorna med varandra 

och för att jämföra med Sjödins undersökning. Kategorierna var följande: 

- En annan tillvaro i en värld efter detta. 

- En återfödelse. 

- Någonting, men jag vet inte vad.  

- Ingenting. 

 

På den religiösa friskolan fann vi att en (25%) utav eleverna trodde på “En annan tillvaro i en 

värld efter detta” och tre (75%) föll under kategorin “Ingenting.” 

På den kommunala skolan fann vi att en (25%) utav eleverna faller under kategori “En 

återfödelse.”, två (50%) utav eleverna faller under kategorin “Någonting, men jag vet inte vad.” 

och en (25%) elev faller under kategorin “Ingenting”. Ingen utav eleverna föll under kategorin 

“En annan tillvaro i en värld efter detta”. I vår undersökning finner vi likheter med Sjödins 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

Det finns en 
personlig Gud 

Det finns en högre 
kraft eller makt 

Det finns 
någonting, men 
jag vet inte vad 

Det finns 
ingenting 

Religiös friskola 

Kommunal skola 



37 

 

undersökning då majoriteten (50%) utav deltagarna på den kommunala skolan hade mer diffusa 

föreställningar och föll under kategorin “Någonting men jag vet inte vad.  

Elevers föreställningar om döden:  
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7.  DISKUSSION  

 
7.1  METODDISKUSSION  
I vårt arbete med denna undersökning har vi lärt oss mycket under arbetets gång. Vi fann redan 

tidigt i vår undersökning att material kring ämnet döden och föreställningar kring ämnet är 

bristfälligt. Mångfalden utav tidigare studier och forskning som vi fann kring ämnet ”döden” var 

relaterat till föreställningar om döden och upplevd dödsångest – ”Death anxiety”. Den tidigare 

forskningen kring ämnet döden var även relaterat till vård och omsorg.  

Vårt urval utav respondenter överlämnades till ansvariga lärare på skolorna. Vi hade inga krav på 

deltagarna förutom att eleverna skulle vara studenter i årskurs nio och fyllt 15 år. Detta bidrog till 

att vi som förde undersökningen förlorade inflytande på urvalet. Vi hade en vilja att deltagarna i 

undersökningen skulle bestå utav en heterogen grupp men detta kunde vi längre inte styra över då 

lärarna fick ansvaret för urvalet. 

Vi blev under arbetets gång medvetna om att antalet deltagare i vår undersökning var lågt. För att 

få större tillförlitlighet med vår undersökning anser vi att vi borde använt oss utav fler 

respondenter. Under våra intervjuer med eleverna så inledde vi med frågor som kan upplevas som 

väldigt ”tunga” för respondenten. Till exempel inledde vi, efter en kort presentation utav oss 

författare och vår undersökning, med frågan: ”Vad tror du händer när människor dör?”.  Vi anser 

att det hade varit bättre att inleda med lite mer lättsamma frågor för att etablera en bättre kontakt 

och trygghet för respondenterna. Under somliga utav intervjuerna så förekom det tystnad från 

respondenterna. Under dessa tillfällen borde vi gett dem mer betänketid, istället tenderade vi att 

ställa följdfrågor eller gå vidare med nästa fråga för fort. Vi fann även att vi under några frågor 

ställde ledanda frågor, detta kan naturligtvis ha påverkat respondenternas svar.  

Arbetet har gett oss goda kunskaper om framtida arbeten med undersökningar utav detta slag. 

          

7.2  RESULTATDISKUSSION  
I detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet av vår undersökning, metoden vi använt oss 

utav, jämföra resultatet med litteratur och tidigare forskning. Vi kopplar även resultatet till de två 

teorier vi tagit upp tidigare i arbetet; socialisationsteorin och sekulariseringsteorin.  
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När vi valde att studera två olika skolor; en kommunal och en religiös friskola hade vi från början 

föreställningar om att det skulle vara stor skillnad mellan de olika skolorna. Detta på grund av att 

den religiösa friskolan har konfessionella inslag under morgonsamlingarna och 

kristendomsämnet. Våra föreställningar var att eleverna på den religiösa friskolan hade en tro och 

formulerade sina tankar kring döden och ett eventuellt efterliv med grund i den kristna tron.  

Resultatet från vår undersökning visade dock att skillnaden mellan föreställningar om en 

transcendent existens på skolorna var liten. Resultatet visade att tre utav fyra elever på varje skola 

trodde på någon form utav transcendent existens. Dock hade man en starkare tro på en personlig 

Gud på den religiösa friskolan, medan man på den kommunala skolan hade mer diffusa 

föreställningar och trodde på någon “makt eller kraft”. En förklaring till att majoriteten av 

deltagarna har en tro på transcendent existens kan vara att det moderna samhället är på väg mot 

sakralisering trots sekularisering av stat och offentliga organisationer (Geels & Wikström 

2006:386-387).  

Eftersom den religiösa friskola har konfessionella inslag under morgonsamlingarna och 

kristendomsämnet i skolan så är det, utifrån socialisationsteorin, troligt att deras tro på en 

personlig Gud påverkats utav en sekundär socialisation då skolans värdegrunder och de 

konfessionella inslagen i skolan vilar på kristen grund (Bo 2007:155, 162). Liknande tolkningar 

kan göras med eleverna på den kommunala skolan då de hade mer diffusa föreställningar kring en 

transcendent existens. Dessa diffusa föreställningar (tron på något/vet ej vad, obestämd makt) 

speglar att eleverna har en individuell tro och engagemang i livsåskådningsfrågor (Hagevi 

2002:54, 70-71).  De konfessionella inslagen i utbildningen för fristående skolor är undantag för 

just dessa skolor. Om man bedriver fristående skolor med konfessionella inslag får det 

förekomma konfessionella inslag i utbildningen men inte i undervisningen. Undervisning 

definieras i den svenska skollagen i 1 kap. 3 § på följande vis: ”den verksamhet inom vilken 

undervisning sker utifrån bestämda mål” och utbildning har följande definition: ”sådana 

målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (Skolverket 2012:1-2). 

På den kommunala skolan fann vi att tre utav fyra elever trodde på någon högre makt eller kraft, 

likt deltagarna i Sjödins undersökning (Sjödin 2001), denna likhet pekar på att samhällets 

sekundära socialisation färgat elevernas föreställningar. En annan förklaring till att eleverna på 
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skolorna hade mer diffusa föreställningar kan vara detraditionaliseringen som pekar på att 

individer rör sig bort från de tidigare traditionella tolkningarna mot mer individ centrerade 

tolkningar.  

 

Sju utav åtta elever upplever döden som ett naturligt inslag i deras liv och att det är något som 

alla människor måste gå genom. Vi fann alltså likheter i tankegångar hos eleverna i båda skolorna 

gällande känslor och tankar inför döden.  

Vad händer då efter döden?  

Formuleringar kring ett eventuellt liv efter döden skilde dock sig markant mellan eleverna på 

skolorna. Som tidigare nämnt fann vi att endast en utav fyra elever på den religiösa friskolan hade 

någon form av tro på ett liv efter döden medan vi fann det motsatta resultatet på den kommunala 

skolan, där endast en utav fyra trodde att döden innebar ett definitivt slut på vår existens. Denna 

skillnad kring föreställningar kring ett eventuellt liv efter döden finner vi intressant då vi, med 

bakgrund till socialisationsteorin, förväntade oss att majoriteten utav eleverna på den religiösa 

friskolan torde ha en tro på ett efterliv som reflekterar den kristna tron. Resultatet visade dock på 

det på motsatta hos de elever som deltog i vår undersökning. I detta resultat finner vi att den 

sekundära socialisationen inte kan förklara vårt resultat. Med tanke på att eleverna på den 

religiösa friskolan, i fråga kring en transcendent existens, svarade nästa övergripande på att de 

hade en tro på Gud eller änglar, men i fråga kring ett eventuellt efterliv finner vi att deras tankar 

och formuleringar inte stämmer in med den traditionellt kristna tron, ett liv “i paradiset/himlen”. 

Att eleverna på den religiösa friskolan inte delar de traditionella kristna tolkningarna i fråga om 

ett liv efter döden kan tyda på att detraditionaliseringen även nått dessa elever. Det kan också 

tyda på att eleverna befinner sig i en period i livet där de försöker att omvärdera de tankar och 

värderingar som tidigare präglats utav deras omgivning (Tamm 1986).  

På den kommunala skolan fann vi att tre utav fyra elever hade en föreställning om ett liv efter 

döden. Dessa formuleringar visade sig inte enbart handla om ett efterliv i “paradiset/himlen” utan 

kunde även innefatta ett tillstånd efter döden. Elevernas tankar var inte specificerade till en 

religion utan eleverna formulerade sina livsåskådningar utefter olika religiösa tankar och 

värderingar. Detta stämmer bra överens med det som vissa forskare kallar för 
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“lapptäckesreligion” eller “bricolage” vilket i korta drag innebär att individen plockar religiösa 

inslag från olika religioner och gör den till sin egen form av andlighet (Geels & Wikström 

2006:386–387).  

Luyckxs, Dezutters och Hutsebauts forskningsresultat visade på att individer med en religiös tro, 

en tro på en transcendent existens, tenderade även att tro på ett liv efter döden. Hos de elever från 

den kommunala skolan som deltog i vår undersökning fann vi att detta stämde bra överens med 

Luyckxs, Dezutters och Hutsebauts resultat. Hos dessa elever fann vi en koppling mellan tron på 

en transcendent existens, dvs. Gud, “en högre makt eller kraft” eller “något”, och en tro på ett liv 

eller någon form av existens efter den kroppliga döden. Hos eleverna på den religiösa friskolan 

fann vi dock ingen direkt koppling mellan en tro på en transcendent existens och ett liv efter 

döden.  Utav de tre elever som hade föreställningar om en transcendent existens var det en som 

trodde på ett liv efter döden.  
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8.   SLUTSATS  
De slutsatser som vi kan göra utav denna undersökning är begränsade på grund utav 

undersökningens omfattning. I vår undersökning använde vi oss utav åtta respondenter och detta 

är för få för att göra några generaliserande anslag.  

De slutsatser vi kan dra för deltagarna i vår undersökning är följande: 

 Sex utav åtta respondenter hade en tro på en transcendent existens, antalet var detsamma 

på båda skolorna. 

 Ett klart högre antal elever, tre utav fyra, på den kommunala skolan hade någon form utav 

föreställning om en fortsatt existens efter den kroppsliga döden.  

 Ett klart högre antal elever, tre utav fyra, på den religiösa friskolan hade en tro på att den 

kroppsliga döden var det definitiva slutet för människan. 
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8.  BILAGA  INTERVJUGUIDE  
 

Vad tror du händer när människor dör? 

Vilka tankar och känslor har du inför döden? 

Är du rädd för döden? 

Tror du på en högre makt?  

Vilken roll har människan i världen. Varför finns vi? 

Talar ni om döden på lektionerna? 
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