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Abstract
Religion has a large impact on the society. In the politics, xenophobic parties are taking more
and more place, and the medias are reflecting the world religions most brutal faces. How has
this reality affected Swedish ninth-graders of today? The intention of this quantitative study is
to examine what attitude some ninth-graders in a southern Swedish city have towards the
world religions and if a schools diversity has any effects on the pupil’s attitudes. We also
want to examine what factors there is that could impact on the pupils’ attitudes.
The result from our survey answered by 110 Swedish ninth graders shows that the pupils
generally have a positive attitude towards all of the world religions. Christianity is, according
to this study, the most accepted religion while Islam, is the least accepted religion. Today
there are many factors to consider that might impact on a person’s attitude towards a religion.
According to this study, many pupils’ feel that TV, media and Internet have a negative
influence on their attitude towards the world religions’, while school, family and friends
seem to have a positive influence on the pupils’ attitudes. We also find that a schools’
diversity matters and affect the pupils’ attitudes in a positive way. This study finds that higher
diversity is a possible way to a more tolerant school
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world religions and its practitioners.
Keywords: school, diversity, attitude, youths, world religions, tolerance
Author: Emily Jönsson & Simon Vedin

Innehåll

1. INLEDNING .................................................................................... 1
2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING ................................ 3
3. METOD OCH METODVAL ......................................................... 4
3.1 VETENSKAPLIGT PERSPEKTIV ....................................................... 4
3.2 URVAL ........................................................................................... 5
3.3 ETISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT ......................................................... 5
3.4 ENKÄTEN ....................................................................................... 6
3.5 GENOMFÖRANDE ........................................................................... 7
3.6 RELIABILITET OCH VALIDITET....................................................... 8
3.7 METODDISKUSSION ....................................................................... 9
4.1 SVERIGES VÄRLDSRELIGIONER (LENNART WEIBULL 2011) ....... 11
4.2 TID FÖR TOLERANS (SEVERIN, 2014) .......................................... 13
4.3 REDCO (2009) ............................................................................ 14
4.4 FÖRDOMAR I SKOLAN (EXAMENSARBETE, 2009, SOFIA
LENNMAN) ......................................................................................... 15
4.5 SAMMANFATTNING ..................................................................... 15
5. BAKGRUND .................................................................................. 16
5.1 MÅNGRELIGIOSITET OCH MÅNGKULTUR ................................ 16
5.2.1 Ungas syn på religion........................................................... 17
5.3 I MÖTET MED RELIGION ............................................................ 17
5.4 ”VI OCH DE ANDRA” .................................................................. 18

5.4.1 Attityd, tolerans och fördomar ............................................. 19
5.5 INTERKULTURALISM OCH SKOLAN........................................... 20
5.5.1 Vad står i läroplanen? .......................................................... 21
6. RESULTAT .................................................................................... 22
7. RESULTATDISKUSSION OCH ANALYS ............................... 37
7.1 VILKEN INSTÄLLNING HAR ELEVER I ÅRSKURS NIO TILL DE
FEM VÄRLDSRELIGIONERNA? ......................................................... 37

7.1.1 KRISTENDOM SOM DEN MER POSITIVA
RELIGIONEN ................................................................................... 38
7.2 HUR SER ELEVER I ÅRSKURS NIO PÅ KLASSKAMRATER MED
RELIGIÖS BAKGRUND? ..................................................................... 39

7.2.1 “Inget skulle förändras” ...................................................... 40
7.3 VAD KAN TÄNKAS PÅVERKA ELEVERNAS INSTÄLLNING TILL
RELIGION? ........................................................................................ 41

7.3.1 Positiv eller negativ påverkan .............................................. 42
7.4 FINNS DET SKILLNADER I INSTÄLLNINGEN TILL
VÄRLDSRELIGIONERNA MELLAN SKOLOR MED OLIKA
MÅNGFALD?

..................................................................................... 43

7.4.1 Allt följer inte mönstret ........................................................ 43
8. AVSLUTNING .............................................................................. 44
9. REFERENSER .............................................................................. 45
BILAGA 1 ........................................................................................... 47
BILAGA 2 ........................................................................................... 48
BILAGA 3 ........................................................................................... 52
2

1. Inledning
Om du stiger på en buss idag i en stad i Sverige möts du av så mycket mer än det svenska
språket. Det kan vara arabiska, japanska, turkiska eller kanske spanska. Det är dock inte bara
språket vi möter, utan även olika kulturer och religioner. Precis som på bussen möts vi i
dagens klassrum av elever med olika kulturella och religiösa bakgrunder. I mötet med andra
är det viktigt att vi är toleranta och accepterar varandras olikheter.
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de
värden som ligger i en kulturell mångfald. (Skolverket 2011: 7)

Skolan är en institution som länge varit samhällets viktigaste verksamheter gällande
mänskliga rättigheter och lika värde. År 2006 förverkligades kravet att varje svensk skola ska
ha en likabehandlingsplan. En likabehandlingsplan står för att alla ska behandlas lika och att
ingen får diskrimineras. Hans Lorentz, filosofie doktor i pedagogik, menar att en
mångfaldsplan är minst lika viktig. En mångfaldsplan har till syfte att sträva efter ökad
integration och främja etnisk mångfald, även bland skolans personal. Författaren är noga med
att påpeka att ett mångfaldsarbete inte ska innebära kategorisering av människor. Integrering
handlar snarare om att smälta samman olika människor och lära dem hur man kan leva
tillsammans (Lorentz 2009: 102). I Skolverkets avsnitt för ämnet religionskunskap i
grundskolan kan man under syftet läsa att undervisningen ska ge eleverna förståelse för
andras sätt att tänka och leva (Skolverket 2011: 186).
Skolverket är inte ensam om att det är en självklarhet att arbeta för en jämlik skola, det finns
mycket litteratur som belyser ämnet i sin helhet. Lorentz menar att det kan krävas olika form
av värdegrund beroende på hur mångkulturell skolan i fråga är (Lorentz 2009: 100-102). I
texten refererar Lorentz till prästen och forskaren Elisabeth Gerle och hennes bok
Mångkulturalism - för vem? från 1999. Gerle pratar om värdekonflikter och menar att dessa är
en del av det vitala, friska samhället. En värdekonflikt kan uppkomma när en person har
starka personliga åsikter som skiljer sig från någon annans (Lorentz 2009: 100-101). I skolan
kan dessa konflikter framträda vid olika religionsuppfattningar, därav kan det behövas en
värdegrund som är anpassad för just varje situation.
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Vi undrar i vår studie hur ungdomar i 15 års ålder ställer sig till den mångkultur som finns i
dagens samhälle och de religioner som kommer med den. Vad säger en 15-åring om en judisk
kompis eller vad tänker de på när det hör ordet hinduism. Att arbeta för tolerans mellan
religionerna i skolan ser vi som blivande religionslärare som väldigt viktigt, vilket resulterar i
vårt intresse för att genomföra en undersökning i temat. Gör mångfalden idag att vi har en mer
tolerant inställning till varandras bakgrunder eller lever vi i termerna “vi och de andra”?
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2. Syfte och problemformulering
Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka inställningar årskurs nio-elever i en
sydsvensk kommun hyser till de fem världsreligionerna. Undersökningen omfattar både
inställningen till religionen i sig och dess utövare.
Frågeställningar:
1. Vilken inställning har elever i årskurs nio till de fem världsreligionerna?
2. Hur ser elever i årskurs nio på klasskamrater med religiös bakgrund?
3. Vad kan tänkas påverka årskurs nio-elevers inställning till religion?
4. Finns det skillnader i inställning till världsreligionerna mellan skolor med olika
mångfald?
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3. Metod och metodval
Denna studie är av kvantitativ karaktär. Kvantitativa studier kan genomföras på olika vis men
kännetecknas ofta av att resultatet framförs i numerisk form som produkten av en mätning
eller statistisk undersökning, enligt professorn vid pedagogiska institutet Jarl Backman (2008:
33). För att genomföra undersökningen har vi valt att använda oss av enkäter. Enkäten
genomsyras av vårt syfte och blir således representativ för vårt arbete. Vårt val av att använda
oss av enkäter grundas i att vi anser att ungdomarna möjligtvis inte känner sig lika pressade
om de får fylla i enkäterna i lugn och ro. Vi tror även att det är positivt att varken vi som
forskare eller någon annan person vet vem som fyllt i respektive enkät.

3.1 Vetenskapligt perspektiv
Efter att ha undersökt utbudet av de vetenskapliga perspektiv som finns att använda som
utgångspunkt har vi valt ett hermeneutiskt förhållningssätt. Den här metoden anser vi vara
passande då den möjliggör för oss att kunna läsa av och tolka det resultat vi har. Vi följer
sociologen Jan Trosts råd och i hermeneutisk anda är vår uppgift att försöka förstå andra
människor och hur världen uppfattas, utan att ge några direkta förklaringar (Trost 2012: 2830). Att använda sig av ett hermeneutiskt synsätt vid tolkning av vår empiriska forskning, det
vill säga enkäterna, känns fördelaktigt då vi har möjligeten att inta olika synvinklar. Trost
nämner att med ett hermeneutiskt perspektiv kan vi tolka utifrån både subjektet (intervjuaren)
och objektet (den intervjuade) (Trost 2012: 30). Detta ger oss en vidare syn på årskurs nioelevers inställning till världsreligionerna.
Pedagogikprofessorn Per-Johan Ödman redogör för hermeneutikens huvudmoment i en
fyrdelad process, vilka vi kort ska belysa nedan (Ödman 2004: 74ff);


Tolkning
Ödman menar att tolkning skulle kunna ses som en form av översättning med
modifikation. Tolkningen ska fungera som en förmedling av innebörder och
betydelser. Detta kan vara problematiskt och leda till vantolkningar. Dessa
vantolkningar, menar Ödman, är omöjliga att undvika och en del av människans
verklighet.



Förståelse
Förståelse är ett svårhanterligt begrepp och definieras sällan med annat än synonymer.
Ödman påpekar att förståelse finns i olika former. Man kan enligt Ödman “fatta”
någonting på ett ytligt plan men man kan även ha en djupförståelse om hur ens
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existens påverkas av förståelsen, en slags meta-förståelse. Denna djupa förståelse
kallas för den hermeneutiska förståelsen och är en del av det vetenskapliga
perspektivet.


Förförståelse
För att en människa ska kunna förstå någonting överhuvudtaget är förförståelsen vital.
Detta bygger på tidigare lärdomar och erfarenheter som hermeneutikern bär med sig i
sin forskning. Här ingår också forskarens känslor, språk och trosuppfattningar. Ödman
beskriver att förförståelsen aldrig kan vara neutral, eller objektiv utan den är laddad
sedan tidigare. Därför kan den vara både ett hinder och en tillgång i
forskningssammanhanget (Ödman 2004: 75).



Förklaring
När någonting har tolkats så måste det förklaras. Tolkningar bygger ofta på
förklaringar och för att kunna ha förståelse måste vi förklara våra tolkningar.

Sammanfattningsvist kan den hermeneutiska processen förklaras som en balansgång mellan
ovanstående fyra huvudmoment (Ödman 2004: 76).

3.2 Urval
Vi har valt att tillämpa ett strategiskt urval. Strategiska urval är i regel inte representativa i
statistisk mening, det vill säga för hela Sverige (Trost 2012: 32-33). Vårt urval kommer att ge
oss statistik och resultat men endast för ett mindre område i södra Sverige. För att välja skolor
har vi använt oss av sökmotorn SIRIS från Skolverket där vi tittat på elevstatistiken från 2013
(Skolverket, 2013). Utifrån statistiken över elever på skolor i en sydsvensk kommun har vi
gjort ett urval av tre enheter. Anledning till att vi valde att ta hjälp av SIRIS rapporter var att
vi ville få tre olika skolor med skillnad i antalet elever med utländsk bakgrund, med det menar
vi att vara född i ett annat land eller att någon i familjen är från ett annat land än Sverige. Med
utgång i detta tog vi kontakt med lärare och rektorer, beroende på möjlighet, på de skolorna
för att få ett godkännande att utföra studien. Då vår studie riktar sig till elever där det inte är
helt säkert att alla är fyllda 15 år måste vi även tänka på de etiska aspekterna som vi tar upp
senare i metoddelen.

3.3 Etiska förhållningssätt
För att värna om de personer som deltar i undersökningarna har vi valt att följa
Vetenskapsrådets etiska anvisningar (Vetenskapsrådet 2002: 5-6). Vetenskapsrådet är en
myndighet under utbildningsdepartementet som finns till hjälp för utveckling inom svensk
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forskning. Vi tar särskild hänsyn till individskyddskravet som finns till för att förhindra bland
annat kränkning, psykisk och fysisk skada och förödmjukelse, som kan uppkomma vid
enkätundersökningar. Individskyddskravet, i sin tur, är konkretiserat och förtydligat i fyra
underrubriker, vilka vi kort ska redogöra för.
Informationskravet innebär att vi (forskare) informerar alla som har inblandning i
enkätundersökningen (lärare, elever, rektorer och föräldrar) om vilka rättigheter de har.
Deltagandet är frivilligt och får avbrytas när helst det känns nödvändigt.
Samtyckeskravet kan beskrivas kort och koncist att alla måste ge godkännande till
enkätundersökningen. I vårt fall, om någon elev ännu inte uppnått en ålder av 15 år kommer
samtliga vårdnadshavare att informeras och de har utslagsordet för huruvida den enskilde
eleven får delta eller inte. Detta krav innebär också att vi som undersöker samt lärare inte på
något sätt får påverka eleverna inför undersökningen.
Konfidentialitetskravet medför att deltagarna i undersökning, i detta fall eleverna, behandlas
med sekretess och alla uppgifter som framkommer under studien är konfidentiella.
Informationen vi får ut av deltagarna behandlas så att det inte går att utläsa vilka elever som
deltagit i undersökningen.
Nyttjandekravet innebär att det resultat som framkommit i studien inte får användas i
kommersiellt bruk till något syfte. Informationen får enbart användas i den här
forskningsstudien.

3.4 Enkäten
I utformningen av enkäterna finns det ett flertal viktiga steg att tänka på för att få ett så bra
resultat som möjligt. Professorn vid School of Management vid universitetet i Leicester Alan
Brymans redogör för flertalet rekommendationer gällande hur en enkät bör utformas.
Exempelvis är en punkt att respondenten lätt ska kunna förstå frågorna och kunna svara på
dem. Att tänka på är även att ha frågor med slutna svar och att enkäterna inte blir för långa då
respondenten kan tappa fokus (Bryman 2011: 228). För oss var därför utformningen av stor
betydelse och vi valde att följa Brymans rekommendationer då våra respondenter är yngre och
det som vi upplever självklart uppfattas kanske inte självklart för dem.
Syftet med vår enkät var att kunna få en inblick i elevernas inställningar. Enligt Trost är så
kallade ordinalskalor passande i detta ändamål. En enkät präglad av ordinalskalor eller
rangordningar har olika svarsalternativ men avståndet mellan alternativen är irrelevant (Trost
2012: 19). Ytterligare stöd till att utforma frågorna har vi tagit av beteendevetarna Bo
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Davidsson och Runa Patels anvisningar. Frågorna ska exempelvis inte vara ledande
(Davidsson & Patel 2003: 74-75). Vi har många frågor av känslig karaktär och för att
reducera känsligheten har vi ställt samma fråga flera gånger och bytt ut endast ett ord.
Exempelvis kan fråga X vara “Vad anser du om kristendomen”. Hade kristendomen varit den
enda religion som blivit utmålad hade frågan här enligt oss varit ledande. För att motverka
detta kan nästkommande fråga vara “Vad anser du om hinduismen?” o.s.v. Detta är ett
arbetssätt vi har lagt märke till i liknande tidigare forskning som vi sett som positivt
(Lennman 2009 och Weibull 2011). Vi har dock valt att omformulera frågorna lite och ändra
på uttryck och formuleringar som vi inte anser är etiskt försvarbara.
Vidare har vi fortsatt använt oss av Davidssons och Patels råd om hur frågor med fasta
svarasalternativ utformas. Med fasta svarsalternativ menar författarna att de enkätansvariga
på förhand har bestämt exakt hur många och vilka alternativ som finns att svara på
(Davidsson och Patel 2003: 75-77). Detta ser vi som positivt då vi inte får allt för mycket
material att arbeta med, öppna svar skulle kunna ge väldigt varierande och svårtolkat material.
Samtidigt kan existensen av några öppna svar vara positivt för att få svar med
respondenternas egna ord. Med hänsyn till detta gjorde vi valet att inkludera en öppen fråga i
enkäten. Den öppna frågan var avgränsad på det sättet att respondenten endast svarar med ett
beskrivande ord.

3.5 Genomförande
Vi valde att genomföra enkätinsamlingen genom så kallad gruppenkätsinsamling, vilket
betyder att en grupp människor tillfrågas att besvara enkäterna samtidigt på samma plats,
eftersom det blir en mer effektiv insamlingsmetod enligt Trost (2012:10). Vi valde detta
tillvägagångssätt då vi som forskar kunde vara med och både motivera samt svara på frågor
som skulle kunna uppkomma under genomförandet.
Till att börja med tog vi kontakt med de aktuella skolorna, som vi av anonymitetsskäl kallar
för skola A, B och C. Vi skickade e-postmeddelande (se bilaga 1) till rektorer där vi
presenterade vår studie, enkätens utseende samt vilka villkor som gäller. I meddelandet till
skolorna tog vi hänsyn till de krav som Trost ställer på den information som ska utgå till
deltagare av en forskningsstudie (Trost 2014: 37-38). Dessa krav omfattar bland annat
studiens syfte, urvalsmetod, rättigheter för deltagare och sekretesshantering. Då vi inte fick
svar från rektorerna så valde vi att ta kontakt med skolorna och började med att försöka få
fram nummer till ansvariga via kommunens hemsida. När vi fått kontakt med mentorer för
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årskurs nio på de olika skolorna skickade vi ut brevet till dem. Vi valde samma brev som
tidigare då det innehöll den allmänna informationen om vad vi önskade utföra. Med brevet
skickade vi även frågor om det fanns några elever som inte var fyllda femton år samt vilken
tid som skulle kunna passa dem för att genomföra enkätundersökningen.
Eleverna behövde cirka 15 minuter på sig för att genomföra undersökningen. Vi inledde med
att presentera oss inför klasserna och även vår studies syfte. Därefter gick vi kort igenom
enkätens direktiv med eleverna. Vi förklarade några begrepp och tog även upp att det var
viktigt att eleverna svarade enskilt och inte kommunicerade med varandra under
genomförandet.
Vi fick tidigt godkännande att besöka skola A för att genomföra vår enkätstudie. Skola A
erbjöd oss två nionde klasser. Vi hade mejl-kontakt med en mentor för en nionde klass på
skola B, och fick även där relativt omgående klartecken att besöka skolan. Vid det tillfället
fanns tyvärr endast en klass tillgänglig vilket medförde ett begränsat resultat. Problemet
kringgicks genom att mentorn tog hand om 35 enkäter och genomförde vid ett senare tillfälle
vår enkätundersökning. Vi fick via mentorn reda på när enkäterna var ifyllda och därefter
inhämtade vi materialet. På skola C fick vi slutligen tag på två klasser i årskurs nio som
genomförde vår enkätundersökning. Även här fick vi lämna ifrån oss våra enkäter och ge
mentorn för klasserna instruktioner om hur hen skulle gå tillväga. Enkäterna hämtades senare
av oss på skolan.

3.6 Reliabilitet och validitet
Vår undersökning är kvantitativ och ska vara präglad av reliabilitet. Med reliabilitet avses
undersökningens stabilitet och tillförlitlighet (Trost 2012: 61-64). För att ge studien
trovärdighet har vi valt att eleverna ska genomföra enkätundersökningen under samma
förutsättningar. Eleverna sitter allihop samtidigt i ett klassrum och fyller i enkäten. En annan
aspekt som enligt Trost bidrar till ökad reliabilitet är att använda sig av standardiserade frågor.
Detta råd följer vi genom att ge alla elever identiskt utformade enkäter. Patel och Davidsson
tar upp ytterligare en aspekt som visar ett arbetes reliabilitet. Enligt dessa författare går det
inte att säga om en enkät innehar reliabilitet förrän den är besvarad (Patel & Davidsson 2003:
102). Som forskare vet man aldrig hur många frågor som inte blir besvarade, kryssas fel eller
om det saknas alternativ redan från början. Man måste helt enkelt vänta på resultatet för att
avgöra enkätens reliabilitet.
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Med validitet menas att undersökningen ska vara giltig eller passande för ändamålet, dvs. att
vi undersöker det vi utgör oss för att undersöka. Alltså en enkätundersökning om årskursnioelevers inställning till världsreligionerna. För att göra våra enkäter valida använder vi oss av
frågor eller påståenden som vi anser vara lämpliga för vår frågeställning (Trost 2012: 61-64).
Enligt Davidsson och Patel finns det två lättillgängliga sätt att säkerställa en studies validitet,
innehållsvaliditet och den samtidiga validiteten (Patel och Davidsson 2003: 99-100). Den
förstnämnda har vi försökt jobba enligt och den kan vi uppnå genom en grundlig studie av
litteratur som vi anser vara lämplig för undersökningen. När sedan de begrepp som upplevs
lämpliga för studien har funnits så konstrueras variabler, med andra ord frågor som är
anpassade efter tidigare forskning och som innebär att vi får svar på frågeställningarna. Den
samtidiga validiteten kräver att vi prövar vårt forskningsresultat på nya grupper för att se om
det stämmer eller om resultatet från början var en slump. Detta är tyvärr inget som tiden för
vårt examensarbete ger möjlighet till.

3.7 Metoddiskussion
En fråga vi ställt oss är om en kvantitativ undersökning med enkäter i vårt fall verkligen är
lämplig eller om något annat sätt varit bättre. Det vi kommit fram till är att vi genom vår
undersökning får en översiktlig bild av ungdomarnas inställning. Trost nämner att kvantitativa
undersökningar i frågor som rör hur och begrepp som upplevelser och inställning inte är fel
men är mer ytliga (Trost 2012: 23-24). För att nå en ytterligare förståelse är kvalitativa
undersökningar mer djupgående. Men som Trost även nämner är det ibland svårt att dra ett
streck mellan kvantitativt och kvalitativt (Trost 2012: 18-22). Verkligheten är oftast en
blandning av de båda. Vi har i vår enkät använt oss av en mer kvalitativ fråga men vårt
resultat blir kvantitativt eftersom vi använder oss av variabler och ett statistikprogram för
resterande frågor. Detta anser vi positivt då vi kan bearbeta ett större material. Det hade varit
intressant att även göra intervjuer för att underbygga resultatet ytterligare då det kunde gett
oss ett mer djupgående resultat.

Att använda sig av enkäter kan medföra både för- och nackdelar. Till fördelarna kan räknas att
enkäterna som Bryman tar upp lättare kan anpassas efter respondenternas behov (Bryman
2011: 228-229). Samma författare nämner att enkäter som fylls i på egenhand även har
fördelen av att frågorna ställs på exakt samma vis till alla, de påverkas inte av intervjuarens
olika frågeformulering. Nackdelarna som vi ser med en enkät är, i likhet med det Bryman
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nämner, att man inte kan ställa följdfrågor om man så önskar för att få ett djupare svar på en
fråga (Bryman 2011: 229-231). Ytterligare en nackdel med enkäterna är att de elever med läsoch skrivsvårigheter kan ha svårt att fylla i enkäterna vilket hade undvikts vid en intervju. Då
vi på vissa skolor mötte elever från förberedelseklasser kunde detta bli en svårighet då deras
svenska ordförråd var begränsat. Patel & Davidson tar även upp ett annat problem som vi
märkt av under vår undersökning och i det resultat vi fått in. De nämner hur undersökningen
kräver respondenternas villighet att svara på frågorna. Enligt författarna kan detta vara svårare
då vi som forskare valt ut en specifik grupp som kanske inte ser sin nytta av deltagandet.
Saker som skulle kunna tas i beaktning är tidpunkten som enkäten görs vid (Patel &
Davidsson 2008: 69-70). Anslutning till rast kan vara en faktor som påverkar respondenterna.
Där kan det vara viktigt att tänka på om enkäten görs precis innan en rast eller efter en rast.
Självklart kan det även vara annat som gör att en viss individ inte väljer att svara på alla
frågor eller tar sig tid att fundera. Vi märkte av detta i viss mån och därför fick vi inte in exakt
lika mycket resultat för varje fråga. Vi mötte olika klasser i årskurs nio och motivationen för
att delta var varierande. Totalt sett fick vi in 110 enkäter från eleverna, men på vissa frågor
valde respondenterna att inte svara. Den frågan som flest undvek var fråga 11b. Hur påverkas
du av följande faktorer? Det var ett bortfall på nästintill 50 % av de svarande eleverna i denna
fråga. Det vi skulle kunnat ha förändrat var frågans svarsalternativ. Många av de bortfall som
vi fått beror på att de valde att kryssa i båda alternativen, alltså både positivt och negativt. Ett
alternativ för både och skulle kunna ha förändrat vårt resultat.
Vi använde oss av en form utav attitydsfrågor med begrepp som Trost beskriver kan vara
problematiska att mäta (Trost 2012: 69). Ord som vi använde såsom “Mycket negativ” eller
“Mycket positiv” kan betyda helt olika saker för olika personer. “Mycket” behöver inte vara
samma för person A som person B. Det är någonting som måste finnas i beaktande i sådana
här enkätundersökningar.
När det gäller reliabiliteten så är det som vi nämnt tidigare viktigt att tänka på frågor som hur,
när och var enkätundersökningen genomförs för att få ett resultat med så hög reliabilitet som
möjligt. Detta är viktigt för att kunna göra liknande mätningar med liknande svar vid ett annat
tillfälle (Trost 2012: 61). Vår reliabilitet kan därför kritiseras lite då det inte alltid är lätt att få
exakt samma utgångsläge vid en senare mätning. Det kan skilja sig mycket från nionde klass
till nionde klass och även ämnets aktualitet kan vara olika vid tillfällena vilket kan påverkar
en liknande undersökning.
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4. Tidigare forskning
Det finns gott om tidigare forskning om ungdomars inställning till religion i stort, många
studier handlar om fördomar och intolerans. För att göra detta avsnitt överskådligt kommer
den tidigare forskningen att presenteras i rubriker, studie för studie. Trots att det finns tidigare
forskning inom ämnet anser vi vår undersökning vara relevant för framtiden då det finns färre
som riktar sig åt ungdomar i Sverige. Samtidigt förändras samhället varje dag och det blir
vanligare och vanligare att möta andra religioner i så väl skola som vid fritidsaktiviteter, på
television och i tidningar. Med detta ser vi att tidigare forskning hela tiden måste uppdateras
och förnyas med vårt föränderliga samhälle.

4.1 Sveriges världsreligioner (Lennart Weibull 2011)
Lennart Weibull professor emeritus i massmedia, och sedan 2013 semiprofessor med
placering vid den oberoende samhällsvetenskapliga forskningsorganisationen SOM-institutet i
Göteborg, har sammanställt en rapport utifrån SOM-undersökningarna som gjorts 2005 och
2011. SOM-institutet är ett centrum för undersöknings- och seminarieverksamhet.
Förkortningen SOM står för Samhälle, Opinion och Medier och har till syfte att förstå svensk
samhällsutveckling (SOM-institutet 2010). I rapporten behandlas personer i Sverige och deras
inställning till de fem världsreligionerna. Med de fem världsreligionerna menar han
kristendom, buddhism, hinduism, judendom och islam. Weibull har även tagit med ateism
som en trosuppfattning i sin senaste studie från 2011. Deltagarna i undersökningen är mellan
15-85 år och omkring 1500 personer har valt att delta respektive år. Han gör i sin studie en
jämförelse mellan undersökningar som gjorts år 2005 och 2011 för att se olika tendenser till
förändringar med åren. Från resultatet av underökningen 2011 kan konstateras att
inställningen till den kristna tron är överlägset positiv för svarande i åldern 15-85 år.
Buddhism visar sig också vara en religion som många har en positiv inställning till.
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Inställning till världsreligioner och trosuppfattningar 2011 enligt Weibulls
resultat (Weibull 2011: 547).

En rimlig förklaring till detta anser Weibull vara den fredliga och miljövänliga bilden som
finns av buddhismen (Weibull 2011: 547). Inställningen till islam i undersökningen 2011 är
onekligen negativ även inställning till judendom och hinduism är mer negativ. Totalt säger sig
50 % ha en negativ inställning till islam. I åldersgruppen 15-29 svarar 44 % att de har en
negativ inställning till islam och för judendom och hinduism är det över 20 % (Weibull 2011:
550). Weibull tar upp den sammankoppling som görs mellan terror och islam som en möjlig
faktor till den negativa attityden till religionen, men nämner även att det inte finns någon
tydligt samband som visar på att det kan påverka ens inställning till religion (Weibull 2011:
547). Det som tas upp i analysen av resultatet är att en stor andel av de som svarat har valt att
lägga sig i mittenzonen, alltså är de varken positiva eller negativa. Anledningen till detta kan
vara att man inte har någon klar bild av religionen eller att det inte anses som något som berör
dem (Weibull 2011: 546). En uppdelning mellan åldrarna har även gjorts där resultatet visat
på att de yngre respondenterna (15-29 år) är relativt sett klart mer positivt inställda till
samtliga religioner i jämförelse med de över 50 år. Äldre i undersökningen visar på en mer
negativ inställning eller väljer mittalternativet(Weibull 2011: 549).
I en jämförelse över undersökningen 2005 och 2011 visar resultaten på att vissa förändringar
har skett i frågan om vår inställning till religionerna. Svenska folket visar på en mer negativ
inställning till samtliga religioner med undantag för islam. För islam har det skett en
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minskning av negativ inställning. Antalet med positiv inställning har inte ökat utan fler väljer
att vara varken positiva eller negativa. Ytterligare en skillnad är att de i åldersgruppen 15-29
visar sig mindre positivt inställda till kristendom och att buddhismen får en högre positiv
ställning till år 2011. Slutligen visar sig ändå kristendomen vara den religion som störst antal
har en positiv inställning till när de ser till olika grupper i samhället och över tidsperioden.
Weibull understryker att studien inte handlar om tron på världsreligionerna utan de svarandes
positiva eller negativa inställning till dem (Weibull 2011: 552).

4.2 Tid för tolerans (Severin, 2014)
Forum för levande historia är en myndighet under kulturdepartementet som arbetar framförallt
med förintelsen och att främja demokratiskt arbete, tolerans och allas lika värde.
Projektledaren för Forum för levande historia, Jacob Severin, har i samråd med statistiska
centralbyrån och Brottsförebyggande rådet år 2003, 2009 och 2013 genomfört studier som
belyser elever i senare grundskoleåldern och gymnasieelevers attityd. De behandlar
intolerans i frågor som rör islamofobi, antisemitism, homofobi och främlingsfientlighet.
Undersökningarna innehåller delar som belyser ungdomars attityder till religion men även
deras handlande i situationer som rör någon annans religiösa bakgrund. Enkäterna har till
största del varit uppbyggda av fasta svarsalternativ. Tid för tolerans av Forum för levande
historia (2014) lyfter toleransfrågan på nytt och innehåller även en jämförelse av de olika
rapporterna och ger en möjlighet till att se på en toleransförändring över åren. De bekräftar att
tolerans bland svenska skolungdomar ökat med åren men att de skiljer sig åt i frågan om vilka
grupper det berör. För att titta på skolelevers inställning till världsreligionerna kopierades
SOM-institutets fråga angående skolelevernas inställning till olika ”världsreligioner och
trosuppfattningar”. I resultatet framgår att inställningen till samtliga religioner är övervägande

neutral eller positiv. Kristendom är den religion som framstår som mest positiv i elevernas
svar. I en tabell som visar hur olika årskurser svarat kan vi se att eleverna i årkurs nio har ett
medelvärde på över fem för samtliga religioner. Fem står för en neutral inställning och en
högre siffra visar på en mer positiv inställning (Severin 2014: 70). Det finns en tendens som
visar på en viss skillnad mellan de med helt svensk bakgrund (födda i Sverige och med
svenska föräldrar) och de som är födda utomlands eller har en förälder som är född utanför
Sverige. De med helt svensk bakgrund tenderar att vara mer negativa till samtliga religioner
än andra elever. Tydligast är dock detta för inställnigen till islam (Severin 2014: 69-70). Det
syns också en tydlig skillnad mellan tjejer och killar, där tjejer visar sig vara mer toleranta
mot världsreligionerna än killar. Studien visa även att inställningen till religion till viss del
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kan kopplas till inställningen till en enskild individ eller grupp. En mer negativ inställning till
islam skapar således en större intolerans mot muslimer (Severin 2014: 10-11, 71). I en
slutsatts nämns det att kontakten med invandrare leder till en ökad acceptans och tolerans
snarare än tvärt om (Severin 2014: 80).

4.3 REDCo (2009)
REDCo-projektet (Religion in education) är ett europeiskt projekt som ämnar sig åt att
undersöka religionsundervisningen i olika europeiska länder (Universität Hamburg 2015).
Grunden ligger i frågeställningen om religion bidrar till dialog eller konflikter i ett
föränderligt europeiskt samhälle. Hela undersökningen innefattar totalt nio olika projekt i åtta
europeiska länder med fokus på ungdomar i 14-16 års ålder (Weisse 2009: 10-11). Vi har valt
att ta del av den kvantitativa undersökningen som behandlar ungdomars syn på religions roll i
deras liv, i skolan och i samhället. Anledningen till varför vi valde just denna undersökning
ligger i att den berör frågor som kan kopplas till vår uppsats. Dock inkluderar denna studie
inte Sverige i sin undersökning. Något som vi intresserar oss för är den fråga som inriktade
sig på att undersöka vilka källor som ungdomarna får sin religiösa kunskap och information
från. Familjen tycks vara den största källan till religiös information bland ungdomarna i
nästintill alla de länder som medverkat i undersökningen. Skolan har inte fått samma
betydelse utan kommer oftast efter familjen eller till och med längre ner på listan (Bèraud
2009: 400). Föräldrarna spelar en stor roll i frågan om vem man pratar om religion med då, de
toppar listan i de flesta länderna, dock ses religion mer som ett privat ämne och inget som
diskuteras med andra i Estland, Frankrike och Ryssland. I några av länderna är det vanligare
att prata om religion och ungdomarna svarar även att de pratar med sina lärare i skolan så som
Norge, England och Tyskland (Bèraud 2009: 400). Undersökningen riktar sig i en av delarna
mot att titta på hur ungdomar ser på hur samhället påverkas av olika religioner. Här
framkommer det att många av de tillfrågade ungdomarna ser religion som en vanlig del i det
sociala livet. De ser inte några större problem med att umgås med eller bo på samma plats
som personer med en annan religiös bakgrund. Ungdomarna var medvetna om de konflikter
som religion kan skapa och vikten av att därför respektera andra religioner. Ungdomarna lyfte
att de inte ser religion som någon anledning till aggressivitet eller hinder för tolerans (Valk
2009: 425).
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4.4 Fördomar i skolan (Examensarbete, 2009, Sofia Lennman)
Sofia Lennman har i sitt examensarbete genomfört en studie om fördomar i skolan bland
elever med olika bakgrund. Lennman har i sin studie med hjälp av enkäter och intervjuer fått
fram ett resultat som visar på att majoriteten av ungdomar i de klasserna i årskurs 7-9 som hon
undersökte visar på en positiv inställning till människor med en annan religiös/kulturell
bakgrund (Lennman 2009: 4-39). De religioner som representerar studien är kristendom,
judendom, islam, hinduism och buddism. Studien behandlar 71 elever i Gävle, alltså är det en
minoritet av Sveriges elever i årskurs 7-9 som svarat i den här studien vilket gör att den inte är
generaliserbar för åldersgruppen. Studien innefattar både enkäter och intervjuer och visar på
att elevers attityd är mer negativ mot muslimer och judar, och att en mer positiv bild finns av
hinduer och buddhister. Mest positiv inställning har eleverna till kristna vilket enligt Lennman
kan vara ett tecken på att de flesta respondenterna som deltagit i undersökningen är födda i
Sverige och uppväxta i ett samhälle som enligt henne har kristna normer. En del tolkning
krävs för att få fram resultaten av ungdomarnas svar skriver författaren. Betydelse för
resultatet har elevers varierande tolkning av ord så som exempelvis ”annorlunda” och
”fördomar” vilka kan vara olika.

4.5 Sammanfattning
Vi har nu presenterat ett utdrag av fyra olika studier som gjorts tidigare inom området
inställning till religion. Utifrån det resultat som framkommit i de olika studierna ser vi att det
sker ständiga förändringar i samhället när det gäller frågor om inställning till religion. I
resultatet från Severin (2014) samt Weibull (2011) där båda undersökningarna jämför ämnet
över tid har förändringar framkommit. Vi kan även genom den tidigare forskningen se att
ungdomar har en mer positiv inställning till kristendom än övriga världsreligioner detta
framkommer i undersökningarna av Weibull (2011), Lennman (2009) samt Severin (2014).
Det finns en del påtagliga skillnader mellan de olika forskningsprojekten. Weibulls studie
riktar sig mot en stor del av den svenska befolkningen och innefattar åldrarna 15 till 85.
REDCos och Sofia Lennmans studier är i detta avseende mer lika varandra. REDCo har
använt sig av ungdomar på 14-16 år samtidigt som Lennman riktat sig mot 13–15-åringar.
Dock är inte REDCos studier relaterade till Sverige vilket kan göra att vårt resultat skiljer sig
mer från det. Det vi saknar mer av i tidigare forskning är en koppling till umgänge och miljön
runt oss och om det kan tänkas påverka ungdomars inställning.
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5. Bakgrund
Vi presenterar i bakgrunden ytterligare litteratur som belyser vårt aktuella ämne och som kan
stärka analysen av vårt resultat. Bakgrunden inleds av en definition av några av de begrepp
som vi använder oss av i vårt arbete.
De fem världsreligionerna - Vi fokuserar på de fem världsreligionerna som finns skrivna i det
centrala innehållet för religionsunderviningen i årskurs 7-9. Världsreligionerna som ska ingå i
religionsundervisningen i skolan enligt Skolverket utöver kristendom är judendom, islam,
hinduism och buddism (Skolverket 2011: 189).
Religiös bakgrund - En person som utövar någon religion eller har föräldrar som är utövare
eller troende.

5.1 Mångreligiositet och mångkultur
Forskaren i religionsvetenskap Daniel Andersson & professorn i religionsbeteendevetenskap
Åke Sander skriver i sin bok Det Mångreligiösa Sverige om hur 1800-1900-talets Sverige
med kristen grund förändrats till 2000-talets globaliserade Sverige. Andelen utlandsfödda och
dess barn har ökat i landet och detta har även medfört att antalet religioner ökat. I dagens
Sverige kan vi möta många av världens olika religioner och traditioner i vår vardag så som
islam, hinduism och buddhism. Sverige är enligt Andersson & Sander (2015: 15-18) det land i
världen som förändrats mest till följd av migration efter andra världskrigets slut. En stor
förändring har skett då religion igen blivit ett aktuellt ämne och spelar en huvudroll i många
världshändelser (Andersson & Sander 2015: 16). Även den nya informations- och
kommunikationstekniken ger oss en helt ny bild av religion, ett klick med datormusen och vi
kan läsa och diskutera andra religioner med andra människor i landet och runt om i världen
skriver Göran Larsson professor i religionsvetenskap (2003: 15-16). Andersson & Sander
beskriver ökningen av intresset för religion och det mångreligiösa Sverige som en stor
förändringsprocess och utmaningen det innebär för människan och Sverige som politiskt och
socialt land (Andersson & Sander 2015: 16). Idag möter vi inte bara religioner på television
och i böcker utan även som människor ute i de svenska landskapen, vi måste börja lära oss av
varandra. Trots att Sverige nämns som ett av världens mest sekulariserade länder har insikten
om religion och dess vikt för samhället väckts (Andersson & Sander 2015: 25-33). Samma
författare skriver att med ett mångreligiöst Sverige kommer även möjligheter att uppleva och
lära sig om nya traditioner.
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5.2 Ungdomar
Dagens ungdomar har en större möjlighet till att påverka sitt eget liv skriver Larsson (2008:
373-376). Samma författare skriver att det moderna och sekulariserade Sverige inbjuder till
fler valmöjligheter för våra ungdomar. När det gäller religion möter ungdomar idag inte bara
de kristna livsåskådningarna utan de möter även andra världsreligioner så som judendom,
islam, hinduism och buddhism. Även nya religiösa rörelser finns med i det svenska samhället
och är något som våra ungdomar möts av. Göran Larsson tar även upp hur ungdomar idag
påverkas av så många fler faktorer än förr. Han nämner skolan, vänner, populärkultur och
teknik som några viktiga faktorer i ungas val av livsåskådning och tro. En viss anpassning till
det sociala livet runt omkring har blivit allt viktigare (Larsson 2008: 374-375).
5.2.1 Ungas syn på religion
Dagens ungdomar får inte sin religionskunskap på samma vis som förr. Söndagsskolor och
kyrkobesök är inte längre något vanligt inslag i vardagen, samt har skolans kristna fostran
försvunnit med tiden och en mer övergripande religionsundervisning har tagit form skriver
Anders Sjöberg och Mia Lövheim doktorand i teologi och forskare i religionssociologi (2009:
132-133). De beskriver hur religionskunskapen i skolan har förändrats till att lära om religion
och inte kunskap i religion som tidigare. Den mångkultur som finns i klassrummet idag skapar
frågor om religion hos ungdomar. Det samhälle vi lever i idag präglas av ett mer
individualistiskt synsätt och ungdomar idag är mer fria att göra sina egna val inom tro,
tillhörighet och värderingar i livet (Sjöberg & Lövheim 2009: 132-133).

5.3 I mötet med religion
Sociologen Inger Furseth tillsammans med Religionssociologen Pål Repstad har skrivit en
introduktionslärobok i religionssociologi. I sin lärobok tar de upp teorier som behandlar den
enskilda människans religiositet, de tar upp fyra olika teorier och en av dem är
socialiseringsteorin. Socialiseringsteorin handlar om att människor socialiseras in i olika
gemenskaper och beteenden (Furseth & Repstad 2005: 151-179). Mötet med religion ses som
en socialisation i den primära eller sekundära socialiseringssfären enligt religionssociologen
Anders Sjöberg (2012: 107-114) (Jfr även Furseth & Repstad, 2005: 155-159). Socialisation
uppstår enligt de olika sociologerna när en individ tar till sig en grupps eller ett samhälles
normer, värderingar, regler och vanor, det ses som en process där vi gradvis växer in i en roll.
Till den primära gruppen räknas familjen, föräldrar och syskon som man växt upp med. Till
den sekundära räknas barnomsorg såsom skola och förskola, arbetsliv, föreningar och andra
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grupper som vi möter under ungdomstiden och vuxenåldern. Religionssociologerna Anders
Sjöberg samt Furseth & Repstad ser familjen och släkten som den viktigaste
socialiseringssfären när det gäller religion. Det är oftast dem vi har närmst kontakt med och
umgås med till största del. Trots detta ser forskarna idag en förändring när det gäller
överföring av religion från generation till generation. Mötet med religion kan fortfarande ske
bland familj och släkt men teorins giltighet påverkas av det pluralistiska samhället som vi
idag lever i. Möjligheterna för möte med andra trosuppfattningar och livsåskådningar gör att
reflektion och medvetna val är väsentliga (Furseth & Repstad 2005: 158).
När det gäller vad som påverkar ungdomar i 16-19 års ålder tar Sjöberg upp att föräldrar,
vänner och medier är starka källor. Detta grundas på hans undersökning med svenska
skolungdomar i 16-19 års ålder (Sjöberg 2012: 119-123). ”Mediernas ökade närvaro i
vardaglivet gör att inte minst ungdomar vet mer om världen jämfört med tidigare” (Sjöberg
2012: 125). Ungdomars kunskap om religion har visat sig påverkas av det massmedierande
samhälle vi idag lever i. Även Internet har fått en viktig inverkan på ungdomars kunskap om
religion. Genom tillgång till datorer och internet kan unga själva söka sig till religiösa sidor
och diskussions forum om religion (Sjöberg & Lövheim 2009: 132–133). Detta kan enligt
Sjöberg ses som ett problem då författaren anser att de föreställningar som ges av massmedia
kan skapa ogrundade uppfattningar som saknar reflektion (Sjöberg 2012: 128-129). I Sjöbergs
undersökning på ungdomar i 16-19 års ålder visade sig skolan ha stort inflytande på
ungdomars syn på religion vilket gör att betydelsen av vad som tas upp och hur religionerna
skildras i skolan är av vikt enligt honom. Kunskapen som ges i skolan kan antingen försvåra
eller hjälpa i arbetet för gemenskap mellan olika grupper. Vidare tillägger författaren att
massmedia och skolan är två viktiga socialisationsagenter som kan ge unga kompetenser om
hur de ska förhålla sig i ett mångreligiöst samhälle. Frågan är vilken bild ungdomarna får och
vilka religioner och vilka namn som tas upp i de olika forumen (Sjöberg 2012: 128-129).

5.4 ”Vi och de andra”
Gordon W Allport professor i psykologi och författare av The Nature of Prejudice skriver
utifrån en psykologisk synvinkel att människor håller sig till sin egen sort (Allport 2000: 2639). Varför lära sig nya kulturer, språk eller regler när det finns tillräckligt med personer med
liknande värderingar runt om oss? Det handlar inte om fördomar gällande klasser utan att vi
som människor finner oss bekväma i att umgås med de som är lika oss själva. Varje barn är en
del av föräldrarnas grupp oavsett vad som händer. När barnen blir äldre kan deras syn
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förändras till viss del och de kan ta ställning till vad dem anser är rätt men att allt skulle
förändras ser Allport inte som någon möjlighet (Allport 2000: 31-32).
Lorentz har i sin bok titulerat ett kapitel som “Diskursen om vi och de andra” (Lorentz 2009:
96). Här redogör författaren för hur normer och fördomar kan formas och ta plats i samhället.
Det finns i de svenska skolorna idag ett vi-perspektiv där man ofta ofrivilligt och implicit
exkluderar människor. De studier som Lorentz utfört talar för att det kan förekomma en
svensk normalitet och elever som med utländsk bakgrund blir då påminda om att de tillhör
“de andra”. Lorentz hänvisar i sin bok till Skolverkets anvisningar om demokrati och påpekar
att eleverna ska fostras och tränas i demokratiska värden som exempelvis tolerans och respekt
(Lorentz 2009: 103).
5.4.1 Attityd, tolerans och fördomar

För att vara tolerant mot något som andra människor gör, tänker eller säger, är det för det
första nödvändigt att man förkastar det, för det andra, att man trots sitt avståndstagande inte
vill förbjuda det, (oavsett om man har makt att utfärda ett sådant förbud eller ej), och för det
tredje, att man fortsätter att aktivt förhålla sig till de personer vars förehavande man tar
avstånd från - ja, är aktivt intresserad av dem och försöker förstå dem (Bredsdorff & H.
Kjældgaard (2012: 93-94).

Med detta inledande citat av de båda politiskt intresserade, professorn i nordisk litteratur
Thomas Bredsdorff och redaktören för den danska tidskriften Kritik och recensent i Politiken
Lasse H. Kjældgaard ställer vi oss frågan om elever är aktivt intresserade av klasskamrater
med annan religiös bakgrund. Attityd och tolerans hör enligt Forum för levande historia ihop.
De nämner att negativa attityder förknippas med intolerans och att tolerans då är kopplat till
avsaknad av negativa attityder. Forum för levande historia definierar attityd som “ett
värdeomdöme om någonting” (2014:16). Det handlar enkelt menat om att gilla eller att inte
gilla någonting. Tolerans är igen ett aktuellt ämne, varför det blivit ett internationellt
nyckelord igen kopplar Bredsdorff & Kjældgaard bland annat med invandringen till
västvärlden (Bredsdorff & Kjældgaard 2012: 14-16). Människor med olika etnicitet, religiösa
bakgrunder och kulturer lever nu sida vid sida i ett nytt samhälle. Mänskliga rättigheter och
tolerans går hand i hand, mänskliga rättigheter ska hjälpa till att främja tolerans och mångfald.
Tolerans är ett redskap för att hantera religiös pluralism, då vi lever i en värld som är
mångfaldig är tolerans en nyckel för att kunna leva tillsammans (Bredsdorff & H. Kjældgaard
2012: 79-81). Även normer kopplas samman med tolerans enligt författarna. Normer
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förändras vilket gör att även gränserna för beteende som kan kategoriseras som tolerant
förändras. Tolerans har förändrats med tiden och kommer enligt författarna att fortsätta göra
det (2012: 97-102).
Allport fortsätter att beskriva begreppet fördomar som enligt honom innehåller två
nyckelfaktorer och kan kopplas samman med attityd. Först måste de innehålla någon positiv
eller negativ attityd, exempelvis till en sak, grupp eller person. Det andra är att det byggs på
en övergeneraliserad tro om något. Fördomar kan vara både negativa och positiva men i
frågor som rör religion skriver Allport att det oftast rör sig om negativa attityder (Allport
2000: 20-26). Han förklarar etniska fördomar enligt följande citat:
Ethnic prejudice is an antipathy based upon a faulty and inflexible generalization. It may be
felt or expressed. It may be directed toward a group as a whole, or toward an individual
because he is a member of that group. (Allport 2000: 23)

Enligt Allport dömer vi ofta på ogrundade företeende som att alla är mörkhyade i Afrika för
att jag har sett tre som är det. Ibland är det bara missuppfattningar men en stor del leder till
fördomar om något eller någon. Allport tar upp flertalet exempel på fördomar som grundats
på felaktiga bilder av såväl religion som människor med en annan religiös bakgrund.
Fördomar skapas tidigt i våra liv och är något som inte alltid är lika lätt att förändra. En
fördomsfull person hävdar oftast att den har belägg för sina åsikter genom de erfarenheter de
fått från situationer trots att bevis oftast talar för annat. Detta är det som skiljer fördomar från
förutfattade meningar, trots bevis lever fördomar kvar och bevis mot kan väcka emotionella
tillstånd (Allport 2000: 20-26). Han nämner även att attityder kan leda till ett agerande av
liknande art. Få människor håller sina tankar för sig själva. Ju mer negativa attityder man har
desto större är risken att vi agerar negativt (Allport 2000: 23-25).

5.5 Interkulturalism och skolan
Lorentz skriver att skolan i stora delar av Europa är det viktigaste verktyget för att tillämpa
gemensamma traditioner, principer och normsystem (Lorentz 2009: 20). Allt eftersom tiden
går har den svenska skolan förändrats till en internationell och gränsöverskridande riktning.
År 1995 kom en regeringsproposition som bestämde att det mångkulturella perspektivet ska
vara en del av skolans verksamhet. Idag återfinns även denna riktlinje i de gällande
läroplanerna, Lgr11 & Lgy11 (Skolverket 2011). Detta ledde till frågor om medborgarskapets
betydelse, utbildningen och samhället i stort. Forskare har riktat kritik mot den svenska skolan
för att vara monokulturell och favoriserande av svenska elever medan elever med utländsk
bakgrund ses som de “andra” (Lorentz 2009: 20-21).
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En skola präglad av interkulturalism bör enligt Lorentz också vara präglad av interkulturell
pedagogik. Han nämner att det är viktigt att inte se på interkulturell pedagogik som ett eget
ämne utan att använda det som ett förhållningssätt eller arbetssätt. Detta förhållningssätt ska
enligt Lorentz, tillämpas i alla ämnen och genomsyra det pedagogiska arbetet på skolan
(Lorentz 2009: 107).
Vidare fortsätter Lorentz att beskriva några av den interkulturella pedagogikens målsättningar.
Han tar upp att en deltagare av en interkulturell undervisning ska kunna skaffa sig
interkulturell kompetens (Lorentz 2009: 114-115). Detta är någonting som Lorentz sedan
problematiserar. Han menar att det finns en rad frågetecken som måste rätas ut. Vad är
interkulturell kompetens? I boken definieras interkulturell kompetens enligt följande:
En förmåga att effektivt kommunicera i interkulturella situationer. En sådan situation kan
t.ex. vara ett möte mellan personer som kan anses vara mångkulturellt, vilket här syftar på
förhållandet att personers sociala, etniska eller religiösa bakgrund kan vara helt olika och
vara grundad i olika och skilda kulturer. (Lorentz 2009: 115)

5.5.1 Vad står i läroplanen?
I en underrubrik om skolans värdegrund i Lgr11från skolverket kan vi tydligt utläsa att ingen i
skolan ska utsättas för diskriminering på grund av bland annat etnicitet och religiös bakgrund
(Skolverket 2011: 7). Skolan har både möjligheter och ansvar för att främja en god tolerans
hos alla inom skolans ramar. Skolan är en arena där vi idag möter elever och lärare med olika
religiösa bakgrunder och därför en plats för kunskap och diskussion om ämnet.
“Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och
aktiva insatser.”(Skolverket 2011:7)
Ämnet religionskunskap ska bland annat syfta till att ge eleverna förutsättningar till en
utvecklad personlig livshållning samt förståelsen för sitt och andra människors sätt att leva
och tänka (Skolverket 2011: 186). Vidare kan vi läsa i läroplanen för grundskolan 2011 att
elever ska får möjligheten att utveckla sin förståelse för hur människors värderingar hänger
samman med religioner och andra livsåskådningar. Eleverna ska även utveckla beredskap att
handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning. Det går i det centrala
innehållet för religionskunskap att utläsa att de fem världsreligionerna ska tas upp i
undervisningen (Skolverket 2011: 189). Kristendom genomsyrar många delar i det centrala
innehållet men det framkommer även att de fyra övriga världsreligionerna ska belysas. I
läroplanen för grundskolan 2011, under ämnets syfte står det att eleverna ska ges möjlighet
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att; “analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och
bruk inom dessa…” (Skolverket 2011: 186).

6. Resultat
För att vårt resultat ska bli så överskådligt som möjligt kommer vi att presentera resultatet
fråga för fråga med en uppdelning mellan de tre olika skolorna.
Sammanlagt har 110 enkäter besvarats av tre olika skolor. Skola A som representerar den icke
mångkulturella skolan står för 30,9% av totala antalet. Den mer kulturellt blandade skolan,
Skola B står för 37,3%, och skola C, med högst procenthalt mångfald för 31,8%.

De inledande frågorna handlade om kön och religiös bakgrund. Totala procentandelen flickor
var 58,2 % och pojkar 41,8%. Fråga två beskriver hur många elever som har en religiös
bakgrund. Där svarade 20,5% av de tillfrågade eleverna på skola A att de eller någon i
familjen hade en religiös bakgrund. På skola B var det 46,3% som svarade ja och på skola C
var det 70,5% som svarade att de hade någon religiös bakgrund. Av det totala antalet
respondenter var det 54,1% som hade en religiös bakgrund.

I fråga tre fick eleverna fritt skriva vad de tänkte när de läste orden judendom, kristendom,
islam, hinduism och buddhism. Frågan löd: Beskriv med ett ord. Vad är det första du tänker
på när du hör ordet... I resultatet har vi valt att först presenteras de tre mest förekommande
orden i elevernas svar, i bilaga 3 kan ni ta del av alla de ord som framkom. Det är 103 av de
110 respondenter som valt att svara på den här frågan. Ordet som de svarande förknippade
med judendom var främst jude, andra världskriget och Hitler. För kristendom var det Jesus,
kyrka och kors. När eleverna läste islam var ordet de flesta tänkte på moské, Allah eller
IS/terrorism. När det kom till hinduism tänkte de flesta på Indien, flera gudar och en grupp
svarade vet ej. Buddhism resulterade i Buddha, Asien och munkar. Spridningen av ord i
elevernas svar är relativt stor. Kristendom och buddhism utmärkte sig då mer än 50 % valde
något av de tre mest förekommande orden. Andra ord som tagits upp av respondenterna som
kan vara intressanta att nämna är för judendom bland annat kristallnatten, förintelsen, gas,
judehat och heil. Kristendom förknippas även med ord som fint, goda människor och
gemenskap. Förutom de tre mest förekommande orden till islam skrev eleverna burka, krig
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och Koranen. Hinduismen och buddhismen beskrevs båda med ord som fred, frihet,
reinkarnation av några elever.
Fråga 4: Vilken inställning har du till följande världsreligioner?

Figur 2 Skolornas sammanlagda inställning till judendom i
procent.

Figur 1 Skillnaden mellan skolorna i sin inställning till judendom i procent

I ovanstående diagram, figur 1, ser vi att en övervägande del av eleverna väljer att vara
neutrala i sin inställning till judendomen. Totalt sett har 40,8 % av de tillfrågade valt
alternativet ”neutral”, se figur 2. Vi kan även utläsa att inställningen bland eleverna är mer
positiv än negativ. Andelen positiva är 43,7% mot negativa på 15,5%. Utmärkande för denna
fråga är att skola A har en i viss mån lägre neutralitet men är något mer positiva till religionen
då 36,4% av de medverkande eleverna på skolan valt alternativet “neutral” och 24,2%
alternativet “ganska positiv” samt 27,3% “mycket positiva. Procentandelen neutrala på skola
B är 40,5% och skola C 45,5%. Skola B och C har även en marginell skillnad i högre
procentandel som är negativa än svarande elever på skola A.
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Figur 4 Skolornas sammanlagda inställning till kristendom i
procent.

Figur 3 Skillnaden mellan skolorna i inställningen till kristendom

Den allmänna inställningen till kristendomen är positiv (se fig. 3). I tabellen ovan (fig. 4) ser
vi att 63,1% av de tillfrågade har valt ”Ganska positiv” eller ”Mycket positiv”. Andelen
negativa till kristendomen uppnår 9,8 %. Det är även i den här frågan en relativt stor andel
neutrala respondenter, totalt 27,2%. Skillnaden mellan skolorna ser vi genom att bland de
svarande eleverna på skola A och C har fler valt att vara “mycket positiva”, skola A 45,5% på
skola C 48,5%. Av eleverna på skola B så är det bara 18,9% som valt det alternativet. Fler
elever på skola B har istället valt alternativet “ganska positiva” vilket gör att den positiva
inställningen kvarstår.
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Figur 6 Skolornas sammanlagda inställning till islam i procent

Figur 5 Skillnader mellan skolorna i inställningen till islam

I figur 6 kan vi se att totalt 42 % av de tillfrågade eleverna säger sig vara positiva till islam
och 18,5% är negativa. Den neutrala procentandelen är 37,3 %. Inställningen till islam skiljer
sig mellan skolorna. Skola A är i sin inställning till islam övervägande neutrala med 45,5% av
antalet svarande elever (se fig. 5). Det som visas i resultatet är att skola A och B har en större
procentandel som är negativa än skola C. Procentantalet negativa på skola A och B visar sig
vara 19,2% respektive 18,7%, mot skola C som endast uppnår 12,1%. Skola C har en högre
procentandel som är “mycket positiva” till islam.

Figur 8 Skolornas sammanlagda inställning till hinduism i procent.

Figur 7 Skillnaden mellan skolorna i inställningen till hinduism.
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En majoritet från respektive skola är i sin inställning till hinduismen neutrala (se fig. 7).
Sammanlagt är 41,7 % neutrala till hinduismen (se fig. 8). Andelen negativa är 15,6 % och
andelen positiva 42,8 %. De tre skolornas är ganska likvärdiga i sina svar. Den största
skillnaden mellan skolorna är att skola C, den mer mångkulturella skolan, med 51,5 % har en
mer positiv attityd gentemot hinduismen jämfört med skola A på 39,4% och B 45,8 %.
Andelen elever med negativ inställning är istället högre på skola A och B.

Figur 10 Skolornas sammanlagda inställning till buddhism i procent.

Figur 9 Skillnaden mellan skolorna i inställningen till buddhism

Sammanlagt har 50,5% av respondenterna en positiv inställning till buddhismen (se fig. 9).
Mest positiv inställning har eleverna på skola C med 69,5% av antalet svarande elever. Även
skola B och A är övervägande positiva men har högre procentandel negativa än skola C. På
skola C svarade 6 % att de har en negativ inställning mot skola A där 18,2% har en negativ
inställning och skola B med 20,5%.
I figur 14, 15 och 16 ser ni en tydligare bild över inställningen till de fem världsreligionerna
hos de svarande eleverna på respektive skola.
SKOLA A (%)

Judendom

Kristendom

Islam

Hinduism

Buddhism

Mycket negativ

9,1

6,1

12,1

9,1

9,1

Ganska negativ

3,0

3,0

12,1

9,1

9,1

Neutral

36,4

24,2

45,5

42,4

39,4

Ganska positiv

24,2

21,2

6,1

15,2

18,2

Mycket positiv

27,3

45,5

24,2

24,2

24,2

Figur 11 Inställningen till de fem världsreligionerna på skola A, i procent.
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På skola A är det islam som utmärker sig som den religion vilken flest av de svarande elever
har en negativ inställning till. Kristendom lyfts i resultatet fram som den religion som
eleverna har en mer positiv inställning till, 66,7%, följt av judendom där 51,5% valde ett
positivt alternativ (se figur 11). Till hinduism och buddhism är inställningen från eleverna
väldigt lik med ett högt antal neutrala eller positiva.
SKOLA B (%)

Judendom

Kristendom

Islam

Hinduism

Buddhism

Mycket negativ

8,1

5,4

5,4

8,1

7,7

Ganska negativ

10,8

8,1

13,5

10,8

12,8

Neutral

40,5

29,7

35,1

43,2

30,8

Ganska positiv

27,0

37,8

27,0

20,6

30,8

Mycket positiv

13,5

18,9

18,9

16,2

17,9

Figur 12 Inställningen till de fem världsreligionerna på skola B, i procent.

Skola B har i resultatet visat sig vara relativt jämt fördelade när det gäller den negativa
inställningen till de fem världsreligionerna. Det som kan nämnas är att det är flest som är
mycket negativa till judendom 8,1 % och hinduism 8,1 % (se figur 12). Lika stort procentantal
av eleverna på skola B, 18,9%, har sagt att de har en mycket positiv inställning till kristendom
och islam. Även buddhism ses av många elever (17.9%) som en mycket positiv religion.
SKOLA C (%)
Mycket negativ

Judendom

Kristendom

Islam

Hinduism

Buddhism

12,1

3,0

3,0

6,1

3,0

Ganska negativ

3,0

3,0

9,1

3,0

3,0

Neutral

45,5

27,3

39,4

39,4

33,3

Ganska positiv

21,2

18,2

12,1

27,3

33,3

Mycket positiv

18,2

48,5

36,4

24,2

27,3

Figur 13 Inställningen till de fem världsreligionerna på skola C, i procent

Skola C har en hög procentandel respondenter som säger att de har en mycket negativ
inställning till judendom, hela 12,1% av de svarande (se fig. 13). Det är fortfarande många
som har en mer negativ inställning till islam än till kristendom, hinduism och buddhism men
judendom utmärker sig. Kristendom och islam är de två religionerna som flest har en mycket
positiv inställning till. Minst procentandel visar även på en positiv inställning till judendom.
Överlag visar de på en mer positiv eller neutral inställning till världsreligionerna då väldigt få
av de svarande valt ett negativt alternativ.
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Slutligen kan vi på frågan om inställning till de fem världsreligionerna konstatera att
inställningen till kristendom bland de svarande eleverna är mer positiv än till de övriga
världsreligionerna. Överlag har eleverna en positiv eller neutral inställning till
världsreligionerna men kristendom ligger i topp. Sämst inställning har respondenterna till
islam då 18,5% valde ett negativt svarsalternativ. Vi kan även se att skola C, den med högst
mångkultur, har en mer positiv inställning än skola A och B till samtliga världsreligioner.
Fråga 5: Du har precis fått en ny kompis och efter ett tag visar det sig att denna kompis är
jude, hur reagerar du?
Att träffa en ny kompis med judisk bakgrund ses
av större andelen svarande elever inte som ett
problem. I Figur 14 ser vi att 91 elever av 110 har
valt alternativet att “inget skulle förändras” i
deras vänskap. Från skola B var det åtta elever
som valde alternativet “jag blir intresserad” mot
skola A där fem elever valde de alternativet och
skola C fyra elever. Skola C utmärker sig
marginellt med att två elever valde att ta avstånd
eller vara mer försiktiga.

Figur 14 Elevers reaktion på en judisk kompis (antal)

Fråga 6: Du har precis fått en ny kompis och efter ett tag visar det sig att denna kompis är
kristen, hur reagerar du?
I figur 15, ser vi att en ännu större majoritet, 99
stycken, väljer alternativet “Inget förändras” om
de får en kristen kompis. Skola C är den skola
som även här utmärker sig, om än marginellt. Två
respondenter har valt att ta avstånd och en har valt
alternativet “Jag kommer vara mer försiktig”.
Skola A och B är även i den här frågan fortsatt
positiva. Ingen från skola A och B har valt att ta
avstånd eller att vara mer försiktig. Det finns
istället ett litet intresse för en kompis som är
kristen
Figur 15 Elevers reaktion på en kristen kompis (antal)
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Fråga 7: Du har precis fått en ny kompis och efter ett tag visar det sig att denna kompis är
muslim, hur reagerar du?
I frågan om en ny kompis med muslimsk
bakgrund var det någon från varje skola som
valde ett mer negativt alternativ (se fig. 16).
Dock kan vi tydligt se att alternativet “inget
förändras” är det som de flesta eleverna väljer
även här, totalt 84 av 109 elever valde det
svarsalternativet. Fler elever på skola A och B
visar på ett intresse för kompisens religion mot
eleverna på skola C.
Figur 16 Elevers reaktion på en muslimsk kompis (antal)

Fråga 8: Du har precis fått en ny kompis och efter ett tag visar det sig att denna kompis är
hindu, hur reagerar du?
Antalet elever som nämner att inget skulle
förändras med en hinduisk kompis är 83 av
109 (se fig. 17). På skola B är alternativet “jag
blir intresserad” valt av tolv elever mot skola C
där två elever valt samma alternativ. De svarande
eleverna på skola A har endast valt alternativ “jag
blir intresserad” eller “inget förändras” när det
gäller en hinduisk kompis. Skola C utmärker sig
en aning från de andra skolorna med att flest
elever valde alternativet “inget förändras” och
Figur 17 Elevers reaktion på en hinduisk kompis (antal)

färre var intresserade.
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Fråga 9: Du har precis fått en ny kompis och efter ett tag visar det sig att denna kompis är
buddhist, hur reagerar du?
Likt föregående, figur 17, är det fler som uppger sig
bli intresserade av sin buddhistiska kompis (se fig.
18). Antalet som svarat “Ingenting förändras” är 85
stycken och 18 stycken skulle bli mer intresserade.
Det som möjligtvis sticker ut i diagrammet är att
skola A och B har ett tydligt högre antal
respondenter som valt alternativet “Jag blir
intresserad”. På den mer negativa sidan har sex
stycken av de tillfrågade valt att placera sig. Två
från skola B och två från skola C väljer att ta
avstånd från en buddhistisk vän. En från skola A och
en från skola B skulle vidta någon form av
Figur 18 Elevers reaktion på en buddhistisk kompis
(antal)

försiktighetsåtgärd.

Sammanfattningsvis: Resultaten från fråga 5-10 visar på att det finns en högre acceptans för
kristendom i en kompisrelation. Av 109 respondenter som svarat på just den frågan valde 99
alternativet att “inget förändras” i deras vänskap om kamraten skulle visa sig vara kristen.
Gemensamt för de fem världsreligionerna är att det i nästan alla elevers svar inte skulle
förändra deras kompisrelation. Intresset för att lära sig mer om en kompis religion är störst
hos respondenterna på skola A och B. Störst intresse har skola A för kamrater med muslimsk
bakgrund men antalet är även högt för buddhister och hinduer. Detta stämmer även överens
med svaren från skola B. En liten andel väljer att ta avstånd eller att de kommer att vara mer
försiktiga i samtliga religioner. Huvuddelen av de som valt något av dessa alternativ kommer
från skola C.
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Fråga 10: Umgås du på fritiden med någon med en annan religiös bakgrund än din egen?

Resultatet i figur 19 visar tydligt på att fler av de
deltagande eleverna från skola B och C umgås
med någon med en annan religiös bakgrund på
fritiden. Av 41 elever på skola B svarade 27 “ja”
och på skola C var antalet 28 av 35 elever. Detta
är en skillnad mot skola A:s 33 elever där 12
svarade “ja”. På skola A var “nej” istället ett
vanligare svar än på skola B och C. Antalet som
svarade “vet ej” var sammanlagt 18 av totala
Figur 19 Antalet elever som på fritiden umgås med någon

antalet på 109 svarande elever.

med en annan religiös bakgrund

Fråga 11a: Vilken påverkan har följande faktorer på din inställning till världsreligionerna?
Skola C, den skola med högst procent mångfald,
är de elever som till högst utsträckning valt
alternativet “Ingen påverkan”, med hela 44,1%
(se fig. 20). Skola A har lägst procentandel
(23,5%) som valt alternativet “Ingen påverkan”
och högst procentandel alternativet “Stor
påverkan”, med 20,6%. Skola B placerar sig
mellan skola A och C med 35,9% som valt
alternativet “Ingen påverkan”. Samma skola
redovisar också för minst antal, 10,3%, för
alternativet “Stor påverkan”.
Figur 20 TV/media påverkan på eleverna inställning i procent
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Figur 21 Skolans påverkan på elevernas inställning, i procent.

Svaren i ovanstående figur 21 är relativt utspridda. En stor mängd elever anser att skolan inte
påverkar deras inställning till världsreligionerna. Skola B har högst procentandel som valt
svarsalternativet “Ingen påverkan” och minst andel som valt alternativet “Stor påverkan”.
Skola A och C är på ett övergripande plan till stor del samtyckande i sina svar. Skola A har
dock en något högra procent som svarat alternativet “Lite påverkan”. Trots att många valt
alternativet “ingen påverkan” är procentandelen hög för “ganska stor påverkan” för samtliga
skolor”.
Familjen anses enligt diagrammet i figur 22 ha
relativt lite påverkan på respondenternas
inställning till världsreligionerna, med
undantag för skola B. Skola B har högst andel
som svarat “Ingen påverkan” och minst andel
som svarat “Stor påverkan”. 17,9% av skola C
anser att familjen har ganska stor eller stor
påverkan på inställningen. Lägst andel
respondenter som inte anser sig vara påverkade
av familjen finns på skola A. Endast 33,3% har

Figur 22 Familjens påverkan på elevernas inställning, i procent.

valt svarsalternativet “Ingen påverkan”.
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Samtliga respondenter har valt alternativet
“Ingen påverkan” som majoritet på frågan
om vänners påverkan på deras inställning
till religion (se fig. 23). Skola C, den
skolan med högst mångfald, toppar med
44,1 procent. Dock är det flest
respondenter (8,8 %) från skola C som
svarar att vänner anses ha en stor påverkan
på inställningen till religion.
Beaktningsvärt är också att skola B helt
uteblir från “Stor påverkan”, men toppar
istället kolumnen “Lite påverkan”.
Figur 23 Vänners påverkan på elevers inställning, i procent.

I diagrammet till höger (fig. 24) kan vi
se att respondenterna från skola C i
störst grad inte anser sig påverkas av
internet i sina inställningar till
världsreligionerna. Trots detta har skola
C högst procentandel, 29,4%, som svarat
att internet har “Lite påverkan” på deras
inställning, men även minst procentandel
(5,9 %) som valt alternativet “Stor
påverkan”. Den skola vars respondenter
anser sig mest påverkade av internet är
skola B, 76,9 % har valt ett annat
alternativ än “Ingen påverkan”. Av
Figur 24 Internets påverkan på elevers inställning, i procent.

respondenterna från skola B anser 25,6 % att
internet har en “Mycket liten påverkan” på deras inställning till världsreligionerna, ställt emot
skola A och C som båda här hamnar på 8,8 %.
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(%)

TV/M

Skola

Familj

Vänner

Internet

Uppger:

edia

Ingen påverkan

34,6

29,2

44,3

40,2

29,0

Mycket liten påverkan

13,1

14,2

11,3

17,8

15,0

Liten påverkan

22,4

18,9

19,8

25,2

26,2

Ganska stor påverkan

15,0

29,2

13,2

13,1

18,7

Stor påverkan

15,0

8,5

11,3

3,7

11,2

Figur 25 Skolornas sammanlagda resultat av hur olika faktorer anses påverka elevers inställning

I tabellen i figur 25 visas det sammanlagda resultatet av de svarandes uppfattning om de olika
faktorers påverkan på elevernas inställning till religion. Totalt sett kan vi säga att
respondenterna uppfattar de fem olika faktorerna påverka dem olika mycket. “Stor påverkan”
på deras inställning anses enligt 15 % av de svarande eleverna TV/Media ha, även familjen
och internet anses ha en “stor påverkan” av en hög procentandel. Men när vi slår ihop de fyra
alternativen av påverkan får vi fram att 65,5% anses påverkas av media/tv, 70,8% av skolan,
55,6% av familjen, 59,8% av vännerna och slutligen 71,1% av Internet. Det som anses ha
minst påverkan på elevernas inställning är familjen, där 44,3% svarat att det inte har någon
påverkan. Här ser vi att det är Internet och skolan som är de faktorerna som främst uppfattas
påverka elevernas inställning oavsett om den är liten eller stor.
Fråga 11b: Hur påverkar faktorerna din inställning till världsreligionerna?
Som synes i tabellen (se figur 26) har ett stort antal av respondenterna valt att inte svara på
ovanstående fråga. Detta bortfall måste tas hänsyn till och finnas i läsarens beaktande. Varför
detta bortfall uppkommit är någonting vi diskuterar vidare i resultatdiskussionen.

Figur 26 Bortfall i fråga 11b
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Figur 27 Hur anses TV/media påverka elevernas inställning

I ovanstående diagram (fig. 27) utläser vi att TV och media uppges ha en klar negativ effekt
på de tillfrågade eleverna som svarat. Skola A, den skolan med minst mångfald, har högst
procentandel som anser sig påverkas negativt, 88,9%. Skola B och skola C ligger relativt
jämnt i frågan. 72 % respektive 69,6% anser att TV och media har en negativ effekt på deras
inställning till världsreligionerna.

Figur 28 Hur anses skolan påverka elevernas inställning

En klar majoritet är positiv till religionsundervisningen innanför skolans väggar och menar att
den bidrar till en positivare inställning och attityd gentemot världsreligionerna (se fig. 28).
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Respondenterna från skola B och C är också i denna fråga, likt frågan om tv/media,
överensstämmande. 89,7% respektive 88,5% anser att skolan bidrar till en mer positiv
inställning till världsreligionerna. Skola A är även här den skola där respondenterna anser sig
påverkas mest negativt. 20 % menar att deras inställning till religion försämras på grund av
skolans verksamhet.
Familjen anses enligt majoriteten av
svarande elever ha en positiv påverkan
på deras inställning till
världsreligionerna (se fig. 29). Den skola
som marginellt sticker ut i frågan
huruvida familjen anses påverka
inställningen positivt eller negativt kan
vi i figur 32 se är skola B. 77,8 % av
respondenterna på skola B menar att
familjen har en positiv inverkan på
inställningen till världsreligionerna och
22,2% svarar negativt. Skola A och C
ligger nära varandra med 86,7% respektive 88

Figur 29 Hur anses eleverna påverkas av familjen, i procent.

% positiva.
Vänners påverkan anses inte som
något negativt bland majoriteten av
respondenterna (se fig. 30). Skola C
har 21,7% av respondenterna svarat
att vänner anses ha en negativ
påverkan på inställningen till
religion, vilket är något högre än på
skola A (14,3%) och B
(15,4%). Respondenterna på skola A
är de som menar att vänner har en
mer positiv påverkan på inställningen
till världsreligionerna. 85,7% anser
att de påverkas positivt.
Figur 30 Hur anses eleverna påverkas av vänner, i procent.

36

Utmärkande för figur 31 är att skola C
skiljer sig mycket ifrån skola A och B.
Respondenterna från skola C är
ensamma om att vara övervägande
positiva till Internet och dess påverkan
på inställningen till världsreligionerna.
56,5% av respondenterna från skola C
anser sig bli positivt påverkade av
Internet, ställt emot skola A och skola
B som endast har 25 % respektive
29,6% positiva. På skola A och B ser
eleverna Internet som en mer negativ
påverkan.

Figur 31 Hur anses eleverna påverkas av Internet, i procent.

I en summering av fråga 11b om hur olika faktorer kan tänkas påverka elevernas inställning
kan vi konstatera att vänner, familj och skola är de faktorer som anses påverka positivt. Detta
är eleverna på samtliga tre skolor överens om. Vad som anses påverka eleverna negativt är de
också överens om på samtliga skolor. TV/Media ses som en negativ påverkan till deras
inställning till världsreligionerna. Skolorna skiljer sig lite åt i alla frågorna men frågan om
Internet är den som markant visar på störst skillnad där en av skolorna anser sig positiv mot
de två övriga skolornas negativa svar.

7. Resultatdiskussion och analys
I det följande avsnitt kommer vi att analysera och diskutera ovanstående resultat av
enkätundersökningen. Det resultatet vi fått kopplar vi sedan till tidigare forskning och
bakgrund. Även om arbetets syfte, frågeställning och tillvägagångssätt skiljer sig från tidigare
forskning så kan man hitta liknande tendenser. De enkäter vi fått tillbaka från respektive skola
ska inte ses som representativt för hela Sverige utan svaren ger endast en fingervisning för hur
det kan se ut på en svensk skola. I detta kapitel ger vi oss på att försöka besvarar uppsatsens
frågeställningar.
7.1 Vilken

inställning har elever i årskurs nio till de fem världsreligionerna?

Tolerans är en nyckel för att kunna leva tillsammans i ett pluralistiskt samhälle skriver
Bredsdorff och H. Kjældgaard (2012: 79-81). Med dessa ord i beaktande ser vi positivt på vårt
resultat då det visar på en övervägande positiv attityd och inställning till de fem
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världsreligionerna. Den mer positiva bilden som Forum för levande historia sett i sin rapport
från 2014 ser vi stämmer överens med den mindre grupp 15 åringar i vår undersökning.
7.1.1 Kristendom som den mer positiva religionen
Vi har i vårt resultat på frågan om årskurs nio elevers inställning till världsreligionerna tydligt
sett att eleverna anser sig ha en mer positiv inställning till kristendom följt av buddhism och
en mindre positiv inställning till islam. Weibull kom i sin studie 2011 fram till att kristendom
var den religion som flest i åldern 15-85 i Sverige hade en positiv inställning till tätt följt av
buddhism. Islam sågs som den mer negativa religionen (Weibull 2011: 546). Åldern stämmer
inte helt överens med respondenterna i vår undersökning men vi kan fortfarande se liknande
tendenser i inställningen till kristendom och islam hos de eleverna i vår undersökning fyra år
senare. En markant skillnad är dock att ungdomarna i vår undersökning visar på en
övervägande positiv eller neutral inställning till samtliga religioner. I Weibulls resultat var
inställningen till judendom, hinduism och islam onekligen negativ och framför allt
inställningen till islam där 50 % uppges ha en negativ inställning. De yngre respondenterna i
Weibulls undersökning visar sig mer positiva till världsreligionerna än de äldre (Weibull
2011: 547). Trots detta har de en mer framträdande negativ syn än ungdomarna i vår
undersökning genom högre procentandel negativt inställda. Weibull visar i en tabell att av
respondenterna i åldern 15-29 år har mer än 20 % en negativ inställning till hinduism, islam
och judendom (Weibull 2011: 550). Vi undersökte bara de i 15-års ålder vilket är en skillnad
men deras svar visade på att det var mindre än 20 % som ansåg sig negativt inställda till dessa
tre religioner. Vårt resultat gör sig mer likt med rapporten Tid för tolerans från 2014. Eleverna
i årskurs nio visar sig där i likhet med de 15 åringarna i vår undersökning ha en övervägande
positiv inställning till samtliga religioner (Severin 2014: 70). Möjligtvis är detta ett tecken på
att inställningen går åt ett mer positivt håll och då menar vi för elever i årkurs nio.
Inställningen som eleverna uppgetts sig ha till de fem världsreligionerna i vårt resultat kan
kopplas till frågan vi ställde till eleverna där de fritt fick skriva det första ord de tänkte på när
de läste till exempel “islam”. Angående fråga 3, ”ordfrågan”, har vi valt att dela in
respondenternas ordval i kategorierna positiv och negativ. Det ska framkomma att detta är
tolkningar som vi har gjort och att kategoriseringen nödvändigtvis inte överensstämmer med
respondenternas ursprungliga tankar. För islam var ett av de mest förekommande orden
IS/Terrorism, vilket vi tolkar som en negativ association. Även andra ord som krig och
islamister förekom i elevernas svar om islam, vilket ytterligare kan stärka den negativa
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inställningen. Kristendom som i vårt resultat får en mer positiv inställning förknippades
istället med ord som vi främst tolkar som religiösa symboler, exempelvis Jesus och kors.
Utöver detta var intressanta ord gemenskap och fina människor några som kom upp för
kristendom. Dessa ord tycker vi är intressanta då vi kategoriserar dem som positiva.
Kristendom får således även utifrån elevernas val av ord en mer positiv stämpel och islam en
mer negativ. Weibull anser att den negativa inställningen av islam kan kopplas till den bild av
islam som är förknippad med terrorism (Weibull 2011: 547), vilket även visades i vårt
resultat.
När vi studerar resultatet av respondenternas inställning till hinduism och buddhism kan vi se
att de påminner om varandra och det framgår tydligt när eleverna fick välja vilket ord de
associerar med respektive religion. Vanligt förekommande ord var fred och frihet. Som
nämnts i avsnittet Tidigare forskning kan buddhism tänkas förknippas med just fred och
frihet. Weibull menar att förklaringen kan ligga i att buddhism anses vara fredlig och
miljövänlig i sin natur (Weibull 2011: 547).
Ett resultat som överraskade oss var gällande en fråga om judendom. Utmärkande för vilka
ord eleverna associerar med judendom kategoriserar vi som andra världskriget. Många väljer
ord som går att förknippa med 1940-talets nazism. Exempel är Hitler, Kristallnatt, Gas,
Judehat, Förintelsen och Anne Frank (se bilaga 4). Förklaringen till detta kan enligt oss
möjligtvis ligga i historieundervisningen i skolan. Men detta är en hypotes som kräver vidare
forskning.

7.2 Hur ser elever i årskurs nio på klasskamrater med religiös bakgrund?
Det övergripande resultatet i vår uppsats visar på att respondenterna inte anser sig negativt
påverkade av att en kompis är religiös. Detta skulle kunna vara en förklaring av att eleverna i
undersökningen visar en huvudsakligen positiv inställning till de fem världsreligionerna.
Studien av Forum för levande historia visade på att inställningen till religion kan kopplas till
inställningen till en enskild individ eller grupp (Severin 2014: 10-11). Exempelvis skulle då
en mer negativ inställning till buddhism skapa en större intolerans mot buddhister. Detta
stämmer dock inte helt överens med vårt resultat när vi kopplar frågan till vänskap. Den
negativa inställningen som en del i vårt resultat visade sig ha mot islam speglas inte i
resultatet på frågan om en muslimsk vän. En muslimsk kompis ses inte som något större
problem bland våra respondenter. Nämnas ska göras att islam trots en högre procent negativa
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inställningar inte skiljer sig så väldigt mycket från judendom, hinduism och buddhism i
antalet negativt inställda respondenter. Som vi nämnde var majoriteten i vår undersökning
neutrala eller positivt inställda till världsreligionerna. Den negativa bilden av en religion har
inte heller för de övriga religionerna upplevts ha någon större inverkan på vänskapen till
någon med den religiösa bakgrunden.
7.2.1 “Inget skulle förändras”
Vårt resultat i frågan om en kompis med religiös bakgrund går att koppla till Lennmans
(2009) resultat. Även i hennes resultat går det att utläsa en som vi tolkar det positiv inställning
till klasskamrater med religiös bakgrund. Lennman har, precis som vi, sett tendenser till att
det finns en mer positiv bild av kristna (Lennman 2009: 33). I vår studie är alternativet
“ingenting förändras, religion påverkar inte vår vänskap” det mest förekommande bland
eleverna för samtliga religioner. Det som vi anser är intressant är det intresse som våra
respondenter visar för kompisar med en annan religiös bakgrund. Intresset för att lära sig mer
av en muslimsk, judisk, buddhistisk och hinduisk kompis är relativt stort bland
respondenterna. Detta svarade framförallt de elever från skola A, där endast 20,5% har en
religiös bakgrund samt skola B där 46,3 % har en religiös bakgrund. Skola C med högst
procentandel elever med religiös bakgrund 70,5%, uppger sig vara mindre intresserade och
något mer negativa. Varför respondenterna visar på olika intresse skulle enligt oss kunna bero
på nyfikenhet för religioner som inte är lika vanligt förekommande i vardagen. Att se till
möjliga samband mellan frågorna i enkäten kan här vara av betydelse. I fråga tio där eleverna
fick svara på om de umgås med någon på fritiden med en annan religiös bakgrund var
procentandelen av eleverna på skola A mycket lägre än på skola C. Skola A är även den skola
som har lägst procent mångfald på skolan, alltså möter de inte lika många kulturer och
religioner i skolansvardag som kanske de på skola C gör där ca 70 % har en utländsk
bakgrund. Detta tror vi kan skapa en nyfikenhet hos ungdomarna. Sjöberg och Lövheim pratar
om att den mångkultur som idag finns i klassrummet leder till mer frågor och funderingar
bland ungdomar (Sjöberg & Lövheim 2009:132–133). Något som vi tolkar kan vara en
nyfikenhet. Men vårt resultat visar till viss del motsatsen. Skolan med högst antal elever med
religiös bakgrund samt med de elever som umgås mer med kompisar med annan religiös
bakgrund svarar att det antagligen inte skulle förändra något, religion anses inte ha någon
betydelse för deras vänskap. En annan anledning till en högre nyfikenhet hos eleverna på en
skola med mindre mångfald ser vi skulle kunna vara det centrala innehållet för
religionskunskap i Lgr11 (Skolverket 2011: 189). Kristendom får där en central del i
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undervisningen och sen står det även att övriga världsreligioner ska tas upp. Kristendom får
alltså en större plats i undervisningen vilket vi anser skulle kunna leda till ett ökat intresse för
de övriga religionerna. Intresset för att lära sig mer om kristna kompisar var i vårt resultat
heller inte lika stort som för kompisar med någon av de andra religiösa bakgrunderna vilket vi
tolkar skulle kunna bero på att de får mer kunskap om den religionen i skolan.
Avslutningsvist kan vi nämna att vårt resultat stämmer rätt väl överens med studien som Valk
(2009: 425) genomfört å REDCos vägnar. Ungdomar ser i REDCos studie inte religion som
en anledning till aggressivitet eller hinder för tolerans och det är möjligt att respondenterna i
vår undersökning resonerat på ett liknande sätt.

7.3 Vad kan tänkas påverka elevernas inställning till religion?
I tidigare forskning gjord av REDCo 2009 framkom det att familjen var den största
informationskällan till religion (Bèraud 2009: 400). Även Sjöberg ser föräldrar som en
påverkande faktor i sin studie över ungdomar i 15-19 års ålder (Sjöberg 2012: 119-123). Här
kan vi se en viss skillnad till vårt resultat där familjen uppger sig minst påverkande på
elevernas inställning till de fem världsreligionerna. Utmärkande för eleverna i vår studie är
istället Internet, skola och tv/medias påverkan. Att olika faktorers påverkan förändrats
beskriver Furuseth & Repstad är mycket på grund av möjligheten till mötet med andra och det
pluralistiska samhället vi lever i idag (Furseth & Repstad 2005: 158). Däremot finns det en
skillnad mellan skolorna i vår undersökning som visar på att respondenterna på skola C, med
en högre procent mångfald, anser sig påverkas mer av familjen. Detta skulle kunna vara på
grund av den faktor att det är fler som har en religiös bakgrund och en familj som utövar en
viss religion. Utöver familjen lyfter Sjöberg även i sin studie Internet som en stor påverkan på
ungdomarnas inställning till religion. Internet var i vår undersökning bland nior i en
sydsvensk kommun det som uppges påverka allra mest tätt följt av skolan (Sjöberg 2012: 119123). Som Larsson beskriver det är det bara ett klick med datormusen och vi kan läsa och
diskutera andra religioner med andra människor i landet och runt om i världen (Larsson 2003:
15-16). Tillgången till information har som nämns förändrats och kan vara en förklaring till
varför Internet och tv/media ses som två stora källor som kan påverka inställningen till
religion i vår undersökning.
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7.3.1 Positiv eller negativ påverkan
Utifrån sitt resultat ställde sig Sjöberg frågan om vilken bild ungdomarna får av de olika
faktorerna, vilka religioner som tas upp och hur (Sjöberg 2012: 128-129). Vi ställde denna
fråga till ungdomarna i vår undersökning, hur de olika faktorerna kan tänkas påverka deras
inställning. Internet, skola och tv/medias påverkan kanske upplevs störst bland de ungdomar
vi undersökte men uppfattar de den påverkan som positiv eller negativ? Här måste vi vara lite
kritiska mot oss själva på grund av det bortfall vi fått i vårt resultat på den här frågan. Då vi
bara hade alternativen positivt eller negativt var det många som kryssade i båda alternativen.
Detta gjorde att vi valde att räkna bort dessa svar, vilket gav oss ett skevare svar på frågan. Vi
tolkar detta som att en del ser att olika faktorer inte bara upplevs negativa eller positiva utan
kan i ett fall ge positiva bilder men en annan gång visar det en negativ sida. Med resultatet i
handen borde vi haft ett svarsalternativ som var ”både positivt och negativt” och hade då
eventuellt kunnat fokusera på balansmåttet. Men utifrån de svar vi fått in kan vi se att skolan
upplevs ha en övervägande positiv påverkan på respondenternas inställning. Vi som blivande
religionslärare ser detta som positivt. Det som vi inte helt kan bekräfta är ifall respondenterna
syftar till undervisningen eller om det är miljön i skolan som kan tänkas påverka. TV/Media
samt Internet som även dem anses påverka eleverna i vår undersökning uppfattas enligt
resultatet ha en mer negativ påverkan. Vi tolkar det som ett resultat av all den tillgång vi idag
har till massmedia och teknik. Det som ska nämnas är att respondenterna på skola C, den
skolan med högst procent med en religiös bakgrund anser sig mer positivt påverkade av
Internet. Som Sjöberg nämner kan massmedia både vara till fördel och nackdel (Sjöberg
2012: 128-129). För en ungdom med religiös bakgrund ser vi att Internet skulle kunna vara en
möjlighet till kontakt med andra med samma bakgrund och en informations källa.
En annan intressant fråga hade varit att se vilken religion det är som ungdomarna anser
framställs negativt eller positivt. Är det alla eller är det olika beroende på vilken religion det
är? Vi har inte kopplat frågan till de olika världsreligionerna som i övriga frågor vilket kunde
gett oss en bild av hur de tycker att de olika religionerna framställs av olika faktorer. Det hade
kunnat ge oss en ännu djupare förklaring till deras inställning till de fem världsreligionerna.
Det kan också vara en förklaring till varför många valde att kryssa i både positivt och
negativt, att det skiljer sig mellan hur de fem världsreligionerna framställs.
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7.4 Finns det skillnader i inställningen till världsreligionerna mellan skolor
med olika mångfald?
Vi kan klart konstatera att det finns skillnader mellan skolor med olika mångfald i vår
undersökning och många av dessa skillnader har vi redan tagit upp tidigare diskussionen.
Utöver det vi redan tagit upp klargör vårt resultat att skolan med högst procent mångfald
också är den där respondenterna utger sig vara mest toleranta. Vi tolkar detta som att elever
med olika religiösa inspel i skolans vardag kan ges möjligheten att utveckla en högre
förståelse och tolerans till världsreligionerna. Forum för levande historia fick i sitt resultat
fram att det finns en viss skillnad mellan skolelever med helt svensk bakgrund (födda i
Sverige och med svenska föräldrar) och elever som är födda utomlands, eller som har en
förälder som är född utomlands. De sistnämnda hade enligt forskningen en i högre grad mer
positiv inställning till världsreligionerna, vilket även vi ser (Severin 2014: 10-11). Lorentz
beskriver i sin bok ett “vi” och “de”-perspektiv som kan prägla Sveriges skolor. Det kan
finnas en svensk normalitet som gör att elever med utländsk bakgrund kan känna sig utanför.
Med detta i baktanke och vårt resultat framför oss ser vi att mångfald ger möjlighet att minska
sprickan mellan “vi” och “de”. Ju mer mångkultur skolan i vår undersökning har desto mer
öppenhet kan vi se att eleverna visar gentemot världsreligionerna.
Ytterligare skillnader i inställningen kan vi se i vilka religioner som de olika skolorna lyfter
fram. Även om vi i vårt resultat ser att kristendomen är den religion som majoriteten har en
mer positiv inställning till kan vi se skillnader mellan skolorna och religionerna de lyfter som
mer negativa eller positiva. Trots majoritetens mer negativa inställning visar islam sig på
skola B och C vara den religion som fler är positiva till. Vi har i urvalet bara gått på
procentdelen mångfald på skolorna, vilken religiös bakgrund de har framkommer inte. En
förklaring till skolornas skillnad mellan vilka religioner som anses positiva eller negativa
skulle kunna vara ungdomarnas egna religiösa bakgrund. Detta är tyvärr inget som vi kan
fastställa. Det som även ses är att inställningen till judendom på skola A är mer positiv. Skola
C har en relativt stor procentandel som utsäger sig ha en mer negativ inställning till judendom
och liknande resultat kan ses på skola B.
7.4.1 Allt följer inte mönstret
Tidigare skrev vi att religiösa inspel i vardagen kan ge möjlighet till att utveckla en högre
tolerans. Skolorna i vår undersökning har olika mångfald varav en har väldigt lite och en har
väldigt hög andel. Skolan där emellan har trots sin relativt höga mångfald inte visat på en lika
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stor skillnad i tolerans från skolan med lite mångfald. Dessa två skolor är mer lika varandra
trots skillnaden i mångfald på skolan både i sin inställning till världsreligionerna samt intresse
för kompisar med en religiös bakgrund. Skolverket skriver om hur mångfald ska ses som en
resurs och en möjlighet till att diskutera och lära sig tolerans (Skolverket 2011:7). En möjlig
förklaring till den mer negativa inställningen skulle enligt oss kunna vara avsaknaden av
social interaktion ungdomarna emellan. Som Allport nämner håller vi oss till våra jämnlika
finns det många med samma bakgrund håller vi oss till dem och lägger inte ner tid på att vara
med de “andra”. Om vi inte utsätts för situationer då vi skiljs från den grupp vi anser oss
tillhöra kanske de möjligheter mångfald skulle kunna ge för tolerans inte tas tillvara.
Då vår undersökning bara beskriver en liten del av Sveriges ungdomar i årskurs nio kan
resultatet från skola B vara något som i en större undersökning inte hade märkts lika tydligt.
Utifrån det resultat som kommit fram i tidigare forskning såsom forum för levande historias
Tid för tolerans (Severin 2014) samt i delar av vårt resultat har elever med utländsk bakgrund
en mer positiv inställning till världsreligionerna.

8. Avslutning
Som tidigare nämnts kommer inställningar och attityder troligtvis alltid att vara i förändring
och om tio år kanske en liknande studie visar ett helt annat resultat. När vi har jämfört tidigare
forskning med vår egen studie har vi upptäckt att inställningen till andra religioner är
föränderlig och att resultaten skiljer sig en del mellan åren när undersökningarna är gjorda.
Att mäta inställning anser vi därför inte alltid vara ett enkelt moment och något som kräver
kontinuerlig uppföljning.
För att utveckla forskningstemat ser vi att man kan utöka antalet skolor med olika
mångfaldsprocent och även lägga mer fokus på genusperspektivet. Det skulle bli en mycket
mer omfattande studie men utvecklande och mer generaliserbar. Med vår studie känner vi att
vi bidragit till att öka förståelsen av mångfaldens vikt i det vitala samhället.
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Bilaga 1

Hej!
Vi är två lärarstudenter från Halmstad Högskola som nu håller på och skriver en C-uppsats i
religionsvetenskap. Vi skulle hemskt gärna vilja att era årskurs nio-elever deltar i en frivillig
enkätundersökning. Här nedan kommer mer information!
Studiens namn: "Årskurs nio-elevers attityder till världsreligionerna"
Studiens syfte är först och främst som rubriken lyder; att ta reda på vilken attityd och
inställning som finns till de fem världsreligionerna (judendom, kristendom, islam, hinduism
och buddhism). Vad tänker man om kompisar med religiösa intressen och finns det någon
specifik religion som utmärker sig i elevernas svar?
Vår studie kommer att grundas på både tidigare forskning och det vi får fram genom enkäter
från olika skolor i en sydsvensk kommun. Vi har med hjälp av skolverkets sökmotor "SIRIS"
gjort ett urval och vi finner Er skola mycket lämplig. Urvalet grundar sig i närvaron eller
frånvaron av mångkultur. Skolorna kommer inte anges vid namn utan kommer benämnas med
bokstäver så som A, B och C.
Deltagandet är helt frivilligt och eleverna får avbryta om de så önskar. Som deltagare är man
anonym och man svarar på en enkät med olika frågor som sedan kommer bearbetas och
sammanställas i vår studie. Även skolan kommer att anonymiseras, vilket medför att läsaren
av uppsatsen inte kommer kunna få reda på var studien skett. Enkäterna hanteras enbart av
oss som skriver uppsatsen men även vår handledare. Studien kommer sedan att publiceras
genom Halmstad Högskola.
Är Ni intresserade av att medverka i denna studie hade vi varit tacksamma. Svara gärna genom
mejl, annars tar vi kontakt med skolan inom en veckas tid. Om Ni väljer att medverka så
kommer vi (vid behov) att skicka med ett formulär där vi får målsmans godkännande till
elevernas medverkande. Detta formulär kan Ni sedan skicka ut till berörda målsmän. Detta
gäller elever som ej ännu fyllt 15 år.
Med vänlig hälsning,
Simon Vedin och Emily Jönsson
simved11@student.hh.se

/

emijon11@student.hh.se

Ämneslärarutbildningen 7-9, Högskolan i Halmstad
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Bilaga 2
Enkät om elevers inställning till de fem världsreligionerna
Vi är två lärarstudenter från Halmstad Högskola och vi skriver ett examensarbete i
religionsvetenskap. Syftet med vår enkätundersökning är att ta reda på vilken
inställning elever i en sydsvensk kommun har till de fem världsreligionerna;
judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.
Frågorna som ni besvarar kommer att behandlas helt anonymt och det kommer att
vara omöjligt att utläsa vem som har svarat vad. Era svar kommer endast att
användas till denna studie. Ni får avbryta enkätundersökningen när ni vill. För att vår
studie ska bli så bra som möjligt hoppas vi att ni svarar ärligt på frågorna.
Ni markerar ert svar i de små fyrkanterna som är anslutna till respektive fråga. Kryssa
endast ett alternativ. På något ställe kommer ni att få skriva svar själva, svarsplatsen
är markerad såhär “______________”.
Begrepp:
Religiös bakgrund
En person som utövar eller tror enligt någon religion eller har föräldrar som utövar en
religion.
Världsreligionerna
De fem religionerna; judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.
Inställning
En persons attityd till, eller uppfattning om någonting.
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1. Kön:

⬀ Kille

⬀

Tjej

2. Utövar du och/eller din familj någon religion?
⬀ Ja
⬀ Nej
3. Beskriv med ett ord. Vad är det första du tänker på när du hör ordet...
Judendom

_______________

Kristendom

_______________

Islam

_______________

Hinduism

_______________

Buddhism

_______________

4. Vilken inställning har du till följande världsreligioner?
Mycket negativ

Mycket positiv

Judendom

0

1

2

3

4

Kristendom

0

1

2

3

4

Islam

0

1

2

3

4

Hinduism

0

1

2

3

4

Buddhism

0

1

2

3

4

5. Du har precis fått en ny kompis och efter ett tag visar det sig att denna kompis är jude, hur
reagerar du?
⬀ Jag tar avstånd
⬀ Jag kommer vara mer försiktig, träffas mindre
⬀ Jag blir intresserad, vill lära mig mer och ställer frågor
⬀ Ingenting skulle förändras, religion påverkar inte vår vänskap
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6. Du har precis fått en ny kompis och efter ett tag visar det sig att denna kompis är kristen,
hur reagerar du?
⬀ Jag tar avstånd
⬀ Jag kommer vara mer försiktig, träffas mindre
⬀ Jag blir intresserad, vill lära mig mer och ställer frågor
⬀ Ingenting skulle förändras, religion påverkar inte vår vänskap

7. Du har precis fått en ny kompis och efter ett tag visar det sig att denna kompis är muslim,
hur reagerar du?
⬀ Jag tar avstånd
⬀ Jag kommer vara mer försiktig, träffas mindre
⬀ Jag blir intresserad, vill lära mig mer och ställer frågor
⬀ Ingenting skulle förändras, religion påverkar inte vår vänskap

8. Du har precis fått en ny kompis och efter ett tag visar det sig att denna kompis är hindu, hur
reagerar du?
⬀ Jag tar avstånd
⬀ Jag kommer vara mer försiktig, träffas mindre
⬀ Jag blir intresserad, vill lära mig mer och ställer frågor
⬀ Ingenting skulle förändras, religion påverkar inte vår vänskap

9. Du har precis fått en ny kompis och efter ett tag visar det sig att denna kompis är buddhist,
hur reagerar du?
⬀ Jag tar avstånd
⬀ Jag kommer vara mer försiktig, träffas mindre
⬀ Jag blir intresserad, vill lära mig mer och ställer frågor
⬀ Ingenting skulle förändras, religion påverkar inte vår vänskap
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10. Umgås du på fritiden med någon med en annan religiös bakgrund än din egen?
⬀ Ja
⬀ Nej
⬀ Vet ej
11a. Vilken påverkan har följande faktorer på din inställning till världsreligionerna?
Ingen påverkan

Stor påverkan

TV/media

0

1

2

3

4

Skola

0

1

2

3

4

Familj

0

1

2

3

4

Vänner

0

1

2

3

4

Internet

0

1

2

3

4

Annat

0

1

2

3

4

(Skriv nedan)
______________________
11b. Hur påverkar faktorer din inställning till världsreligionerna?
Negativt

Positivt

TV/media

⬀

⬀

Skola

⬀

⬀

Familj

⬀

⬀

Vänner

⬀

⬀

Internet

⬀

⬀

Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten!
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Bilaga 3

Judendom

Kristendom

Islam

Hinduism

Buddhism

Hitler

Jesus

IS

Indien

Ko

WW2

Kyrka

Terrorism

Flera gudar

Buddha

Gas

Kors

Krig

Djur

Gudarna

Förintelsen

Kristna

Moské

Asien

Asien

Tyskland

Gud

Allah

Kor

Munkar

Kristallnatt

Fint

Halal

Ganesha

Statyer

Judehat

Konfirmation

Muslim

Vet ej

Frihefredt

Gud

Bibeln

Israel

Gagnes

Indien

Heil

<3

Burka

Mat

Filosofi

Minoritet

Gemenskap

Griskött

Bollywood

Regler

Anne Frank

Störst

Koranen

Hjulet

Karma

Torah

Värdsreligion

Mellanöstern

Simpsons

Tyst

Utvalda

Rättvist

Islamister

Liten

Dharma

Gamla Test.

Fast n’
furious

Get

Buddha

Vet ej

Vet ej

God människa

Död

Färg

Människa

Fasta

Lätt

Snällare än man
tror

Indisk mat

Meditation

Rabbin

Inriktningar

Ber

Skolan

Reinkarnation
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Änglar

Jag

Familj

Yoga

Coola asiater

Orättvisor

Människor

Arab

Majoritet

Kina

Smarta

Protestant

Många i skolan

Välfärd

Annorlunda
kläder

Rika

Sunni/shia

Frihet

Konstigt

Fredsreligion

Munkar

Haram

Frankrike

Reinkarnation

Israel

Palestina

Färgplätt

Davidsstjärna

OK

Röd prick

Synagoga

Tro

Trogen

Kippa

Slöja

Hindu

Judar

Strängt

Fred

Klasskompis
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