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Abstract  
Religious education teachers in modern secular countries like Sweden are faced 

with many challenges. For example: how do the teachers encourage students to 

talk about religion when religion is largely understood as a private matter? 

Kittelmann Flensner found in her 2015 study that Swedish schools operate under 

what she calls a secularist discourse. This paper aims to examine that claim by 

analysing interviews with active Swedish religious education teachers. By 

applying Systematic text condensation to four transcribed interviews and 

analysing the results, this paper looks at what traces of a secularist discourse that 

can be found. Furthermore, the paper aims to answer how teachers relate to a 

secularist discourse and what didactic choices they make to encourage their 

students to talk about religion. 

 

 

To analyse these questions Kittelmann Flensner’s term secularist discourse is 

used along with Shiner and Casanova’s views on secularism.  In terms of the 

didactic perspective, Hartman’s presentation of the didactic questions is used to 

analyse some of the methods teachers describe in the material. In short, my 

results show that Kittelmann Flensner might have generalized her results when it 

comes to viewing religion as a private matter in the classroom.  Additionally, 

Casanova’s view on secularisation can explain only a few instances of public 

religion in the classroom. My conclusion is that the secularist discourse may be 

present in many classrooms but with exceptions in some multi-religious classes.  

My conclusion regarding the didactic analysis is that religious education teachers 

who want their students to talk more about religion need to do mainly three 

things; get to know their students well, spark interest among the students and 

bridge the gap between talking about religion in private and in public.  

    

  

Key words: public religion, private religion, didactics, secularist discourse 

religious education, upper secondary school teachers  
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Kapitel 1 Inledning  
Här följer en inledning, studiens syfte, mål och frågeställning. Dessutom studiens 

avgränsningar, några begreppsdefinitioner, tidigare forskning samt en 

presentation av materialet jag använt mig av.  

1. Inledning  
Sverige har historiskt varit ett relativt homogent land med en mestadels kristen 

befolkning. Det har sedan länge pågått en minskning av antalet gudstjänstbesök 

och allt fler lämnar Svenska kyrkan (Svenska kyrkan, 2015). Istället identifierar 

sig allt fler som agnostiker, andliga och ateister (WIN-Gallup 2012). 

Religionsundervisningens roll i svensk skola har gjort ungefär samma resa som 

religionens roll i samhället. I 1842 års skola hade kyrkan hade en central roll och 

religionsundervisning var en central del av skolan. 1962 avskaffades 

kristendomsundervisningen och ersattes av religionsundervisning som skulle vara 

präglad av objektivitet. Dessutom skulle man undervisa om fler religioner än 

kristendomen. (Hartman 2011, s. 30). Under 2000-talet har vi kunnat se en 

ökning i Sverige av religiösa traditioner utanför den lutherska kristna. Både 

genom kristna från Mellanöstern och muslimer från länder som Irak, Somalia och 

Syrien. Hur den förändringen i samhället påverkar religionsundervisningen är 

fortfarande inte helt klarlagt. 

  

I sin studie från 2015 lade Karin Kittelmann Flensner fram tesen att svensk skola 

präglas av en sekularistisk diskurs. Hon menar att normen i svensk skola är att 

religion är något privat, en ateistisk position däremot sågs som ett neutralt 

förhållningssätt. Skollagen (Kap 1 s. 6–7) ställer krav på att undervisningen ska 

vara icke-konfessionell. För mig som blivande religionslärare väcker det många 

frågor. Tar det sig uttryck som icke-religiöst eller snarare som anti-religiöst? Vad 

är religionskunskapens roll i ett allt mer sekulariserat och mångreligiöst land? 

Hur ska en lärare lyckas få elever att tala om och reflektera kring tro och religion 

i klassrummet när normen i samhället är att det inte hör till det offentliga? 

Framförallt den sistnämnda frågan kommer jag i denna uppsats försöka närma 

mig. 

  

1.1. Syfte och mål  
  

Syftet med den här studien är att undersöka hur religionslärare förhåller sig till en 

eventuell sekularistisk diskurs i sin undervisning. Fokus kommer framförallt att 

ligga på de aspekter som rör synen på religion som en privatsak. Jag ämnar också 

undersöka vilka undervisningsmetoder och didaktiska överväganden 

religionskunskapslärare gör i förhållande till en sekularistisk diskurs och hur 

lärarna försöker påverka elevernas vilja att tala om religion i klassrummet. Ett 
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mål med mitt arbete är också att ta fram några tydliga tips till andra 

religionslärare för att hjälpa dem att främja samtal om religion i sina klassrum. 

 

1.2. Frågeställning  
Frågeställningarna för den här uppsatsen har är:   

- Finns det uttryck eller exempel på vad Kittelman Flensner kallar en 

sekularistisk diskurs i lärarnas erfarenheter av religionsundervisning? 

- Hur förhåller sig lärarna till denna diskurs, särskilt uppfattningen om 

religion som en privatsak? 

- Vilka didaktiska överväganden gör lärarna för att främja elevers samtal om 

personlig tro? 

 

1.3. Avgränsning  
Jag har valt att i min uppsats fokusera på aspekter som rör den sekularistiska 

diskursen beskriven av Kittelmann Flensner (2015) och de praktiska 

konsekvenser den kan medföra. Jag vill främst undersöka hur religionslärare 

hanterar synen på religion som en privatsak i sin undervisning och hur de gör för 

att främja privata samtal om religion i klassrummet. Jag kommer inte avhandla 

motsvarande utmaningar som rör utvecklingen mot ett mer mångreligiöst 

klassrum även om detta också är intressanta delar som kan återfinnas i materialet. 

  

Jag har inte heller möjlighet att undersöka den didaktiska frågan Av vem? Dels på 

grund av att lärarna i mitt material är anonymiserade och jag för att leva upp till 

konfidentialitetskravet undvikit att ta med identitetsmarkörer. Dels på grund av 

att materialet endast består av fyra lärare vilket innebär att eventuella samband 

mellan lärarna i hög grad riskerar att bero på slumpen. De identitetsmarkörer som 

rensats bort är referenser till specifika skolor, platser eller årtal som annars kunnat 

göra en av-anonymisering möjlig. På grund av materialets begränsade omfattning 

har jag inte heller haft möjlighet att undersöka några kvantitativa frågeställningar 

eller frågeställningar där en högre grad av generaliserbarhet krävs.      

  

1. 4. Begrepp  
Personliga samtal om religion Jag har i den här uppsatsen valt att fokusera på 

elevers personligt grundade samtal om religion i klassrummet. Begreppet 

inkluderar inte samtal om religion som handlar om rena faktakunskaper utan i 

första hand den typen av samtal om religion som kan ses som privata eller 

personliga. 

 

 

1.5. Forskningsgenomgång  
Arbetet med min forskningsgenomgång har skett på flera fronter. Jag började 

med att läsa forskning jag redan kände till som kunde tänkas beröra mitt ämne. 
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Utöver det har jag gjort sökningar genom Uppsala universitetsbiblioteks 

söktjänst, Google Scholar, JSTOR och ERIC. Sökord jag använt inkluderar bland 

annat; religion, klassrum, classroom, secular, sekulär, conflict, konflikt, 

religionslärare, religionsdidaktik, RE teachers, postsekulär, religionskunskap. Jag 

har fokuserat min sökning på främst svensk forskning eftersom både skolan i 

stort, religionsämnet och graden av sekularisering i samhället skiljer sig på många 

sätt mellan olika länder. Utöver den forskning jag känt till sen tidigare och hittat 

via databassökningar har jag fått god hjälp av min handledare Anneli Winell och 

Önver Cetrez som tipsat om forskning som skulle kunna vara relevant för mitt 

arbete. Utifrån de studier jag funnit relevanta har jag gått vidare och läst den 

forskning de bygger på och refererar till. På så sätt har jag stegvis fått en god bild 

av forskningsfältet och lyckats täcka in en stor del av den svenska forskningen 

kring religionslärare, religionsdidaktik och hur de förhåller sig till sekularitet.   

  

Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden är en studie genomförd 

av Karin Kittelmann Flensner år 2015. Den bygger på totalt 125 observationer 

från 24 olika klasser i tre olika svenska skolor. Syftet med Kittelmann Flensners 

studie har varit att undersöka hur religionskunskapen konstrueras i svensk skola. 

Hon undersöker detta genom deltagande observationer där hon med en 

etnografisk ansats undersöker vilka diskurser som finns i klassrummen. Enligt 

Kittelmann Flensner finns tre olika diskurser, den sekulära diskursen, en 

svenskhetsdiskurs och en andlig diskurs.  För min studie är framförallt den 

sekulära diskursen intressant. 

 

Kittelmann Flensner beskriver att den sekulära diskursen tar sig uttryck genom en 

”kronocentrisk” historiesyn där religion ses som något förlegat vi människor 

utvecklats vidare ifrån. Dagens mer sekulariserade samhälle framställs som bättre 

och modernare i jämförelse. En icke-religiös position framhålls som den neutrala 

i klassrummen. Att vara troende förknippas med intolerans, medan icke-religiösa 

beskrivs som öppna och toleranta. Ett problem som identifieras av Kittelmann 

Flensner är att undervisningsmoment som syftar till att kritiskt granska religion 

ofta blev till religionskritik eller religionsfientlighet. Individualism är också en 

stark norm Kittelmann Flensner observerar i klassrummet. Elever, oavsett egen 

tro, visade på tydliga tendenser att distansera sig från kollektivism. Få elever 

uttryckte att de själva hade en tro, i den mån det skedde var det betydligt 

vanligare bland muslimska elever. Den sekulära idén om att religion är en 

privatsak som bör hållas utanför offentligheten dominerar trots att 

religionsundervisningens klassrum utgör en offentlig miljö (Skolverket, 2016) där 

samtal om religion är eftersträvansvärda (Kittelmann,Flensner, 2015). Ett 

problem med Kittelmanns studie är generaliserbarheten då hon i sina 24 klasser 

verkar ha stött på relativt få personer med annan religiös bakgrund än lutheransk 

kristen.  
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I sin avhandling Mellan tradition och förnyelse – Utmaningar i 

religionsläraruppdraget (2016) skriver Linda Jonsson om hur religionsämnets 

historiska ställning i svensk skola har påverkat hur vi ser på 

religionsläraruppdraget idag. Hon försöker också kartlägga vilka utmaningar som 

finns för dagens religionslärare. Detta gör hon genom textanalys av dels 

läroplaner och andra auktoritativa texter och dels tidskriften Religion och 

livsfrågor mellan åren 1994 och 2011. Hon menar att uppdraget för 

religionslärare har färgats av de två traditioner vi ser inom ämnet över tid: en 

konfessionell tradition och en tradition som präglas av objektivitet.   

 

Jonsson identifierar tre utmaningar för religionslärare, dels det obegränsade 

materialet i förhållande till en begränsad undervisningstid. Dels de frågor som 

kommer från eleverna under undervisningen och hur de ska hanteras. Dels 

problematiken som uppstått mellan tradition och förnyelse i skolan. Jonsson 

menar att man i jakten på att komma ifrån den konfessionella traditionella 

religionsundervisningen har hamnat i en mellanposition. En position där 

kristendomens särställning finns kvar men läraren samtidigt måste förhålla sig till 

den nya traditionen där objektivitet är mest centralt. Bristen på precisering av hur 

denna objektivitet ska se ut leder, enligt Jonsson, till att det kan vara svårt att 

välja position som lärare (Jonsson 2016).  

  

I avhandlingen Religionsdidaktiska metoder (2012) kartlägger Erik Helmersson 

hur icke-konfessionell religionsdidaktik kan utformas. Detta genom en 

litteraturgenomgång av forskningsområdet. Han menar att det är genom 

deliberativa samtal en religionslärare kan tillgodose både behoven hos både 

troende och sekulära elever. Deliberativa samtal innebär att skilda synsätt möts i 

samtal. Sker detta möte med respekt kan denna interaktion skapa nya erfarenheter 

för eleverna. Vilken i sin tur kan leda till ökad tolerans för “den andre”.  

Helmersson betonar vikten av att lära känna sina elever. Att det är genom att ta 

till vara på elevernas erfarenheter och nyfikenhet religionsläraren kan utforma en 

undervisning som fungerar i det mångkulturella och mångreligiösa klassrummet. 

Helmersson betonar också vikten av att inte anta religiös tillhörighet hon eleverna 

baserat på etnicitet eller kulturell bakgrund då sådana antaganden i många fall kan 

vara felaktiga.  

  

I Christina Osbecks kapitel Religionskunskapslärare (2009) ur boken 

Ämnesdidaktiska insikter och strategier intervjuar Osbeck fyra 

religionskunskapslärare födda mellan 1941 och 1949. Genom detta undersöks hur 

religionskunskapslärare arbetat genom ett yrkesliv och vilka kunskaper som finns 

att ta till vara på hos dem. Syftet med urvalet är att kunna skildra den förändring 

över tid skolan har genomgått under dessa religionskunskapslärares yrkesliv och 

att med hjälp av deras erfarenheter och kunskap utveckla religionsdidaktiken i 

svensk skola. Osbeck identifierar fyra övergripande intentioner och insikter hos 

dessa religionskunskapslärare. 
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Dessa fyra är: ”Att bidra till religiös läskunnighet och fortsatt läsutveckling”, där 

framförallt att förstå religionens roll i samhället och att kunna läsa om religion i 

nyhetsrapportering betonas. ”Att skapa blick för livets villkor och människans 

möjligheter”, som syftar till att synliggöra svåra livsfrågor. Hur föränderligt liv 

och död till exempel är och hur livet präglas av tillfälliga villkor som går att 

förändra.  ”Att ge chansen att se hur det hänger samman”, där eleverna ska förstå 

de många gemensamma dragen mellan olika religioner, bättre kunna jämföra dem 

och förstå existentiella frågor.  ”Att ge möjlighet att se sig själv i mötet med 

andra”, handlar till stor del om att få möta levande religion och därigenom bättre 

kunna positionera jaget i relation till andra troende (Osbeck 2009). 

  

Osbeck resonerar kring vilken syn på eleverna i förhållande till omvärlden de 

ovanstående intentionerna och insikterna pekar på. Samt vikten av att synliggöra 

detta. Hon kommer fram till att lärarnas intentioner och insikter ofta kan kopplas 

till deras egna livsberättelser. Osbeck ser det som något huvudsakligen positivt 

eftersom “det gäller att fånga lärandets karaktär som ständig pågående” på samma 

sätt som en livsberättelse (Osbeck 2009).  

 

1.6. Material  
Mitt material består av fyra intervjuer med svenska religionslärare. Intervjuerna är 

genomförda av Anders Sjöborg på centrum för forskning om religion och 

samhälle, CRS, vid Uppsala universitet. Intervjuerna är en del av projektet 

Religionsundervisning i senmoderna Sverige: lärarprofessionalitet på gränsen 

mellan offentligt och privat. Intervjuerna är semistrukturerade och utgår ifrån en 

intervjuguide. Varje intervju är totalt mellan 45 och 70 minuter. Dessa intervjuer 

utgör mitt huvudsakliga material. 

  

Projektet omfattar två delar där man i den första delen skickat enkäter till samtliga 

religionslärare i Statistiska Centralbyråns register som a) undervisar minst 50 

procent på högstadium eller gymnasium, b) har undervisat minst 10 procent under  

 

åren 2013 och 2014 i religionskunskap och c) inte är över 60 år. Totalt sett cirka 

2000 lärare. Kriterierna är utformade för att exkludera lärare som inte undervisar 

särskilt mycket på högstadiet eller i gymnasiet eller inte har tillräckligt med 

religionsundervisning för att kunna uttala sig i egenskap av 

religionskunskapslärare. Ålderskriteriet, c), är uppsatt för att minska risken för att 

nå pensionerade lärare vilket skulle kunna leda till ett större bortfall.   

  

Urvalet till projektets andra del är utformat för att ge en god spridning när det 

gäller skolornas karaktär, storlek av stad, andel elever med utländsk bakgrund och 

när det gäller gymnasieskolan, studieprogram. Urvalet har också försökt uppnå en 

spridning beträffande lärarnas ålder, kön och utbildning. En viss grad av 
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bekvämlighetsurval finns också då respondenterna alla är hemmahörande i 

Mellansverige. Samtliga lärare är aktiva vid kommunala skolor vilket beror på att 

man velat minska antalet urskiljningsvariabler. Totalt intervjuades drygt 20 

religionslärare. Ursprungligen planerades det 40 intervjuer men man ansåg inom 

projektet att man nått en mättnad redan efter ca 20 och därför har inte hela 40 

intervjuer genomförts.   

  

Av dessa 20 tilldelades jag fyra intervjuer, som valts ut av Anders Sjöborg baserat 

utifrån att ge spridning när det gäller kön hos läraren och det som tidigare 

benämnts som “skolans karaktär”. Samtliga lärare i mitt material är dock 

gymnasielärare.  

  

En svårighet med att använda intervjuer som material är att intervjusituationen 

kan präglas av vissa problem. Hela intervjusituationen präglas av en 

maktasymmetri där intervjupersonen kan tänkas vilja tillfredsställa forskaren med 

den typen av svar intervjupersonen tror att forskaren vill höra. Samtalet utgör en 

social situation där det är lockande att säga sådant som får dig att verka duktig 

och intressant för att bli omtyckt. Vad intervjupersonen berättar är dessutom en 

subjektiv tolkning av händelser, händelser som dessutom kan ligga långt tillbaka i 

tiden (Kvale & Brinkmann 2009, s. 260–262).      
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Kapitel 2 Teori  
I det här kapitlet presenteras de teorier som sedan används i analysdelen. Först en 

grundläggande presentation av sekularisering, sedan Shiners syn på 

sekularisering. Detta följs av Casanovas teori om public religion. Efter det följer 

centrala begrepp som inkluderar Kittelmann Flensners sekularistiska diskurs samt 

Hartmans presentation av de didaktiska frågorna. Sist en arbetsmodell för hur de 

olika teorierna ska appliceras i analysdelen.   

2.1. Presentation av teori  
  

Det finns flera olika sekulariseringsteorier och de skiljer sig mellan olika 

teoretiker. Därför är en tydlig grundläggande definition särskilt relevant när det 

gäller just den gäller sekulariseringsteori. En grundläggande definition av 

sekularisering som Peter L. Berger (2009, s. 296) talar om är “Den process 

genom vilken en religions betydelse minskar, både i samhället och i individens 

medvetande”. De liknar även den som återfinns i Religionssociologi (Furseth & 

Repstad, 2008, s. 111) där den beskrivs som en process i vilken religionens 

samhälleliga funktioner försvagas och religionen får minskad betydelse för 

samhällsutvecklingen. 

  

 För att konkretisera begreppet och synliggöra var mitt fokus ligger har jag valt 

att använda mig av Larry Shiners (1967, s. 207–220) genomgång The concept of 

Secularisation in Emperical Research. Shiners sex olika huvudsakliga betydelser 

av sekularisering består av:  

  

1. Försvagning av religionen. Religiösa institutioner, symboler och dogmer förlorar 

prestige och inflytande i samhället och människors liv. Fullständig sekularisering 

enligt detta synsätt innebär ett samhälle helt fritt från religion. 

2. Religionen förändras och vänder sitt fokus från den andliga världen till “denna 

världen”. Detta medför att religiöst engagemang i stigande grad kommer likna 

annat socialt engagemang.  

3. Separation mellan samhälle och religion. Detta sker både genom att samhället 

börjar missakta offentliga uttryck för religion och att religionen blir allt mer 

inåtvänd. Fullständig sekularisering ur detta perspektiv innebär en helt privat och 

inåtvänd religion.  

4. Institutionernas och religionens separation. Institutioner förlorar sin religiösa 

prägel och betydelse. Fullständig sekularisering i utifrån det här perspektivet 

innebär att samhället tar över alla kyrkans tidigare institutionella funktioner. 

Dessutom förpassas företeelser som tidigare sett som sakrala till en enbart 

mänsklig kontext.  

5. Världens “avförtrollning”. Istället för att använda religionen som 

förklaringsmodell för hur världen fungerar börjar människor använda rationella 

förklaringsmodeller för hur världen fungerar. En fullständig sekularisering ur det 
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här synsättet innebär en helt rationell värld där inget längre förklaras av det 

övernaturliga.     

6. Förflyttning från religiösa och traditionella normer och värderingar till ett 

sekulärt handlingssätt som styrs av förnuft och utilitarism  

 

(Shiner 1967, s. 207–220).    

  

Jag intresserar mig främst för punkt tre då jag anser att den är mest intressant i en 

skolkontext och har störst relevans för min frågeställning. Skolan utgör en del av 

det offentliga rummet och enligt läroplanen (Skolverket, 2016) är det önskvärt att 

eleverna reflekterar över och pratar kring livsåskådning. Om en inåtvänd och 

privat tro hos eleverna skulle kunna utgöra ett hinder för att få eleverna att 

reflektera och prata kring religion i klassrummet är det intressant för mitt arbete. 

  

Religionssociologen José Casanova skriver i sin bok Public religion in the 

modern world (1994, s. 65–66) om sin syn på hur religionens plats i 

offentligheten förändras. Casanova går emot tidigare sekulariseringsteoretiker 

och menar att de har fel i antagandet att sekularisering leder till en privatisering 

av religion.  Han menar istället att det pågår en de-privatisering av religion i 

samhället och att religionen håller på att återta plats i offentligheten.  Casanova 

menar att det finns tre möjligheter för religion att återta plats i offentligheten. 

Dels om religion har rollen som försvarare av inte bara den egna religionsfriheten 

utan också andra moderna fri- och rättigheter. Dels om religiösa aktörer utmanar 

sekulära sfärers brist på etiska eller moraliska överväganden och dels i de fall när 

religion rör sig i offentligheten för att försvara traditionella värden från statlig 

inblandning.   

 

“Sekularistisk diskurs” är ett begrepp som kommer från Karin Kittelmann  

Flensners doktorsavhandling Religious Education in Contemporary Pluralistic 

Sweden (2015). Hon menar att det råder en sekularistisk diskurs i svensk 

religionsundervisning och menar att den består av nio delar. Här följer de sex jag 

anser mest relevanta för den här uppsatsen: 

  

1. En “kronocentrisk” historiesyn. Mänskligheten har progressivt blivit bättre och är 

nu nära fulländning. Religion är en kvarleva från när vi visste mindre om världen 

och har nu spelat ut sin roll.  

2. Den neutrala positionen. En icke religiös/ateistisk position i diskussioner anses 

vara neutral. Det medför att betydligt fler elever positionerar sig som ateister än 

religiösa i klassrummen.  

3. Mångfald av uppfattningar. En postmodern syn på sanning som ses som 

inkompatibel med religion då bilden är att religionen har exklusiva 

sanningsanspråk.  
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4. Religionskritik. Moment som syftar till att öva kritiskt tänkande tenderar att 

övergå i grov religionskritik där religiösa utmålas som dumma eller psykiskt 

sjuka.  

5. Individualism. Att göra egna fria val var viktigt i klassrummen. Religion 

framställs som att kollektivt följa gruppen blint.  Även religiösa elever betonade 

att deras religiösa uttryck och val grundade sig i individuella överväganden. 

6. Religion som en privatsak. Normen i klassrummet är att religion inte ska 

förekomma i offentligheten. Detta trots att religionsklassrummet är en offentlig 

plats där man talar om religion.     

 

(Kittelmann, Flensner 2015 s. 284–291)    

  

Sven Hartman skriver i Religionsdidaktik - Mångfald livsfrågor och etik i skolan 

(Hartman, 2011, s. 20–21) om de didaktiska frågorna. Utöver de tre klassiska 

frågorna “Vad, hur och varför” så betonar Hartman också “Vem” som särskilt 

viktig för religionsämnet. Hartman kallar frågan om Vad för selektionsfrågan. I 

selektionsfrågan är läroplanen central men också varje enskild lärares 

överväganden och prioriteringar. Frågan om Hur kallar Hartman för 

kommunikationsfrågan. Det innefattar på vilket sätt undervisningen utförs, 

planering och metoder är centrala i den här aspekten.  Legitimitetsfrågan 

motsvarar frågan Varför, den handlar om både legitimiteten i undervisningens 

innehåll och de valda undervisningsmetoderna. Vad är syftet med de val som 

gjorts i selektionsfrågan och kommunikationsfrågan. Den fjärde frågan Vem 

kallar Hartman för elevperspektivet. Elevperspektivet fokuserar på för vem 

undervisningen ska ske och vilka didaktiska avvägningar läraren gör i relation till 

detta. Beroende på elevgruppen kan andra val i selektionsfrågan eller 

kommunikationsfrågan vara befogade och att ta hänsyn till elevgruppen är en 

viktig aspekt av att vara en bra lärare. Hartman nämner också en femte fråga, Av 

vem som behandlar vem som undervisar. Jag har dock valt att utelämna med på 

grund av att lärarna i mitt material är anonymiserade och det därför är svårt att 

analysera något utifrån det perspektivet (Hartman 2011 s. 21–23).  

2.3. Arbetsmodell  
Jag kommer att använda Kittelmann Flensners beskrivning av den sekularistiska 

klassrumsdiskursen för att undersöka om samma diskurs går att finna i mitt egna 

material. Fokus kommer ligga på huruvida religion anses vara något privat och 

om lärarna arbetar för att lyfta in tankar och samtal som berör elevernas egna syn 

på religion i undervisningen. Shiners tredje punkt kring religionens privatisering 

och inåtvändhet jämförs mot materialet då den liknar vad Kittelmann Flensner ser 

som en sekularistisk diskurs och därmed kan bidra till att visa på förkomsten av 

en sådan. Casanova används i den här uppsatsen med utgångspunkt i att 

klassrummet kan ses som en del av det offentliga rummet. Dessutom att de 

möjligheter Casonova listar som möjligheter för religion att ta plats i det 
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offentliga rummet är intressanta för hur samtalen om religion ser ut i 

klassrummen. 

 

Hartmans presentation av de didaktiska frågorna används för att bearbeta 

frågeställningen Vilka didaktiska överväganden gör lärarna för att främja elevers 

samtal om personlig tro? Materialet analyseras genom de didaktiska frågorna vad, 

hur och varför 

 

De delar av materialet som bearbetas är utvalt med hjälp av tre analysfrågor som i 

sin tur relaterar direkt till uppsatsens frågeställningar. Analysfrågorna ser ut som 

följer: 

- Vad kan materialet säga om den sekularistiska diskursen?  

- Gör lärarna något för att främja eller motverka den sekularistiska diskursen?  

- Vilka metoder använder lärarna för att stimulera samtal om religion ibland 

eleverna? 
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Kapitel 3 Metod  
  

3.1. Metodpresentation  
Jag kommer använda mig av systematisk textkondensering, STC, för att analysera 

mitt material. STC är en är en metod som bygger på fenomenologisk analys men 

har modifierats av Malterud (2011, s. 115). Jag har valt STC som metod för att 

den lämpar sig väl för att utveckla kunskap baserat på intervjupersonernas 

berättelser och erfarenheter vilket stämmer väl överens med mitt material och 

min ambition med den här uppsatsen.  

  

Analysen görs i fyra steg, först: skapa ett helhetsintryck av materialet. Det här 

första steget handlar om att bekanta sig med materialet, läsa igenom det i sin 

helhet. Det här steget bör präglas av ett induktivt tänkande där jag som läsare är 

öppen för vad materialet förmedlar och jag inte låser mig vid tilltänkta teoretiska 

ramar. När materialet gåtts igenom, gärna flera gånger med tid emellan, så kan 

teman skönjas och dessa kan sen relateras till den tilltänkta frågeställningen eller 

inriktningen på själva uppsatsen. 

  

Det andra steget handlar om att sortera ut meningsbärande enheter och 

kategorisera dem. En meningsbärande enhet är ett textstycke som bidrar till att 

besvara frågeställningen eller säger något om de teman som analyseras. Rent 

konkret görs detta genom att noga läsa materialet rad för rad och markera i 

texten. I samband med att meningsbärande enheter väljs ut påbörjas också 

kodningsprocessen. Kodningen går ut på att märka upp de olika meningsbärande 

enheterna med etiketter baserat på vad de handlar om, exakthet bör här 

eftersträvas. Malterud (2011, s. 120) jämför det här momentet med att sortera 

kläder. Varje typ av plagg ska ha en plats men ännu är lådor och skåp inte 

färdigbyggda. Kodningen är en process med flera upprepningar, genom att 

reflektera över och justera de koder som använts så kan företeelser förfinas. När 

koderna är genomarbetade påbörjas arbetet med att gruppera dem i kategorier 

med likartade fenomen. Syftet med kategoriseringen är att lättare sen kunna 

avgöra var materialet säger om de teman som undersöks eller aktuella 

frågeställningar.   

  

I den tredje fasen är syftet att omsätta det kodade materialet till mening. I denna 

fas ses bara de meningsbärande enheterna som material och nu används den 

reducerade dekontextualiserade textmassan. Rent praktiskt så granskas varje 

enskild kategori och de existerande koderna delas in i mindre subgrupper som 

sedan utgör analysenheterna. I STC så utgörs analysen av ett kondensat, ett 

konstgjort citat skrivet i jag-form. Kondensatet ska inrymma innehållet ifrån alla 

meningsbärande enheter i subgruppen. Om enskilda enheter inte passar in bör de 

sorteras om till en subgrupp där de passar bättre eller om de nu framstår 

irrelevanta läggas åt sidan. I den mån den här processen ger oss nya insikter om 
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kategorierna bör dessa justeras. Jag har under den här processen skrivit 

projektlogg för att sedan kunna redovisa hur arbetet gått till och vid behov lättare 

kunna upprepa processen.  

 

Det sista steget handlar om att kontextualisera, att titta på materialet som helhet 

igen och kontrollera att kondensatens betydelse stämmer överens med 

originaltexten. Detta görs genom att det skrivs en analytisk text till varje 

subgrupp baserat på de meningsbärande enheterna och kondensatet. Den 

analytiska texten utgör resultatet för själva analysen. Rubriker sätts för varje del 

och eventuella nya begrepp som kan utvecklas lyfts här fram. Det här utgör min 

analysdel i uppsatsen. 

  

Sedan är det dags att återgå till originaltexten för att validera resultaten, de 

beskrivande citat och begrepp som tagits fram. Här undersöks om det finns data 

som motsäger analysen som gjorts. Hur väl resultatet är förankrat i var och en av 

intervjupersonerna, i vilken mån det representerar alla, några eller bara någon av 

respondenterna. I ett mer omfattande arbete är det möjligt att följa upp de fyra 

stegen med en till omgång där ännu en anpassning av kategorier, subgrupper och 

teman kan ske. Detta kan upprepas till dess att en mättnad börjar uppstå vilket 

ökar generaliserbarheten för resultaten. Detta kommer jag på grund av uppsatsens 

omfång dock inte göra. 

  

3.2. Min arbetsprocess  

  

Jag hade en ursprunglig ambition att arbeta tydligt induktivt och hela tiden utgå 

ifrån mitt intervjumaterial. Under arbetets gång har dock det blivit en betydligt 

mer abduktiv process där både teori och material har haft en viktig roll. Jag har 

läst igenom mitt material många gånger och även genomfört steg två, 

utsorterande av meningsbärande enheter och kodning i flera omgångar. Steg ett 

och två genomfördes första gången och ledde mig till teman som “anti-religiösa 

attityder” och “att vara troende i ett sekulärt klassrum”. Efter att ha arbetat med 

forskningsöversikten och teoridelen så fastnade jag vid Kittelmann Flensners 

begrepp “Sekularistisk diskurs” och hur det begreppet relaterade till mitt material. 

Efter ytterligare processande av materialet fann jag att mitt fokus borde ligga på 

en enskild aspekt av den sekularistiska diskursen och att frågan om religion som 

privatsak var både mest intressant och något som det fanns gott om stöd för i 

materialet. 

  

De analysfrågor jag applicerat på materialet i urvalet av meningsbärande enheter 

är:  

- Vad kan materialet säga om den sekularistiska diskursen?  

- Gör lärarna något för att främja eller motverka den sekularistiska diskursen?  
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- Vilka metoder använder lärarna för att stimulera samtal om religion ibland 

eleverna? 

 

Efter att jag sorterat ut meningsbärande enheter har jag gått igenom varje intervju 

uppifrån och ner och med hjälp av OpenCode och kodat rad för rad. Kodlistan 

byggs på så sätt på efterhand utifrån materialet. För att kodningen ska bli 

systematiskt genomförd har jag efter en första genomgång tagit kodlistan och 

arbetat mig igenom texterna igen. Detta för att se till att koder som tillkommit 

senare i processen finns med där de bör finnas med. Koder som förekommit bara 

en gång har omformulerats eller tagits bort eftersom en kod som bara är kopplat 

till en meningsbärande enhet antagligen är för specifik för att vara användbar i 

analysen. 

 

När kodningsprocessen är klar delade jag in koderna i kategorier och subgrupper 

till kategorierna. Mina kategorier är Lärarens utgångspunkter och Samtal om 

religion i klassrummet. Subgrupper till Lärarens utgångspunkter är dels  

Läraruppdraget, som inkluderar koder såsom Värderingar, Läroplan och  

Förståelse och dels Metoder/Didaktik som t.ex. inkluderar koderna  

Diskussion, Koppling till elevernas liv och Elev som undervisningsresurs. Dessa 

två subgrupper relaterar främst till den didaktiska frågeställningen men är 

framtagna genom materialet inte utifrån frågeställningen. 

 

Subgrupperna till Samtal om religion i klassrummet blev Religion som privatsak, 

Möjligheter med personliga samtal om religion och Problem med personliga 

samtal om religion. Exempel på koder till Religion som privatsak är Anpassning 

till förväntningar, Negativ attityd till religion och Elever känner ej varandra. 

Subgruppen Möjligheter med personliga samtal om religion innehåller koder som 

Förståelse, Intresse och Lärare känner eleverna. Problem med personliga samtal 

om religion inkluderar koder som Fördomar, Upprördhet och Missionerande 

elever. För en fullständig bild av kategorier och subgrupper se kodträdet (Bilaga 

1).     

  

Bild. Illustration av teman, subgrupper och exempel på koder. 
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3.3. Validitet  

  

Validitet kan delas in i två delar, intern och extern validitet. Intern validitet 

handlar om huruvida de metoder och begrepp som använts gör materialet rättvisa. 

Ett relaterat begrepp är reliabilitet som berör hur väl analysen har genomförts. En 

låg reliabilitet ger en låg intern validitet. Extern validitet besvarar frågan om hur 

generaliserbara resultaten är, går de att överföra till en annan kontext? Ett fjärde 

begrepp inom validitetsområdet är repeterbarhet, hur stor möjligheten är att nå 

samma resultat om någon annan forskare upprepar studien (Malterud, 2011, s. 

26–28)  

  

Min undersökning bygger på min egna tolkning av vad som är relevant utifrån 

mina analysfrågor och den kodning jag gjort. Det är därför osannolikt att en 

annan person skulle få precis samma resultat om de försökte upprepa mitt arbete. 

Materialet omfattar endast fyra intervjuer, så för att få en högre generaliserbarhet 

skulle hela arbetsprocessen behöva upprepas på fler intervjuer tills en teoretisk 

mättnad uppstår. Detta är något det saknats tid och möjlighet att genomföra inom 

det här arbetet. Jag har därför valt validitetskriterierna; Transparens, 

kommunikativ validitet och trovärdighet. Transparensen består av beskrivningen 

av arbetet som är baserad på de minnesanteckningar jag fört under arbetets gång. 

Genom att redovisa min forskningsprocess kan resultatens trovärdighet stärkas 

(Ahrne & Svensson 2013 s. 27).   Den kommunikativa validiteten bygger på att 

min beskrivning av arbetet och resultaten inte bara är transparent utan också 

förmedlas genom ett språk som läsaren kan följa. Jag har därför ställt mig frågan 

Vem skriver jag för under arbetets gång för att ligga på en lämplig språklig nivå 

(Malterud 2011, s. 222–223). Tanken är att den ska ligga på en nivå som 

möjliggör för andra lärare att ta del av resultaten. Mina tre kriterier för 

trovärdighet är ett urval ifrån Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 

(Lindgren 2014, s.84–54). Jag har valt att titta på om min metod lett till en god 

förståelse av ämnet, om mitt materials omfattning varit tillräckligt för att dra de 

slutsatser jag gör i resultatdelen samt om kontinuerliga jämförelser mellan 

kodningens olika beståndsdelar och helheten gjorts.   

 

Ett praktiskt problem med just mitt material som påverkar validiteten är att jag 

inte själv transkriberat intervjuerna eller genomfört dem. Det medför att jag inte 

vet hur stämningen varit i rummet, på vilket sätt saker sagts eller betonats. Det 

framgår inte heller av materialet hur de samtal som föregått inspelningen sett ut. 

Dessutom vet jag inte i vilken grad forskaren och respondenten interagerat under 

de klassrumsobservationer som föregick intervjun. 
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3.4. Forskningsetiska överväganden  

Mitt material kommer från forskningsprojektet “Religionsundervisning i 

senmoderna Sverige”. Det är ett projekt som genomförs av Centrum för forskning 

religion och samhälle, CRS, vid Uppsala universitet. Deras projekt är godkänt av 

etikprövningsnämnden i Uppsala och görs med stöd av utbildningsvetenskapliga 

kommittén på vetenskapsrådet. Intervjupersonerna har i förväg informerats om 

projektets syfte, signerat samtyckesblankett och blivit lovade att deras svar ej ska 

kunna kopplas till deras person. Eftersom min analys av materialet inte utgör 

någon extra tidsåtgång eller nämnvärt potentiellt besvär för respondenterna så 

skulle jag säga att även svaga resultat skulle uppfylla det forskningsetiska kravet 

på att nyttan ska överväga skadan för intervjupersonerna. Att jag valt att ta fram 

handfasta tips för att hjälpa religionslärare som vill främja personliga samtal om 

religion i klassrummet beror till viss del på att jag vill skapa nytta för de 

religionslärare som deltagit och deras kollegor.    

  

De två viktigaste etiska aspekterna under mitt arbete har varit att hålla på 

konfidentialiteten och att inte vantolka eller felrepresentera det intervjupersonerna 

uttryckt. Jag har under arbetes gång förvarat intervjuerna, kodningfilerna och 

annan potentiellt känslig data i en lösenordskyddad mapp på min laptop samt en 

ej internetuppkopplad extern hårddisk. Jag har också valt att ta bort en del 

identitetsmarkörer som fanns i det transkriberade materialet för att omöjliggöra 

identifiering. Att inte vantolka materialet är en både en fråga om etik och 

reliabilitet vilket är viktigt för mina resultats trovärdighet. Jag har därför varit 

noga med att gå tillbaka till helheten och rekontextualisera mina resultat under 

arbetets gång för att se till att det jag kommit fram till stämmer överens med vad 

intervjupersonerna sagt.    
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Kapitel 4 Resultat och Analys  
  

I denna del presenteras först mina analystexter, sammanfattningar av vad jag 

hittat i materialets varje subgrupp. Under dessa återfinns ett kondensat, ett 

sammanfattande konstruerat citat i jag-form. Både analystexter och kondensat är 

helt baserade på det kodade intervjumaterialet och bygger på vad som 

framkommit genom analysfrågorna. De två teman subgrupperna sorteras in under 

redovisas ej separat. Detta eftersom Lärarens utgångspunkter och Samtal om 

religion i klassrummet främst fungerar som en skiljelinje mellan de resultat som 

främst berör den didaktiska frågeställningen och de frågeställningar som berör 

den sekularistiska diskursen.  Kontinuerliga jämförelser med råmaterialet gjorts 

för att se till att det är en rättvisande bild som förmedlas. Därefter följer en analys 

utifrån teorierna i kapitel 2 och sist de slutsatser jag kunnat dra genom analysen.  

4.1. Resultat  
Läraruppdraget  

Alla de intervjuade lärarna uttryckte att det var viktigt för dem som 

religionskunskapslärare att bidra till att skapa förståelse mellan människor med 

olika bakgrund eller livsåskådning. De pratar mycket i termer av att skapa 

motbilder till de fördomar om religion som finns i klassen, samhället eller som 

dyker upp i media. En annan återkommande aspekt flera lärare uttryckte var att 

läroplanen och mängden undervisningstid begränsar deras möjligheter att 

genomföra den undervisning de själva anser är angelägen för att skapa förståelse 

och motverka fördomar. Två av de intervjuade lärarna uttrycker att det blivit 

svårare att jobba mot fördomar sedan den nya läroplanen, GY11, trädde i kraft. 

Flera uttrycker att behovet av undervisning som skapar förståelse har ökat. De 

skäl lärarna anger för att behovet av den typen av undervisning ökat är den 

generella samhällsutvecklingen samt att samhället blivit mer pluralistiskt. De 

intervjuade pratar särskilt om hur de mest religiösa och de mest religionskritiska 

eleverna ska få bättre förståelse för andra.  

  

“För mig handlar det om att skapa förståelse för andra synsätt än de egna och att 

motverka fördomar. De har med sig så många föreställningar om “de andra” när 

de kommer till mina lektioner. Jag önskar att jag hade mer tid att lägga på att visa 

på olika synsätt men man måste ju förhålla sig till läroplanen.”  

  

  

Metod/didaktik  

Lärarna i intervjumaterialet berättade om flera olika metoder de använder för att 

underlätta samtal om religion. En metod flera lärare berättar om är att försöka 

relatera innehållet i kursen till samhället eller elevernas egna liv. Samtliga lärare 

berättar att de i någon mån använder egna erfarenheter eller livsberättelser för att 
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väcka intresse, starta samtal och öppna upp eleverna för att prata om sina egna 

tankar. En viktig faktor för att skapa samtal om religion i klassrummet enligt flera 

lärare är att själv känna eleverna och att eleverna känner varandra. Verbala 

diskussioner är den metod de flesta lärare föredrar. Det finns hos flera lärare en 

vilja att använda religiösa elever som en resurs i undervisningen, att låta religiösa 

elever själva få berätta mer. Lärarna också ser problem med den metoden, 

framförallt att elever kan ses som representanter för en hel religion. Oro finns 

också kring elevens integritet och flera lärare pratar om elever som missionerat 

och/eller bidragit till att förstärka fördomar genom sitt agerande.  

  

“När vi kommit lite längre in i kursen, när jag känner eleverna och eleverna 

känner varandra brukar jag försöka få dem att öppna upp kring deras egna tro. Se 

om jag kan relatera undervisningen till deras liv för att starta en diskussion eller 

vara lite mer privat och tala om egna erfarenheter. Det brukar fungera bra även 

om det ibland blir elever som missionerar om sin egna tro”   

  

Möjligheter med privata samtal om religion  

Det många lärare framhåller som positivt med att skapa fler personliga samtal om 

religion i klassrummet är att det skapar intresse och engagemang. Två lärare 

beskriver de moment när klassen diskuterar religion som de roligaste delarna av 

undervisningen och som ett bra sätt att skapa förståelse mellan elever med olika 

trosföreställningar. En lärare betonar att de både lär eleverna känna sig själv och 

andra bättre. En lärare berättar hur en imamstuderande elev blev en resurs för 

andra elevers existentiella funderingar och livsfrågor.  

  

“Det är när jag får eleverna att börja prata om sina egna trosuppfattningar det 

känns på riktigt. De blir mycket mer engagerade och får en helt annan förståelse.  

Det är då det känns som roligast att vara religionslärare”   

  

Problem med privata samtal om religion 

Det tydligaste problem som de intervjuade lärarna beskriver är hur elever med 

starkt religiösa eller ateistiska övertygelser agerar i personliga samtal om religion. 

Troende elever uttrycker sig ibland dogmatiskt och en del ateistiska elever är väl 

hårda i sin religionskritik. En lärare uttrycker att det finns en aversion, nästan ett 

hat, mot religion hos en del elever. Två lärare pratar om erfarenheter av att djupt 

religiösa elever blivit kränkta av beskrivningar av en religion som inte motsvarar 

deras egna syn.     

  

“Man vill ju inte trampa någon på tårna eller stoppa livliga diskussioner men 

någon elev i varje klass måste man bromsa. Det blir inte bra lektioner när 

hardcore ateister eller djupt religiösa kommer och ska berätta hur saker ligger till”  

  

Religion som privatsak  
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Två lärare berättar om religiösa elever som anpassar sig till skolans förväntningar 

om hur en bör agera i klassrummet. En lärare berättar om en elev som uttryckt att 

genom att se religion som en privatsak som bara utövas hemma hade eleven fått 

lättare att hantera biologiundervisningen. En lärare berättar också om ateistiska 

elever som håller tillbaka med vad de tycker för att inte riskera betyget i religion. 

Flera lärare talar om hur religionskritik och fördomar kommer till uttryck i 

klassrummet. I materialet beskriver också lärare att elever som talar om sin egen 

tro i skolan nästan uteslutande är frikyrkliga eller muslimer men att det inte är så 

ovanligt. En lärare pratar om hur hen brukar ge eleverna i hemuppgift att prata 

om religion med en släkting för att underlätta att sedan tala om det i skolan.    

  

“Det flesta eleverna vill inte prata om religion, många bryr sig nog inte så 

mycket. Sen finns det en grupp elever som definitivt har starka åsikter men håller 

tillbaka de för att få bättre betyg. Skolan upplevs kanske inte alltid så tillåtande. 

Jag har haft en del elever från sekter, frireligiösa grupper eller som är muslimer. 

De brukar vara mycket mer villiga att diskutera religion.”  

 

4.2. Analys  
Kittelmann Flensner menar att det finns en sekularistisk diskurs i svensk 

religionsundervisning. Applicerar man den teorin på mina resultat så kan man se 

flera tecken på att det stämmer men också en del motstridigheter. I min teoridel 

presenteras sex utvalda aspekter av den sekularistiska diskursen, här följer min 

tolkning av hur mina resultat tycks stödja de sex punkterna.  

  

“Den neutrala positionen”, alltså att en icke-religiös position eller till och med en 

ateistisk position framställs som det normala och neutrala är inte något jag kunnat 

finna stöd för i mina intervjuer. Kittelmann Flensner menar dessutom att “den 

neutrala positionen” skulle vara skälet till att få elever positionerade sig som 

troende i klassrummet. Min tolkning utifrån mina resultat är snarare att “den 

neutrala positionen” ligger nära religionsvetenskapen där flera perspektiv 

välkomnas. Detta stärks av hur både religiösa elever och ateister som uttrycker 

sig dogmatiskt ses som problem och hur de intervjuade religionslärarna arbetar 

med att inkludera elevernas perspektiv för att bredda undervisningen. Alltså 

stämmer  

Kittelmann Flensners tes om “mångfald av uppfattningar” väl med tillägget att 

även ateistiska exklusiva sanningsanspråk utifrån ett lärarperspektiv kan ses som 

svåra att hantera.  

  

Den verklighet som Kittelmann Flensner beskriver under “Religionskritik”, att 

icke-troende och ateistiska elever utmålar religiösa som dumma eller mentalt 

störda, finns ett visst stöd för i mitt material. Det tycks dock till stor del kunna 

variera mellan elevgrupper och påverkas av hur väl eleverna känner varandra.  
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När det gäller punkterna “En “kronocentrisk” historiesyn” och “Individualism” 

har jag inte kunnat se särskilt mycket i materialet som talar varken för eller emot. 

De tendenser som finns i materialet talar för att Kittelmann Flensners slutsatser 

stämmer på dessa punkter men det går ej att avgöra utifrån mitt material.       

  

“Religion som privatsak” har varit mitt huvudfokus i arbetet, jag kommer därför 

relatera mina resultat angående detta till både Kittelmann Flensners begrepp och 

till Casanova och Shiners syn på sekularisering. När det gäller aspekter som rör 

huruvida religion är något privat eller inte fann Kittelmann Flensner i sin studie 

att religion i klassrummet definitivt ses som något privat. Hon skriver att hon 

under sina 125 observation bara stött på en elev som själv beskrev sig som 

kristen. Hon nämner också att det förekom att muslimska elever pratade om sig 

själva som muslimer. I mitt material anger lärarna flera situationer där elever talar 

om sig själva utifrån sin religion. En lärare som haft en imamstuderande elev 

berättar om hur andra elever uppskattar den religiösa närvaron och kommer till 

den religiösa eleven för råd. Det finns samtidigt exempel i materialet på 

fientlighet mot religion. Min bild utifrån materialet är att bilden är mer 

komplicerad än vad Kittelmann Flensner ger uttryck för. Religion ses som privat 

av många elever men bland elever med bakgrund i andra länder än Sverige eller i 

frikyrkliga församlingar är det inte en lika självklar norm enligt lärarna i mitt 

material. Här kan därför den sekularistiska diskursen ifrågasättas, gäller den 

verkligen i mångreligiösa klassrum?  

 

I relation till Shiners tredje punkt, samhället och religionens separation, där 

religion blir inåtvänd och missaktad så är min tolkning utifrån materialet likartad 

som för Kittelmann Flensner. Det finns många exempel på missaktning mot 

religion i materialet men en generell inåtvändhet går inte att se. De öppna 

religiösa uttryck som går att hitta i materialet är dock nästan uteslutande 

muslimska, frireligiösa eller elever från små religiösa grupper. Mitt material är 

för litet för att slå fast huruvida det är representativt för skolan i stort. Utifrån det 

jag kunnat se i materialet skulle Kittelmann Flensners sekularistiska diskurs och 

Shiners beskrivning av en sekularisering stämma väl in på en stor del av eleverna 

med en kristen tro. De eleverna med bakgrund inom Svenska kyrkan passar väl in 

men flera andra grupper i materialet gör det inte.  

  

Casanova menar att religion kan ta plats i offentligheten på tre olika sätt. För det 

första som försvarare av medborgerliga fri- och rättigheter, något jag inte kunnat 

se i mitt material. För det andra för att fylla upp en eventuell brist på etiska och 

moraliska överväganden i det sekulära samhället. Ett tydligt exempel på detta i 

mitt material är de eleverna som gick till den imamstuderande eleven för råd. Det 

tredje sättet religionen kan ta plats i offentligheten som Casanova framhåller är 

när religionen försvarar traditionella värden från staten. I en skolkontext är detta 

svårt att applicera men de exempel som finns i materialet på att elever håller 

tillbaka åsikter eller religiösa uppfattningar för att inte riskera sämre betyg. Detta 
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pekar mot att religion inte får tar plats i klassrummet på sätt som faller utanför de 

kriterier Casanova talar om. Casanova kan dock bara delvis förklara de uttryck för 

offentlig religion jag funnit i mitt material. Mer intressant är det i materialet som 

faller utanför de tre möjligheter för religion att ta plats i offentligheten. 

Framförallt de svar som återfinns i subgruppen Problem med privata samtal om 

religion. Det är tydligt att många av de uttryck religion tar sig i klassrummet och 

som inte faller inom Casanovas tre möjligheter ses på som problematiska och 

besvärliga. Att elever pratar om sin egna tro och ser den som sann ses som något 

som både försvårar undervisningen och måste motverkas.  

 

 

Jag har även analyserat mitt material utifrån de didaktiska frågorna Hartman 

presenterar (Löfstedt, 2011 s. 20–23). När det gäller selektionsfrågan, vad 

undervisningen ska innehålla, så är det flera lärare som menar att läroplanen och 

tiden de har till sitt förfogande begränsar deras möjligheter att göra det urval de 

anser bäst i förhållande till elevperspektivet. Det är tydligt att lärarna i mitt 

material tänker mycket kring legitimitetsfrågan i förhållande till selektionsfrågan. 

De accepterar att läroplanen innebär att ett visst stoff måste finnas men reflekterar 

en hel del kring hur de kan frigöra tid från de momenten och använda dem till att 

motverka fördomar, bygga tolerans och erbjuda motbilder till den syn vissa elever 

kan ge uttryck för. När det gäller främjandet av personliga samtal om religion i 

klassrummet är kommunikationsfrågan och elevperspektivet mest centrala. 

Religionslärarna i mitt material använder ett brett spektrum av metoder för att 

stimulera personliga samtal om religion. Att försöka engagera klassen i 

diskussioner är ett vanligt sätt, att ta utgångspunkt i sig själv eller elevernas egna 

liv är en vanlig metod för att försöka öppna upp klassen. 

  

En lärare i mitt material använder en metod som skulle kunna vara fruktbar för att 

stimulera personliga samtal om religion i klassrummet. Eleverna fick i 

hemuppgift att prata med en vuxen om hur de såg på religion och tro. På så sätt 

kunde elever som inte talat eller tänkt särskilt mycket kring religion börja den 

processen i den privata sfären där personliga samtal om religion är mer 

accepterade även i sekulära kontexter. Eleverna fick sedan prata i mindre grupper 

om hemuppgiften och på så sätt kunde de personliga samtalen om religion lyftas 

in i klassrummet. En liknande metod som också användes gick ut på att eleverna 

fick skriva kort om sitt egna förhållningssätt till religion och lämna in till läraren. 

Läraren får här värdefull information kring för vem hen undervisar vilket 

underlättar de didaktiska valen i förhållande till elevperspektivet och dessutom 

övar sig eleverna i att kommunicera sina tankar om religion i en semi-privat 

kontext vilket kan underlätta framtida mer offentliga uttryck. Personliga samtal 

om religion i klassrummet kan liknas med de deliberativa samtal Helmersson 

(2012) beskriver, där respekt för den andre är en grundläggande förutsättning och 

samtalen kan bygga tolerans. Jag har under arbetets gång använt begreppet 

Religionssamtal för att referera till den här typen av personliga samtal om 
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religion. Religionssamtal utgör idealbilden av hur Personliga samtal om religion i 

klassrummet ska bedrivas med respekt för den andre. 

 

 En aspekt som rör elevperspektivet som återfinns i materialet är hur väl eleverna 

känner varandra och hur väl de känner sin lärare. Att ha personliga samtal om 

religion i klassrummet blir betydligt lättare om eleverna känner och respekterar 

varandra och om de känner och har förtroende för läraren. Den lärare som vill 

främja personliga samtal om religion i klassrummet bör därför försöka utforma 

undervisningen på ett sådant sätt att ni lär känna varandra längs vägen. På så sätt 

kan också en del av de problem med personliga samtal om religion som lärarna i 

materialet ger uttryck för begränsas. Risken att kränka en troende elev, att troende 

elever missionerar eller att religionskritiska elever uttrycker sig nedsättande är de 

problem som främst identifierats i materialet. Min bild är att alla dessa kan 

förebyggas och begränsas genom att ta elevperspektivet på allvar.      

  

4.3. Slutsatser  
Finns det uttryck eller exempel på vad Kittelman Flensner kallar en sekularistisk 

diskurs i lärarnas erfarenheter av religionsundervisning? 

Jag har i mitt material kunnat finna stöd för att några aspekter av den 

sekularistiska diskursen men vissa kan ifrågasättas. Punkterna “Religionskritik” 

och “Mångfald av uppfattningar” är aspekter som tydligast går att belägga. 

Lärarna försöker dock motverka den mer konfrontativa religionskritiken. Lärarna 

i materialet arbetar tydligt för att främja flera perspektiv samtidigt som de vill 

motverka uttalanden med absoluta sanningsanspråk. Både i de fall de är religiöst 

motiverad och när de kommer i form av religionskritik.  

 

 

“Den neutrala positionen” som en icke-religiös eller ateistisk position är inte 

något som lärarna ger uttryck för i materialet. Deras uppfattning av den neutrala 

position läraren ska ha ligger närmare den religionsvetenskapliga som förvisso är 

ickereligiös men inte religionskritisk. Det finns också en tydlig vilja att agera 

motbild till mediabilder och fördomar vilket inte kan anses vara ett neutralt 

förhållningssätt. 

  

Hur förhåller sig lärarna till denna diskurs, särskilt uppfattningen om religion 

som en privatsak? 

Gällande “Religion som privatsak” så är min bild att Kittelmann Flensner varit 

för generell i sin beskrivning av fenomenet. I mitt material framträder en mer 

komplicerad bild. Religion uppfattas av många elever som privat och det finns 

elever som aktivt döljer sin tro. Samtidigt ger de intervjuade lärarna många 

exempel på elever som talar öppet om sin tro, främst elever med andra religiösa 

bakgrunder än den lutherskt kristna. Slutsatsen utifrån mitt material är att religion 
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ses som strikt som en privatsak av de elever som kommer ifrån den kristna 

mittfåran i Sverige. Elever med bakgrund i frikyrkan, muslimska församlingar 

eller sekter beskrivs betydligt oftare är öppna med sin religion i klassrummet. 

Lärarnas förhållningssätt när det gäller “Religion som privatsak” är en aning 

tvetydigt. Eleverna uppmuntras att tala om sin egna tro och lärarna använder 

många olika metoder för att främja personliga samtal om religion i klassrummet. 

Samtidigt beskrivs elever som uttrycker religiösa åsikter utanför den kristna 

mittfåran ofta som problem. Flera lärare menar att de missionerar och försöker 

motverka att just de eleverna får prata för mycket om sin religion.       

  

Vilka didaktiska överväganden gör lärarna för att främja elevers samtal om 

personlig tro? 

En av de mest grundläggande insikterna jag funnit i materialet är vikten av att 

lära känna sina elever. För att kunna göra didaktiska överväganden kring Vem? så 

är det en grundläggande förutsättning. Religion är dessutom ett känsligt, hos 

många privat, ämne och vill en lärare att eleverna ska prata utifrån deras egna 

världsåskådningar krävs riktade insatser för att klassen ska vara klara av att föra 

religionssamtal präglade av respekt snarare än den typ av personliga samtal om 

religion som flera lärare beskriver som problem. Att låta eleverna skriva en 

kortare text om sin egna syn på religion eller att använda ge eleverna i uppgift att 

föra ett personligt samtal om religion i den privata sfären nämns som exempel på 

hur en lärare kan göra för att skapa bättre förutsättningar för religionssamtal 

genom att lära känna sin klass.   

  

Flera lärare pratar också om vikten av att prata om sina egna erfarenheter och låta 

eleverna känna sin lärare bättre. Det öppnar också upp för att elever bygger på 

och berättar om egna erfarenheter eller tankar som relaterar till undervisningen. 

Ett öppet och tillåtande klassrumsklimat gör enligt en lärare stor skillnad. En del 

av det tillåtande klassrumsklimatet är att en tolerans och respekt finns i klassen. 

Det här betonar alla respondenterna som en viktig del av religionsläraruppdraget. 

Utan respekt och tolerans ser ett par lärare risken för kränkningar som stor och 

dessutom kan man tänka sig att många elever inte törs uttala sig om deras syn på 

tro inte respekteras.  

  

Ett område flera lärare betonar är selektionsfrågan och elevperspektivet, vad och 

vem. De menar att eftersom kursplanen innehåller så pass mycket stoff måste 

läraren göra aktiva val. Vill man främja personliga samtal om religion krävs det 

att man tar hänsyn till vilka gruppen är i hur man väljer vad som ska bli fokus för 

undervisningen. En lärare betonar vikten av att välja ut det som är intressant och 

relevant för eleverna om man vill att de ska vara aktiva på lektionerna. Den 

didaktiska frågan Varför? framstår bitvis som sekundär till de andra didaktiska 

frågorna. Att genom selektionsfrågan och elevperspektivet överbrygga den 

sekularistiska diskursen och synen hos visa elever på religion som något privat 

ses i flera fall som överordnat.  
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Kapitel 5 Diskussion  
I denna del diskuteras hur väl de teorier och metod jag arbetat med har fungerat, 

dess fördelar och nackdelar. Dessutom hur mina resultat förhåller sig till tidigare 

forskning, huruvida jag kunnat bidra till fältet samt några uppslag för uppföljande 

studier. Sist återfinns också förslag i punktform för religionskunskapslärare som 

vill främja religionssamtal.   

  

    

5.1. Teoretisk reflektion  
De teorier jag använt i mitt arbete är Shiner (1966) och Casanovas (1994) teorier 

kring sekularisering samt Kittelmann Flensners (2015) begrepp “Sekularistisk 

diskurs” och Hartmans (2011) beskrivning av de didaktiska frågorna. Kittelmann 

Flensners teori och begrepp har varit centrala i arbetet och har hjälp mig i att 

analysera huruvida en sekularistisk diskurs finns och hur den artar sig. Jag har i 

min analys sett ett visst behov att anpassa Kittelmann Flensners teori främst 

avseende “Religion som privatsak” där hon kan ha i för hög grad bortsett från 

elever med annan bakgrund än sekulär eller lutherskt kristen bakgrund och hur 

diskursen påverkas när de är i högre grad representerade i klassrummet.  

  

Jag har även haft god nytta av Hartman i att analysera de didaktiska metoder 

lärarna i studien använder sig av och i att dra slutsatser om hur lärare kan främja 

personliga samtal om religion. Casanova har haft ett visst värde som motpol till 

Shiner och Kittelmann Flensner och i att förklara valda aspekter av de personliga 

samtal om religion som finns i mitt material. Shiner finner jag dock så här i 

efterhand som en aning överflödig och kanske hade jag haft större nytta av flera 

didaktiska teorier eller ett perspektiv mer olikt Kittelmann Flensners.  

  

5.2. Metodisk reflektion  
Jag har använt mig av systematisk textkondencering, STC, i mitt arbete. Den stora 

fördelen är med den metoden är att den är väl beskriven i litteraturen och följer 

tydliga steg. Den har också tillsammans med mjukvaran OpenCode bidragit till 

att jag kunnat sortera materialet på ett sätt som gör det sökbart och därmed lättare 

att hitta enskilda textenheter men också se till större helheter utifrån de koder och 

kategorier materialet delas in i. En nackdel med STC som metod är att den kräver 

att jag lyckas förmedla hur min process sett ut på ett transparent och begripligt 

sätt. Svårigheten ligger inte bara i klarheten utan också i arbetets omfattning. Det 

är helt enkelt inte möjligt att inom en C-uppsats beskriva processen på den 

detaljnivå jag skulle önska. Min ursprungliga tanke var att arbeta mer induktivt 

men under arbetets gång och i mötet med tidigare forskning och teorier blev det 

tydligt att min forskningsansats blev stegvis mer abduktiv.   

  

Utifrån mina validitetskriterier tror jag att STC var ett lyckat val eftersom det är 

en tydlig systematisk process som är relativt lätt att följa och att beskriva i text 
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vilket underlättar för både transparensen och den kommunikativa validiteten. Att 

mina slutsatser kring hur lärare kan främja personliga samtal om religion 

presenteras i listform bygger på att öka den kommunikativa validiteten (Lindgren 

2014, s.34–35). Just den delen är särskilt riktad till andra religionslärare som 

eventuellt inte skulle haft tid eller möjlighet att ta del av slutsatserna om de var 

redovisade i samma akademiska form som resten av uppsatsen. Jag är även nöjd 

med hur STC bidrog till att ge en god förståelse av ämnet även om det är en 

process som tar för mycket tid för att hinna gå igenom ett mer omfattande 

material. Detta medför att jag inte med allt för stor säkerhet kan säga att mina 

resultat stämmer, de är för svagt underbyggda och uppföljande intervjuer, 

observationer eller dataanalyser skulle krävas för att bekräfta resultaten. Det sista 

trovärdighetskriteriet angående att jämföra kodningens beståndsdelar med 

helheten är inbyggt i min metod. Rekontextualisering är en del av STC och de 

omgångar jag bearbetat texten bidrar också till att processen varit iterativ på ett 

sätt som stärker trovärdigheten (Malterud 2011, s. 127–128).   

  

5.3. Empirisk reflektion   
Mina resultat går framförallt att jämföra med Kittelmann Flensners (2015) 

resultat. Jag fann i mina resultat samma förhållningssätt till de hon refererar till 

som “mångfald av uppfattningar” där absoluta sanningsanspråk ses som oönskat. 

Jag fann dock inte samma tydliga syn på religion som en privatsak som hon 

hävdar i sitt arbete. Bilden som framträder i mina resultat är mer nyanserad och 

visar att elever med vissa bakgrunder inte verkar se på religion som något privat. 

Betydelsen av skillnaden i resultat ska dock inte överdrivas då mitt material bara 

omfattar fyra intervjuer och det dessutom finns en möjlighet att relativt ovanliga 

fenomen får stort utrymme i en intervju kontra de observationer Kittelmann 

Flensner gjort.   

  

Helmersson (2012) framhöll att deliberativa samtal som metod för att skapa 

tolerans och förståelse. Han pekade dessutom på vikten av att lära känna sina 

elever. I mina resultat framstår just olika typer av samtal som önskvärt och mitt 

material betonar och visar på vikten av att lära känna sina elever. Jonsson (2016) 

diskuterar religionsläraruppdraget och har likartade resonemang som går att finna 

i mina resultat. Jonsson menar förvisso att religionslärarna ligger mellan den 

tidigare kristna positionen och den religionsvetenskapliga medan mina resultat 

pekar på att de ligger nära den religionsvetenskapliga. Skillnaden kan dock bestå 

i att de intervjuade lärarna vill framställa sig mer objektiva än de faktiskt är. 

Jonsson identifierar också ett problem som återkommer i mina resultat, urval och 

tidsaspekten av religionsläraruppdraget. Den beskrivning hon ger av problemet 

stämmer väl överens med mina resultat.   
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5.4. Avslutande reflektioner samt mitt bidrag   

Mitt bidrag består huvudsakligen av två delar. En nyansering av Kittelmann 

Flensners begrepp “sekularistisk diskurs” samt de tips i punktform till 

religionslärare som återfinns nedan. Förhoppningsvis kan de bidra till fler och 

bättre personliga samtal om religion i framtiden. Begreppet religionssamtal kan 

eventuellt också ses som ett bidrag då det är ett begrepp som tillkommit under 

arbetets gång och varit användbart för att skriva om de här frågorna. Uppslag för 

framtida forskning skulle kunna vara att undersöka hur frekvensen och karaktären 

av personliga samtal om religion ser ut i elevgrupper med olika 

religiösa/kulturella sammansättningar ser ut. Huruvida allt för homogena 

elevgrupper en möjlig brist i Kittelmann Flensners arbete. Ett annat uppslag är att 

undersöka hur väl de olika metoderna för att främja personliga samtal om religion 

i klassrummet fungerar och vilka aspekter som är viktigast för att få eleverna att 

öppna upp sig för samtal.   

  

Tips till religionskunskapslärare som vill främja personliga samtal om religion:   

● Lär känna din klass. Religion ses ofta som något privat, vill du få igång 

personliga samtal om religion måste läraren och klassen känna varandra. En 

metod är att ge eleverna en kort skrivuppgift där de får skriva om hur de förhåller 

sig till religion. På så sätt får de öva sig i att uttrycka sig och du får samtidigt 

värdefull information om vilka de är vilket kan hjälpa dig att göra goda 

didaktiska val.  

● Använd den privata sfären som språngbräda. Religion anses av många inte 

tillhöra det offentliga samtalet. Därför kan det vara smart att börja processen mot 

religionssamtal i klassrummet med att låta eleverna prata om religion i en privat 

eller semi-privat sfär. En metod är att ge eleverna i hemuppgift att prata om 

religion med en vuxen de känner och sedan be dem berätta lite om de samtalen i 

text eller i smågrupper. Den typen av skrivuppgift som beskrivs i föregående 

punkt kan ses som ett semi-privat alternativ.  

● Relatera till egna erfarenheter och elevernas liv. Om du känner din klass väl kan 

du engagera dem genom att relatera frågor till deras egna liv. Genom att relatera 

till egna erfarenheter skapar du både intressen och låter eleverna lära känna dig 

bättre vilket i sin tur kan ge ett större förtroende som i sin tur underlättar 

personliga samtal om religion. 

● Gör ett aktivt urval baserat på vilka eleverna är. Kursplanen är ganska kraftigt 

styrande i religionsämnet men se till att anpassa innehållet utifrån elevgruppen. 

Hur mycket eleverna lär sig styrs inte bara av hur mycket du hinner med utan 

också hur intresserade de är och hur relevant innehållet är för just dem.   

● Respekt och tolerans. I nästan varje klass finns både personer med stark tro och 

övertygade ateister. Det är därför extra viktigt att eleverna lär sig att tala om 

religion på ett respektfullt sätt. Var därför tydlig med vad som gäller vid 

diskussionsmoment. På så sätt kan du förebygga konflikter och kränkningar som 

annars lätt kan uppkomma.    
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Sammanfattning  
2015 kom Karin Kittlemann Flensner ut med en uppmärksammad avhandling där 

hon påstod att det finns en sekularistisk diskurs i svensk religionsundervisning.  

Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur religionslärare i Sverige 

förhåller sig till en eventuell sekularistisk diskurs i sin undervisning. Dessutom att 

undersöka hur religionslärarna arbetar för att främja personliga samtal om religion 

i klassrummet i ett samhälle där religion ofta ses som något privat. De 

frågeställningar jag arbetat utifrån är: 

 

- Finns det uttryck eller exempel på vad Kittelman Flensner kallar en sekularistisk 

diskurs i lärarnas erfarenheter av religionsundervisning? 

-Hur förhåller sig lärarna till denna diskurs, särskilt uppfattningen om religion 

som en privatsak?  

-Vilka didaktiska överväganden gör lärarna för att främja elevers samtal om 

personlig tro? 

 

För att besvara dessa frågeställningar har jag gått igenom fyra transkriberade 

intervjuer med religionskunskapslärare som arbetar på svenska gymnasieskolor. 

Jag har använt mig av Kirsti Malteruds metod systematisk textkondensering samt 

mjukvaran OpenCode för att systematisera materialet. Resultatet av den 

systematiska textkondenseringen består av fem analystexter med tillhörande 

kondensat. Dessa innefattade rubrikerna; Läraruppdraget, Metod/Didaktik, 

Möjligheter med personliga samtal om religion, Problem med personliga samtal 

om religion samt Religion som privatsak. Dessa analyserades sedan i relation till 

Kittelmann Flensners syn på den sekularistiska diskursen, Shiner och Casanovas 

syn på sekularisering och Hartmans framställning av de didaktiska frågorna. 

Mina slutsatser är att Casanova delvis kan användas för att förklara de personliga 

samtal om religion som sker i skolan men framförallt att Kittelmann Flensners 

beskrivning av synen på personliga samtal om religion i skolan behöver 

nyanseras. Elever med bakgrund i sekter, frikyrkan eller muslimska församlingar 

beskrivs inte som om de behandlar religion som något strikt privat. Jag fann 

också ett antal metoder lärare kan använda för att främja personliga samtal om 

religion i klassrummet som har gott stöd i de didaktiska frågorna. Huvuddragen 

för dessa är att lära känna dina elever, utforma moment som utgör en brygga 

mellan religion som privatsak och religion i klassrummet samt metoder för att 

skapa intresse bland eleverna. Ett mål utöver att undersöka de här frågorna var att 

ta fram några konkreta tips religionskunskapslärare som vill främja 

religionssamtal kan använda. Dessa återfinns i 5.4 Avslutande reflektioner samt 

mitt bidrag.   

 

 



30  

Referenser  
Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder (1. uppl. ed.). 

Malmö: Liber.  

  

Berger, P. (2002). Secularization and Sacrelization. I L. Woodhead (red). 

Religions in the modern world: Traditions and transformations. London: 

Routledge. (Min översättning)  

  

 Casanova, J. (1994). Public religions in the modern world. Chicago: University 

of Chicago Press.  

 

Furseth, I., & Repstad, P. (2006). An introduction to the sociology of religion: 

Classical and contemporary perspectives. Burlington, VT;Aldershot, England: 

Ashgate. 

  

Hartman, S. (2011). Perspektiv på skolans religionsundervisning I M, Löfstedt. 

(Red.), Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. uppl. edn, 

Studentlitteratur, Lund s. 19–35. 

  

Helmersson, E. 2012. Religionsdidaktiska metoder, Linköpings universitet. 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande   

  

Hjerm, M. Lindgren, S. & Nilsson, M. (2014). Introduktion till 

samhällsvetenskaplig analys (2 uppl. ed.). Malmö: Gleerup.  

  

Jonsson, L. (2016). Mellan tradition och förnyelse: Utmaningar i 

religionsläraruppdraget Mälardalens högskola, Utbildningsvetenskap och 

Matematik, & Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. 

 

Kittelmann Flensner, K. (2015). Religious education in contemporary pluralistic 

Sweden, Göteborgs universitet. Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 

& Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning  

  

Kvale, S & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2. uppl. 

ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Malterud, K. (2014). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: En introduktion 

(3. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur.  

  

Osbeck, C. (2009). Religionskunskapslärare I Schüllerqvist, B. & Osbeck, C. 

Ämnesdidaktiska insikter och strategier: Berättelser från gymnasielärare i 

samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. Karlstad: Karlstad 

University Press. s. 157-205.  



31  

Shiner, L. (1967). The Concept of Secularization in Empirical Research. Journal 

for the Scientific Study of Religion,6(2), 207-220. doi:10.2307/1384047  

  

  

Digitala källor:  
Skolverket. (2016) Läroplan – Gymnasieskolan. Hämtad: 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fsk

olbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 [2018-01-

14] 

 

Skolverket. (2016). Religionskunskap. Hämtad https://www.skolverket.se/laroplaner-

amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap/subjecttopdf.pdf?subjectC

ode=GRGRREL01&tos=gr&typeOfDoc=pdf [2018-01-14] 

 

 

 

Svenska kyrkan (2016) Svenska kyrkans medlemsutveckling år 1972–2016. 

Hämtad från: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1626624 [2018-01-

06] 

  

WIN-Gallup (2012) GLOBAL INDEX OF RELIGIOSITY AND ATHEISM. 

Hämtad från: http://www.wingia.com/web/files/news/14/file/14.pdf [2018-01-06] 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1626624
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1626624


32  

Bilaga 1  

Obs, eftersom jag under arbetet använt begreppet Religionssamtal för att benämna 

personliga samtal om religion i klassrummet så återfinns begreppet  

Religionssamtal i den här skärmdumpen från OpenCode. 

  

  

  

  

  


