
 

Acta Universitatis Upsaliensis 
Studies in Religion and Society 

20 
  



Personerna på bilden har inte ingått i studien.  
Omslag och foto: Gunnar Staland.



 

 

Med(ie)vetenhet,  
motstånd och engagemang 

Gymnasieungdomars tal om och  
erfarenheter av religion  

Anna Wrammert 



Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Humanistiska teatern,
Thunbergsvägen 3c, Uppsala, Friday, 17 September 2021 at 14:00 for the degree of Doctor
of Philosophy (Faculty of Theology). The examination will be conducted in Swedish. Faculty
examiner: Professor Marie von der Lippe (Universitetet i Bergen).

Abstract
Wrammert, A. 2021. Med(ie)vetenhet, motstånd och engagemang. Gymnasieungdomars tal
om och erfarenheter av religion. Studies in Religion and Society 20. 244 pp. Uppsala: Acta
Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-513-1234-7.

Media and school constitute the two contexts where young people in contemporary, secularized
Sweden most frequently encounter religion. The aim of this study is to explore how upper
secondary students talk about their experiences of encounters with religion in various media and
other social settings. In addition, the aim is to discuss what implications the results of the study
have for the school subject Religious Education (RE). The study was conducted at three different
schools and in three different municipalities in Sweden, using a qualitative abductive approach.
Data was gained through text writing, focus groups and individual interviews. Students from
various ethnic, religious and cultural backgrounds participated in the study, as well as from both
vocational and preparatory programs. The material was analyzed through constructive thematic
coding analysis (CTA) and by using theoretical perspectives concerning the interplay between
agency and religious literacy. The results show how students described encounters with different
aspects of religion in both the media, school settings and together with family and friends as
common. Students expressed both engagement and ambivalence towards talking about religion
with each other and others. The most noticeable result was an awareness of, and a strong
critique towards, stereotyped and simplified depictions of religion in particularly established
news media, films and TV series. Encounters with religion on social media platforms included
both negative (e.g., fake news and hate) and positive (e.g., a higher degree of representation and
inside knowledge) experiences. Theoretically, the findings suggest that agency as resistance,
empowerment, awareness and engagement was visible in the students’ talk. This applies to an
understanding of functional, cultural and critical religious literacy as agency. The results also
indicate that social relations, such as media, friends and family and different cultural values,
such as tolerance, autonomy and a critical stance towards religion, constitute possibilities as well
as limitations concerning the students’ agency and talk about religion. The author argues that
the study provides new empirical knowledge about young people and religion in contemporary
pluralistic Sweden as well as developed theoretical understandings of the concept religious
literacy.
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1. Inledning  

  
 

Sanna: Jag läste senast om religion precis innan lektionen då jag satt och 
kollade igenom Twitter där det kom upp ett inlägg om politisk religion. 

Tariq: Jag brukar se saker som handlar om religion varje dag i alla typer av 
medier. 
 
Sarah: Det var i helgen när jag lyssnade på en podcast som tog upp frågan 
om de var troende/tillhörde någon religion eller inte. Bland annat uppkom 
frågan om livet efter döden och vad personerna tänkte och tyckte angående 
detta.  

Meja: På Snapchat med en kompis. Hon pratar mycket om hur det är i andra 
länder jämfört med här.  

Emil: Läste om det idag i Aftonbladet om diskussionen om att bada i burkini. 
Att det kan vara av religiösa skäl, personliga skäl, att man vill dölja sin kropp 
eller att det kan vara för att ens föräldrar tvingar en. 
 
 
 

 
I citaten ovan beskriver några av studiens deltagare var och när de senast kom 
i kontakt med frågor som rör religion i medier. De intervjuade ungdomarna 
tillhör Generation Z eller Digital Natives 1, den första generationen som fötts 
in i det digitala mediesamhället (Dijk, 2012, s. 221). Digitala och sociala me-
dier utgör för dessa unga en viktig social kontext och källa till information och 
kunskap. Samtidigt är användningen av icke-redaktionellt innehåll på internet 
en svår och komplex fråga att hantera utifrån ett källkritiskt perspektiv (Clark 
& Marchi, 2017; Nygren, Brounéus, & Svensson, 2019; Wikforss, 2020).  
                               
1 Generation Z betecknar generationen födda mellan 1996 och 2010. Digital Natives (sv. digi-
tala infödingar) syftar till att beskriva hur individer födda efter 1990 vuxit upp med digital 
teknologi. För att betona hur de intervjuade ungdomarnas relation till digitala medier och in-
ternet skiljer sig från tidigare generationers förhållande till digitala medier och internet, väljer 
jag i denna avhandling att använda beteckningen generation Z. Användningen ska dock för-
stås som just en beteckning, inte som ett analytiskt begrepp.   
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Vid sidan av medier, är skolan den vanligaste arenan där svenska ungdomar 
i dag kommer i kontakt med frågor som rör religion (Klingenberg & Sjöborg, 
2015; Löfstedt & Sjöborg, 2019). I ämnet religionskunskap lär sig grundskole- 
och gymnasieelever om religiösa och icke-religiösa livsåskådningar tillsam-
mans med klasskamrater och lärare med liknande, eller helt annan, kulturell, 
religiös och etnisk bakgrund.2 Sekularisering, digitalisering och globalisering 
är samhällstendenser som såväl den svenska skolan som undervisning i ämnet 
religionskunskap ligger inbäddad i och på olika sätt behöver förhålla sig till 
(se vidare kapitel 2).  

Tidigare nordiska studier inom religionssociologi och religionsdidaktik har 
uppmärksammat hur kulturella normer och värderingar3 påverkar ungas attity-
der till, tal om och förståelse för religion (Kittelmann Flensner, 2015; Sjöborg, 
2015; von Brömssen, 2003; von der Lippe, 2011b), samt hur unga som själva 
benämner sig som religiösa respektive troende uttrycker möjligheter och be-
gränsningar när det kommer till att tala om religion i en svensk skolkontext 
(Holmqvist Lidh, 2016; Zackariasson, 2014). Andra studier har visat hur me-
dialiserad religion4 reproduceras i olika offentliga kontexter och sammanhang, 
som till exempel i klassrummet (Toft & Broberg, 2018) men också hur elever 
och ungdomar uttrycker kritik mot nämnda mediebilder, särskilt när det gäller 
framställningen av islam (Toft, 2018).  

Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i hur ett antal gymnasieungdo-
mar på tre olika skolor i Mälardalen reflekterar över sina erfarenheter av re-
ligion i medier, skola, hemma och tillsammans med vänner på fritiden. Ung-
domarna går på skolor präglade av religiös och etnisk mångfald och särskilt 
fokus riktas mot relationen mellan ungdomarnas erfarenheter och de specifika 
sociala och kulturella kontexterna. Att till fullo kartlägga var och med vem 
unga i dag kommer i kontakt med, möter eller samtalar om frågor som rör 
religion är en omöjlig uppgift. En ambition med denna studie är däremot att 
med hjälp av intervjuer försöka förstå hur ungdomarna, tillsammans och i 
grupp, reflekterar kring erfarenheter av religion i och utanför medier.  

Att individer, enskilt eller i grupp, påverkas av samhället är i denna studie 
en självklar utgångspunkt, men lika centralt är en öppenhet inför att strukturer 
ständigt utmanas, motarbetas, ifrågasätts och sätts ur spel (Giddens, 1984). I 
denna avhandling är det inte strukturen som analyseras, utan aktörerna och 
deras handlingar (Pettersson & Leis-Peters, 2015, s. 23). Samtidigt studeras 
olika aspekter av ungdomarnas aktörskap mot bakgrund av sociala relationer, 
alltså var och tillsammans med vem, och strukturella faktorer, alltså domine-
rande sätt att tala om eller framställa religion i Sverige i dag. De sociala relat-
ionerna och strukturella faktorerna analyseras dock alltid med utgångspunkt i 
                               
2 För en beskrivning av hur jag använder kulturell, etnisk och religiös, se avsnitt 1.1.3. 
3 Kulturella normer och värderingar används här för att beskriva de föreställningar och ideal 
som medlemmar i en viss grupp delar och förväntas följa (Giddens, 1984). 
4 För en beskrivning av hur jag förstår använder medialisering av religion i denna studie, se 
avsnitt 2.1.2. 
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hur strukturerna aktualiseras i ungdomarnas tal.5 Min ambition är att avhand-
lingens resultat, analys och diskussion kan hjälpa till att lägga ännu en relig-
ionssociologisk pusselbit i försöket att förstå en komplex och ständigt förän-
derlig värld – liksom det eviga samspelet mellan aktörskap och struktur6 på 
individnivå (Mills, 1985).  

Jag delar sociologen Dorothy Smiths uppfattning att för att överhuvudtaget 
kunna säga något om samhället behöver forskare vända sig till de individer 
som befolkar det (Smith, 2005). ”It has to be a sociology for people” skriver 
Smith och betonar vidare att den forskning vi bedriver alltid måste ha de stu-
derade individerna i åtanke – det är för dem vi i slutändan utför våra studier 
(Smith, 2005, s. 1). Avhandlingens tänkta läsare är forskare inom religionsso-
ciologi och didaktik men avhandlingen skrivs lika mycket för lärare i relig-
ionskunskap och i förlängningen även för ungdomarna själva. Min förhopp-
ning är att studiens resultat kan bidra till en fortsatt diskussion kring ungas 
lärande om religion både i och utanför skolan.  

Studiens fokus på ungas erfarenheter av religion i medie- och skolkontexter 
blir religionssociologiskt intressant eftersom jag undersöker var, hur och med 
vem ungdomar i dag kommer i kontakt med frågor som rör religion i ett sam-
hälle präglat av förändring. Det är också ett didaktiskt relevant område för 
ämnet religionskunskap, inte minst i relation till den didaktiska frågan för 
vem? (se avsnitt 2.3.2). De två forskningsfälten religionssociologi och relig-
ionsdidaktik gör avhandlingen tvärvetenskaplig till sin karaktär.  

1.1 Begreppsdefinitioner 

1.1.1 Religion i denna studie 
I studiens empiriska material uttrycks olika sätt att konstruera religion (se av-
snitt 6.1). Enligt en konstruktionistisk definition utgör de enskilda individer-
nas tolkningar av vad religion är en viktig epistemologisk grundtanke, så 
också i denna avhandling (Hjelm 2014). Samtidigt är en central utgångspunkt 
att religion inte kan studeras utanför ett visst socialt (Jarnkvist & Klingenberg, 
2019) eller kulturellt (von Brömssen, 2003, s. 64) sammanhang. Religion som 
begrepp eller fenomen blir utifrån detta perspektiv komplext och svårdefinie-

                               
5 I denna studie står sociala relationer för den interaktion som sker mellan samspelande aktörer 
och inte för förhållandet mellan aktörer och sociala institutioner. Däremot betraktar jag, på ett 
övergripande plan, sociala relationer som en del av sociala strukturer. För utförligare definition 
av sociala relationer och sociala strukturer, se (Brante, Andersen, & Korsnes, 2001). 
6 För en beskrivning av begreppen aktörskap och struktur samt hur jag använder dem i denna 
studie, se avsnitt 4.2. 
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rat och det finns ingen allmängiltig mall för vad religion är eller inte är. Plat-
sens betydelse för vad religion är eller blir sammanfattas på följande vis av 
sociologen James Beckford: 

“From a social scientific point of view, it would be better to abandon the search 
for and the assumption that there are, generic qualities of religion and, instead, 
to analyze the various situations in which religious meaning or significance is 
constructed, attributed or challenged”. (Beckford, 2003, s. 16) 

Betoningen på förändring tillsammans med en problematisering av vad det 
innebär att vara religiös får viktiga epistemologiska och metodologiska kon-
sekvenser vid forskning som studerar konstruktioner om eller förhållningssätt 
till religion, så även i denna studie. I stället för att via kvantitativa studier för-
söka mäta huruvida människor tror på gud eller deltar i gudstjänster har den 
religionssociologiska forskningen allt mer kommit att fokusera på hur religion 
görs och levs. Som hjälp i ambitionen att utforska religion i nya kontexter och 
sammanhang används ibland perspektivet levd religion (McGuire, 2008). Så-
väl levd religion som ovan nämnda konstruktionistiska ansats utmanar och 
problematiserar en essentialistisk religionsförståelse. Enligt den senare defi-
nieras religion av en eller flera karaktärsegenskaper (Hylén, 2012, s. 107). Re-
ligion har då en essens innehållande vissa egenskaper, som exempelvis nega-
tiv, positiv eller som lika med tro på en högre makt. Levd religion riktar i 
stället fokus mot att studera hur religiositet kommer till uttryck i den indivi-
duella religiösa praktiken (Plank & Enstedt, 2018) och öppnar upp för nya sätt 
att förstå händelser och fenomen som tidigare verkat motsägelsefulla. Per-
spektivet flyttar fokus mot det levda i stället för att tala om religion som enbart 
”tro” eller som lika med traditionella institutioner och dogmer, och nyanserar 
därmed förståelsen av religion (Plank & Enstedt, 2018, s. 9).7 Andra sätt att 
röra sig från en snäv och icke-inkluderande religionsdefinition och mot hur 
religion och tro kommer till uttryck i människors vardagsliv är att använda 
ordet religiositet (Jarnkvist & Klingenberg, 2019, s. 14), livsåskådning (eng. 
worldview) (Shaw, 2019) eller livstolkning (Risenfors, 2011). De senare öpp-
nar upp för personliga tolkningar och erfarenheter, liksom för möjligheten att 
inkludera även icke-religiösa livstolkningar och perspektiv inom ramen för 
exempelvis religionskunskapsämnet (Shaw, 2019, s. 16). Begreppet fuzzy fi-
delity används ibland som begrepp i studiet av individer och grupper, framför 
allt europeiska, som inte är religiösa men inte heller helt saknar religiös till-
hörighet (Voas, 2008).  

Genomgående i denna studie är förståelsen av religion som en bred och 
öppen kategori. Epistemologiskt betraktar jag vare sig religion (Beckford, 

                               
7 Svårigheten med användningen av en västerländsk kategorisering av religion, uppstår i mö-
tet med andra sätt att förstå det som i väst benämns som religion. Hylén menar att forskningen 
av denna anledning, inte enbart bör utgå från en essentialistisk och västerländsk förståelse av 
religion (Hylén, 2012, s. 110). Se vidare avsnitt 2.3.1 om ämnet religionskunskap. 
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2003) eller kunskap (Säljö, 2015) som något på förhand givet och har försökt 
förhålla mig öppen inför hur religion konstrueras av ungdomarna – utan att 
för den skulle utelämna själva ordet religion. Däremot handlar studien framför 
allt om upplevda erfarenheter av hur religionerna kristendom och islam, ju-
dendom och buddhism framställs i medier och diskuteras i övriga sociala sam-
manhang. Fokus på ovan nämnda religioner grundar sig i att det var dem som 
ungdomarna främst refererade till och ville diskutera i intervjusituationerna. 
Med detta sagt refereras religion i denna studie på flera sätt utifrån en väster-
ländsk förståelse för begreppet. Samtidigt, som kommer att presenteras längre 
fram, utmanas förståelsen för religion som en avgränsad kategori av ungdo-
marna själva (se avsnitt 6.1). Det som händer och görs av ungdomarna när de 
talar om, tolkar och förstår religion, går ofta utöver en essentialistisk relig-
ionsförståelse. Hos ungdomarna i föreliggande avhandling uttrycks variat-
ioner i tolkning och utövning, både i relation till sin egen och andras religion 
(jfr Nilsson, 2018). De teman som är framträdande i ungdomarnas tal är i alla 
händelser kopplade till de abrahamitiska religionerna, oavsett om det handlar 
om tro eller praktik. Flera av ungdomarna benämner sig själva som tillhö-
rande, utövande eller troende inom någon av dessa tre religioner och samtliga 
går på skolor där islam, kristendom och judendom finns representerade och 
närvarande. Betoningen på förändring, levda erfarenheter samt social och kul-
turell kontext utgör sammanfattningsvis centrala komponenter för hur jag 
epistemologiskt förstår religion. Samtidigt används och refereras begreppet 
religion i denna studie oftast som antingen kristendom, islam, judendom eller 
buddhism. 

1.1.2 Sekularisering, sekulär och sekularistisk 
Teorin om sekularisering handlar om hur religioners ställning i samhället för-
ändras socialt över tid (Lövheim, Axelson, & Axner, 2015, s. 26). Religions-
sociologen José Casanova (1994, s. 15) beskriver sekularisering som tre åt-
skilda dimensioner. Den första dimensionen kallar han för differentiering av 
de sekulära sfärerna, vanligtvis förstådd som statlig, ekonomisk, vetenskaplig 
”frigörelse” från religiösa institutioner 8 och normer, den andra för nedgång i 
religiös tro och utövning och den tredje för religionens privatisering. Att fler 
svenskar i dag väljer att gifta sig borgerligt, att färre döper sina barn och att 
Svenska kyrkan tappar medlemmar i stadig takt är alla samtida uttryck för 
sekularisering i form av en nedgång i religiös tro och utövning – samt uttryck 

                               
8 Institution används i denna studie som ”benämning på de normer och regler som strukturerar 
mänskligt handlande till bestående och återkommande mönster samt som benämning på bestå-
ende och återkommande idéer eller tankemönster” (Pettersson & Leis-Peters, 2015, s. 21). In-
stitutionalisering används för att benämna hur sociala institutioner formas av aktörers regel-
bundna beteendemönster (Brante et al., 2001, s. 133). En institution kan vidare ha betydelse 
på både makro-, meso- och mikro-nivå i form av exempelvis familj, religion, skola, idrott med 
mera (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 43). 
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för hur religion får en mer marginell betydelse och funktion i samhället 
(Furseth & Repstad, 2005, s. 108). Enligt religionssociologen Karel Dob-
belaere kan sekularisering ske på samhällsnivå, organisationsnivå och individ-
nivå (makro, meso, mikro-nivå) men vad som händer inom de olika nivåerna 
behöver nödvändigtvis inte hänga ihop mellan dem (Furseth & Repstad, 2005, 
s. 110). Det innebär exempelvis att bara för att sekularisering i ett land sker på 
samhällsnivå behöver inte religion på individnivå försvinna bland samma 
lands invånare. Av denna anledning har teorin om sekularisering under de sen-
aste decennierna kommit att utmanas och ifrågasättas, inte minst inom det re-
ligionssociologiska forskningsfältet, vilket jag återkommer till längre fram (se 
avsnitt 2.1). Begreppet sekulär används ibland inom den religionssociologiska 
forskningen deskriptivt i betydelsen ickereligiös och profan (Furseth, 2018a).9 
Mot bakgrund av avhandlingens konstruktionistiska epistemologi och de ny-
anser av religion och sekularitet som uttrycks i ungdomarnas tal blir dock be-
nämningen sekulär i denna studie mer komplex än så. Liksom förståelsen för 
och användningen av begreppet religion, anammar jag därför en mer töjbar 
och vid förståelse av sekulär. Med detta sagt förekommer begreppet sekulär 
också i betydelsen icke-religiös – både när ungdomarna själva använder be-
greppet och vid hänvisning till begreppsanvändningen i tidigare forskning. Se-
kularism eller sekularistisk innebär en anti-religiös hållning som strävar efter 
att minska religioners roll, betydelse och inflytande i offentligheten. En seku-
laristisk hållning eller attityd kan exempelvis uttryckas genom påståenden om 
att religion är föråldrat och irrelevant i ett modernt samhälle (Löfstedt & Sjö-
borg 2020, s. 140). I diskussionen om sekularism aktualiseras frågan om re-
ligionskritik, vilken jag också återkommer till längre fram (se avsnitt 2.3.2). 

1.1.3 Mångfald och mångkultur  
I föreliggande studie används begreppen och uttrycken etnisk, religiös och 
kulturell mångfald – samt vid några tillfällen ”mångkulturell”. Att rikta fokus 
mot ungdomar som går på skolor präglade av ”etnisk, religiös och kulturell 
mångfald” (se avsnitt 1.2) betyder att de ungdomar jag intervjuar har olika 
etniska, religiösa och kulturella bakgrunder och går på skolor som har en 
högre andel elever med olika etnisk bakgrund än genomsnittet (se avsnitt 5.2.4 
och 5.2.5). Här blir kulturell mångfald, eller mångkulturalitet ett deskriptivt 
förhållnings- och förfaringssätt för att nå variation i det empiriska materialet. 
Ärendet för studien är alltså inte att utifrån en mångfaldsmedveten pedagogik 
(Wickström, 2011) komma med förslag på undervisningsmetoder för att öka 
interkulturell förståelse. Upptakten till studien, som formulerad i det första 
                               
9 I vissa sammanhang, studier och debatter används termen post-sekulär för att beteckna hur 
religion i dag blivit alltmer synlig och för att förstå religioners nya villkor i samhället (Carlsson 
& Thalén, 2015). Begreppet post-sekulär problematiseras dock av vissa forskare som menar att 
det snarare handlar om att den sekulära världen valt att uppmärksamma religion, snarare än att 
den religiösa situationen i sig har förändrats (Davie, 2014). 
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delsyftet och forskningsfråga 1, är i stället att undersöka hur ett antal ungdo-
mar talar om erfarenheter av religion – och att därefter, med hjälp av begreppet 
religionslitteracitet synliggöra hur aspekter av aktörskap och omkringliggande 
sociala sammanhang och kulturella värderingar aktualiseras i ungdomarnas tal 
(se avsnitt 1.2).  

I Skolverkets beskrivning av ämnet religionskunskap för gymnasiet står 
följande att läsa: ”Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn 
som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors 
olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och 
leva i ett samhälle präglat av mångfald” (Skolverket, 2011b). Skrivningarna 
utgår från de delar av den svenska skolans värdegrund som inkluderar inter-
kulturell förståelse, demokrati och alla människors lika värde (Skolverket, 
2011a). Genom att betona interkulturell förståelse och tolerans blir styrdoku-
menten om mångfald normativa, till skillnad från deskriptiva framskrivningar 
av begreppet där mångfald endast beskrivs (jfr von Brömssen, 2003, s. 95 ff.).  

I kapitel 8 diskuterar jag vilka didaktiska implikationer studiens resultat har 
för ämnet religionskunskap. I denna diskussion anammar jag den svenska sko-
lans övergripande värdegrund om vikten av mångfald och interkulturell för-
ståelse i syfte att förebygga fördomar och negativa attityder samt att verka för 
tolerans mellan grupper och överbrygga kulturella skillnader (Franck & Tha-
lén, 2018, s. 333). I denna del av avhandlingen blir min användning av mång-
fald och mångkultur därför delvis normativ. Med detta sagt hanteras studiens 
empiriska resultat både deskriptivt och normativt.  

1.1.4 Medier 
Det som vi i dagligt tal refererar till som medier handlar ofta om redaktionella 
nyhetsmedier, film- och tv-serier eller om olika typer av sociala medier. Det 
är också dessa mediegenrer jag framför allt syftar på vid användningen av be-
greppet medier i denna studie. Ibland används uttrycket etablerade medier. 
Med det menar jag redaktionella medier som, till skillnad från sociala medier, 
producerar innehåll via journalistiska redaktioner. Exempel på etablerade me-
dier är exempelvis dagstidningar som Svenska Dagbladet (SvD), Dagens Ny-
heter (DN) och kvällstidningar som Aftonbladet eller Expressen samt public 
service-medier som Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT). I 
studien används även uttrycket traditionella medier och i förekommande fall 
uttrycket gammelmedier. Dessa ska förstås som synonyma med etablerade 
medier. Digitala medier används som samlande begrepp för både etablerade 
nyhetsmedier och sociala medier som produceras och delas på digitala nät-
plattformar. 

Teoretiskt kan begreppet medier (eng. media) förstås som antingen tek-
nologi, plattform, material eller diskurs (Lied & Toft, 2018, s. 245). I studien 
används medier deskriptivt, vilket innebär att jag inte analyserar medieplatt-
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formarna i sig, ett specifikt mediematerial eller hur olika mekanismer kopp-
lade till en viss typ av medier styr exempelvis språk och genrer. Det är alltså 
inte medierna jag analyserar, utan hur möten med olika framställningar av re-
ligion i medier aktualiseras i en grupp gymnasieungdomars tal. Däremot syn-
liggörs olika aspekter av medier löpande genom avhandlingen, både vid ge-
nomgången av tidigare forskning i kapitel 2, i presentationen av resultaten 
(kapitel 6) och i den teoretiska analysen (kapitel 7). Exempelvis refererar jag 
ofta till det som Lied och Toft (2018) kallar för mediediskurs. En sådan dis-
kurs10 är hur islam i nyhetsmedier ofta framställs som en religion kopplad till 
hot, våld och spänningar i samhället (Axner, 2013) eller hur film och tv-serier 
tenderar att koppla samman buddhism med fred och icke-våld. På ett liknande 
sätt aktualiseras mediematerial, både genom ungdomarnas referenser till olika 
sociala medier och eller innehåll i olika typer av medier och genom de medie-
bilder som används i fokusgruppsintervjuerna (se kapitel 5). När ungdomarna 
diskuterar hur exempelvis filterbubblor11 eller riktad reklam på sociala medier 
påverkar vilken information och vilket innehåll de exponeras för, aktualiseras 
aspekter av, eller förmågor kopplade till begreppet medielitteracitet (eng. me-
dia literacy, se avsnitt 2.4.3), vilket jag återkommer till längre fram. 

Medielogik är ett begrepp som används för att beskriva mediers olika tek-
nologiska, estetiska och sociala sätt att fungera/operera (Hjarvard, 2016, s. 9) 
samt de formella och informella regler genom vilka medier interagerar med 
det omkringliggande samhället. Beroende på typ av medieform, exempelvis 
en redaktionell nyhetstidning eller sociala medier, fungerar medielogiken på 
olika sätt eftersom olika medier anpassar sig till och struktureras av olika tek-
nologiska, estetiska och sociala faktorer. Medielogik inom nyhetsmedier 
handlar också om nyhetsvärdering där de senare utgår från en rad olika krite-
rier, som exempelvis närhetsprincipen, avvikande händelse och involverande 
av många människor (Statens Medieråd, 2018). 

Sociala medier 
Sociala medier (eng. social network sites SNS) bygger, till skillnad från trad-
itionella massmedier, på innehåll som produceras av användarna själva. Rent 
tekniskt ägs sociala medier, som exempelvis Facebook, YouTube eller Twit-
ter, av företag som tillhandahåller webbtjänster där användarna själva genere-
rar innehåll. Sociala medier debatteras ofta som antingen en risk eller som en 
resurs, inte minst i debatter om unga och medier. Exempelvis att ett fåtal stora 
företag har tillgång till information och personuppgifter om enskilda medbor-
gare, samt hur ekonomiska, snarare än demokratiserande intressen styr och 
dominerar socialt nätverkande (eng. social networking) (Curran, Fenton, & 
                               
10 Jag förstår begreppet diskurs som: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 
utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Begreppet diskurs används 
dock inte som ett analytiskt begrepp i avhandlingen. Däremot nämns diskurs i relation till hur 
andra använt sig av begreppet i tidigare studier (jfr Kittelmann Flensner 2015).  
11 För en problematisering av begreppet filterbubblor, se exempelvis (Dahlgren, 2018). 
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Freedman, 2012, s. 123-124). Ungas användning av sociala medier som kopp-
lat till risk eller fara kan också handla om näthat, mobbning eller exponering 
för desinformation i olika digitala medier och format. Att betrakta sociala me-
dier som resurs handlar ofta om en demokratiserande aspekt, exempelvis hur 
sociala medier möjliggjort för individer och grupper att ta del av information 
och offentliga samtal som tidigare varit förbehållen en mindre skara. Utifrån 
detta perspektiv kan sociala medier förstås som ”novel, pervasive and confer-
ring agency” (Curran et al., 2012, s. 124). I denna studie använder jag sociala 
medier parallellt med uttryck som nätforum, chatforum online etc. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Tre centrala premisser gällande ungas erfarenheter av religion har varit ut-
gångspunkter för denna avhandling. Den första utgår från att unga i Sverige i 
dag befinner sig i en föränderlig, digital och global värld där sekularisering 
och religiös pluralism utgör två parallella samhällstendenser. Den andra från 
att såväl kunskap som religion är socialt konstruerat och kontextuellt. Den 
tredje från att individer, enskilt eller i grupp, påverkas av samhällets strukturer 
– samtidigt som samma strukturer på olika sätt kan utmanas eller upprätthållas 
(Giddens, 1984).  

Med avstamp i nämnda premisser, och att medier och skola är två av de 
vanligaste arenorna där unga i dag kommer i kontakt med religion, har denna 
studie som ambition att vidareutveckla förståelsen för hur en viss grupp ung-
domar talar om sina erfarenheter av religion i olika sociala kontexter. Det är 
ungdomarnas förhållningssätt som studeras, samt hur de själva talar om erfa-
renheter av och samtal om religion. Studien handlar om hur vi, med hjälp av 
teorier som belyser samspelet mellan individ och samhälle bättre kan förstå 
ungas attityder till religion i relation till de sociala sammanhang de på en var-
daglig basis befinner sig i.12 Deskriptivt bidrar avhandlingen med fördjupad 
kunskap om gymnasieungdomars erfarenheter av religion. Analytiskt och te-
oretiskt bidrar den med ökad kunskap till sociologiska och didaktiska debatter 
om religiös förändring och litteracitet utifrån ett individperspektiv.   

Studien består av tre delsyften. För det första syftar studien till att vidare-
utveckla förståelsen för hur ett antal gymnasieungdomar som vistas i miljöer 
präglade av mångfald talar om religion i förhållande till hur religion framställs 
i det omkringliggande svenska samhället. I fokus står ungdomarnas individu-
ella erfarenheter men studien intresserar sig även för hur kulturella uppfatt-
ningar och värderingar om religion aktualiseras i ungdomarnas tal. Det andra 
delsyftet är att analysera och diskutera samspelet mellan aktörskap och struk-
tur med fokus på de olika kontexternas betydelse. Detta görs med hjälp av 

                               
12 Medier och mediebilder studeras i denna avhandling som ett av flera sociala sammanhang 
som de deltagande ungdomarna befinner sig i.  
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begreppen religionslitteracitet och aktörskap. Det tredje delsyftet är att disku-
tera vilka didaktiska implikationer studiens resultat har för skolans religions-
kunskapsundervisning samt hur resultaten kan bidra med utökad kunskap till 
debatter om religiös förändring, komplexitet och synlighet från ett individper-
spektiv. Sammanfattningsvis blir huvudsyftet att med hjälp av begreppen ak-
törskap och religionslitteracitet fördjupa förståelsen för hur ett antal gymnasi-
eungdomar talar om sina erfarenheter av religion i olika sociala sammanhang, 
samt att diskutera vilka didaktiska implikationer detta har för undervisning i 
ämnet religionskunskap. 
 
Mot bakgrund av ovanstående syfte avser studien att besvara följande forsk-
ningsfrågor: 
 
1. Hur talar ungdomarna om erfarenheter av religion i medier, skola och 

övriga sociala sammanhang?  
2. Hur kan begreppet religionslitteracitet synliggöra hur aspekter av aktör-

skap aktualiseras i ungdomarnas tal om religion? 
3. Hur möjliggörs eller begränsas aktörskapet av de olika sociala samman-

hang och kulturella värderingar som aktualiseras i ungdomarnas tal om 
religion?13  

1.3 Disposition 
I det här kapitlet har jag redogjort för studiens utgångspunkter, syfte och över-
gripande frågeställningar. Kapitel 2 inleds med en introduktion till det reli-
giösa och sekulära landskapet i Sverige i dag, följt av perspektiv som belyser 
denna förändringsprocess. Därefter redogör jag för undervisning i religions-
kunskap ur ett historiskt och samtida perspektiv samt för debatten om relig-
ionslitteracitet (eng. religious literacy). Särskilt fokus ägnas åt ungas position 
i denna kontext. I kapitel 3 presenteras tidigare empirisk forskning om unga 
och religion, framför allt i förhållande till kontexterna skola och medier. I ka-
pitel 4 diskuterar jag studiens epistemologiska och metodologiska utgångs-
punkter och hur de teoretiska begreppen religionslitteracitet och aktörskap op-
erationaliseras teoretiskt på studiens empiriska resultat. I kapitel 5 redogör jag 
för studiens metod och forskningsdesign samt för hur jag genomfört kodning 
och tematisering av intervjumaterialet.  

Avhandlingens resultat presenteras i kapitel 6 och besvarar forskningsfråga 
1. Presentationen tar sin utgångspunkt i de teman som den tematiska analysen 
genererade. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. Det första avsnittet består av en 

                               
13 Med sociala sammanhang menar jag de kontexter i vilka människor ingår. Med omkringlig-
gande kulturella värderingar menar jag föreställningar, normer ideal som medlemmar i en viss 
grupp delar och förväntas följa (Giddens, 2003). 
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kortare presentation av hur deltagarna beskriver religion (6.1). I det andra av-
snittet (6.2) ligger fokus på deltagarnas beskrivningar av var, när och med vem 
de stöter på eller pratar om religion i mediala och icke-mediala sammanhang. 
Här är syftet att ge en översiktlig bild av ungdomarnas spontana reflektioner 
kring erfarenheter av religion i sin vardag. Materialet som ligger till grund för 
de första två avsnitten består huvudsakligen av elevtexter men även av inter-
vjuer. Då elevtexterna framför allt är av beskrivande karaktär och inte inne-
håller så mycket av deltagarnas reflektioner, ska detta avsnitt primärt ses som 
en deskriptiv och utforskande översikt. I det tredje avsnittet (6.3) presenteras 
och analyseras ungdomarnas erfarenheter av möten med framställningar av 
och diskussioner om religion, framför allt i medier. Det fjärde avsnittet (6.4) 
fokuserar på de möjligheter och begränsningar som ungdomarna uttrycker i 
relation till samtal om religion i olika sociala kontexter, i och utanför medier. 

I kapitel 7 presenteras en analys av hur resultatet kan förstås med hjälp av 
begreppen religionslitteracitet och aktörskap. Här besvaras forskningsfråga 2 
och 3. Kapitel 8 består av tre avsnitt. I de första två avsnitten diskuterar jag 
studiens resultat och analys mot bakgrund av den tidigare forskning om unga 
och religion som presenteras i kapitel 3. Här diskuteras även hur studiens re-
sultat och analys kan bidra med ny kunskap om religiös förändring, synlighet 
och komplexitet på individnivå. I det tredje avsnittet uppfylls studiens tredje 
delsyfte: Att diskutera vilka didaktiska implikationer studiens resultat och 
analys har för undervisning i ämnet religionskunskap.  

I avhandlingens sista kapitel presenteras kritiska reflektioner kring studiens 
metodologi och valda teoretiska perspektiv. Kapitlet, och avhandlingen, av-
slutas med ett avsnitt om förslag på fortsatt forskning.  
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2. Bakgrund och kontext 

Det här kapitlet består av fyra avsnitt. I det första presenteras en historisk och 
sociologisk introduktion till det religiösa och sekulära landskapet i Sverige i 
dag. Här presenteras även svenska och internationella perspektiv på religiös 
förändring och synlighet med särskild relevans för området unga och religion. 
I det andra avsnittet riktas fokus mot unga och medier, i synnerhet mot den 
åldersgrupp som studies deltagare ingår i – gymnasieungdomar tillhörande 
generation Z. I det tredje avsnittet följer en översiktlig historik över skolämnet 
religionskunskap och religionsundervisningens position i förhållande till upp-
fattningar om religion i Sverige i dag. Kapitlets fjärde och avslutande avsnitt 
introducerar hur begreppet religionslitteracitet kommit att influera aktuella de-
batter om religion i allmänhet och ungas förståelse för religion i synnerhet.  

Avhandlingens syfte och frågeställningar har styrt vilka samhällstendenser, 
begrepp och perspektiv som avhandlas i detta kapitel.  

2.1 Religion i Sverige 
I dag har institutionell religion tappat såväl medlemmar som samhälleligt in-
flytande och Sverige beskrivs i vissa sammanhang som ett av de mest sekula-
riserade länderna i världen (Esmer & Pettersson, 2007). Värden kopplade till 
autonomi, jämställdhet och självförverkligande samt en kritiskt granskande 
inställning till religion (Furseth, 2018b; Klingenberg & Sjöborg, 2015) har 
kommit att beskrivas som kännetecknande för de nordiska samhällena (World 
Values Survey, 2020). Innan jag sätter dessa värden i relation till hur dagens 
unga förstår och förhåller sig till religion i dag vill jag kortfattat kontextuali-
sera individers och gruppers förhållande till religion i Sverige ur ett sociolo-
giskt-historiskt perspektiv. 

I Sverige var den lutherska majoritetskyrkan, från reformationen till mitten 
av 1800-talet, starkt kopplad till staten och medlemskap i kyrkan var en del av 
det svenska medborgarskapet (Pettersson & Leis-Peters, 2015, s. 38). Före-
ställningen om religion som lika med institutionell makt, regler och förbud 
lever i dag kvar, trots att de religiösa institutionernas (kyrkans) inflytande i 
dag på väsentliga områden har minskat (Furseth, 2018b, s. 42). Som en kon-
sekvens av att olika funktioner i samhället så småningom delades upp, förlo-
rade kyrkan möjlighet till påverkan och kontroll över enskilda människors liv 
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och religion (Pettersson & Leis-Peters, 2015, s. 40). Denna ”funktionella dif-
ferentiering” speglar sekulariseringsprocessen genom att belysa hur sociala 
relationer mellan religiösa institutioner, samhällsinstitutioner och indivi-
der/grupper under senare delen av 1800-talet och början på 1900-talet genom-
gick omfattande förändringar (Pettersson & Leis-Peters, 2015). Den evange-
liska lutherska kyrkans starka betoning på den enskildes studium av bibeln har 
också, enligt vissa forskare, bidragit till ett mer individualistiskt fokus på tro 
och trosinnehåll, snarare än av en förståelse av religion som perspektiv eller 
som social praktik. I de nordiska länderna kan i förlängningen det här också 
ha påverkat ett avståndstagande från organisatoriskt styrd religiositet (Furseth, 
2018b, s. vi).  

Religionshistorikern David Thurfjell (2015) menar att olika historiska hän-
delser påverkat att svenskar i dag ogärna kallar sig kristna eller religiösa. Han 
pekar på att Svenska kyrkan historiskt inte lyckats med att behålla tolknings-
företräde gällande beteckningen kristen (Thurfjell, 2015, s. 65). Bland annat 
nämnder Thurfjell den så kallade tro- och vetande-debatten på 1950-talet. I 
nämnda debatt kom en högkyrklig och väckelsekristen religionsförståelse att 
ställas mot värden som jämlikhet, modernitet och demokrati, alltså just de vär-
den som svenskar så starkt kommit att identifiera sig med. Den mer inklude-
rande och demokratiserande folkkyrkliga tolkningen av kristendom hamnade, 
enligt Thurfjell (2015), i skymundan. Konsekvensen blev att de värden som 
den högkyrkliga grenen av kristendomen representerade kom att bli definit-
ionen för kristendom i allmänhetens ögon. Präglad av olika inomkyrkliga slit-
ningar och offentliga debatter förmådde inte statskyrkan ”upprätthålla ett in-
klusivt kristendomsbegrepp i de breda folklagren” (Thurfjell, 2015, s. 65) – 
vilket på sikt påverkat svenskars ovilja att definiera sig själva som religiösa 
(kristna).   

Höjd utbildningsnivå, demokratins genombrott, ökad urbanisering och 
kommunikation, industrialisering och ekonomisk välfärd utgör ytterligare fak-
torer som har bidragit till att samhället sedan 1800-talet genomgått en diffe-
rentieringsprocess. Nämnda samhällsförändringar och förhållningssätt har till-
sammans bidragit till att organiserad religion i Sverige kommit att uppfattas 
som något omodernt förknippat med gårdagen (Pettersson & Leis-Peters, 
2015). 

En annan samhällsutveckling som löper parallellt med ovan nämnda är mi-
gration. Även om Sverige historiskt rymt olika religioner och kulturer så har 
de senaste decenniernas ökade migration till Sverige från andra länder bidragit 
till en allt mer heterogen och pluralistisk befolkning och därmed till en ökad 
kulturell och religiös mångfald (Furseth, 2018b, s. viii; Lövheim, Jernsletten, 
Herbert, & Hjarvard, 2018, s. 21; Pettersson & Leis-Peters, 2015, s. 44).14  I 

                               
14 2020 var andelen utrikes födda personer i Sverige 19,7 % (Statistiska Centralbyrån, 2020). 
Ökad migration är en pågående internationell samhällsförändring som bidragit till att religion 
blivit mer synlig – inte bara i Sverige (Berger, Woodhead, Heelas, & Martin, 2001, s. 194). 
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Sverige finns i dag protestantiska, ortodoxa och katolska kristna kyrkor, flera 
muslimska samfund samt grupper av judar, hinduer, buddhister och övriga re-
ligiösa minoriteter. Totalt är omkring 70 % av den svenska befolkningen i dag 
knutna till någon form av organiserad religion (Willander, 2019) och islam är 
den snabbast växande religionen i Skandinavien (Lundby & Repstad, 2018, s. 
21). Trots att Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar så är fortfarande 
56 % av den svenska befolkningen medlemmar (Svenska kyrkan, u.å.). 
Ovanstående siffror bidrar till en komplex bild av Sverige som ett av de mest 
sekulariserade länderna i världen.  

När religion förstås som lika med auktoritet, kontroll och ofrihet, blir ”att 
vara religiös”, i likhet med de slutsatser som ovan nämnda forskare dragit, 
något som många svenskar tenderar att ta avstånd från (Furseth, 2018b). I dag 
är islam den religion som svenskar i allmänhet förhåller sig mest kritiska till 
och kristendom den religion man värderar mest positivt (Weibull, 2016, s. 
124). Att andelen svenskar som i dag tycker att Sverige bör satsa på ett sam-
hälle med kristna värden fördubblades mellan åren 2014 och 2018 (Hagevi, 
2019) kan förklaras med att kristendom bland svenskar, trots allt, fortfarande 
uppfattas som en kulturell identitet medan islam uppfattas mot hot mot den 
egna nationella kulturen (Hjelm, 2011; Lövheim et al., 2018). Ett annat sätt 
att uttrycka spänningen mellan kristendom och islam i detta sammanhang är 
förståelsen för kristendom som en ”bra” religion och islam som en ”dålig” 
religion (Furseth, 2018b, s. 300) eller föreställningen om ett kristet ”vi” mot 
ett muslimskt ”dom”, vilket jag återkommer till längre fram (se avsnitt 2.1.3). 

Sekularisering, i form av individualism, avståndstagande från auktoriteter 
samt en ovilja att kalla sig religiös och en ökad religiös mångfald till följd av 
migration, utgör sammanfattningsvis två parallella och pågående samhällsten-
denser som tillsammans skapar en mångfacetterad bild av det religiösa land-
skapet i Sverige i dag (Furseth, 2018b). Trenderna belyser även hur olika sam-
hällsförändringar påverkar hur individer och grupper i de nordiska länderna 
förhåller sig till religion. I nästkommande avsnitt presenteras några sociolo-
giska perspektiv som på olika sätt tar sin utgångspunkt i dessa övergripande 
tendenser och som tillhandahåller en viktig kontextuell ram inom vilken denna 
studies deltagande ungdomar befinner sig. 

2.1.1 Förändring och komplexitet  

So, we have this complicated story. The relationship between religion and the 
secular has not gone as was expected. And religion and belief have changed 
dramatically precisely in the period when secular theory was at its height and 
we were therefore thinking about it least (Dinham, 2015, s. 53) 
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Genom att betona förändring och komplexitet i stället för religiös nedgång, 
har det religionssociologiska forskningsfältet de senaste decennierna proble-
matiserat såväl synen på sekulariseringsprocessen som invanda föreställningar 
om hur religion bör studeras som fenomen (Casanova, 1994; Davie, 2013; 
Furseth, 2018b), något som det inledande citatet av den brittiske religionsvet-
aren Adam Dinham belyser. En sådan problematisering blir, mot bakgrund av 
de tendenser och attityder till religion som presenterades i föregående avsnitt, 
viktig i relation till hur unga individer och grupper förstår och uttrycker sig 
om religion i Sverige i dag.  

Perspektivet religiös komplexitet (eng. religious complexity) betonar det 
mångfacetterade, komplexa och icke-binära i studiet av hur religion kommer 
till uttryck, konstrueras och förstås i olika kontexter och på olika samhällsni-
våer (Furseth, 2018b).15  I motsats till ett reduktionistiskt synsätt, menar före-
språkare för religiös komplexitet att sekularisering på samhällsnivå inte nöd-
vändigtvis innebär sekularisering på organisations, eller individnivå (Furseth, 
2018b, s. 17).16 Perspektivet belyser även hur till synes motsägelsefulla former 
av religiös förändring kan ske inom en och samma samhällsnivå och hur för-
ändringar bör betraktas som tvetydiga, paradoxala och dynamiska, snarare än 
som linjära och gradvisa (Furseth, 2018b, s. 15-18).  

I relation till föreliggande studie möjliggör religiös komplexitet en förstå-
else för att de olika erfarenheter av religion som uttrycks av denna studies 
ungdomar på individnivå, inte med bestämdhet behöver avspegla hur religion 
framställs på samhällsnivå. Betoningen på komplexitet speglar även den in-
ledningsvis beskrivna globala, rörliga och interaktiva mediemiljö som ungdo-
marna är en del av. Studiens materialtriangulering möjliggör vidare en meto-
dologisk öppenhet för de ”tvetydigheter och motsägelser” som perspektivet 
religiös komplexitet uppmanar oss att inte negligera (Furseth, 2018b). Ett av-
ståndstagande från singulära definitioner och förenklade motsatspar vid stu-
diet av religiös förändring (Furseth, 2018b, s. 13-14) placerar därutöver reli-
giös komplexitet inom en konstruktionistisk epistemologi (se vidare avsnitt 
4.1). 

                               
15 Religiös komplexitet ska inte förstås som en “ny teori” utan snarare som ett som ett slags 
meta-teoretiskt paraplybegrepp som utmanar den linjära förståelsen för, eller studiet av, relig-
ion i en viss kontext. Genom begreppets inneboende komplexitet och motsägelsefullhet, ska 
religiös komplexitet inte heller ses som synonymt med begrepp som religious diversity eller 
religious plurality (Furseth, 2018b, s. 16-17).  
16 Jfr med problematiseringen av religiös förändring i relation till religionsförståelse:”We can-
not take for granted that the assumed weakening of religious institutions is necessarily synon-
ymous with secularization” (Lied, 2012, s. 194). 
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2.1.2 Synlighet och medialisering  
Andra invändningar mot den klassiska sekulariseringsteorin är att modernise-
ring inte per automatik leder till sekularisering (jfr Bruce, 2013) och att relig-
ion inte enbart är något som individer utövar i privatlivet. Casanova menar att 
religiösa traditioner, institutioner och utövare vänder sig emot den marginali-
serade roll som sekulariseringsteorin placerat dem i och därför tagit steget och 
blivit mer synliga i offentligheten (Casanova, 1994, s. 66).17  

Religionssociologen Titus Hjelm (2014) problematiserar resonemanget om 
religioners ökade synlighet genom att ställa sig frågan: Om religion blivit syn-
lig i det moderna samhället18 - vad är det som blivit synligt? Han kommer fram 
till att religion i den samtida offentliga debatten oftast framställs antingen som 
ett problem eller som en tillgång (eng. utility). Dagens nyhetsinslag och rap-
porteringar i medier om religiösa frågor präglas exempelvis ofta av inslag där 
religion likställs med auktoritära, icke-demokratiska och ojämlika värde-
ringar. Några exempel är offentliga debatter om böneutrop, religiösa friskolor 
och förbud mot hijab i skolor. Mot bakgrund av dessa debatter väljer Hjelm 
att tala om en sekulär synlighet- och återkomst av religion: 

I argue that what we are witnessing is a ‘secular return’ of religion, where re-
ligion is relevant for public discourse only by virtue of being either problem-
atic or useful (Hjelm, 2014, s. 205) 

Resonemanget återfinns hos Furseth (2018) som konstaterar att när religion 
(kristendom och islam) i medier framställs som konservativt och strikt med 
höga moraliska krav anses det som något ”dåligt”. Om man med religion i 
stället menar liberala, öppna, spirituellt och holistiskt orienterade strömningar, 
så betraktas religion istället bland politiker och medier i den nordiska kontex-
ten som något gott eller användbart (Furseth, 2018b, s. 301-302). Liknande 
observationer har även gjorts av religionsvetaren Sofia Sjö (2012) som i en 
studie om nordisk film uppmärksammar hur religion anses vara okej, så länge 
det förknippas med värden kopplade till individualism. När religiösa teman 
däremot förknippas med regler, framställs religion i stället som ett problem. 
Sjö drar slutsatsen att filmer speglar samtida samhällsförändringar som utma-
nar och kritiserar religion men också öppnar upp för ”a renewed awareness of 
and interest in matters of faith, if not necessarily more ”religiousness” or trad-
itional behaviour” (Sjö, 2012, s. 43). I relation till religionsbegreppet (se av-
snitt 1.1.1) uppmärksammar Liv Ingeborg Lied att ”religion” i samtida medier 
drar åt två motsatta håll. Å ena sidan är odefinierade (eng. unnoticed) och 

                               
17 Politiska händelser som solidaritetsrörelsen i Polen och den islamiska revolutionen i Iran är 
enligt Casanova exempel på hur religion blivit ”synlig” i en västerländsk kontext (Casanova, 
1994, s. 3). Till dessa händelser bör terrorattackerna 11 september 2001i dag tilläggas. 
18 Det moderna samhället och modernitet syftar i denna studie på de omvälvande samhälleliga 
och kulturella förändringsprocesser som skett under de senaste två århundradena (Sernhede, 
2006, s. 24).  
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breda uttryck för religion genom exempelvis magiska och övernaturliga inslag 
i populärkultur vanligt förekommande, samtidigt som mer traditionella fram-
ställningar av världsreligioner i nyhetsmedier framställs som begränsade och 
cementerade enheter (Lied, 2012, s. 191). 

Teorin om medialisering av religion tar liksom perspektiven religiös kom-
plexitet och synlighet avstamp i debatten om sekulariseringsprocessen.19 Me-
dialisering av religion handlar om hur villkoren för religion har förändrats i 
och med det nya, mångfacetterade medielandskapet. Medievetaren Stig Hjar-
vard definierar medialisering av religion som den process genom vilken reli-
giös tro och utövning (eng. beliefs, agency and symbols) fått lov att anpassa 
sig till medielogiken (Hjarvard, 2016, s. 8). Ett sätt att studera medialisering 
av religion är att fokusera på religion och medieförändring på institutionell 
nivå, exempelvis genom att studera hur medielogik i dag influerar religiösa 
samfunds agerande (Hjarvard, 2016). Ett annat är att uppmärksamma hur me-
dier fungerar som verktyg när enskilda individer konstruerar sin sociala och 
kulturella omvärld (Hepp, Hjarvard, & Lundby, 2015, s. 319). I det senare 
fallet flyttas fokus från att studera medier som institutioner, till att undersöka 
processer kopplade till individers och gruppers konsumtion, tolkning och var-
dagliga meningsskapande praktiker. Utgångspunkten blir här att samtida reli-
giösa institutioner består av individer som gör och lever religion på varierade 
sätt, samt att protestantisk religiositet inte bör utgöra den enda referensramen 
för vad vi i dag betraktar som religion (Lövheim, 2012a, s. 158).20 Det är uti-
från denna problematisering av medialisering av religion som jag placerar min 
studie med dess fokus på individers erfarenheter av religion i bland annat me-
dier. Medialisering av religion, med sitt fokus på samhälleliga processer, utgör 
dock i denna avhandling framför allt en bakomliggande teoretisk förförståelse 
- inte ett analysverktyg. Däremot kan medialisering av religion, på samma sätt 
som perspektivet religiös komplexitet, diskuteras mot bakgrund av hur studi-
ens ungdomar talar om erfarenheter av religion på individnivå.  

2.1.3 Islam i medier 
Skandinaviska intervjustudier med unga muslimer om hur de upplever medie-
bilder av islam (Hansen, 2017, s. 51-55; Toft, 2017, s. 36 ff.; Vikdahl, 2018) 
visar hur ett upplevt vi och dom-mönster i nyhetsmedier, sociala medier och 
populärkultur21 leder till en känsla av stigmatisering. Stigmatiseringen kan in-
nebära att måna om sitt eget uppträdande i det offentliga rummet, exempelvis 
genom att undvika att prata arabiska öppet för att inte dra uppmärksamhet till 

                               
19 Medialiseringsteorin handlar om relationerna mellan medieförändringar å ena sida och soci-
ala och kulturella förändringar å andra sidan (Hjarvard, 2016). 
20 Oavsett studiet av medialisering på institutionell eller individuell nivå så handlar teorin inte 
om olika mediers effekter eller påverkan, utan i stället om förändrad mediekommunikation ena 
sidan och förändringar på kultur- och samhällsnivå å den andra (Hepp et al., 2015, s. 320). 
21 Med populärkultur menar jag exempelvis film och tv-serier, online-spel, musik och böcker. 
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sig (Hansen, 2017, s. 52-59) eller att ständigt ta ansvar för att visa upp en mer 
nyanserad bild av muslimer i syfte att försöka motbevisa mediala framställ-
ningar av islam (Hansen, 2017, s. 62; Otterbeck & Hallin, 2010).  

Svenska och internationella analyser av dagspress och public serviceinne-
håll har visat hur framför allt islam diskuteras i termer av problem eller hot 
(Lövheim & Jensdotter, 2018; Richardson, 2006). I en genomgång av utvalda 
artiklar i svensk dagspress under 2018 framkommer att den ”villkorade tole-
rans” mot religiös mångfald som uppmärksammats i tidigare forskning 
(Axner, 2013) fortsatt präglar den svenska nyhetsbevakningen, särskilt gente-
mot islam (Lövheim, 2019, s. 287). Som beskrivs i inledningskapitlet tenderar 
såväl nyhetsmedier (Axner, 2013) som film och tv-serier att koppla ihop islam 
och muslimer med våld, hot och spänningar i samhället (Brune, 2006; Larsson, 
2006; Shaheen, 2012). Även ovan nämnda tendens att betrakta muslimer som 
ett främmande dom, i relation till ett kristet vi återspeglas i nyhetsmediers 
framställningar av islam (Brune, 2006; Camauër & Nohrstedt, 2006; 
Richardson, 2011).22 Bilden nyanseras av norska (Stokke, 2012) och danska 
(Hjarvard & Rosenfeldt, 2018) studier som visar hur public servicekanaler och 
nyhetsmedier även tillhandahåller ämnen och röster där islam och muslimer 
inte framställs utifrån ett vi och dom-narrativ eller som något problematiskt. 
Resultaten från de senare studierna pekar mot en tendens hos etablerade ny-
hetsmedier och public servicekanaler att medvetet anstränga sig för att mot-
verka stigmatisering (Brune, 2006, s. 119). 

Trots en allmän medvetenhet hos journalister, lärare och medieproducenter 
om mediers tendens att framställa islam som en ”dålig” religion, verkar tren-
den dock vara svår att bryta (Abdel-Fadil & Liebmann 2018). De negativa 
mediebilderna av islam fortsätter att reproduceras i olika samhällskontexter 
även utanför medierna, varav en är skolan (Abdel-Fadil & Liebmann, 2018, s. 
284; Toft, 2018). Religionsvetaren Audun Toft (2020a, s. 330) menar att även 
om aktuella studier pekar på att medieframställningen av islam i nyhetsmedier 
håller på att förändras23, blir det sensationella fortfarande det normala när det 
kommer till nyhetsbevakning av islam.  

                               
22 Det finns olika sätt att skriva fram det teoretiska begreppsparet vi och dom. Ibland används 
citationstecken och ibland används versaler för att markera att begreppet betyder mer än en-
bart pronomen. I denna avhandling skrivs vi och dom fram kursivt. Ibland används även be-
greppet andrefiering (eng. othering). Att använda vi och dom som teoretiskt begrepp är vanligt 
inom postkolonial teoribildning (Said, 1978, 2016; von Brömssen, 2003). I min studies analys 
och resultat använder jag begreppet som ett sätt att beskriva när ett vi och dom-mönster blir 
framträdande i ungdomarnas tal eller när ungdomarna uttrycker en kritik mot detsamma. 
23 Exempelvis genom att journalister fått mer kunskap om islam och fler ämnen relaterade till 
islam bevakas (Toft, 2020). 
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2.2 Generation Z och det samtida medielandskapet 

Som nämndes i inledningskapitlet har digitaliseringen och internets framväxt 
inneburit förändrade villkor, förutsättningar, utmaningar och möjligheter för 
individer och grupper att ta del av information och kommunikation.24 Eftersom 
generation Z är den första generation som fötts in i det digitaliserade medie-
landskapet skiljer sig deras förhållande till internet och sociala medier från hur 
tidigare generationer använder, förstår och förhåller sig till detsamma 
(Bobkowski, 2014; Moberg & Sjö, 2014). I dag använder så gott som alla unga 
svenskar mellan 13 och 18 år internet och sociala medier dagligen (Ekström 
& Shehata, 2018; Internetstiftelsen, 2017) och internetanvändningen har inom 
denna åldersgrupp fördubblats de senaste tjugo åren (Mediebarometern, 
2019). Även om unga i dag främst tar del av nyheter via sociala medier så 
fungerar de senare samtidigt som en mediemiljö där redaktionellt producerade 
nyheter och etablerade nyhetsmedier finns, sprids och delas (Clark & Marchi, 
2017, s. 5, 113; Svenningsson 2015; Nygren et al., 2019).25 Parallellt med 
denna utveckling har förtroendet för redaktionella medier samt för public ser-
vice under perioden 2000–2018 minskat bland unga under 30 år 
(Mediebarometern, 2019).26 Den förändrade medieanvändningen indikerar att 
information och interaktion bland unga i dag sker på platser och i sammanhang 
som auktoriteter i form av föräldrar, lärare och journalister inte har kontroll 
över (Broberg, 2019). 

Ökad användning av digitala medier medför såväl utmaningar som möjlig-
heter när det kommer till social interaktion och ungas hantering av kunskap 
och information. Internationella studier visar hur grupper som växt upp med 
internet har lättare att både förstå och navigera i det nya medielandskapet än 
tidigare generationer (Høeg, 2017; Robinson, 2014). I Sverige har undersök-
ningar om trovärdighet i ungas nyhetsflöden visat hur ungdomar i första hand 
tar del av och läser nyheter om exempelvis politik och samhälle från etable-
rade nyhetsmedier framför partiska, mindre trovärdiga sidor (Nygren et al., 
2019, s. 101-102). Undersökningarna visar att det finns en medvetenhet hos 
unga om hur sociala medier genom ensidigt innehåll och fragmentisering ris-
kerar att bidra till en partisk, och ibland direkt falsk bild av vad som händer i 
samhället (Sveningsson, 2015, s. 1). Samtidigt visar andra svenska (Nygren & 
                               
24 Kommunikation är en handling och något som individer och grupper gör tillsammans. In-
formation däremot är det som individer och grupper utväxlar med varandra. Kommunikation 
blir därmed en social process medan information bör betraktas som en social artefakt (Hård af 
Segerstad, 2002, s. 34). 
25 För att beskriva hur nya medielogiker integreras med äldre medielogiker används ibland be-
greppet hybrida mediemiljöer (Chadwick, 2017).  
26 Förtroendet för redaktionella medier och public service är förhållandevis högt i Sverige 
jämfört med övriga världen och tilliten till andra människor är generellt hög i de Skandina-
viska länderna (Lundby & Repstad, 2018, s. 18). Det senare kan förklaras med att mediesyste-
met i dessa länder utgör en hörnsten i den skandinaviska demokratin (Lundby & Repstad, 
2018, s. 26). 
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Guath, 2019) och internationella studier (Clark & Marchi, 2017, s. 103, 198) 
att unga tenderar att överskatta sin egen förmåga när det kommer till källkri-
tiskt tänkande. Medievetaren Sonia Livingstone menar att även om dagens 
unga på många sätt ligger i framkant när det gäller att navigera i, använda och 
utveckla internet så finns det goda anledningar att ifrågasätta ”the popular as-
sumption that children and young people are ‘cyber experts’(Livingstone & 
Helsper, 2010, s. 310). Flera forskare understryker att ungas digitala medie-
användning kräver verktyg för att kunna avgöra skillnaden mellan information 
och desinformation, samt hantering av fragmentisering, differentiering och fil-
terbubblor (Clark & Marchi, 2017; Dijk, 2012; Wikforss, 2018). De identifie-
rade riskerna med sociala medier har avslutningsvis, om inte motbevisats, så 
kraftigt problematiserat föreställningen om internet som enbart demokratise-
rande och inkluderande (Livingstone & Helsper, 2010; Vaidhyanathan, 
2018).27  

2.2.1 Påverkan, risk, möjlighet och representation 
Inom medievetenskapen används ibland de teoretiska perspektiven injektions- 
respektive användarmodellen (eng. uses and gratification) för att försöka för-
klara hur synen på mediepåverkan förändrats över tid (McQuail, 2010). In-
jektionsmodellen inkluderar en förståelse av mediepubliken som passiva mot-
tagare snarare än som aktiva användare. Enligt användarmodellen betraktas i 
stället mediepubliken som handlande subjekt med förmåga och makt att ta 
ansvar för, välja och välja bort vilka mediebudskap eller kanaler man vill an-
vända sig av. I linje med det senare uppmanar oss exempelvis sociologen Ant-
hony Giddens att inte betrakta människor som oförmögna att uppfatta olika 
medierade fördomar (eng. cultural dopes) (Giddens & Sutton, 2017, s. 149). 

När ungdomars tv-tittande i slutet av åttiotalet började betraktas som ett 
socialt problem uppkom begreppet ”ungdoms-tvtittare” (Hacking 2000). En-
ligt den kanadensiska filosofen Ian Hacking, betraktades tv-tittande ungdomar 
under denna period som ”offer för våldets visioner, förslöad och berövad häl-
sosam frihet och uppfostran” (Hacking, 2000, s. 43). Så småningom förändra-
des synen på den unga mediepubliken. Plötsligt betraktades ungdomar inte 
längre som passiva mediekonsumenter utan i stället som aktiva användare med 
förmåga att göra egna val och avgränsningar (Hacking, 2000, s. 43). Enligt 
Hacking belyser historien om ungdoms-tvtittare hur idéer och begrepp som 
konstrueras socialt får konsekvenser för den allmänna synen på individer, 

                               
27 För fördjupad läsning om sociala medier och demokratifrågor, se Vaidhyanathan (2018) 
och för sociala medier, religion och politik, se (Jensdotter, 2021). I min studie analyseras inte 
innehållet eller kommunikationen på sociala medieplattformar. Jag går av denna anledning 
inte in på sociala medier som politiska arenor eller hur exempelvis algoritmer styr plattfor-
marnas innehåll. Däremot aktualiseras dessa frågor om de uttrycks explicit i ungdomarnas tal 
(se exempelvis avsnitt 6.3.4). 
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grupper och fenomen. På ett liknande sätt som religion i offentligheten tende-
rar att antingen framställas som ett problem eller som en resurs (Hjelm, 2014), 
illustrerar Hackings historia hur unga antingen förknippas med sociala pro-
blem eller kopplas till ideal om framtidstro, makt eller hopp (Ziehe, 1993). 
Exemplet om ungdoms-tvtittaren visar också hur debatter om ”skärmar” och 
ungas medievanor inte är särskilt ny inom de samhällsvetenskapliga forsk-
ningsfälten – vilket blir en viktig påminnelse i analys och tolkning av hur 
denna studies deltagande ungdomars uttrycker erfarenheter av religion i olika 
medier.  

I anslutning till debatten om restriktioner kring ungas internetanvändning, 
menar Livingstone & Helsper (2010) att de risker som ofta förknippas med 
ungas internetanvändande också behöver förstås i ljuset av möjligheter. Även 
om ambitionen är att minimera att unga råkar illa ut på nätet, riskerar samtidigt 
restriktioner att stänga vägarna till den resurs som internet också kan utgöra 
för ungas lärande, kommunikation och sociala samvaro (Livingstone & Hel-
sper, 2010, s. 324). De jämför situationen med förmågor och färdigheter i den 
fysiska verkligheten som att lära sig att skaffa nya vänner eller att läsa tryckt 
media, något som inte heller enbart innebär nya möjligheter utan även risker.   

Att unga i dag vänder sig till sociala medier när det kommer till information 
om ämnen som intresserar dem menar flera forskare har att göra med ett upp-
levt förfrämligande (eng. alienation)28 i de etablerade medierna, både när det 
kommer till kulturell, generationell och etnisk representation. Sveningsson 
(2015) skriver exempelvis om glappet mellan unga och de ”ansikten, nyhets-
prioriteringar och rapporteringar som kännetecknas mainstream journalistik” 
(Sveningsson, 2015, s. 2). Amerikansk forskning pekar på att unga som upp-
lever diskriminering baserat på ras, etnicitet eller religion i högre utsträckning 
känner frustration och uppgivenhet inför traditionell politik och etablerade 
medier (Clark & Marchi, 2017, s. 10, 103). Etablerade medier och konvent-
ionell politik beskrivs i dessa sammanhang som något förlegat som inte släp-
per in unga, vare sig genom att rapportera om sådant som engagerar eller in-
tresserar dem, eller genom en skev representation, inte minst i relation till ung-
domar med minoritetsbakgrund eller från hem med lägre utbildningsnivå 
(Buckingham, 2000, s. 206; Clark & Marchi, 2017, s. 10). Brist på represen-
tation och förfrämligande har även använts som perspektiv i nordiska studier 
som visar hur unga muslimer i saknar vanliga bilder av muslimer och levd 
islam i etablerade nyhetsmedier (Toft, 2017, s. 47).  

Ett alltför stort fokus på att få barn och unga att genomskåda mediernas 
dolda budskap eller att ständigt peka på farorna med sociala medier kan enligt 
vissa forskare mynna ut i åsikten att de helt bör undvika vissa medietexter 
                               
28 Begreppet förfrämligande (alienation) har en lång tradition inom filosofisk och sociologisk 
forskningstradition, exempelvis inom marxistisk och kritisk teori (Brante et al., 2001, s. 13-
14). Jag använder mig av det svenska begreppet förfrämligande i en mer allmän betydelse av 
den enskilda individens känsla av vanmakt och maktlöshet på grund av upplevd avskurenhet 
eller fjärmande från samhälleliga och sociala institutioner (Giddens & Sutton, 2017). 
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(Engblom, 2013, s. 66). En sådan hållning riskerar att de medier som barn och 
unga använder (ner)värderas och kritiseras i stället för att analyseras. Internet-
forskaren Elza Dunkels (2007) kommer i sin avhandling fram till att när ungas 
egna sätt att hitta alternativa lärandestrategier inte får något erkännande kan 
konsekvensen bli att de väljer bort skolan (Dunkels, 2007; 2018, s. 116). 

2.3 Om religionsundervisning i Sverige 
Detta avsnitt inleds med en kortfattad presentation av ämnet religionskunskap, 
dess historiska utveckling och positionering i ovan nämnda förändrade reli-
giösa och medialiserade landskap. Därefter följer en översiktlig redogörelse 
av begreppet religionsdidaktik och dess betydelse för religionsundervisning i 
skolan. 

2.3.1 Ämnet religionskunskap 

Religionskunskapsämnets utveckling i Sverige kan ses som en konsekvens av 
en tilltagande samhällelig diversifiering och därmed sekularisering, men san-
nolikt har även ämnets ickekonfessionella inriktning bidragit till att förstärka 
det svenska samhällets sekularisering (Kittelmann Flensner & Larsson, 2021, 
s. 166) 

 
Tidigare nämnda historiska och samtida perspektiv på religioners roll och in-
flytande i det svenska samhället påverkar även synen på religionsundervisning 
i skolan. Det ickekonfessionella ämnet religionskunskap är i Sverige obliga-
toriskt både på grundskolan och på gymnasieskolans samtliga program. Den 
svenska modellen att undervisa om olika religioner, oavsett vilken religiös el-
ler icke-religiös bakgrund eleverna själva har, kallas för integrerande relig-
ionskunskap (Alberts, 2007). I jämförelse med andra europeiska länder sticker 
Sveriges ickekonfessionella, integrerande och obligatoriska religionsunder-
visning ut. I många länder kan eleverna och deras familjer välja vilken religiös 
tradition de vill undervisas i. I andra finns, utöver undervisning i en specifik 
religion, även möjlighet att välja ämnet etik eller att inte läsa någon religions-
kunskap alls. I Frankrike erbjuds ingen religionskunskapsundervisning i sko-
lan överhuvudtaget, en hållning som grundas i principen om laïcité med idea-
let att politik och religion ska hållas isär (Nationalencyklopedin)29 I exempel-
vis Grekland, Cypern och Italien undervisas eleverna endast i kristendom men 
ämnet är frivilligt.  

                               
29 Däremot finns inom den franska skolan det obligatoriska ämnet Ensignement moral et civique 
som bland annat inkluderar yttrandefrihet, demokrati och nämnda laïcité. Laïcité är en form av 
fransk sekularism där idealet är att politik och religion skiljs åt. 
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Den svenska modellen med ickekonfessionell religionsundervisning har 
dock inte alltid sett likadan ut. Under 1800-talet var skolans undervisning i 
kristendom intimt sammanflätad med staten eftersom kyrkan, som beskrivs i 
avsnitt 2.1, ansvarade för viktiga samhällsfunktioner, varav skola och utbild-
ning var en (Hartman, 2011; Thurfjell, 2015). Undervisning i kristendom var 
ursprungligen kopplad till läs- och skrivundervisning där lilla katekesen var 
det viktigaste läromedlet. I samband med 1919 års utbildningsplan för folk-
skolan slopades katekesundervisningen helt och även om undervisning i kris-
tendom fortsatte tog den nu snarare utgångspunkt i en allmänt orienterad pro-
testantisk kristendomstolkning, än i en konfessionellt kyrklig lära (Hartman, 
2011).30 Från och med 1965 års läroplan för gymnasieskolan och 1969 års lä-
roplan för grundskolan bytte ämnet namn från kristendomskunskap till relig-
ionskunskap.31 Nu introducerades objektivitetskravet, det vill säga tanken om 
en objektiv religionsundervisning som skulle ge saklig och allsidig undervis-
ning om religion i stället för att undervisa i en religiös tradition (eg. den kristna 
läran) (Hartman, 2011, s. 30). 

Under 1900-talets senare hälft fram till i dag har ämnet religionskunskap 
dragit åt flera håll, ofta med politiska förtecken och färgat av ovan nämnda 
samhällsförändringar och debatter om religion (Kittelmann Flensner, 2015, s. 
35). I nuvarande styrdokument för gymnasiets religionsundervisning, finns ett 
starkt fokus på religioners samtida uttryck men även på etik och livsfrågor 
samt på individuella variationer och tolkningar av tro. Förmågor som lyfts är 
analys, reflektion och kritisk granskning (Skolverket 2011b). 

De inledningsvis nämnda samhällsförändringarna globalisering, sekulari-
sering och religioners ökade synlighet har ställt nya krav på den svenska sko-
lan i allmänhet och på ämnet religionskunskap i synnerhet. Eleverna på gym-
nasiet förväntas utveckla kunskaper om intersektionalitet, etik och om relat-
ionen mellan religion och vetenskap (Skolverket 2011b). Även om kristen-
dom, vilket jag återkommer till, fortfarande har en framträdande ställning i 
styrdokumenten för religionskunskap, så fokuserar ämnet i dag mer än förr på 
interkulturell förståelse och demokratirelaterade frågor (se även avsnitt 1.1.3 
och 2.3.2). 

Den starka vikten på förståelse för mångfald kan ses som en konsekvens av 
sekulariseringsprocessens betoning på demokrati och ämnets position i ett 
mångkulturellt samhälle där frågor som pluralism och migration ständigt be-
forskas och diskuteras (von Brömssen, 2016, s. 114). Ämnet religionskunskap 
grundar sig därmed, liksom skolans övergripande värdegrund, i uppfattningen 
att skolan, utöver att förmedla kunskap och bildning, även ska bidra till att 
eleverna ska kunna fungera som demokratiska medborgare i ett mångkulturellt 
                               
30 Kyrkans minskade inflytande på undervisningen kan ses som en konsekvens av den tidigare 
nämnda sekulariseringsprocessen (Hartman 2011, s. 28).   
31 I teorin har ämnet varit ickekonfessionellt från 1962 då regeringen fattade beslut om att 
undervisningen i religionskunskap skulle vara objektiv och också innehålla andra religioner än 
kristendom (Löfstedt & Sjöborg, 2020) 
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samhälle (Holmqvist Lidh, 2018, s. 325). Samtidigt, vilket jag återkommer till 
i avsnittet om religionskritik och kritisk litteracitet, ska eleverna enligt över-
gripande läroplan och specifik kursplan för religionskunskap ges möjlighet att 
genom diskussion och analys kritiskt utvärdera och granska texter och begrepp 
(Skolverket, 2011a,b). Ämnet religionskunskap ska enligt styrdokumenten 
alltså både verka för interkulturell förståelse för olika sätt att tänka och tro och 
uppmuntra till kritisk granskning av religion respektive utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt hos eleverna. Det här utgör en utmanande balansgång, inte 
minst för de undervisande lärarna (Löfstedt & Sjöborg, 2020). 

Att tala om religion utifrån ett essentialistiskt perspektiv är vanligt i en väs-
terländsk kontext (Hylén, 2012, s. 107) och tidigare religionsdidaktiska stu-
dier har visat hur svensk religionskunskapsundervisning, religionsförståelse 
och läromedel präglas av en essentiell och västerländsk förståelse av religion 
där religiösa traditioner framställs och undervisas om på ett ensidigt vis (Berg-
lund, 2014; Hylén 2012). En essentialistisk konstruktion av religion riskerar 
att bortse från mer inkluderande, öppna perspektiv vilket kan bli problematiskt 
i möten med kulturer där en västerländsk religionsförståelse inte gäller (Ni-
emi, 2020). Detta kan få konsekvensen att religiösa elever inte känner igen sin 
egen religion i den bild som undervisningen i religionskunskap ger (Holmqvist 
Lidh, 2016).  

Kristendomens särställning lyfts fram i den allmänna läroplanen för gym-
nasieskolan, liksom i syftesbeskrivningen för religionskunskap på gymnasiet: 
”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har sär-
skild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till 
grund för det svenska samhället” (Skolverket, 2011a). Att den ickekonfess-
ionella svenska religionsundervisningen inte bara i teorin, utan även i prakti-
ken, ger mer plats åt kristendomen än åt andra religioner och livsåskådningar 
har lyfts fram och problematiserats i tidigare studier (Berglund, 2013). 

Hur den här studiens ungdomar reflekterar kring och talar om sina erfaren-
heter av religion, blir sociologiskt och didaktiskt relevant i relation till skolans 
och religionsundervisningens syfte och uppdrag. Även de kritiska perspekti-
ven kring definition och förståelse för religion i allmänhet och i ämnet relig-
ionskunskap i synnerhet blir viktiga.  

2.3.2 Didaktik och religionsdidaktik 
Inom svensk skol- och utbildningsvetenskap finns en uppdelning mellan all-
mändidaktik och ämnesdidaktik. Där den förra fokuserar på allmängiltiga och 
grundläggande didaktiska frågor som bedömning eller kompetens att läsa 
olika slags texter handlar ämnesdidaktik om kunskapstraditioner och under-
visning inom en viss disciplin eller inom ett visst skolämne (Brante, 2017, s. 
53). Gemensamt för allmän- och ämnesdidaktik är de klassiska didaktiska frå-
gorna vad?, hur?, varför? och för vem? Genom att intressera mig för vilka 
erfarenheter av religion eleverna bär med sig från kontexter utanför skolan 
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(Dewey, 1991; Vygotskij, 1978) aktualiseras framför allt för vem? frågan i 
denna studie. Att studera elevernas förförståelser, erfarenheter och verklig-
heter bidrar till ökad kunskap om hur man som lärare anpassar sin undervis-
ning till den aktuella elevgruppen (Ljunggren, Öst, & Englund, 2015, s. 29; 
Löfstedt, 2013, s. 395). Vem som undervisas påverkar samtidigt, i någon mån 
och i något stadie, också vilka material eller vilket stoff som bör användas och 
hur detta material ska användas i den aktuella undervisningssituationen 
(Löfstedt, 2011). På så vis integreras ofta de didaktiska frågorna och det blir 
svårt att diskutera en fråga utan att beröra de andra. Föreliggande studie hand-
lar dock mindre om didaktik i betydelsen metodik och undervisningslära 
(Franck & Thalén, 2018, s. 326), alltså om de delar av didaktiken som besvarar 
hur?-frågan. Genom att intressera mig för perspektiv som litteracitet, kontro-
versiella frågor i undervisningen (se efterföljande avsnitt), samt medie- och 
källkritik blir min studie både allmändidaktisk och ämnesdidaktisk till sin ka-
raktär. Det tredje delsyftet: att diskutera vilka didaktiska implikationer resul-
taten har för skolans religionskunskapsundervisning, ger avhandlingen en tyd-
lig ämnesdidaktisk prägel. I linje med Brante (2017) menar jag dock att det 
finns en risk med att ersätta allmänna didaktiska frågor med enbart ämnesdi-
daktik. Om allt för stort fokus riktas mot ämneskunskaper eller ämnesinnehåll 
finns en risk att strukturella och kontextuella förhållanden och relationer inte 
uppmärksammas (Brante, 2017, 65). Med tanke på avhandlingens betoning på 
just kontext och relation menar jag dock att denna risk inte är överhängande i 
just min studie. 

På senare tid har allt fler svenska religionsdidaktiska studier genomförts i 
så kallad klassrumsnära forskning, genom exempelvis deltagande observat-
ioner. Att inom det religionsdidaktiska forskningsfältet fokusera på själva lä-
roprocessen (Osbeck, 2006, s. 99) genom denna typ av studier bidrar till ökad 
kunskap om hur religionsundervisningen sker i praktiken, men även om hur 
elever talar om religion i (Kittelmann Flensner, 2015) eller utanför klassrum-
met (Halvarson Britton, 2019). Empiriska studier om hur unga talar om relig-
ion i den specifika undervisningssituationen utgör en viktig förförståelse till 
min studie då jag intresserar mig för gymnasieungdomars tal om och erfaren-
heter av religion i olika sociala sammanhang. I avsnittet om ungas erfarenheter 
av religion i skolan (3.3) återkommer jag till ovan nämnda studier Här nämner 
jag dem som exempel på hur religionsdidaktisk forskning kan se ut i praktiken.  

Flera religionsdidaktiska perspektiv tar i dag sin utgångspunkt i hur det för-
ändrade och pluralistiska svenska samhället på flera sätt utmanar och ifråga-
sätter religioners villkor, vilket tidigare beskrivits. Interkulturell religionsdi-
daktik handlar exempelvis om hur interaktion och kommunikation mellan 
olika individer med olika etnisk, eller kulturell bakgrund kan påverkar läran-
dets villkor (Franck & Thalén, 2018, s. 333), samt om att i undervisningen 
skapa förståelse för religion ”som underlättar och möjliggör ett konstruktivt 
deltagande i ett pluralistiskt samhälle” (Löfstedt, 2018, s. 220, 231). Ett per-
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spektiv som utgår från interkulturell religionsdidaktik är den brittiska relig-
ionsdidaktikern Robert Jacksons tolkande ansats (Jackson, 2009, 2011). Inom 
denna belyser Jackson tre centrala didaktiska aspekter: representation, tolk-
ning och reflexivitet. Den tolkande ansatsen utgör viktiga referensramar i re-
lation till de teman som framkommer i denna studies analys och resultat, inte 
minst i betoningen på reflexivitet. Jacksons tolkande ansats tangerar flera 
andra religionsvetenskapliga begrepp och perspektiv, som exempelvis det re-
dan nämnda levd religion (Plank & Enstedt, 2018), betoningen på reflexivitet 
och tolkning i debatten om religionslitteracitet (Dinham, 2017) och en anti-
essentialistisk och mångfacetterad förståelse för religion som fenomen 
(Furseth, 2018b). 

Med utgångspunkt i forskning som visat hur existentiella frågor är högst 
närvarande i svenska barn och ungas liv (Hartman 2011; Löfstedt, 2011) förs 
inom religionsdidaktik även en debatt om att låta eleverna tala om sin egen tro 
och religion i undervisningen. Att föra in livsfrågor32 eller existentiella frågor 
i klassrummet blir ett sätt att undervisa i religion utifrån frågor som är ange-
lägna för alla elever. Den brittiska religionsdidaktikern Judith Everington 
(2012) menar att unga i dag har en vana vid att dela med sig av sig själva och 
sina liv genom exempelvis sociala medier, jämfört med föregående generat-
ioner. Hon menar också att personliga erfarenheter av religion och tro skapar 
intresse och motivation för ämnet.33 Samtidigt understryker Everington vikten 
av medvetenhet hos den undervisande läraren om var gränsen går och av att 
vara uppmärksam på hur väl diskussionen fungerar. Klassrumsobservationer 
från bland annat det europeiska forskningsprojektet REDCo34 visar hur samtal 
och dialog om livsfrågor i helklass fungerar mindre bra. Detta trots att intent-
ionen från lärarnas sida är att uppmuntra eleverna att ta en mer deltagande roll 
genom diskussioner med varandra (Schihalejev, 2009) och att eleverna ut-
trycker ett intresse inför att diskutera och föra dialog med varandra i religions-
undervisningen (Knauth, 2008) (se vidare avsnitt 3.3.2).  

Diskussionen leder in på debatten om kontroversiella frågor i undervis-
ningen35. Den svenske pedagogen Carsten Ljunggren (2015) talar om lärares 
”dubbla uppmärksamhet” (eng. teaching ambivalence), det vill säga balans-
gången mellan att skapa utrymme för diskussion om känsliga ämnen i klass-
rummet och att samtidigt vara beredd på att sätta gränser i syfte att upprätthålla 

                               
32 Jag använder i denna studie livsfrågor som synonymt med existentiella frågor. Dessa be-
grepp syftar på frågor som handlar om meningen med livet, vad som händer efter döden och 
vad kärlek eller vänskap innebär (Löfstedt, 2011).  
33 Everingtons (2012) undersökning baserades på intervjuer med studenter på lärarutbildningen. 
34 REDCo är ett internationellt forskningsprojekt som intresserar sig för hur religion och vär-
deringar bidrar till dialog eller konflikt i Europa. Projektet innefattar empiriska studier med 14-
16-åringar från åtta europeiska länder (Weisse, 2010). 
35 Vad som är en kontroversiell fråga varierar beroende på situation och kontext (von der 
Lippe, 2019). Ljunggren et al. (2015) menar att det är viktigt att skilja på kontroversen som 
ämne, problem eller fråga (eng. issue). I min studie är kontroversiella frågor inte ett centralt 
begrepp varför jag väljer att hänvisar vidare till Ljunggren et al. (2015) för vidare läsning. 
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ett respektfullt klimat och undvika kränkningar och påhopp (Ljunggren et al., 
2015, s. 29). Ljunggren diskuterar svårigheterna, men även nödvändigheterna 
med att låta eleverna utmanas i klassrummet genom diskussion, trots att de 
delar olika åsikter och bakgrund (Ljunggren et al., 2015, s. 34). Den norska 
religionssociologen Lars Laird Iversen (2018) lyfter spänningen mellan att 
skapa ett tryggt rum (eng. safe space) och det han kallar för oeniga gemen-
skaper (eng. communities of disagreement) i religionsundervisningen 
(Iversen, 2018). Mot bakgrund av empiriskt material från svenska och norska 
klassrumsobservationer föreslår Karin K Flensner och Marie von der Lippe 
(2019) metaforen ”klassrummet som oenighet” eftersom det tydliggör att oe-
nighet existerar och är en del av livet. Tidigare empiriska studier visar att dis-
kussioner om kontroversiella och känsliga frågor om exempelvis religion och 
terrorism är utmanande för lärare (Ljunggren et al., 2015; Toft, 2020b), hur 
lärare i religionskunskap upplever att de saknar didaktiska verktyg för att han-
tera dessa komplexa frågor (Anker & von der Lippe, 2018) och att det hos 
lärare finns en rädsla för att tappa kontrollen över en klassrumssituation där 
elever kan bli upprörda eller kränkta (Flensner & von der Lippe, 2019). Att 
det är extra svårt för just ämnet religionskunskap att hantera och manövrera 
kontroversiella och känsliga frågor i undervisningen har också att göra med 
att religion i Sverige i dag i hög utsträckning betraktas som framför allt en 
privat angelägenhet (Flensner & von der Lippe, 2019). Det ställer krav på 
undervisning och lärare i skola och klassrum, då dessa arenor är långt ifrån 
privata.  

I en svensk intervjustudie med lärare pekar religionsdidaktikern Malin 
Löfstedt & religionssociologen Anders Sjöborg (2020) på hur två typer av re-
ligionskritik aktualiseras i hur lärarna talar om sitt arbete med kontroversiella 
frågor i religionsundervisningen. För det första resonerade lärarna om svårig-
heterna med att bemöta en sekularistisk religionskritik (jfr Hammer & 
Schanke, 2018; Kittelmann Flensner, 2015) som exempelvis yttrar sig genom 
negativa förhållningssätt mot religion som fenomen (Löfstedt & Sjöborg, 
2020) eller genom att vilja minska religioners inflytande roll i samhället och i 
offentligheten. Den andra aspekten av religionskritik som framkom i lärarin-
tervjuerna benämner Löfstedt & Sjöborg för konstruktiv religionskritik. Här 
handlar det om att våga problematisera aspekter av religion som är icke-för-
enliga med demokratiska och grundläggande värden, i syfte att genom dis-
kussion träna eleverna i saklig kritik och förståelse (Löfstedt & Sjöborg, 2020, 
s. 146).36 Båda dessa aspekter av religionskritik blir viktiga för tolkning och 
analys av det empiriska materialet i denna studie angående hur jag förstår och 
använder begreppet religionslitteracitet (se avsnitt 2.4 och kapitel 4) samt i 

                               
36 För en utförligare diskussion av utmaningarna med att som lärare i Sverige i dag undervisa 
om kontroversiella frågor i religionskunskap, samt om olika typer av kontroversiella frågor, se 
(Flensner, 2020) 
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relation till hur ungdomarna i denna studie talar om erfarenheter av känsliga 
frågor i religionsundervisning och i andra sammanhang.  

De didaktiska debatterna och diskussionerna som tagits upp i detta avsnitt 
sammanfattar hur olika ämnen, frågor och problem innebär didaktiska möjlig-
heter respektive utmaningar när det kommer till samtal om religion i klass-
rummet. De visar också hur ämnet religionskunskap behöver förhålla sig till 
ett föränderligt och pluralistiskt religiöst och sekulärt landskap. Lärare i relig-
ionskunskap behöver, kanske än mer än lärare i övriga ämnen, balansera mel-
lan olika politiska ståndpunkter, livsåskådningar och målet att lära eleverna 
kritiskt tänkande (Anker & von der Lippe, 2018, s. 134), samt mellan skolans 
övergripande uppdrag om religions- och yttrandefrihet och ansvaret att upp-
rätthålla ett klassrumsklimat där alla elever behandlas med respekt (K. 
Flensner, Larsson, & Säljö, 2019, s. 14). 

2.4 Religionslitteracitet - ett mångfacetterat begrepp 
I detta avsnitt introducerar jag begreppet litteracitet (eng. literacy) och redogör 
för olika sociologiska och didaktiska bidrag till debatten om religionslittera-
citet (eng. religious literacy). En utvecklad teoretisk förståelse för begreppet 
litteracitet och hur det används som analysverktyg i min studie redogörs för i 
kapitel 4.  

Med tanke på begreppets traditionella närhet till text har litteracitet sin aka-
demiska förankring inom framför allt språk-, litteratur- och utbildningsveten-
skap och har i sin ursprungliga betydelse använts för att beskriva innebörden 
i att kunna läsa och skriva.37  I dag är dock litteracitet ett vedertaget begrepp 
som används inom en rad akademiska ämnesområden, och som definieras 
olika beroende på teoretisk ansats och vetenskaplig disciplin (Löfstedt & Sjö-
borg, 2019, s. 156). 38 Förutom läs- och skrivkunnighet har litteracitet under 
de senaste decennierna vidgats till att även innefatta sociala, kulturella, kom-
munikativa och kritiska aspekter. Funktionell litteracitet har exempelvis kom-
mit att beteckna hur en ”litterat person”, inte bara kan tillräckligt mycket om 
ett visst ämne, utan även förmår använda sina kunskaper i praktiken för att 
kommunicera tillsammans med andra i en viss kontext (Löfstedt & Sjöborg, 
2019, s. 157; UNESCO, u.å.; von Brömssen, 2013, s. 118). Litteracitet i dag, 
vilket jag återkommer till, betraktas alltså som mer än en kognitiv färdighet i 
                               
37 Jag har efter många överväganden valt att använda det svenska ordet litteracitet. Det eng-
elska religious literacy har använts i tidigare svenska texter och sammanhang (jfr Löfstedt & 
Sjöborg, 2019). I min studie avgör dock närheten till det empiriska, svenska materialet att jag 
föredrar att använda religionslitteracitet. Användningen av religionslitteracitet motiveras även 
med att litteracitet inom flera andra ämnesområden på senare tid blivit både brukligt och ac-
cepterat (jfr exempelvis hälsolitteracitet). Att jag använder religions- och inte religiös littera-
citet motiverar jag med att religiös signalerar en mer teologisk förståelse. 
38 För en fördjupad diskussion kring literacy och literacies i relation till olika vetenskapliga 
discipliner, se till exempel Collins (Collins, 1995). 
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syfte att avkoda och processa information (Hannam, Biesta, Whittle, & 
Aldridge, 2020, s. 216). 

Begreppet religionslitteracitet har inom religionsvetenskap och religions-
didaktik blivit allt vanligare, inte minst i relation till den religionsilliteracitet 
(eng. religious illiteracy) som de senaste årtiondena uppmärksammats i såväl 
akademiska som populärvetenskapliga sammanhang (Davie, 2015; Prothero, 
2008). Religionslitteracitet handlar enligt religionssociologen Grace Davie 
om att förstå ord, begrepp och narrativ som ligger till grund för religioner och 
trossystem (Davie, 2013). Som en följd av tidigare nämnda sekulariserings-
process, menar Davie att stora delar av den europeiska befolkningen saknar 
språk och begrepp som behövs i seriösa konversationer om religion. Individer 
och grupper har helt enkelt blivit ovana vid, och oförmögna till, att prata om 
religiösa frågor (Davie, 2014, s. 29; 2016, s. x). I ett samhälle som blivit allt-
mer präglat av etnisk, religiös och kulturell mångfald, riskerar denna utveckl-
ing, enligt Davie, att bidra till en bristfällig samhällsdebatt, som i sin tur på-
verkar det demokratiska samtalet om religion. Det är i denna spänning, samtid 
och kontext som frågan om religionslitteracitet aktualiseras i min studie, både 
i relation till ämnet religionskunskap (se avsnitt 2.3.1) och som analytiskt be-
grepp för förståelsen av hur ungdomarna i den här studien talar om religion. 

2.4.1 Religionslitteracitet i vid mening 
Enligt American Academy of Religion har en person med religionslitteracitet 
utöver grundläggande förståelse för bland annat religiösa urkunder, praktiker 
och traditioner, även förståelse för hur religiösa dimensioner uttrycks politiskt, 
socialt och kulturellt över tid och rum (Moore, 2016, s. 30; 2019). Denna vid-
gade förståelse av begreppet går i linje med den ”nya” literacy-traditionen 
(eng. New Literacy Studies, NLS) som rör sig från synen på litteracitet som att 
enbart kunna läsa, skriva och förstå text, till en mer töjbar och processinriktad 
förståelse där litteracitet alltid ligger inbäddat i kulturella och sociala praktiker 
(Collins, 1995, s. 80; Street, 1994). 

Dinham (2015) menar att vi behöver frångå tendensen att betrakta dagens 
samhällen som antingen helt sekulära eller helt religiösa och istället förstå dem 
som både och (Dinham, 2015, s. 53). Enligt Dinham bör begreppet religions-
litteracitet därför även inkludera icke-religiösa uttryck som ateism och andra 
sekulära livsåskådningar.39 Dinham (2017) menar vidare att en central aspekt 
av religionslitteracitet handlar om att vi måste lära oss att tänka kritiskt kring 
hur begreppet religion kategoriseras i ett sekulärt samhälle. Men också om att 
genom självreflektion ifrågasätta, både det egna förhållningsättet till religion 
(eller icke-religion), och det som traditionellt förknippats med faktakunskap 
om religion. I stället för att, som Dinham uttrycker det, betrakta religion som 

                               
39 Genom att använda sig av begreppet religions- och livsåskådningslitteracitet (eng. Religion 
and Worldwiew literacy) ansluter sig Shaw (2019) till en vid förståelse av litteracitet. 
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något vi lär oss från A till Ö så bör vi förstå att religion inbegriper olika sätt 
att tro och leva på i olika kontexter och att kunskaper och förmågor kopplade 
till religionslitteracitet därmed varierar beroende på sammanhang (Dinham, 
2017, s. 261).   

Att religionslitteracitet inbegriper förändring, sociala processer och kultu-
rella kontexter, snarare än något individuellt, tekniskt och autonomt, ingår 
även i min förståelse av begreppet. En vidgad förståelse för litteracitet möjlig-
gör en mer inkluderande syn på var och hur möten med religion tar sig olika 
uttryck i ungdomarnas vardagsliv. Jag delar även Dinhams uppfattning om att 
betrakta medvetenhet och självreflektion som centrala förmågor när det kom-
mer till att kommunicera religiösa och sekulära frågor inom olika kontexter 
(se även avsnitt 4.2 och 4.3). 

Genom att bygga vidare på resonemang av bland andra Gee och Lynch pe-
kar religionssociologen Mia Lövheim (2012a) på tre sociologiskt viktiga in-
gångar till såväl teoretiska som empiriska studier av religionslitteracitet. För 
det första bör aktörskap i högre utsträckning betraktas som en förmåga i tilläg-
nandet av de idéer och värden som är nödvändiga för att delta i ett kulturellt 
och samhälleligt sammanhang. För det andra finns en risk att enbart förknippa 
kunskap (om religion) med texter och kultur inom de etablerade religiösa in-
stitutionerna. I syfte att fördjupa förståelsen för de processer som hänger ihop 
med kommunikation av kunskap, värden och normer kopplade till religion så 
bör den religionssociologiska forskningen alltså även rikta sökljuset mot sam-
manhang bortom de traditionella, som exempelvis mot kulturella uttryck inom 
sociala medier och populärkultur. Detta gäller framför allt i studiet av hur, var 
och med vem unga idag kommer i kontakt med religion (Lövheim, 2012a, s. 
156-157). Resonemanget liknar Dinhams (2017) i bemärkelsen att även inklu-
dera andra kontexter än de vi traditionellt förknippar med religion i debatten 
om och förståelsen för religionslitteracitet.  

Den tredje ingången i Lövheims resonemang handlar om hur ideologi och 
maktrelationer i en specifik kontext kan kopplas till sociala och politiska dis-
kurser och maktstrukturer i det omkringliggande samhället (Lövheim, 2012a, 
s. 156-157). Denna sociokulturella förståelse handlar om litteracitet som in-
bäddat i erfarenheter, praktiker och sociala relationer (Moore, 2014), vilket 
leder vidare till diskussionen om kritisk litteracitet. 

2.4.2 Kritisk litteracitet 
Kritisk litteracitet handlar dels om det vi i dagligt tal kallar källkritik. Och dels 
om at på ett djupare plan förstå en texts bakomliggande logik och diskurser 
(Andrée & Lundegård, 2013, s. 95; Lövheim, 2012a, s. 161). I utbildnings- 
och medievetenskapliga sammanhang kan kritisk litteracitet handla om att ut-
forska och identifiera maktstrukturer som skapas och upprätthålls av kontex-
tuella normer och värden och som kommer till uttryck i olika texter, såväl i 
skola som i medier (Liberg, Folkeryd & af Geijerstam, 2013, s. 94). Kritik i 
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bemärkelsen vilja att utmana och förändra nämnda maktstrukturer (von 
Brömssen, 2013; Löfstedt & Sjöborg, 2019, s. 157) hänger ihop med den bra-
silianske pedagogen Paolo Freires (1976) antiessentialistiska pedagogik och 
kunskapssyn. Freire vänder sig emot den ”banking education” som han upp-
märksammade i sin tids traditionella undervisning (Luke, 2012, s. 7). Språk-
vetaren Brian Street betonar både makt och aktörens förmåga att handla i sin 
förståelse för litteracitet: “Individuals takes hold of literacy, rather than what 
is its “impact” on them” (Street, 1994, s. 102). Denna syn på litteracitet liknar 
tidigare nämnda sätt att betrakta mediepubliken som aktiva konsumenter, sna-
rare än som passiva mottagare (se 2.2.1) och Lövheims (2012a) betoning på 
aktörskap som en central aspekt av religionslitteracitet. Aktörskap som mot-
stånd och vilja till förändring ingår även i hur jag förstår och använder kritisk 
litteracitet i denna studie, vilket förklaras utförligare i kapitel 4.  

I linje med Freires pedagogiska ansats anser den australiensiska religions-
vetaren Peta Goldburg (2010) att elever i ämnet religionskunskap bör upp-
muntras till att upptäcka, utmana, samt i förlängningen förändra, de diskurser 
och strukturer om religion som dominerar i en specifik kultur. Även i nordiska 
studier riktas fokus mot religionskunskapsämnets utmaningar och möjligheter 
när det kommer till att träna eleverna i att analysera och kritiskt reflektera 
kring de normer och värderingar som verkar i den miljö och kontext de själva 
lever i (Sjöborg, 2013). I flera studier problematiseras att ämnet anförtrotts 
uppgiften att hjälpa elever att få syn på var och hur fördomar och stereotyper 
om religion konstrueras, samt att medvetandegöra eleverna om hur de pratar 
om andra, vad de pratar om och varför de pratar som de gör (von der Lippe, 
2011b, s. 139).40   

I min användning av kritisk litteracitet ingår även kritik mot religion (se 
ovan 2.3.2). En generell skepsis mot eller sekularistisk kritik av religion i en 
svensk kontext betraktar jag dock inte som ett uttryck för kritisk litteracitet. 
Däremot uttrycks bland denna studies ungdomar ibland kritik mot religion i 
vissa lokala kontexter där en religiös tradition utgör normen. I dessa fall är 
det befogat att tala om religionskritik som kritisk litteracitet eller som ett kri-
tiskt aktörskap (se avsnitt 4.2.2). Som tidigare nämnts problematiserar Löfs-
tedt & Sjöborg (2020) religionskritik genom att dela upp begreppet i seku-
laristisk och konstruktiv religionskritik. Det en problematisering jag delar och 
använder i förståelsen och tolkningen av de delar av resultatet som handlar om 
att kritisera religion eller aspekter av religion. 

Litteracitet kan sammanfattningsvis innebära allt från läs- och skrivkunnig-
het, förmåga att kunna kommunicera det lästa och skrivna, och individer och 

                               
40 I dessa avseenden kan litteracitet kopplas till de förmågor och färdigheter som skrivs fram i 
skolans mål och bedömningskriterier för ämnet religionskunskap – se avsnitt 2.3 (Skolverket 
2011b). Kritisk, men även kulturell litteracitet, i relation till skolans övergripande värdegrund 
och till målen för ämnet religionskunskap aktualiserar frågan om normativitet (Löfstedt & 
Sjöborg, 2019, s. 157). Denna fråga redogörs för på olika ställen i avhandlingen (se exempel-
vis avsnitt 1.1.3 och 4.3.1).  
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gruppers förmåga att avläsa respektive kritiskt förhålla sig till innehåll och 
fenomen som ligger inbäddade i sociala och kulturella kontexter. Den viktig-
aste förståelsen för hur jag använder religionslitteracitet i föreliggande studie 
är uppfattningen att litteracitet alltid innefattar en eller flera aspekter av aktör-
skap, och därför står för en aktivitet och en praktik, snarare än för ett uppnått 
resultat (Engblom, 2013; Fast, 2019, s. 42). Liksom andra före mig intresserar 
jag mig för distinktionen (Hannam et al., 2020), men framför allt för interakt-
ionen (Green, 2014) mellan funktionell, kulturell och kritisk litteracitet, vilket 
kommer att utvecklas i avsnitt 4.4. Där tidigare forskning använt kritiska lit-
teracitetsmodeller- och perspektiv inom framför allt praktiknära forskning 
(Dinham & Francis, 2016) använder jag i denna studie litteracitet som ett verk-
tyg i analysen av ett insamlat empiriskt material. Detta är ett nytt sätt att an-
vända litteracitet på och det är också en del av studiens teoretiska och meto-
dologiska bidrag. 

2.4.3 Religions- och medielitteracitet 
Medielitteracitet (eng. media literacy) kännetecknas av en förmåga att få till-
gång till, analysera, utvärdera och kommunicera olika typer av mediebudskap 
och medieinnehåll (Livingstone & Helsper, 2010, s. 311). Enligt medie- och 
kommunikationsforskaren James Potter innebär medielitteracitet ”en uppsätt-
ning perspektiv som vi aktivt använder för att processa och tolka betydelsen 
av de budskap vi möter i de massmedier vi exponeras för” (Potter, 2018, s. 
24).41 Liksom flera tidigare nämnda definitioner och diskussioner kring det 
övergripande begreppet litteracitet menar Potter att medielitteracitet är mång-
facetterat och flerdimensionellt. Meyrowitz (1998) beskriver begreppet som 
en förmåga att förstå hur institutionella eller kulturella krafter ligger bakom 
ett visst mediebudskap, liksom en medvenhet om att olika grupper i samhället 
sannolikt läser och förstår en text på olika sätt. Religions- och medielitteracitet 
(eng. religious media literacy) handlar om att förstå och kritiskt granska reli-
giöst innehåll och det sätt på vilket religion kommuniceras via olika medier i 
dag (Löfstedt & Sjöborg, 2019, s. 157). Närmare bestämt hur individer och 
grupper använder medier och internet utifrån tillgänglighet, analys och utvär-
dering i relation till hur religiösa idéer och värden kommuniceras i olika prak-
tiker (Lövheim, 2012a, s. 162-164).  

Religionsvetarna Marcus Moberg och Sofia Sjö (Moberg & Sjö, 2014, s. 
105) menar att även om medielitteraciteten hos unga i dag i dag är förhållan-
devis hög, så verkar religions- och medielitteraciteten, i bemärkelsen att känna 
igen religiösa teman och symboler i medier och populärkultur, variera mellan 
kontexter. Lövheim, som först introducerade begreppet (2012a), betonar att 
religions- och medielitteracitet innefattar förmågan att förstå de processer 

                               
41 Nära medielitteracitet ligger i denna avhandling begreppet med(ie)vetenhet. Med(ie)vetenhet 
används i studien både deskriptivt och analytiskt. Se vidare avsnitt 4.2.2. 



47 

inom vilken religion i dag kommuniceras via olika medier, liksom att kunna 
analysera och utvärdera konsekvenser av dessa processer. Religions- och me-
dielitteracitet utgör ett relevant teoretiskt begrepp i denna studie eftersom jag 
analyserar ungdomars tal om och erfarenheter av religion i olika mediemiljöer. 

2.5 Sammanfattande kommentar 
I det här kapitlet har jag presenterat pågående debatter, perspektiv och utveckl-
ingstendenser med relevans för avhandlingens huvudfokus: Hur unga i dag 
talar om erfarenheter av religion i olika sociala sammanhang. Syftet med ka-
pitlet har varit att skapa en förförståelse för den omkringliggande kontext som 
ungdomarna i den här studien är en del av. Jag menar att de dominerande sätt 
att tala om och förstå religion i Sverige som presenterats i detta kapitel utgör 
en förutsättning för att sociologiskt kunna analysera och diskutera studiens 
resultat på ett tillfredsställande vis. Studiens tvärvetenskapliga ansats har 
också krävt en översiktlig genomgång av såväl didaktik som av ämnet relig-
ionskunskap. Debatten om religionslitteracitet och olika perspektiv inom det 
religionsdidaktiska fältet påverkar min förförståelse för den disciplinära kon-
text inom vilken jag placerar min studie, samt för det empiriska material jag 
hanterar, analyserar och diskuterar.  

I nästkommande kapitel preciserar jag tidigare studier om unga och religion 
med betydelse för studiens syfte och frågeställningar.  
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3.  Tidigare forskning om unga och religion  

I det här kapitlet behandlas tidigare forskning som utifrån olika perspektiv och 
ansatser studerat området unga och religion. Jag har gjort avvägningen att det 
är den nordiska forskningen som bäst svarar på mitt övergripande syfte med 
tillhörande frågeställningar.42 På detta sätt avgränsas det omfattande område 
som unga, religion (och medier) utgör inom religionssociologisk- och didak-
tisk forskning. Internationell forskning med särskild relevans för de trender 
och debatter som redogjordes för i föregående avsnitt presenteras i förekom-
mande fall. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. Det första introducerar olika 
perspektiv att studera unga med särskilt fokus på unga som aktörer. I avsnitt 
två presenteras tidigare studier om ungas förhållningssätt till tro och religion. 
Här intresserar jag mig särskilt för studier som belyser hur omkringliggande 
kulturella värderingar om religion i det svenska samhället antingen bekräftas 
eller utmanas i ungas tal om eller attityder till religion. I det tredje och fjärde 
avsnittet riktas fokus mot de studier som beforskat ungas möten med religion 
i de specifika kontexterna medier och skola.  

Avhandlingens tredje forskningsfråga: Hur möjliggörs eller begränsas ak-
törskapet av de olika sociala sammanhang och kulturella värderingar som ak-
tualiseras i ungdomarnas tal om religion?, ligger till grund för utformningen 
av forskningsöversikten.  

3.1 Unga som aktörer 
Att förstå unga som seismografer (Sernhede, 2006) är ett perspektiv inom ung-
domsforskningen som utgår från att ökad förståelse för ungas attityder ger oss 
bättre förutsättningar att bilda oss en uppfattning om hur sociala samhälleliga 
relationer kommer att se ut i framtiden. Som benämningen antyder blir studier 
om unga utifrån detta perspektiv ett slags instrument för att fånga upp tenden-
ser när det kommer till social och kulturell förändring (Klingenberg & 
Lövheim, 2019, s. 20).  

                               
42 I det som jag refererar till som nordiska studier, ingår framför allt empiriska studier från 
Norge. Jag motiverar detta med att Sverige och Norge på flera sätt liknar varandra gällande 
social och religiös förändring, när det kommer till sekularisering och ökad religiös mångfald 
(Lundby & Repstad, 2018).  
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Att studera unga som aktörer ingår i den gren av ungdomskulturforsk-
ningen som utgår från kulturstudietraditionen.43 Perspektivet används vid stu-
dier av motkulturer och subkulturer – inom religionssociologisk forskning ex-
empelvis om hur unga muslimska kvinnor använder bloggar för att delta i den 
offentliga debatten om islam (Lövheim, 2012b). Aktörsperspektivet och stu-
diet av unga som seismografer tar sin utgångspunkt i att våra föreställningar 
om grupper eller fenomen formas av outtalade och osynliga normer och vär-
deringar som konstrueras, upprätthålls eller utmanas i de sociala och kulturella 
kontexter vi dagligen befinner oss i (Löfstedt & Sjöborg, 2019; Sernhede, 
2006; Ziehe, 1993). Inom båda perspektiven antas ungas värderingar och livs-
stil därmed spegla de omkringliggande kulturella värderingar som råder i en 
viss kontext och tid, vilket utgår från en socialkonstruktionistisk ansats (se 
avsnitt 4.1). Tidsanda och kontext anses utifrån aktörsperspektivet och förstå-
elsen av unga som seismografer som viktigare än den ”livsfas” unga befinner 
sig i. För en fördjupad läsning om livsfasperspektivet, se Sernhede (2006, s. 
95). Skillnaden mellan aktörsperspektivet och förståelsen för unga som 
seismografer är att det förra inte utgår från synen på unga som annorlunda än 
vuxna. Här betonas i stället att unga på samma vis som vuxna är förmögna att 
reflektera, agera och skapa mening (Klingenberg & Lövheim, 2019). Vidare 
är reflekterandet, agerandet och meningsskapandet viktigare än att studera 
unga för att bilda sig en uppfattning om framtiden. Att utgå från kulturstudie-
traditionen och ett aktörsperspektiv riskerar dock att betrakta motstånd och 
potential inom ungdomskultur som lösningen på allt och att därmed blunda 
för omkringliggande strukturella maktförhållanden och klassmotsättningar 
(Ambjörnsson, 2004) liksom att skillnader mellan generationer överbetonas 
(Lövheim, 2005, s. 11).44 

Aktörsperspektivet blir relevant som utgångspunkt i denna studie eftersom 
det berör spänningen mellan aktörskap och struktur45 och den sociologiska 
dikotomin mellan samhälle och individ (Giddens, 1984; Sernhede, 2006, s. 
87). Att antingen betona strukturen eller den individuella aktören när det kom-
mer till samhällelig förändring, samt normers och värderingars inverkan på 
individer och grupper, har intresserat och fortsätter att intressera forskare inom 
det sociologiska (Giddens, 1984), pedagogiska (Freire, 1976) och kommuni-

                               
43 Se även post-subkulturella teoribildningen och subkulturell ungdomskulturforskning 
(Sernhede, 2006, s. 95). 
44 På ett likande sätt varnar Fanny Ambjörnsson om att dra alltför stora växlar på skillnader 
mellan kön när det kommer till forskning om unga: ”Genom att rikta sökljuset mot de skillnader 
som förväntas utgöra grunden för begär, frestas vi också att läsa in fler skillnader mellan pojkar 
och flickor än vad som kanske egentligen existerar” (Ambjörnsson 2004, s. 20).  
45 Jag använder i denna avhandling begreppsparet aktörskap – struktur för att beteckna den 
klassiska uppdelningen i struktur – aktör. Förfaringssättet motiveras av att aktörskap används 
som analytiskt verktyg och därmed, som begrepp, ligger närmare det empiriska materialet. 
För en utförligare beskrivning av min förståelse för och användning av begreppet aktörskap 
och struktur var för sig och tillsammans, se avsnitt 4.2. 
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kationsvetenskapliga (McQuail, 2010) forskningsfälten, vilket delvis diskute-
rades i kapitel 2 och kommer att utvecklas i kapitel 4. Även om denna studies 
deltagande ungdomar som grupp inte kan sägas tillhöra en subkultur så blir 
kulturstudieperspektivets fokus på motstånd, aktörskap och alternativa arenor 
viktiga perspektiv för att förstå och förklara de teman och i materialet som 
handlar om makt och motstånd, vilket jag återkommer till längre fram (se ka-
pitel 4). 

3.2 Religion bland unga 
Ökad religiös mångfald, migration och problematisering av såväl begreppet 
religion som vad det innebär att vara religiös har, som beskrivits tidigare, ut-
manat förståelsen för Sverige som det mest sekulariserade landet i världen. 
Att barn och unga blir mindre religiösa, i traditionell bemärkelse, jämfört med 
sina föräldrar är dock en tydlig samhällstrend i hela Europa (Voas & Doebler, 
2014, s. 245-247)46, något som även avspeglas i en svensk kontext. Redaktö-
rerna till antologin Unga och religion (2019) slår fast att de flesta ungdomar i 
Sverige i dag har ett sekulärt förhållningssätt till religion genom att de ”ut-
trycker en distans eller ett avståndstagande till att identifiera sig med en reli-
giös tro.” (Lövheim & Klingenberg, 2019, s. 195-196).47 I stället värderar unga 
sociala relationer samt uttrycker ett engagemang och intresse för frågor som 
rör jämställdhet, miljö och hälsa (Knauth, 2008; Lindgren, Lüthi, & Fürth, 
2005; Sveningsson, 2015). Mer än hälften av unga i åldersgruppen 16-29 i 
Sverige i dag benämner sig som icke-troende, vilket är färre än i åldersgruppen 
30-74 (MUCF, 2019). Även deltagande i religiösa organisationer och aktivi-
teter samt att tro på ”en högre makt” är mindre vanligt bland unga än bland 
äldre (MUCF, 2019). Samtidigt visar andra studier hur yngre i dag uttrycker 
ett större intresse för religion än tidigare generationer (Hagevi, 2017). Vad 
gäller familjens roll för den religiösa identiteten så visar den tidigare forsk-
ningen på lite olika resultat. Europeiska studier konstaterar att familjen har ett 
stort inflytande på huruvida en ung person på något sätt identifierar sig som 
troende (Bertram-Troost, Ipgrave, & Knauth, 2008b). Svenska studier har 
kommit fram till att unga som har erfarenheter av religion i nära relationer, 
som i familjen eller tillsammans med vänner, uttrycker ett mindre avstånd till 
religion än de som inte upplever religion på nära håll i sin vardag (Klingenberg 
& Lövheim, 2019). För de unga som inte har erfarenhet av religion i familjen 
verkar inte hemmet utgöra en lika vanlig arena för kontakt med religion som 
skola och medier. Samtidigt kan ”troende” ungdomar i dag komma från hem 
                               
46 Även om det förekommer variationer mellan länderna och beroende på hur religion definieras 
och förstås. 
47 Ungas förhållningssätt till religion i Sverige, har av forskarna i enkätstudien Unga och relig-
ion 2014, genom en klusteranalys kategoriserats utifrån fyra olika typer: ointresserade (36%), 
troende (20%), tillhöriga (26%) och neutrala (18%) (Lövheim & Klingenberg, 2019, s. 186). 
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utan en aktiv religiös tro, på samma vis som ”ointresserade” kan komma från 
hem där religion varit närvarande (Jarnkvist & Klingenberg, 2019, s. 96).  

Förutom ålder har kön visat sig ha betydelse för religiositet och tro. Gene-
rellt är kvinnor mer religiösa än män och samma tendens gäller för unga 
(MUCF, 2019, s. 29-30). Kvalitativa intervjustudier på högstadiet (Skeie & 
von der Lippe, 2009) och kvantitativa studier på gymnasiet (Sjöborg, 2013) 
har visat hur killar i högre utsträckning än tjejer uttrycker ett kritiskt förhåll-
ningssätt till och tar avstånd från religion. Även samtal om religion och exi-
stentiella teman har i intervjustudier visat sig vara vanligare bland tjejer än 
bland killar (Klingenberg, 2014, s.109). Större kvantitativa studier visar hur 
döttrar tenderar att överta sina mödrars religiösa tro och söner sina fäders, lik-
som att föräldrar i högre utsträckning för över sin egen religiositet till döttrar 
än till söner (Voas, 2014, s. 264; Hoeg, 2017, s. 182). I den svenska enkätstu-
dien Unga och religion 2014 framkommer däremot att troende killar uppger 
att de oftare kommer i kontakt med religion i familjen och bland vänner än 
troende tjejer (Jarnkvist & Klingenberg, 2019, s. 97-105). När det kommer till 
möten med frågor som handlar om religion i digitala medier pekar vissa stu-
dier på att män verkar vara mer intresserade av att diskutera ämnen kopplade 
till religiös extremism i olika grupper på nätet, medan kvinnor i högre ut-
sträckning föredrar att prata om religion i mindre, privata sammanhang 
(Lövheim et al., 2018, s. 47). Andra studier menar att kvinnor kan vara minst 
lika engagerade i exempelvis politiska debatter om frågor som rör religion 
online som män (Abdel-Fadil & Liebmann, 2018, s. 293). De olika studierna 
och resultaten utgör en viktig förförståelse till min studies fokus på både tje-
jers och killars erfarenheter av religion i olika mediala sociala sammanhang. 

Olika internationella undersökningar har vidare visat att unga i dag är 
mindre benägna att koppla samman religion med konflikt än äldre (Høeg, 
2017, s. 21), är mindre religionskritiska och mer positivt inställda till religiös 
och kulturell mångfald än äldre (Knauth, 2008, s. 242-244) och att rasism och 
nationalism är mindre vanligt bland yngre än bland äldre (Day, 2011, s. 95). 
Att som ung ifrågasätta föräldrarnas religiositet samt att kritisera konvention-
ella uppfattningar inom en religiös tradition, som exempelvis frågor som rör 
hbtqi och jämställdhet, lyfts i flera sammanhang fram som centrala hållningar 
bland dagens unga (Knauth, 2008). Den kritiska och toleranta hållningen kan 
förklaras med att unga i dag utbildas i att värdesätta ett självständigt och kri-
tiskt tänkande (Larsson, 2010, s. 74) eller med en önskan hos den yngre gene-
rationen om mer acceptans vad gäller pluralism och mångfald i kombination 
med en vana vid att leva i mixade miljöer präglade av mångfald (Day, 2011, 
s. 95; Otterbeck & Hallin, 2010).   

Flera internationella och svenska forskare har förutspått att kristen tro bland 
västerländska unga kommer att tappa till förmån för mer nyandliga, alternativa 
religiösa livsåskådningar (Heelas & Woodhead, 2005; Sjödin, 2001) och i en 
amerikansk studie om unga vuxna, medieanvändning och religiositet (eng. re-
ligiousness and spiritualities) diskuteras hur unga som grupp visar särskilt 
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stort intresse för, och engagemang i, nyandlighet och nyreligiositet, inte minst 
via sociala medier (Bobkowski, 2014). 

Andra kvalitativa studier har visat hur intresse för nyandlighet och det pa-
ranormala inte verkar vara så vanligt – i alla fall inte bland unga födda på 90-
talet (von Brömssen 2003; von der Lippe, 2011a). Det svala intresset för dessa 
aspekter av religiositet förklaras enligt vissa forskare med att denna generation 
snarare har hälsa, jämställdhet och fred (Lindgren et al., 2005) som ideal. Sam-
tidigt finns variationer i den tidigare forskningen kring ungas intresse för över-
naturliga fenomen, exempelvis i hur unga med högfungerade autism tolkar 
och förstår religion och andlighet (Visuri, 2019), vilket bidrar till en komplex 
bild av vad och hur unga tror i dag. Oavsett om barn och unga av olika anled-
ningar intresserar sig för religion i vid bemärkelse, visar tidigare svensk forsk-
ning att de har kvalificerade tankar om existentiella frågor (Hartman & 
Torstenson-Ed, 2013) 

Nämnda kvalitativa och kvantitativa studier pekar på en variation, både i 
relation till de unga som i tidigare undersökningar ingått i kategorin ”icke-
religiösa” och till uppfattningen att unga är mindre intresserade av religion än 
äldre. Variationerna illustrerar även hur svårt det är att med bestämdhet säga 
hur religiösa unga är, eller hur intresserade de är av religion. Som tidigare 
forskning uppmärksammar är spektrumet stort mellan de unga som identifie-
rar sig med en religiös tradition och de som helt tar avstånd från religion (Kit-
telmann Flensner, 2015, s. 48). 

3.2.1 Reflexivitet, autonomi och individualism som ideal 
Det på samma gång individualistiska och pluralistiska samtida västerländska 
samhället är en central utgångspunkt i det som Giddens beskriver som ”det 
reflexiva projektet” eller ”den reflexiva jagbildningen” (Giddens, 1999, s. 94-
97).48 Kortfattat menar Giddens att i och med att värden, normer och institut-
ioner i det moderna västerländska samhället blivit alltmer flytande ges det 
egna jaget en mer framträdande plats. Individen, menar Giddens, är därför i 
dag mer utlämnad till att skapa sin egen identitet utan styrning från institut-
ionaliserade påverkansaktörer, som exempelvis stat, kyrka eller politiska par-
tier. I stället för att i första hand vara en del av ett kollektiv blir individen en 
unik person med ett eget subjekt som i högre utsträckning än förr tar indivi-
duellt ansvar för sitt liv och sina handlingar. Individen tillskrivs härmed auto-
nomi och aktörskap, i bemärkelsen att ha möjlighet att påverka sin egen situ-
ation och vilka värden hen väljer att anamma (Hoeg et al., 2017, s. 21).49 Den 
reflexivitet och öppenhet som präglar det samtida samhället har enligt vissa 

                               
48 Även om Giddens teorier om reflexivitet och jagbildning inte enbart handlar om unga. 
49 Att det egna subjektet tillskrivs ett större värde benämner Heelas & Woodhead (2005) ”den 
subjektiva vändningen”. 
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forskare bidragit till att unga saknar något av tidigare generationers ”jag-stel-
het” (Sernhede 2006, s. 31).  

Nämnda samhällstendenser återspeglas i svenska intervjustudier om ungas 
attityder till religion, där det framgår att unga uppskattar och identifierar sig 
med värden som frihet, autonomi och reflexivet samt anammar ett kritiskt för-
hållningssätt gentemot auktoriteter (von Brömssen, 2013, 2003; Sjöborg, 
2015). I en intervjustudie med unga muslimska bloggare framkommer en 
spänning mellan institutionaliserade praktiker och individuella val, uttryckt 
genom intervjupersonernas vilja att både följa islams regler kring exempelvis 
bön och fasta, samtidigt som man inte betraktar sig själv eller vill framstå som 
”väldigt strikt” (Lövheim, 2012b, s. 137-138). Att framställa sig som ett själv-
ständigt subjekt med ett eget val är också en tendens som framkommit i flera 
andra nordiska intervjustudier med unga om religion (Høeg, 2017; Jahnke, 
2021; Karlsson Minganti, 2014; Otterbeck & Hallin, 2010; von der Lippe, 
2011b). Amerikanska studier har visat hur Generation X av sin föräldragene-
ration ”ärvt” en tendens att betona personlig och individuell valfrihet 50 (Clark, 
2003, s. 276). Trots kontextuella och kulturella skillnader mellan de olika län-
derna så verkar betoningen på autonomi, reflexivitet och individualism vara 
starka ideal i såväl svensk som i europeisk och amerikansk kontext (Sjöborg, 
2012; Trulsson, 2018, s. 105; Zackariasson, 2014).  

Att individer och grupper i det senmoderna (Sernhede, 2006)51 Sverige och 
Europa tenderar att uppskatta värden kopplade till individualism där det kol-
lektiva ställs i bakgrunden har av teoretiker som Robert Bellah (1985) beskri-
vits som en upplösning av samhällsmoralen, samt som ett uttryck för en själv-
centrerad, nyttomaximerad och nyliberal hållning där ”what’s in it for me” är 
ledord (Bellah, 1985, s. 336). Sernhede menar att individens frikoppling från 
det kollektiva både innebär möjligheter i form av reflexivitet, görbarhet och 
individualisering, men också ställer krav på den enskilda individen (Sernhede, 
2006, s. 28). Heelas & Woodhead (2005) adderar en relationell form av indi-
vidualism där relationer till andra är centrala för den moderna människan. Re-
ligionssociologen Abby Day menar att unga människor tror på sociala värden, 
människor och sociala institutioner, snarare än på etablerade religiösa institut-
ioner (Day, 2011). Även svenska undersökningar med generation Z visar att 
unga bryr sig om politiska och sociala frågor samt är intresserade av att på-
verka och ”göra gott” (MUCF, 2019). Ungas vilja och positiva inställning till 
samhällsengagemang framkommer även i studier om unga och medieanvänd-
ning (Sveningsson, 2015) och i amerikanska studier om unga, samhällsenga-
gemang och politisk aktivism (Clark & Marchi, 2017, s. 198).  

Även om flera av ovan nämnda studier genomförts på unga i föregående 
generationer, och i andra länder, så utgör resultaten en viktig förförståelse för 

                               
50 Generation X = 1965-1980, Generation Boomer = 1944-1964, Generation Y= 1981-1995, 
Generation Z = 1996-2010.  
51 För en beskrivning och diskussion av begreppet senmodernitet, se (Sernhede, 2006, s. 25). 
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tolkningen av min studies resultat. De internationella studier som nämns blir 
viktiga genom att de speglar tendenser och värderingar som framkommit även 
i svenska och nordiska studier, som exempelvis reflexivitet, individualism och 
autonomi – och som jag lyfter som centrala i denna studie. 

3.3 Unga och religion i skolan 
Skolan är, tillsammans med medier och vänner, den kontext där unga i Sverige 
i dag framför allt säger sig komma i kontakt med frågor som rör religion 
(Klingenberg & Lövheim, 2019) och den allra vanligaste kontexten bland de 
unga som benämner sig som icke-religiösa. Flera svenska och nordiska studier 
har under de senaste decennierna studerat hur unga talar om religion utifrån 
ett postkolonialt respektive ett diskursteoretiskt perspektiv (von Brömssen, 
2003; Sjöborg, 2015; Karlsson, 2015; Kittelmann Flensner, 2015; von der 
Lippe 2011a, b). För samtliga av dessa studier är skolan som plats eller in-
stitution utgångpunkt. Där några studier intresserar sig för hur unga talar om 
religion i skolan i allmänhet (von Brömssen, 2003; 2012; Sjöborg, 2015) har 
andra intresserat sig för tal om religion i klassrummet, närmare bestämt i sko-
lans religionskunskapsundervisning (Karlsson, 2015; Kittelmann Flensner, 
2015).  

Sjöborg (2015) visar hur en grupp gymnasieungdomar i fokusgrupper talar 
om religion som synonymt med något rumsligt och tidsmässigt avlägset och 
som en motpol till värden som modernitet, framgång och vetenskap (Sjöborg, 
2015). I samma studie fanns en tendens att konstruera ovan nämnda vi och 
dom-mönster (se avsnitt 2.1.4) där dom går emot moderna och centrala värden 
och vi står för en framställning av sig själv som reflexiv, fri och självständig. 
Detta gällde både för de elever som betraktade sig själva som religiösa eller 
troende (eng. religous or believers) och för de som betraktade sig själva som 
icke-religiösa (eng. non-religious). Även utbildningspedagogen Kerstin von 
Brömssen lyfter i sin avhandling om högstadieelevers tal om religion hur de 
etniskt svenska eleverna tenderar att tala om religion som något dom har men 
inte vi. I samtalen beskrivs även religiös tillhörighet som ett hinder för möj-
ligheten att få välja individuellt och ”fritt” (von Brömssen, 2003, s. 307, 321). 
Karin Kittelmann Flensner visar i sin avhandling från 2015 hur en sekularist-
isk diskurs konstrueras som norm i tal om religion i religionsundervisningen 
på tre olika gymnasieskolor i Västsverige. Den sekularistiska diskursen kän-
netecknades av ett sätt att tala om religion som något främmande, omodernt 
och icke förenligt med ett demokratiskt och vetenskapligt samhälle (Kittel-
mann Flensner, 2015, s. 285, 296). Inom denna diskurs framställdes en icke-
religiös position som en neutral position. I samma avhandling framträder en 
svenskhetsdiskurs som innebar ett sätt att tala om andra religioner som något 
annorlunda än svensk kultur och svenska värden. I denna diskurs framträder 
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islam som något främmande i relation till kristendom som också i högre ut-
sträckning identifierades som ”svenskt”.52 Ytterligare ett sätt att tala om relig-
ion i nämnda avhandling benämns som en andlig diskurs. Inom denna diskurs 
associerades andlighet ibland med frivillighet och ett bejakande av den egna 
personen. Att ”tro på” något övernaturligt eller på ”något större” var här ac-
cepterat så länge tron inte förknippades med en organiserad religiös tradition 
(Kittelmann Flensner, 2015, s. 288). Diskurserna i tidigare nämnda studier vi-
sar hur dominerande samhälleliga förhållningssätt till religion, samt värden 
och ideal kopplade till frihet och autonomi återspeglas i elevers tal om religion 
i skolan. Samtidigt visar en aktuell intervjustudie med grundskoleelever på 
skolor präglade av religiös och kulturell mångfald hur religion inte framstår 
som något marginaliserat eller något som eleverna refererar till de andra 
(Jahnke 2021, s. 113). Även om eleverna uttryckte sig med respekt inför and-
ras sätt att tycka och tro och menade att tolerans var viktigt, undvek de dock 
att tala med varandra om den egna och andras religion och trostillhörighet 
(Jahnke, 2021).  

I en kvalitativ intervjustudie från 2012 visar von Brömssen hur två olika 
skolkontexter påverkar elevers tal om religion. På den ena skolan, med en ma-
joritet av etniskt svenska elever, framställdes religion som en abstrakt kate-
gori. På den andra skolan, som präglades mer av etnisk och religiös mångfald, 
talade eleverna om religion som ett mer närvarande fenomen. På båda sko-
lorna verkade religion dock vara ett ämne som för ungdomarna framstod som 
ganska ointressant och ”ocoolt” och som lätt leder till ”heta” debatter och 
osämja (von Brömssen, 2012). Det sistnämnda tolkar von Brömssen som ett 
uttryck för religion som ”tystad kategori”, det vill säga att eleverna, av olika 
anledningar men på båda skolor, tonar ner religion i sina samtal och möten 
med varandra (von Brömssen, 2012, s. 154).  Resultatet går i linje med ovan 
nämnda avhandling där eleverna, på grund av en ”tystnadens tolerans”, und-
vek direkta möten om religion och tro (von Brömssen, 2003, s. 323-330), 
framför allt mellan de muslimska eleverna och de sekulära etniskt svenska 
eleverna. Aktuellare studier om hög- och mellanstadieelevers erfarenheter av 
att prata om religion i och utanför skolmiljön har kommit fram till liknande 
resultat (Vikdahl, 2018; Holmqvist Lidh, 2015; Risenfors, 2011), liksom 
norska studier som visat hur unga sällan deltar i samtal om religion (Skeie & 
von der Lippe, 2009, s. 293). 

Maria Zackariasson (2014) visar i en intervjustudie med ungdomar aktiva 
i kristen ungdomsverksamhet hur deltagarna använde sig av olika strategier 
för att hantera eventuella risker med att få stämpeln ”frikyrklig” eller ”kristen” 
tillsammans med sina jämnåriga kamrater. Att som ung i Sverige i dag öppet 
tala om sin egen religiösa identitet, eller sitt eventuella religiösa engagemang, 
förknippas ofta med föreställningar och stereotyper som utmanar synen på hur 

                               
52 Jmf med Johansson Heinö (2011, s. 37) om den svenska identiteten som öppen och tolerant 
parallellt med hållningen att invandrare har skyldighet att anpassa sig till vårt land. 
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svenska ungdomar ska vara och uppträda (Zackariasson, 2014). Exempelvis 
upplevde ungdomarna att en öppenhet kring sin tro ofta är förknippat med en 
känsla av att vara pinsam och ”icke-cool” (jfr Knauth, 2008, s. 390; Osbeck 
& Lied, 2012; Thurfjell, 2015; von Brömssen, 2012; von der Lippe, 2011a, s. 
19) eller med negativa stereotyper som att vara konstig, tråkig eller ”för” 
väluppfostrad eller pryd (Zackariasson, 2014, s. 165). En strategi bland de 
deltagande ungdomarna i Zackariassons studie var att låta bli att nämna sitt 
religiösa engagemang. I likhet med religion som ”tystad kategori” och ”tyst-
nadens tolerans (von Brömssen, 2003; 2012) handlar denna strategi om ett 
begränsat handlingsutrymme när det kommer till att kunna prata om religion. 
En annan motsatt strategi var att stå upp för sin tro och sitt engagemang, oav-
sett negativa reaktioner. En tredje var att aktivt berätta om sitt engagemang, 
vilket enligt flera ungdomar fungerade väl och medförde positiva upplevelser. 
Att öppet kunna berätta om det kyrkliga och kristna engagemanget har enligt 
Zackariasson (2014) sannolikt en kontextuell förklaring. De informanter som 
använde sig av strategin att aktivt och öppet informera och berätta beskrev 
samtidigt diskussionsklimatet och attityderna på deras respektive skolor som 
tillåtande och tolerant (Zackariasson 2014, s.166). Även här kunde diskuss-
ionerna bli ”heta” (jfr von Brömssen, 2003; 2012) men utan att de ledde till 
konflikt och osämja. Religiösa elevers sätt att använda strategier anpassade till 
vissa givna sammanhang har även uppmärksammats i andra studier 
(Holmqvist Lidh, 2016). I Mirjam Katzins aktuella rapport om antisemitism 
och villkor för judiskt liv i Malmös skolor (Katzin, 2021) framkommer att de 
flesta judiska elever någon gång i skolan utsatts för diskriminering på grund 
av sin judiska tillhörighet.  

Här är det värt att notera att problem och svårigheter med att prata om den 
egna religiösa traditionen inte nödvändigtvis uppstår mellan elever med olika 
religiös tillhörighet. Fredrik Jahnke (2021, s. 237) visar exempelvis i sin in-
tervjustudie med svenska låg, mellan- och högstadieelever hur samtal och dis-
kussion mellan elever med samma traditionstillhörighet ibland upplevdes som 
nog så problematiskt och obekvämt.  

I anslutning till kontexter med en mer tillåtande och tolerant hållning visar 
tidigare studier hur ungdomar på gymnasiet uttrycker en mer positiv inställ-
ning till islam än ungdomar på högstadiet (Otterbeck & Bevelander, 2006, s. 
12; von Brömssen, 2016). Studierna kan jämföras med skillnader mellan ovan 
nämnda intervjustudier med högstadieelever (von der Lippe, 2011a,b) och 
med gymnasieelever (von Brömssen, 2012). 

3.3.1 Medialiserad religion i klassrummet 
Nyhetsmediers, men även film och tv-seriers, tendens att koppla ihop islam 
och muslimer med våld, hot och spänningar i samhället (Brune, 2006; Larsson, 
2006; Shaheen, 2012) är ett tema som återkommer i såväl svenska som inter-
nationella studier om ungas förståelse för och kunskap om religion och tro 
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(Horrell, O’Donnell, & Tollerton, 2018; Jackson, 2014; Kittelmann Flensner, 
2015; Toft, 2018; von der Lippe, 2011b). Olika typer av medier är ständigt 
närvarande i religionsundervisningen genom att tillhandahålla källor, fakta, 
åsikter och olika tolkningar (Toft, 2020b, s. 11). Ofta lyfts ämnet religions-
kunskap, av både elever och lärare, som en plats där förenklade mediebilder 
av religion kan och bör utmanas och problematiseras (Kittelmann Flensner, 
2015; Löfstedt & Sjöborg, 2020). Tidigare nämnda Robert Jackson understry-
ker att elever i dag behöver utrustas med verktyg och mediekompetens (eng. 
media literacy) genom att tränas i att analysera, dekonstruera och utvärdera 
hur olika medier framställer religion (Jackson, 2017; Jackson et al., 2010).  

Den norska religionsvetaren Marie von der Lippe visar i en kvalitativ studie 
med norska högstadieelever (2011b) hur elevernas tal i klassrummet tenderar 
att reproducera negativa mediediskurser om islam. Diskurserna var dock mer 
framträdande i klassrummet än i de enskilda intervjuerna där eleverna i högre 
utsträckning formulerade egna, mer oberoende positioner (von der Lippe, 
2011b). I en annan norsk kvalitativ studie på gymnasiet visar Toft (2018) hur 
eleverna i klassrummet uttrycker en stark medvetenhet om, och kritik mot ste-
reotypa mediebilder av islam: ”The lack of negative claims and sentiment 
about Islam and Muslims was striking across all the classes” (Toft, 2018, s. 
268). Resultaten från de båda studierna från högstadiet respektive gymnasiet 
speglar nämnda forskning som uppmärksammat en skillnad mellan hur hög-
stadie- respektive gymnasieelever talar om och förhåller sig till religion i all-
mänhet och till islam i synnerhet (Otterbeck & Bevelander, 2006, s. 12; von 
Brömssen, 2016).  

3.3.2 Eleverna om ämnet religionskunskap 
Tidigare svenska och nordiska studier har visat hur elever i både grundskolan 
och gymnasiet uttrycker ett genuint intresse för ämnet religionskunskap och 
anser det vara viktigt (Sjöborg, 2013; 2015, s. 125; Unstad & Fjørtoft, 2020) 
och att möjligheter till analys och diskussion av religiösa uttryck och existen-
tiella frågor inom ämnet uppskattas och efterfrågas av dem (von Brömssen 
2012, s. 149; Löfstedt, 2011, 2013, s. 387; Skolinspektionen, 2012).  

Sjöborg visar i sin kvantitativa studie från 2013 hur elever som har en reli-
giös tillhörighet i högre utsträckning är positivt inställda till ämnet religions-
kunskap och uttrycker en större öppenhet mot människor med en annan tro än 
den egna (Sjöborg, 2013). Samma studie visar hur killar på yrkesförberedande 
program inte bara, som nämns ovan, är kritiska till och tar avstånd från relig-
ion, utan även är mindre intresserade av skolämnet religionskunskap (Sjöborg 
2013, s. 49). I sin avhandling diskuterar däremot Jonsson hur killar på yrkes-
förberedande program kan vara minst lika intresserade av religion och livsfrå-
gor som elever på studieförberedande program (Jonsson, 2016, s. 158). I Tofts 
studie om elevers erfarenheter av ämnet religionskunskap framkommer att de 
muslimska eleverna upplever att skolans religionsundervisning har hjälpt mot 
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klasskamraternas skeptiska attityd och klassrumsmiljöerna uttrycks som goda 
(Toft 2017, s. 38). Däremot menar både de muslimska och de sekulära ele-
verna att samhällets och nyhetsrapporteringens koppling mellan islam och 
extremism hela tiden finns närvarande ”under ytan” (Toft, 2017, s. 42). Enligt 
de muslimska eleverna påverkades klasskamraternas föreställningar av om-
kringliggande samhälleliga föreställningarna om islam och muslimer, ofta för-
medlade via nyhetsrapporteringen. Denna indirekta påverkan via mediebilder 
av islam präglade enligt eleverna också stämningen i klassrummet. I samma 
studie framkom hur de muslimska eleverna upplevde att religionsundervis-
ningen om islam fokuserar mer på konflikt jämfört med undervisning om de 
andra världsreligionerna (Toft, 2017, s. 41). 

Att religiösa elever inte känner igen sin egen religion i den bild som under-
visningen i religionskunskap ger, har framkommit i flera svenska studier 
(Berglund, 2012; Holmqvist Lidh, 2016; Otterbäck, 2010). Carina Holmqvist 
Lidh (2016) visar i sin licentiatavhandling om religiösa elevers erfarenhet av 
religionsundervisning hur de individuella tolkningarna blir osynliga och att 
eleverna inte känner igen sig i undervisningen, något som i sin tur bidrar till 
en känsla av förfrämligande.53 Även judiska elever beskriver i tidigare nämnda 
rapport (Katzin, 2021, s. 29-30) hur de inte känner igen sig i skolans under-
visning. Enligt dessa elever fokuserar undervisningen mest på Förintelsen, 
konflikten Israel – Palestina eller på ortodoxa judars liv i Jerusalem. Att elever 
i allmänhet efterlyser mer levd religion, mindre ”överföring av fakta” samt 
undervisning som angår deras egna verkligheter och intressen är ett tydligt 
mönster i tidigare religionsdidaktisk forskning (Unstad & Fjortoft 2020, s. 5-
6; Halvarson Britton, 2019; von Brömssen, 2012).  

3.4 Unga och religion i medier 
Ungas erfarenheter av religion i medier handlar naturligtvis om vad som me-
nas med medier (se avsnitt 1.1.4) och i vilken situation och mediekontext man 
befinner sig i. Att exempelvis aktivt googla en viss religion kan i ett samman-
hang vara kopplat till en skoluppgift och inte alls ha med privata intressen att 
göra, men googlande kan också vara grundat i ett medvetet och engagerat re-
ligiöst sökande (jfr Sjöborg, 2006). På samma sätt kan söndagens gudstjänst i 
radion för vissa innebära en källa till stöd och tröst medan det för andra bara 
noteras som ett bakgrundsljud som man flyktigt lägger märke till. Detsamma 
gäller möten med religiöst innehåll och existentiella teman i film och tv-serier 
eller andra populärkulturella uttryck. Religiösa teman eller inslag i tv-serier 

                               
53 För vidare läsning om unga muslimers syn på islam och personliga erfarenheter av att vara 
muslim, se Otterbeck & Hallin, Samtidsislam (2010) och Karlsson Mingati Muslima: Islams 
väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige. (Karlsson 
Minganti, 2014).  
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som den amerikanska Messiah, den israeliska Shtisel eller den norska Skam 
betyder sannolikt olika för olika individer och grupper. Att unga i dag kommer 
i kontakt med religion på internet har dock sannolikt med deras dagliga och 
omfattande medieanvändning att göra, snarare än att de aktivt söker efter reli-
giöst innehåll. Som beskrivits tidigare använder så gott som alla ungdomar 
mellan 13-18 år internet dagligen. Frågor som rör religion och tro är med andra 
ord en del av det unga stöter på när de tittar på YouTube-klipp, gör skolarbeten 
eller i andra sammanhang söker efter information (Löfstedt & Sjöborg, 2019, 
152-153). 

Tidigare nämnda förenklade och villkorade framställningarna av religion i 
nyhetsrapporteringen utmanas av andra skildringar av religion och religiositet, 
inte minst i populärkultur och olika former av sociala medier (Hoeg, 2017). 
Svenska (Sjödin, 2001) och internationella (Clark, 2007) studier har intresse-
rat sig för nyandliga och alternativa religiösa uttryck som exempelvis överna-
turliga inslag i skräck-science fiction och fantasyfilmer. Andra lyfter hur po-
pulärkulturellt innehåll i exempelvis film ger människor möjlighet att reflek-
tera över livsfrågor (Lövheim et al., 2015). Även om det i denna studies 
material finns innehåll som berör andliga teman i film och tv-serier som ex-
empelvis Star Wars, Sagan om ringen och Game of Thrones, är det, vilket 
kommer att redogöras för längre fram, framför allt referenser till och reflekt-
ioner kring möten med religionerna islam, kristendom, judendom och buddh-
ism som är föremål för analys.54  

Oavsett om vi med religion syftar på etablerade religiösa traditioner, eller 
använder ett vidgat religionsbegrepp som även innefattar det transcendenta, 
paranormala eller övernaturliga, så har ungas kontakt med religion i medier 
ofta utmanat de sammanhang som traditionellt förknippats med lärande om 
eller kontakt med religion. Där familjen, och även religiösa samfund, tidigare 
varit kunskapsförmedlare av religion och trosfrågor, har i dag medier i olika 
form, tillsammans med skola och vänner, kommit att bli en vanligare plats för 
ungas möten med religion (Löfstedt & Sjöborg, 2019; Sjöborg, 2012). Erfa-
renheter av religion i medier handlar alltså både om att stöta på religiöst inne-
håll och om mer djupgående erfarenheter som inbegriper analys, reflektion 
och interaktion kring olika aspekter av religion och tro (Klingenberg & Löv-
heim, 2019). Att familj, skola och trossamfund förlorat auktoritet, i bemärkel-
sen kontroll över var, hur och med vilka unga i dag kommer i kontakt med och 
eventuellt socialiserar kring religion, är därför både rimligt och troligt (Bro-
berg, 2019; Löfstedt & Sjöborg, 2019).  

                               
54 Initialt var jag beredd på att studiens fokus skulle inkludera denna typ av inslag och teman. 
Ganska snart stod det emellertid klart att just denna studies deltagande ungdomar hellre ville 
prata om och diskutera hur de etablerade och traditionella religionerna framställdes i olika me-
dier. Detta diskuteras och redogörs för på flera ställen i avhandlingen, exempelvis i avsnitt 5.2.1 
och 9.2). 



61 

3.4.1 Unga och religion i digitala medier och populärkultur 
Digitala medier har sedan början av 2000-talet visat sig utgöra kontexter där 
unga hittar information om och kan kommunicera kring den egna tron och 
religionen. Internet och sociala medier har också kommit att bli ett socialt 
sammanhang där känslor av tillit och gemenskap kan skapas (Campbell, 2005, 
s. 181 ff.; Lövheim, 2012b) och som möjliggör för unga att utvärdera och ut-
mana konkurrerande religiösa auktoriteter (Bobkowski, 2014; Campbell, 
2005; Sjöborg, 2006). Sjöborg betonar i sin avhandling hur internet (då) fun-
gerade som en ingång till hur grupper diskuterade religion och synsätt som 
man själv inte var en del av, oavsett om det skedde aktivt med egna inlägg 
eller passivt genom att följa och läsa andras inlägg (Sjöborg 2006, s. 194, 198).  

I en norsk studie om hur unga nyanlända ger uttryck för kulturellt motstånd 
i och utanför skolan beskriver Dewilde & Skrefsrud (2016) hur Facebook blir 
en slags “kontaktzon” där ungdomarna konstruerar alternativa multikulturella 
berättelser som utmanar dominerande diskurser kring religion och etnicitet i 
det omkringliggande samhället och i mainstreammedier. Författarna menar att 
berättelserna visar på kompetens, snarare än förmodade begränsningar som 
vanligen förknippas med denna elevgrupp, samt att Facebook, i detta avse-
ende, skapar möjligheter att konstruera alternativa berättelser (Dewilde & 
Skrefsrud, 2016, s. 1035). Andra pekar på hur YouTube för unga kan fungera 
som ett alternativt rum i relation till mer etablerade, traditionella medier 
(Hoeg, 2017, s. 31) och hur tidigare nämnda Skam, som fandom och i sociala 
medier (Prøitz, Carlquist, & Roen, 2019), av unga beskrivits som möjliggör-
ande för kontakt, identitet och tillhörighet: ”Sana seems to carve out a multi-
faceted space in which young Muslim Women can connect, identify and be-
long” (Prøitz et al., 2019, s. 1124). Citatet visar hur populärkultur och digitala 
medier kan stärka individers och gruppers känsla av aktörskap och av att 
kunna påverka. I tidigare nämnda studie om unga muslimska bloggare fram-
kommer hur informanterna använder sig av humor och lekfullhet i syfte att 
utmana stereotypa föreställningar om hur muslimska kvinnor förväntas vara, 
se ut och uppträda (Lövheim, 2012b).  

I intervjustudier med unga muslimer beskrivs Facebook som ”ett tveeggat 
svärd” (Hansen, 2017, s. 63). Å ena sidan uttrycks att samtal på Facebook är 
svårt eftersom sociala medier ”bara sprider konflikt och hat”, å andra sidan 
verkar Facebook utgöra just den plattform som unga muslimer upplever sig 
ha saknat, inte minst i relation till de etablerade mediernas mer onyanserade 
bilder av islam (Hansen, 2017). 

Genom att intressera sig för digitala platser och gemenskaper har tidigare 
religionssociologiska studier haft ambitionen att utöka kunskapen om reli-
giösa, sociala förändringar och samhälleliga förändringar (Campbell, 2005; 
Lövheim, 2004). Det är ett intresse som även jag utgått från i utformandet av 
denna studie och som jag återkommer till i avhandlingens analys och diskuss-
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ion. Liksom vid tidigare nämnda problematisering av ungas digitala mediean-
vändning när det kommer till nyheter, kan en skiljelinje mellan vad som är 
digital religion och vad som är ”verklig” religion dock vara svår att dra. Detta 
eftersom digitala medier ingår i andra sociala sammanhang som exempelvis 
tillsammans med vänner och familj (Hoeg, 2017, s. 14). Digitala relationer 
kan därmed vara precis lika verkliga som fysiska:”Online relationships are 
“real” in the sense that they represent actual social interactions, though they 
are mediated” (Campbell, 2005, s. 49). 

3.5 Sammanfattning 
Av forskningsöversikten framkommer att unga i Sverige i dag uttrycker en 
distans till att identifiera sig med en religiös tro och med religiöst organiserade 
institutioner. I stället identifierar de sig med värden som frihet, reflexivitet och 
autonomi, vilket visar hur ungas förhållningssätt till religion på flera sätt speg-
lar hur människor i allmänhet förhåller sig till religion i Sverige i dag. 

I den kvalitativa forskningen under de senaste tjugo åren framkommer vi-
dare att religion av ungdomar uttrycks som ett känsligt ämne att prata om och 
att samtal om religion riskerar att leda till konflikt och osämja vilket kan leda 
till att samtal om religion tystas eller helt uteblir. Klassrumsobservationer och 
intervjustudier visar vidare hur gymnasieelevers tal om religion präglas av en 
sekularistisk diskurs där religion framställs som något främmande, omodernt 
och odemokratiskt samt att samtal om religion i skola och undervisning kan 
verka stigmatiserande för unga som själva benämner sig som troende och eller 
tillhörande en religiös tradition. Andra intervjustudier visar hur ett vi och dom-
mönster aktualiseras i ungas tal om religion, där vi står för reflexivitet, frihet 
och självständighet och dom går emot moderna värden eller där elever posit-
ioner sig mot dom religiösa. 

 Parallellt med dessa resultat visar den tidigare forskningen att unga ut-
trycker ett intresse för religion och existentiella frågor i exempelvis religions-
undervisningen och att samtal om religion tillsammans med vänner upplevs 
fungera väl i skolmiljöer präglade av mångfald, samt att elever i allmänhet 
efterfrågar mer levd religion och mindre överföring av fakta i religionsunder-
visningen. Forskningsöversikten visar även att det finns en diskrepans mellan 
studier som uppmärksammat hur elever i klassrummet uttrycker kritik mot 
stereotypa mediebilder av islam samtidigt som andra studier visat hur elevers 
tal tenderar att reproducera negativa mediediskurser om samma religion. 
Spänningen mellan å ena sidan en tolerant, öppen och intresserad hållning och 
å andra sidan en sekularistisk, negativ och religionskritisk behöver problema-
tiseras ytterligare genom fler intervjustudier.   

Genom att använda material i form av intervjuer med gymnasieungdomar 
och genom att använda begrepp och teorier som belyser handling, motstånd 
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och kontext (se kapitel 4) menar jag att föreliggande studie fyller en forsk-
ningslucka när det kommer till ökad förståelse för relationen unga och relig-
ion. Inom såväl det religionssociologiska som det religionsdidaktiska forsk-
ningsfältet behövs aktuellare studier om hur dagens unga kommer i kontakt 
med och använder digitala medier för information och samtal om frågor som 
rör religion. Genom att intervjua ungdomar från olika religiös, etnisk och kul-
turell bakgrund vill jag vara öppen för att populärkultur och sociala medier 
kan fungera som platser där aktörskap och alternativa berättelser blir möjliga, 
samt undersöka vad för slags frågor kontakten med religion i exempelvis di-
gitala medier handlar om. Studien bidrar därutöver med ny kunskap om hur 
generation Z förstår och förhåller sig till religion mot bakgrund av olika soci-
ala och kulturella kontexter. 
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4. Teoretisk ansats och centrala begrepp 

I avhandlingens fjärde kapitel förklaras hur studiens insamlade material och 
resultat kan förstås och förklaras teoretiskt. Kapitlet inleds med en redogörelse 
för avhandlingens abduktiva ansats och socialkonstruktionistiska epistemo-
logi. Därefter presenteras, med stöd i tidigare teorier, hur jag förstår och an-
vänder begreppsparet aktörskap – struktur, samt hur olika dimensioner av re-
ligionslitteracitet och aspekter av aktörskap 55 används som verktyg i den te-
oretiska analysen. Avslutningsvis ges en förklaring till hur operational-
iseringen av begreppen svarar mot studiens övergripande forskningsfrågor.  

4.1 Epistemologi och abduktion  
Som nämndes inledningsvis (se avsnitt 1.1.1) bygger denna avhandling på en 
socialkonstruktionistisk epistemologi vilket innebär att vare sig religion eller 
kunskap betraktas som något givet, objektivt eller enhetligt (Beckford, 2003). 
En bärande tanke inom den konstruktionistiska traditionen är synen på kun-
skap som socialt situerad, det vill säga att den uppstår i mötet mellan individer 
och att den specifika situationen och platsen påverkar vilken sorts kunskap 
som konstrueras.56 Denna förståelse av kunskap ligger nära en ontologisk för-
ståelse av själva verkligheten som socialt konstruerad (Alvesson & Sköldberg, 
2017, s. 57). Här vill jag understryka att jag inte betraktar alla fenomen som 
socialt konstruerade. Kunskap som inte är socialt konstruerad eller beroende 
av mänsklig aktivitet och interaktion, är exempelvis naturvetenskapliga lagar. 
I en social, mångfacetterad och komplex verklighet, menar jag emellertid, i 
linje med det socialkonstruktionistiska synsättet, att det inte med bestämdhet 
går att slå fast vad kunskap om religion är eller inte är. Däremot är det fullt 
möjligt för religionssociologisk forskning att producera tillförlitlig vetenskap 
om hur religion förstås och konstrueras i olika sammanhang eller kontexter 
(Furseth & Repstad, 2005, s. 17). Jag delar sammanfattningsvis tanken att 

                               
55 Jag använder mig i denna avhandling av det svenska ordet aktörskap. I vissa sammanhang 
används även på svenska det engelska ordet agens. Agens och aktörskap kan ha olika betydel-
ser men är inget jag fördjupar mig i. Se vidare (Ahearn, 2001, s. 113) för synen på skillnaden 
mellan agens och aktörskap i den engelska åtskillnaden mellan agent och actor.   
56  För att undvika association till och sammanblandning med teorier inom exempelvis ut-
vecklingspsykologi och matematik, används här begreppet konstruktionism och inte kon-
struktivism (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 39; von Brömssen, 2003, s. 7)  



66 

kunskap utvecklas i sociala sammanhang och är något som uppstår mellan 
individer, snarare än något som enbart existerar i den enskildes medvetande 
(Säljö, 2015), liksom utgångspunkten att kunskap är mer eller mindre förän-
derlig och beroende av situation och social kontext (Beckford, 2003).  

   I linje med denna kunskapssyn har en central utgångspunkt under hela 
processen varit att inte betrakta det insamlade materialet som bärare av kun-
skap per se. I stället har jag strävat efter att inta en kritisk position gentemot 
de fenomen och den kunskap som vi ofta tar för given i samhället, något som 
också kännetecknar den socialkonstruktionistiska epistemologin (Burr, 2003, 
s. 2-3; Hacking, 2000, s. 19). Detta påverkar betoningen på tolkning och synen 
på forskaren som medproducent i forskningsprocessen – det vill säga att både 
forskare och deltagare blir medskapare av den förståelse och kunskap som 
produceras (se nedan 5.4.1) (Robson & McCartan, 2016, s. 20; Ryan & 
Bernard, 2016). 

   Avhandlingens abduktiva ansats innebär en strävan efter att det insam-
lade materialet inte ska användas som ett medel för att bekräfta en på förhand 
given teori (Smith, 2005, s. 50).57 Samtidigt har aktuella teoretiska debatter 
om religioners roll, synlighet och förändring, liksom tidigare empiriska studier 
om unga och religion, bidragit till en teoretisk förförståelse för ungas erfaren-
heter av religion i medier och andra sociala sammanhang i Sverige och Norden 
i dag (Repstad, 2007, s. 130). På så vis har studien redan från början varit 
teoretiskt färgad och aldrig befunnit sig i ett teoretiskt vacuum. Rörelsen mel-
lan en initial deskriptiv analys av det insamlade empiriska materialet och en 
mer teoretisk analys har också bidragit till en reflexiv och öppen hållning till 
såväl material som till övergripande forskningsfrågor. Det är i spänningen 
mellan att succesivt förstå materialet deskriptivt och att efter hand justera och 
förfina den teoretiska analysen som studiens abduktiva ansats ligger 
(Alvesson & Kärreman, 2011; Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 13). Den ab-
duktiva alterneringen mellan teori och empiri utgör därmed studiens metodo-
logiska strategi (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 14; Mason, 2008).  

Utifrån ett teoretiskt perspektiv handlar metodologi i denna studie även om 
hur de olika teoretiska nivåerna används under processens gång. Där teorier 
om relationen mellan aktörskap – struktur samt om religioners förändring an-
vänds för att placera studien i ett övergripande disciplinärt sammanhang, an-
vänds religionslitteracitet och aktörskap som empirinära konkreta analysverk-
tyg.  

Det är viktigt att understryka att jag inte betraktar det deskriptiva analysar-
betet som mindre betydelsefull än det teoretiska – något som i denna studie 
delvis förklarar varför de teoretiskt färgade forskningsfrågorna (2) och (3) ut-
formades först efter att den tematiska analysen av det insamlade materialet 
genomförts. Som beskrevs inledningsvis presenteras resultaten från den mer 

                               
57 För en fördjupad diskussion om begreppet abduktion, se Alvesson & Kärreman (Alvesson 
& Kärreman, 2011, s. 58-59) samt (Mason, 2008). 
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empirinära tematiska analysen i kapitel 6 och den teoretiska analysen i kapitel 
7.  

Den kvalitativa, abduktiva och tolkande ansatsen, liksom den socialkon-
struktionistiska epistemologin, ligger sammanfattningsvis till grund för hur 
jag i olika skeden och nivåer använder teori, samt för hur jag utformat studiens 
metodologiska design.  

4.2 Aktörer och strukturer 
Huruvida människan genom handling och fri vilja har möjlighet att påverka 
och styra över sitt liv eller om hon i stället är begränsad av omkringliggande 
normer, värderingar och strukturer är en fråga som spänner över åtskilliga äm-
nesområden, teoretiska perspektiv och idétraditioner (Sewell, 1992; 
Emirbayer & Mische 1998).58 För att söka svar på dessa frågor studeras inom 
det sociologiska forskningsfältet såväl individer på mikronivå, det omkring-
liggande samhället på makronivå och institutioner däremellan på mesonivå. 
Den teoretiska relationen mellan aktörskap och struktur handlar om förhållan-
det mellan den enskilda individen (aktören) och det omkringliggande sam-
hället (strukturen). Struktur beskrivs i dessa sammanhang ofta som (domine-
rande) samhälleliga sociala och kulturella regler som produceras och föränd-
ras över tid, medan aktörskap syftar på den individuella aktörens förmåga att 
via handling och vilja antingen upprätthålla eller förändra en viss struktur eller 
situation (Giddens & Sutton, 2017, s. 23). Relationen mellan de två handlar 
alltså sociologiskt både om individens möjlighet och subjektets plats i sam-
hälleliga skeenden och om de strukturer som ”ytterst dirigerar det sociala livet 
och som hon saknar förståelse för eller kontroll över” (Sernhede, 2006, s. 87).  

Att i forskningssammanhang betona individens förmåga och möjlighet att 
stå emot, utmana eller förändra strukturer innebär, vilket redogjordes för tidi-
gare (se avsnitt 3.1), att anlägga ett aktörsperspektiv. Om man däremot väljer 
att utgå från hållningen att det är strukturen som styr individens möjlighet att 
agera används ett strukturperspektiv. Valet mellan ett aktörs- eller struktur-
perspektiv speglar den begreppsliga dikotomi som präglat den sociologiska 
synen på aktörskap – struktur sedan lång tid tillbaka (Giddens & Sutton, 2017, 
s. 23-25). Sociologerna Anthony Giddens, Dorothy Smith och Vivien Burr 
vänder sig dock mot tendensen att betrakta aktörskap – struktur som en kon-
flikt mellan två på förhand givna enheter. I stället förespråkar de (på något 
olika vis) en dialektisk och integrerad syn på relationen mellan aktörer och 
strukturer/individer och samhälle (Burr, 2003, s. 186-187; Giddens, 1984; 
Smith, 2005). Hållningen beskriver relationen mellan individers handlingar 
och den omkringliggande strukturen som präglad av ömsesidig växelverkan 

                               
58 För en fördjupad diskussion om olika perspektiv och idétraditioner inom sociologisk forsk-
ning, se exempelvis Sewell (1992) och Emirbayer & Mische (1998). 
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mellan människor och samhällsordningar.59 Förhållandet mellan aktörer och 
strukturer blir här mer än att antingen se individen som determinerad av struk-
turen eller som ett frikopplat och autonomt subjekt (Sernhede, 2006, s. 97).60 
En bärande tanke i Giddens (1984, 2017) struktureringsteori är att strukturer 
inte existerar i sig själva utan alltid är beroende av sociala handlingar. Det är 
med andra ord människors handlingar som skapar och återskapar strukturer 
(Trondman & Bunar, 2001, s. 133). Sociologen Peter Berger (1969; 2015) be-
skriver på ett mer övergripande plan förhållandet mellan individ och samhälle 
som den sociala paradoxen och menar att ”samhället definierar oss men defi-
nieras i sin tur av oss” (Berger, 2015, s. 118). Även Sewell (1992) menar att 
vi behöver införliva möjlighet till förändring i begreppet struktur. Det är en 
hållning som utmanar strukturalismens grundtanke om hur enskilda individer 
saknar eget handlingsutrymme och strukturen styr allt och alla (Sewell, 1992, 
s. 13). Jag återkommer till förhållandet mellan aktörskap – struktur i nedan-
stående avsnitt om aktörskap.  

I denna studie syftar struktur på de kulturella och sociala förhållanden som 
ungdomarna direkt eller indirekt refererar till, liksom till normerande diskur-
ser som sociologisk och didaktisk forskning identifierat och diskuterat i en 
samtida svensk kontext (se även kapitel 2 och 3).61 Struktur innefattar även de 
olika sociala och kontextuella normer som råder i ungdomarnas vardagsmil-
jöer, liksom i de olika intervjusituationerna. Olika platser och sammanhang 
med tillhörande normer, aktörer och gemenskaper är vidare alltid inbäddad i 
en social praktik 62 (Osbeck, 2011, s. 35). Det är i den sociala praktiken som 
aktörerna, via sina handlingar, antingen upprätthåller eller utmanar de uttalade 
och outtalade regler och strukturer som råder i en viss kontext. Om vi tar sko-
lan som exempel så utgör det fysiska (eller digitala) klassrummet samman-
hanget eller platsen och själva undervisningen den sociala praktiken. De nor-
mer eller strukturer som aktualiseras i undervisningen består av uttalade regler 
om vad som är tillåtet att göra och inte, men också av outtalade normer om 
hur elever och lärare förväntas vara, se ut eller uttrycka sig. I avhandlingen 

                               
59 Detta synsätt skiljer sig från en durkheimsk dualistisk syn på individ och samhälle som två 
motsatta poler där samhällets struktur är något yttre i förhållande till oss själva. I stället hämtar 
Giddens inspiration från Max Webers tankar om hur samhällets strukturer formas av individers 
handlingar och att människor genom handling, idéer och värderingar har möjlighet och makt 
att skapa förändring (Giddens, 2003, s. 28-29).  
60 En betoning på samspelet mellan struktur och aktörskap problematiserar både funktional-
ismens och den tidigare strukturalismens fokus på struktur som övergripande förklaring till 
individers sociala handlingar och den tolkande, hermeneutiska traditionens fokus på indivi-
dens handlande som förklaring till detsamma (Giddens, 1984, s. 1-2). 
61 Exempel på dominerande diskurser är till exempel sekularistisk diskurs som i tidigare studier 
beskrivits som en nedsättande och kritisk attityd till religion och religiösa individer (Holmqvist 
Lidh, 2016, s. 48; Kittelmann Flensner, 2015), samt mediediskurser om religion som framför 
allt framställer islam och muslimer som något kopplat till våld, hot och spänningar i samhället 
(Axner, 2015). 
62 En praktik består ett system av handlingar med tillhörande materiella, sociala, juridiska fak-
torer och mönster (Schatzki, 1996). 
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utgör även det som händer i ett slutet chatforum på Facebook, på väg hem från 
skolan tillsammans med vännerna, eller med familjen hemma vid köksbordet 
sociala praktiker – även om praktikerna inte studeras direkt utan genom ung-
domarnas återberättade tal. Det viktiga i relation till hur jag förstår och använ-
der begreppsparet aktörskap – struktur är att det som händer i den sociala prak-
tiken alltid påverkas av uttalade eller outtalade kulturella och sociala normer 
(strukturer) men att samma normer och strukturer alltid är beroende av kontext 
och individers (aktörers) handlingar. 

Normer, regler och värderingar om religion kan dock se olika ut på olika 
samhällsnivåer vilket gör det komplext att försöka fånga samspelet mellan ak-
törer och strukturer i relation till hur religion uppfattas av unga i Sverige i dag 
(Furseth, 2018b). Om den generella (och kanske dominerande) uppfattningen 
i det svenska samhället är att religion är något oviktigt och passé, så präglas 
sannolikt denna uppfattning, på ett eller annat vis, hur ungdomar pratar om 
eller förhåller sig till religion som fenomen, oavsett vilken bakgrund och för-
förståelse de har av religion i sina olika närmiljöer. Samtidigt begränsas eller 
möjliggörs individers och gruppers handlingar beroende på vilka platser eller 
i vilka olika praktiker man vistas. Det innebär att strukturer på makronivå ex-
isterar parallellt med strukturer på mikronivå (se avsnitt 2.1.1), och att dessa 
strukturer ofta, men inte nödvändigtvis, bekräftar varandra. 

I avhandlingen analyseras ungdomarnas handlingsutrymmen (deras aktör-
skap) inom ramarna för olika sociala praktiker med tillhörande och varierande 
strukturer. Det empiriska materialet består av individuella röster och erfaren-
heter, men aktörskapet som analyseras sätts alltid i relation till den plats som 
ett uttalande refererar till eller uttalas direkt i (Emirbayer & Mische, 1998, s. 
962). Här blir det viktigt att beakta Giddens och Sewells uppmaning om att 
inte betrakta strukturen som en essentialistisk, determinerad eller fristående 
enhet, utan i stället förstå aktörer och strukturer som varandras förutsättningar 
(Giddens, 1984; Sewell, 1992). 

4.2.1 Vad innebär aktörskap?  
Debatterna om vad aktörskap egentligen innebär har de senaste decennierna 
varit många och inte sällan motstridiga. Jag håller med Emirbayer & Mische 
(1998) om att otydligheterna kring användningen av begreppet aktörskap 
(eng. agency) skapat en ansträngning och en frustration inom det sociologiska 
forskningsfältet. Just därför krävs tydliga definitioner vid användningen av 
begreppet i systematiska analyser av empiriskt material. Aktörskap kan härle-
das till det latinska ordet agens som betyder ungefär ”handlande” eller ”ver-
kande” (Nationalencyklopedin) vilket i sin tur understryker aktörskap som dy-
namiskt, något som görs, snarare än är. Giddens menar att aktören (eng. the 
agent) genom sin kunskap om en viss struktur har möjlighet och förmåga att 
reflektera över, reproducera eller omforma densamma (Giddens & Sutton, 
2017, s. 25). På så vis signalerar själva innebörden av ordet aktör någon som 
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har kontroll över eller ansvar för att en viss handling äger rum eller inte av-
bryts. Genom förmågan att handla annorlunda eller göra på ett annat sätt 
inbegriper aktörskap vidare olika grader av makt i relation till en viss kontexts 
norm eller struktur (Giddens, 1984, s. 9-14).63 Giddens övergripande struktu-
reringsteori och förståelse för aktörskap blir viktiga ingångar till det som jag 
vill undersöka genom studiens tredje forskningsfråga: Hur ungdomarnas ak-
törskap möjliggörs eller begränsas av olika sociala sammanhang och kultu-
rella värderingar. 

Emirbayer & Misches (1998) betoning på det sociala sammanhangets be-
tydelse för aktörskapet utmanar vidare förståelsen för aktörskap som något 
kopplat till den enskilda individen (Emirbayer & Mische, 1998, s. 962, 970). 
Även Ahearn (2001) vänder sig emot tolkningen av aktörskap som lika med 
individualism och autonomi och föreslår i stället, i likhet med Emirbayer & 
Mische, att aktörskap bör definieras som ”en sociokulturellt medierad förmåga 
att handla” (Ahearn, 2001, s. 112, 130).64  

I nästkommande avsnitt redogör jag för några aspekter av aktörskap som 
jag kommer att använda mig av i studiens teoretiska analys – och som inspi-
rerats av hur andra före mig använt och förstått begreppet. Jag vill dock redan 
här förtydliga att de olika aspekterna är komplexa, motsägelsefulla och inte 
sällan aktualiseras på en och samma gång (Ahearn, 2001, s. 116). Inom samt-
liga aspekter kännetecknas aktörskap i någon mening alltid av makt, i betydel-
sen att ha makt eller att handla annorlunda (Giddens, 1984, s. 9-14).  

4.2.2 Aspekter av aktörskap 

Aktörskap som engagemang 
Den första aspekten av aktörskap som jag använder i analysen har jag valt att 
benämna aktörskap som engagemang. Aspekten handlar om ett uttryckt in-
tresse för att ta del av olika synsätt och tolkningar. Aktörskap som engage-
mang hjälper till att få syn på de delar av materialet där en nyfikenhet på hur 
andra förstår och tolkar religion bidrar till engagerade samtal i eller utanför 
sociala medier. Flera av ungdomarna uttrycker att de skulle vilja prata mer om 
religion och livsfrågor tillsammans med andra i nya kontexter och samman-
hang, men att de på grund av stämningen eller attityden i det specifika sociala 
sammanhanget låter bli. På detta sätt begränsar olika strukturer det engagerade 

                               
63 Förmågan att handla annorlunda, eller en individs ”transformativa kapacitet” är enligt Gid-
dens (1984) beroende av de möjligheter respektive begränsningar som råder i en specifik 
social kontext. Den transformativa kapaciteten är i sin tur beroende av det som Giddens be-
nämner som resurser (Giddens, 1984, s. 33).  
64 Den sociala dimensionen av aktörskap skulle i denna avhandling kunna beskrivas som att 
aktörskap betonar den sociala aspekten hos individer (Archer, 2000, s. 254). Aktör behöver 
inte nödvändigtvis vara människor, utan kan även förstås som exempelvis artefakter Latour 
(2005). Man skulle kunna sammanfatta det som att aktörer är benämningen på sociala indivi-
der (Archer, 2000, s. 254).  
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aktörskapet. Samtal med vänner, föräldrar eller andra som syftar till att lära 
sig mer om någon aspekt av religion som intresserar och engagerar kan å andra 
sidan förstås som ett möjliggörande av aktörskap som engagemang. Aktör-
skap som engagemang handlar sammanfattningsvis om hur ungdomarna ut-
trycker positiva, eller negativa, erfarenheter av hur nyfikenhet och intresse på-
verkar kommunikation om religion tillsammans med andra i olika sociala sam-
manhang. 

Aktörskap som medvetenhet 
Aktörskap som medvetenhet används i analysen för att diskutera de delar av 
resultatet som handlar om medvetenhet om hur generella attityder till religion 
kommer till uttryck i det svenska samhället. På ett övergripande plan förstår 
jag medvetenhet som en förmåga att identifiera hur omkringliggande struk-
turer fungerar och influerar det egna sättet att tänka och handla.65 Att ha möj-
lighet att beskriva och förklara sina handlingar kräver medvetenhet 
(Johansson, 2009), och att i handling kunna utmana eller omforma en viss 
struktur kräver en förmåga att kunna reflektera över densamma (Emirbayer & 
Mische, 1998, s. 994; Giddens & Sutton, 2017, s. 25). Ett medvetet, reflekte-
rande aktörskap handlar i denna studie vidare om att få syn på sina egna för-
utfattade meningar eller fördomar om religion (Dinham, 2017). I linje med 
Dinham (2017) menar jag att självreflektion utgör en viktig aspekt av lärande 
men att det också bör förstås som en aktörsegenskap i relation till struktur 
(Emirbayer & Mische, 1998; Giddens, 1984; 2017). Jag menar därför att re-
flektion och självreflektion bör ingå i förståelsen av aktörskap som medveten-
het. 

Ett medvetet förhållningssätt till hur religion framställs och diskuteras i 
olika medier benämner jag i denna avhandling för med(ie)vetenhet. Begreppet 
används deskriptivt (se avsnitt 6.3) för att beskriva när ungdomarna uttrycker 
en förståelse för hur olika medier fungerar eller hur exempelvis mediebilder 
influerar ens eget förhållningssätt till religion (Jackson, 2014). Teoretiskt an-
vänds med(ie)vetenhet för att analysera de delar av ungdomarnas tal som 
handlar om hur mediers framställningar av religion på olika sätt påverkar in-
divider och grupper i det samtida samhället – samt hur detta kan förstås som 
aktörskap.66  

                               
65 Detta kan kopplas till den kulturella dimensionen av religionslitteracitet som handlar om en 
förståelse för, och en medvetenhet om, hur religiösa frågor uttrycks politiskt, socialt och kul-
turellt över tid och rum (Goldburg, 2010).  
66 I kapitel 6 används begreppet med(ie)vetenhet deskriptivt för att beskriva när ungdomarna 
uttrycker en förståelse för hur olika medier fungerar. I kapitel 7 användes det teoretiskt i ana-
lysen tillsammans med aktörskap som medvetenhet. I avsnitt 9.1.1 diskuteras med(ie)vetenhet 
som begrepp i relation till det redan etablerade begreppet religions- och medielitteracitet. 
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Aktörskap som motstånd 
Traditionellt har aktörskap inom feministisk och religionssociologisk forsk-
ning ofta tolkats som motstånd. Studier som utgår från ett aktörsperspektiv 
kan exempelvis handla om motkulturers och subkulturers potential att utmana 
dominerande maktstrukturer (se avsnitt 3.1) eller om kvinnors försök att bryta 
sig ut från, utmana eller förändra religiösa trossystem (Burke, 2012). Konkreta 
religionssociologiska exempel kan i det senare fallet handla om hur katolska 
feminister via brev uppmanar religiösa ledare att överväga en förändring av 
kyrkans officiella hållning i frågan om kvinnors prästvigning (Burke, 2012, s. 
124) eller hur muslimska kvinnor i religiösa församlingar utövar påtryck-
ningar för att få större handlingsutrymme och fler roller (Furseth & Repstad, 
2005, s. 253). Mot bakgrund av den tidigare forskning som presenterades i 
kapitel tre kan de studier som handlar om ungas kritik mot negativa medie-
framställningar av islam eller mot religiösa auktoriteter förstås som aktörskap 
som motstånd. I min studie blir aktörskap som motstånd behjälpligt för att 
synliggöra när ungdomarna uttrycker kritik mot dominerande sätt att tala om 
religion i skola, medier eller hemma. Beroende på kontext kan motståndet rik-
tas mot olika saker, vilket jag återkommer till i avsnittet om kritisk religions-
litteracitet (se avsnitt 4.3.2). Att inom den feministiska forskningstraditionen 
betrakta aktörskap som motstånd kan ses som en förlängning och fördjupning 
av tidigare beskrivna definition av aktörskap som innebärande makten att 
handla och vilja att förändra en specifik situation (Giddens, 1984).  

Givet en förståelse av aktörskap som motstånd så har den liberala håll-
ningen att alla människor har en inneboende önskan om frihet och motstånd 
mot all form av struktur dock problematiserats (Mahmood, 2012, s. 5). Att 
enbart definiera aktörskap som motstånd riskerar, enligt kritikerna, att frånta 
aktörskap från de (kvinnor) som på olika sätt anpassar sig efter och följer sin 
religiösa tradition (Avishai, 2008; Burke, 2012). I likhet med Mahmood 
(2012) menar jag därför att vi behöver nyansera aktörskap som motstånd, inte 
minst i relation till medialiserade framställningar av muslimska kvinnor som 
underordnade och bundna till religiöst och patriarkalt förtryck (Mahmood, 
2012, s. 7).67 Resonemanget leder vidare till den fjärde aspekten av aktörskap.  

 

Aktörskap som egenmakt  
Aktörskap kan avslutningsvis förstås som något självstärkande och möjliggö-
rande som innefattar mer än motstånd, medvetenhet eller engagemang. Aktör-
skap som egenmakt handlar om kraft att stå upp för sig själv i vissa specifika 
situationer och sammanhang. På engelska kan denna aspekt av aktörskap sam-

                               
67 Se Mahmood (2012) och Abu-Lughod (1990) för ett mer djupgående resonemang om och 
kritik av aktörskap som lika med antingen motstånd eller anpassning. En diskussion av aktör-
skap som anpassning och motstånd utvecklas även hos Johansson (2009) och Burke (2012).  
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manfattas med hjälp av begreppet empowerment. Begreppet är konkret kopp-
lat till makt (eng. power) men kan på svenska också betyda styrka eller kraft 
(Askheim, Starrin, & Winqvist, 2007, s. 18). Jag har valt att använda det 
svenska ordet egenmakt.68 Aktörskap som egenmakt inom religionssociolo-
gisk forskning kan exempelvis innebära att studera hur kvinnor använder sin 
religion som en resurs för ökat självförtroende, handlingskraft och självtillit i 
vardagliga situationer (Burke, 2012). I föreliggande studie blir aktörskap som 
egenmakt ett behjälpligt verktyg för att exempelvis analysera hur ungdomarna 
refererar till hur diskussioner om islam, tillsammans med andra muslimer på 
sociala medier, ger styrka och inspiration att använda sig av ”den egna mak-
ten” i vardagen. Aktörskap som egenmakt blir vidare en värdefull aspekt i 
förståelsen för hur ungdomarna uttrycker olika grader av självtillit, exempel-
vis när de uttrycker att de ”står upp för sig själva” i olika situationer och sam-
manhang. Jag menar att aktörskap som egenmakt handlar om mer än att bara 
må bra eller om att bli stärkt i sig själv och bör, liksom övriga aspekter av 
aktörskap, alltid förstås som en socialt situerad handling (Buckingham, 2000, 
s. 56).  

4.3 Litteracitet – dimensioner och perspektiv 
I avsnitt 2.4 gavs en inledande presentation av hur tidigare empiriska studier 
och teoretiska debatter använt begreppet litteracitet (eng. literacy) och relig-
ionslitteracitet (eng. religious literacy). I det här avsnittet ges en presentation 
av hur jag tolkar och förstår de olika aspekterna av aktörskap som centrala 
delar av begreppet religionslitteracitet. Avsnittet inleds med en fördjupad pre-
sentation av litteracitet som begrepp och avslutas med en genomgång av hur 
olika aspekter av aktörskap och dimensioner av religionslitteracitet används 
som verktyg i just denna studies teoretiska analys.  

4.3.1 Varför litteracitet? 

It is important to understand literacy as forms of social practice (or agency) 
and to investigate the way it interacts with ideologies and institutions to shape 
and define the possibilities and life paths of individuals (Ahearn, 2001, s. 128). 

Litteracitet inbegriper visserligen alltid kunskap om något, men jag menar att 
begreppets mångfacetterade, kontextuella och relationella karaktär skapar ett 
större analytiskt utrymme att förstå hur individer och grupper tillägnar sig för-
ståelse för, och kunskap om, ett visst fenomen – som till exempel religion. Av 
denna anledning har litteracitet i tidigare studier och teoretiska debatter an-
vänts för att fånga aspekter som kunskap eller förmåga inte täcker (se avsnitt 
                               
68 I vissa svenska studier används självtillit som översättning för det engelska empowerment. 
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2.4). Det betyder inte att faktakunskaper inte är viktiga. Fakta om exempelvis 
religiösa kännetecken och uttryck utgör i vissa specifika kontexter och situat-
ioner en förutsättning för att kunna kommunicera och förstå religion (Löfstedt 
& Sjöborg, 2019; von Brömssen, 2013). En förståelse för religionslitteracitet 
som enbart tillägnandet av faktakunskaper riskerar dock att exkludera indivi-
duella tolkningar och levda erfarenheter som ibland skiljer sig från den kun-
skap som traditionellt förknippas med de etablerade religionerna (Dinham & 
Shaw, 2017; Lövheim, 2012b; Shaw, 2019). Att enbart fokusera på faktakun-
skaper om en viss religion kan även få konsekvensen att vi okritiskt utgår från 
vissa förgivettagna, normativa påståenden om vad religion är och vad det in-
nebär att vara religiös (Nilsson, 2018, s. 123).69  

För att betona begreppets komplexa och mångfacetterade betydelse och för 
att markera ett avstånd till synen på litteracitet som individuellt ägd och singu-
lär, förespråkar flera religionssociologiska, religionsdidaktiska och pedago-
giska studier en användning av litteracitet i plural (eng. literacies) (Goldburg, 
2010; Liberg, Folkeryd, & af Geijerstam, 2013, s. 89; Street, 1994; von 
Brömssen, 2013). Liksom i ovan förda resonemang om aktörskap lyfts kon-
texten bland dessa forskare ofta fram som avgörande för förståelsen av litte-
racitet. Vilka kompetenser som blir nödvändiga för ens sociala vardagliga liv 
varierar således beroende på lokalt sammanhang (Street & Lefstein, 2007, s. 
40). I likhet med Shaw (2019) utgår jag från en sociokulturell förståelse av 
litteracitet där kommunikativa handlingar (aktörskap) och process, betonas 
framför en färdig uppsättning tekniska färdigheter och kunskaper (Shaw, 
2019, s. 30).  

Om vi återgår till liknelsen med undervisningen som social praktik och 
klassrummet som kulturell kontext, blir litteracitet det som uppstår i den soci-
ala praktiken när undervisningen är i gång. Som berördes i avsnitt 2.4 innefat-
tar litteracitet alltid olika aspekter av aktörskap, som i sin tur är beroende av 
de villkor som råder i ett visst socialt sammanhang. På vilken skola en lektion 
i religionskunskap äger rum har således betydelse för vilken kunskap eller lit-
teracitet som eleverna utvecklar eller använder liksom för hur olika aspekter 
av aktörskap möjliggörs eller begränsas (Giddens, 1984). Elever som går i 
klasser med religiös och kulturell mångfald utvecklar sannolikt andra kompe-
tenser för att prata om eller förstå religion än ungdomar som går på skolor och 
i klasser med mer homogena elevgrupper – något som tidigare empiriska stu-
dier bekräftar (von Brömssen, 2012; Zackariasson, 2014).   
                               
69 Religionsvetaren Staffan Nilsson problematiserar synen på ”fakta” inom religionsvetenskap, 
religionsdidaktik och religionskunskap. Han tar ett exempel från en lärobok i religionskunskap 
där det under rubriken ”Fakta” står att ”Alla kristna tror på Gud och hans son Jesus”. Nilsson 
menar att det är svårt att avgöra vetenskapligt vad som gör en person till kristen och slår fast att 
det som står i nämnda lärobok i stället är att betrakta som ”en normativ, kulturellt och teologiskt 
präglad framställning av kristendom” (Nilsson, 2018, s. 123). Diskussionen hänger ihop med 
olika sätt att förstå religion (se avsnitt 1.1.1). I avhandlingen använder jag uttrycket faktakun-
skaper om religion så som ungdomarna använder det. I diskussionskapitlet problematiseras 
dock förståelsen för såväl fakta som religion. 
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Carina Fast använder Barton och Hamiltons begrepp vardags-literacy för 
att beskriva det lärande som ofta sker på arenor utanför skolan som exempelvis 
i hemmet, i lekparken, i telefonen eller på sociala medier (Fast, 2019, s. 44-
45, 202). Detta stärker uppfattningen att litteracitet ”görs” utanför skolan, ex-
empelvis på internet, och hur dessa miljöer i sin tur skapar sociala praktiker 
som möjliggör lärande och tillägnande av kunskap (Bagga-Gupta, Evaldsson, 
Liberg, & Säljö, 2013, s. 15; Gee, 2018, s. 9).70 Jag anammar hållningen att 
litteracitet alltid är socialt och kulturellt inbäddad i ett visst sammanhang och 
alltid innefattar någon form av aktörskap. I min studie är jag intresserad av 
hur ungdomarnas aktörskap formas av de möten som sker i olika sociala och 
kulturella sammanhang och på vilka sätt olika dimensioner av litteracitet kan 
hjälpa oss att förstå det som sker och mot bakgrund av vilka ramar. Litteracitet 
och aktörskap är i denna avhandling varandras förutsättningar, vilket redogörs 
för i nästkommande avsnitt (se 4.4). Min användning av religionslitteracitet i 
analysen av det empiriska materialet innebär inte att jag kvantitativt ämnar 
mäta, eller slå fast, hur mycket eller lite faktakunskap ungdomarna har om 
religiösa urkunder eller praktiker, vilket en singulär förståelse av religionslit-
teracitet riskerar att signalera (Unstad & Fjørtoft, 2020, s. 3). Inte heller hand-
lar det om hur mycket eller lite kunskap de får om religion via medier. Till 
skillnad från pedagogiska studier är inte heller syftet att hitta modeller eller 
verktyg för en specifik undervisningssituation. Däremot finns en ambition att 
ställa studiens resultat, analys och diskussion i relation till skolans undervis-
ning i religionskunskap (se avsnitt 8.3). I nästkommande avsnitt redogör jag 
för hur religionslitteracitet kan användas som övergripande perspektiv och 
analytiskt verktyg i relation till religion, liksom till olika aspekter av aktör-
skap.  

4.3.2 Tre dimensioner av religionslitteracitet 
Språkpedagogen Alan Green har utvecklat en modell där tre olika dimensioner 
av litteracitet samverkar, en operationaliserande, en kulturell och en kritisk 
(Green, 2014, s. 69). Med hjälp av modellen kopplar Green samman den op-
erationaliserande dimensionen med språk, den kulturella med mening och den 
kritiska med makt. Ambitionen är att utveckla och förtydliga hur funktionell, 
kulturell och kritisk litteracitet integreras, vilket utgör en viktig förståelse för 
hur jag använder religionslitteracitet analytiskt i denna studie.  

Överfört till religionslitteracitet lutar jag mig mot Peta Goldburgs 
(Goldburg, 2004, 2006, 2010) tolkning av Greens modell. Enligt henne hand-
lar den funktionella dimensionen om att känna igen och kunna kommunicera 

                               
70 Utifrån ett sociokulturellt perspektiv handlar litteracitet om sociala praktiker. Olika former 
av litteracitet är vidare förbundna med sociala, institutionella och kulturella relationer, och 
kan bara förstås när de återfinns i sina sociala, kulturella och historiska sammanhang 
(Lankshear & Knobel, 2003, s. 8). 
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religiösa kännetecken och uttryck, liksom om individers förmåga att använda 
språk som ett praktiskt verktyg i situationer och kontexter där religion kom-
municeras (Goldburg, 2010, s. 351). Goldburg använder benämningen 
functional i stället för operational, vilket även jag anammar i min analys (sv. 
funktionell, min översättning). Löfstedts och Sjöborgs beskrivning av relig-
ionslitteracitet som “en förmåga att tolka, förstå och använda sina kunskaper 
inom ett aktuellt ämne” (Löfstedt & Sjöborg, 2018, s. 156) aktualiseras också 
inom den funktionella dimensionen, enligt mitt sätt att förstå religionslittera-
citet.  Den kulturella dimensionen handlar om en förståelse för, och en med-
vetenhet om, hur religiösa frågor uttrycks politiskt, socialt och kulturellt över 
tid och rum (Goldburg, 2004; jfr Moore, 2014, s. 380). Medvetenhet om hur 
ens förståelse för religion påverkas av den egna förförståelsen ingår i den kul-
turella dimensionen (Goldburg, 2010, s. 353). Detta kan jämföras med 
Emirbayer & Misches (1998) sätt att beskriva hur aktörskap inbegriper själv-
reflektion och problematisering. I min analys hamnar aktörskap som medve-
tenhet därför inom den kulturella dimensionen av religionslitteracitet. Enligt 
Goldburg innefattar den kritiska dimensionen, utöver medvetenhet om hur so-
ciala, politiska och kulturella förhållanden influerar religioners roll och syn-
lighet i samhället, även en förmåga att kritiskt granska och ifrågasätta samma 
förhållanden, liksom att aktivt vilja påverka och bidra till förändring 
(Goldburg, 2010, s. 351-353). Här blir det tydligt hur aktörskap som motstånd 
ryms inom den kritiska dimensionen av religionslitteracitet. Med kritisk me-
nar Goldburg även ett ifrågasättande av egna och andras sätt att tänka som 
påverkar våra förutfattande meningar om och attityder till religion. En själv-
reflekterande medvetenhet (jfr Dinham, 2017) blir alltså även inom den kri-
tiska dimensionen av religionslitteracitet en viktig aktörsegenskap. Goldburg 
förminskar inte de aspekter som innefattas av den funktionella dimensionen, 
men understryker att undervisningen bör utgå lika mycket från kulturell och 
kritisk litteracitet som från funktionell.  

Mitt bidrag blir att på ett empiriskt material undersöka hur dessa tre di-
mensioner hänger ihop och blir varandras förutsättningar – samt att använda 
och vidareutveckla ovan nämnda aspekter av aktörskap och visa hur de till-
sammans utgör en viktig del av begreppet litteracitet. Exempelvis blir Giddens 
övergripande syn på aktörskap som förmåga att handla annorlunda (Giddens, 
1984, 2003) och aspekterna aktörskap som egenmakt och aktörskap som en-
gagemang (se avsnitt 4.2.2) viktiga pusselbitar i förståelsen av den funktion-
ella, kulturella och kritiska dimensionen av religionslitteracitet. Greens (2014) 
pedagogiska modell är utformad med syfte att vidareutveckla litteracitet i re-
lation till ämnet engelska. Jag lånar Goldburgs (2010, 2004) tolkning av Gre-
ens pedagogiska modell eftersom jag anser att de tre dimensionerna, mot bak-
grund av ovanstående resonemang, är gångbara även i denna studies analys. 
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4.4 Teoretisk tillämpning av litteracitet som aktörskap  
Under arbetet med den tematiska analysen (se avsnitt 5.3) blev det tidigt tyd-
ligt att motstånd och olika grader av medvetenhet, men även ambivalens och 
nyfikenhet, var starka teman i ungdomarnas tal. Dilemmat blev att teoretiskt 
förklara och ”komma åt” dessa teman och i förlängningen försöka förstå dem 
mot bakgrund av debatter om religiös förändring och synlighet utifrån ett in-
dividperspektiv. Att betrakta teman i materialet som olika aspekter av hand-
lingsutrymmen, eller aktörskap, framstod i detta läge som behjälpligt. Ungefär 
samtidigt insåg jag hur olika dimensioner av det teoretiska begreppet littera-
citet kunde hjälpa mig att sätta det empiriska resultatet i ett bredare samman-
hang, men även att placera in det i redan existerande sociologiska och didak-
tiska debatter. Vilka aspekter av aktörskap och dimensioner av religionslitte-
racitet som används i analysen framgår av figur 1.71    

 
Figur 1. Teoretisk analysmodell  

                               
71 Egen bearbetning utifrån Green (1988; 2014) och Goldburg (2004). 
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4.4.1 Den teoretiska analysprocessens olika faser 
I linje med Street (1994), Green (2014) och Goldburg (2004; 2010) betraktar 
jag de tre dimensionerna av litteracitet som icke-hierarkiska. Av denna anled-
ning går cirklarna i modellen (se figur 1) i och ur varandra.  

Den funktionella dimensionen handlar i min studie om hur kommunikation 
kring frågor som rör religion aktualiseras i särskilda situationer och sociala 
sammanhang (jfr Davie, 2013; Goldburg, 2010). I analysen placerar jag här 
teman i materialet som handlar om ungdomarnas uttryckta upplevelser av att 
kunna, eller inte kunna, prata om religion beroende på var eller med vem de 
kommunicerar – exempelvis i forum på sociala medier, hemma eller i skolans 
religionskunskapsundervisning. Att använda aktörskap som engagemang som 
analysverktyg blir, mot bakgrund av ovan förda resonemang, lämpligt inom 
ramen för den funktionella dimensionen av religionslitteracitet, men även ak-
törskap som medvetenhet analyseras här, vilket framgår av figurens cirklar. 
Nämnda aspekter av aktörskap kan, tillsammans med den funktionella di-
mensionen av religionslitteracitet, vidare förklara och belysa vad ungdomarna 
ger uttryck för att de pratar eller inte pratar om när det kommer till ämnet 
religion.  

Den kulturella dimensionen som definierad av Green (1988, 2014) och 
Goldburg (2004, 2010), handlar om medvetenhet om hur kulturella, historiska 
och sociala skeenden och förhållanden har påverkat och fortfarande påverkar 
samtida kontexter. I analysen av det empiriska materialet har jag strävat efter 
en öppenhet inför hur medvetenhet tar sig uttryck. Exempelvis genom hur 
ungdomarna, enskilt eller i grupp, förhåller sig till religion i relation till om-
kringliggande kulturella värderingar och uppfattningar om religion i det 
svenska samhället (se forskningsfråga 2). Inom ramen för den kulturella di-
mensionen av religionslitteracitet används därför aktörskap som medvetenhet 
som analysverktyg. Här handlar det dels om ett uppmärksammande av och en 
medvetenhet om hur samhälleliga uppfattningar, värderingar och normer på-
verkar det egna sättet att konstruera, tänka och tala om religion – men också 
om förståelse för hur mediers framställningar av religion på olika sätt påverkar 
individer och grupper i det samtida samhället. Med(ie)vetenhet används här 
som analytiskt begrepp och ska, som tidigare nämnts, förstås som en del av 
aktörskap som medvetenhet inom kulturell religionslitteracitet. 

Inom ramen för den kritiska dimensionen använder jag aktörskap som mot-
stånd som analysredskap. Här lyfts teman i materialet som handlar om hur 
ungdomarna uttrycker motstånd och kritik. Vid användning av kritik som ana-
lytiskt begrepp är det viktigt att vara tydlig med mot vad kritiken riktar sig och 
vilka maktstrukturer som åsyftas, samt att uppmärksamma skillnaden mellan 
att vara generellt skeptisk och att vara kritisk (jfr Buckingham, 2000). Mot-
ståndet i den här studien innebär exempelvis kritik mot dominerande sätt att 
tala om religion i det omkringliggande samhället, eller mot hur religion fram-
ställs och diskuteras i olika medier. Motståndet kan även uttryckas som kritik 
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mot upplevt problematiska aspekter av religion som av ungdomarna inte anses 
förenliga med demokratiska värden, som exempelvis frågor som handlar om 
jämställdhet eller hbtqi-personers rättigheter.  För att förstå hur olika typer av 
kritik mot religion aktualiseras i ungdomarnas tal använder jag mig av Löfs-
tedts och Sjöborgs (2020) uppdelning av sekularistisk och konstruktiv relig-
ionskritik. Inom den kritiska dimensionen av religionslitteracitet ingår aktör-
skap som motstånd, i bemärkelsen att vilja förändra och göra annorlunda (Gid-
dens, 1984). Aktörskap som egenmakt analyseras i samtliga tre dimensioner 
men ligger placerad under kritisk religionslitteracitet i figur 1. Jag motiverar 
placeringen med att egenmakt (eng. empowerment) i tidigare studier och de-
batter diskuterats med avstamp i aktörskap som motstånd (jfr Burke 2012).  

4.4.2 Tillbaka till syfte och forskningsfrågor 
Jag har i ovanstående avsnitt presenterat de teoretiska verktyg som används i 
analysen av studiens resultat. Låt mig nu gå tillbaka till övergripande syfte och 
forskningsfrågor och ställa dem i relation till resultaten i kapitel 6 och den 
teoretiska analysen i kapitel 7. För det första syftar studien till att undersöka 
hur ett antal gymnasieungdomar med olika bakgrund och på olika skolor talar 
om sina erfarenheter av religion i olika sociala sammanhang. Forskningsfråga 
(1) Hur talar ungdomarna om erfarenheter av religion i medier, skola och 
övriga sociala sammanhang? är kopplad till denna del av syftet. Genom den 
tematiska analysen identifierades tre övergripande teman med tillhörande un-
derteman, vilka redogörs för i kapitel 6. 

Studiens andra delsyfte är att analysera ungdomarnas tal och uttryckta er-
farenheter med hjälp av fyra aspekter av aktörskap inom funktionell, kulturell 
och kritisk religionslitteracitet (se figur 1). Forskningsfrågorna (2) Hur kan 
begreppet religionslitteracitet synliggöra hur aspekter av aktörskap aktuali-
seras i ungdomarnas tal om religion? och (3) Hur möjliggörs eller begränsas 
aktörskapet av de olika sociala sammanhang och kulturella värderingar som 
aktualiseras i ungdomarnas tal om religion? är kopplade till denna del av syf-
tet. Forskningsfråga 2 och 3 besvaras i kapitel 7 med hjälp av ovanstående 
analysmodell. I kapitel 8 diskuteras studiens resultat och teoretiska analys i 
relation till tidigare empiriska studier. Här beskrivs exempelvis hur de möjlig-
heter till och begränsningar av aktörskap som framkommer i min studie stäm-
mer överens med eller bidrar till utveckling av de resultat som framkommit i 
andra religionssociologiska och didaktiska studier. I det här kapitlet diskuteras 
även vilka didaktiska implikationer studiens resultat har för ämnet religions-
kunskap samt hur studiens resultat kan bidra med ny kunskap till de religions-
sociologiska debatterna om religiös förändring, synlighet och komplexitet ut-
ifrån ett individperspektiv.  
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5. Metod och design 

I det här kapitlet presenteras avhandlingens övergripande forskningsdesign 
samt en redogörelse för- och diskussion kring de metoder jag valt att använda 
för insamling och hantering av det empiriska materialet. Kapitlet inleds med 
en beskrivning av hur den socialkonstruktionistiska epistemologin påverkat 
studiens design, de olika metodernas relation till varandra, samt min tolkning 
och förståelse av materialet (Alvesson & Kärreman, 2011). Avslutningsvis 
diskuterar jag de etiska överväganden som präglat forskningsprocessens olika 
steg. 

5.1 Studiens forskningsdesign 
5.1.1 En kvalitativ intervjustudie med abduktiv ansats 
Eftersom avhandlingen handlar om att fördjupa förståelsen för ungdomarnas 
erfarenheter utifrån deras egna perspektiv är studiens design kvalitativ. Ty-
piska kvalitativa kännetecken som förståelse, tolkning och abduktion har där-
för varit ledande under hela processen. Teoretiskt och metodologiskt handlar 
abduktion om att förhålla sig öppen gentemot hantering och analys av det em-
piriska materialet, samtidigt som tidigare studier och debatter bidragit med en 
viss teoretisk förförståelse (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 13). Jag har alltså, 
som också beskrivs i kapitel 4, undvikit att inte låsa den kontakten och hante-
ringen av materialet vid en specifik teori. I stället har jag strävat efter att 
komma den studerade kontexten nära genom att ”inte dra in för mycket av 
annan barlast i analysen eller gömma sig bakom begrepp och teoretiska kok-
böcker” (Osbeck, 2006, s. 41). Med risk för upprepning vill jag återigen be-
tona hur de övergripande forskningsfrågorna under arbetet med resultat och 
analys aldrig varit konstanta. I stället har de utvecklats och förändrats i takt 
med att analysen fortskridit. Samtidigt har för stunden formulerade frågeställ-
ningar varit nödvändiga för att inte tappa fokus eller drabbas av känslan ”vad 
är det jag letar efter?” (Braun & Clarke, 2006, s. 12). Den teoretiska förförstå-
elsen bör i denna studie därmed betraktas som en medvetenhet om de premis-
ser som ligger till grund för studien, snarare än som ett sökljus för att upptäcka 
saker i linje med en på förhand given teori.  Studiens utformning pendlar där-
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med mellan några givna teoretiskt färgade utgångspunkter och en flexibel, öp-
pen design där nya perspektiv lyfts och intressanta trådar fångats upp alltef-
tersom (Ryan & Bernard, 2003, s. 94).  

5.1.2 Materialtriangulering som metod och design 
Avhandlingens empiriska material består av 87 elevtexter, 7 fokusgruppsin-
tervjuer och 14 enskilda intervjuer med ungdomar från tre olika skolor i tre 
olika städer i Mälardalen. Forskningsfråga (1) Hur talar ungdomarna om er-
farenheter av religion i medier, skola och övriga sociala sammanhang? ligger 
till grund för samtliga material. Det innebär att elevtexter, fokusgruppsinter-
vjuer och enskilda intervjuer är sammanflätade genom så kallad materialtri-
angulering (Robson & McCartan, 2016, s. 171).  
 

 
Figur 2. Studiens tre material  

Genom att låta de tre intervjumetoderna följa på varandra öppnade en löpande 
analys av det insamlade empiriska materialet upp för nya ingångar och frågor. 
En initial analys av de insamlade elevtexterna var till exempel avgörande för 
att utforma frågor till de efterföljande fokusgruppsintervjuerna. På samma vis 
fungerade den initiala analysen av fokusgruppsintervjuerna som en guide till 
att skriva fram frågor till de enskilda intervjuerna (se nedan, tabell 3). Trian-
guleringen bildar således i denna studie en enhet bestående av olika sekvenser. 
Designen kan liknas vid en kameras olika objektiv genom att de olika meto-
derna hjälpt mig att se ungdomarnas erfarenheter utifrån flera olika vinklar 
och perspektiv.  

I enighet med Creswell (2009) menar jag att en användning av varierade 
metoder och material i en kvalitativ studie ökar den vetenskapliga validiteten 
(Creswell, 2009, s. 191). Hur blir detta påstående giltigt i användningen av 
materialtriangulering som metodologisk design i föreliggande studie? För att 
få en fördjupad förståelse för ungdomarnas erfarenheter studerades dels hur 
de i intervjuerna berättar hur de i andra, tidigare situationer stött på eller sam-
talat om religion. Dessa återberättade erfarenheter bidrar med en sorts kun-
skap. Den andra sortens kunskap baseras på hur ungdomarna i fokusgrupps-
intervjuer interagerade och talade om ett visst ämne tillsammans med varandra 
i den aktuella situationen.  

Individuella elevtexter Fokusgruppsintervjuer Enskilda intervjuer
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De olika intervjusituationerna möjliggjorde även för deltagarna att uttrycka 
sig på varierade sätt. Exempelvis upplevde jag att det i texterna, och i de en-
skilda intervjuerna, var lättare för ungdomarna att uttrycka sig mer rakt på sak, 
vilket också var min förhoppning och intention. Textskrivningen gav även till-
fälle att i lugn och ro reflektera kring frågorna vilket var viktigt, såväl för ana-
lys och resultat, som för konstruerandet av intervjufrågor till de uppföljande 
intervjuerna. I fokusgrupperna fick jag å andra sidan tillgång till interaktionen, 
dynamiken och spänningen mellan deltagarna när de pratade med varandra, 
vilket tillförde andra perspektiv (jfr Creswell, 2009, s. 191). De enskilda in-
tervjuerna gav mig och deltagarna en chans att gå djupare i resonemangen. 
Ofta refererade ungdomarna tillbaka till något de sagt i en fokusgrupp eller 
skrivit i en elevtext och bad självmant om att få utveckla eller prata mer om 
det. De enskilda intervjuerna skapade på detta sätt utrymme för mer reflektion 
och eftertanke. Av dessa anledningar menar jag att materialtrianguleringen 
gav validitet åt studiens resultat. Nästan 90 ungdomar skrev elevtexter och 
majoriteten av de som deltog i enskilda intervjuer hade även skrivit texter och 
deltagit i fokusintervjuer. Trianguleringen gav därför också ungdomarna möj-
lighet till reflektion under en längre period.  

Initialt var tanken att elevtexter, fokusgruppsintervjuer och enskilda inter-
vjuer skulle analyseras separat. Jag antog att separata analyser av de olika 
materialen skulle skapa ordning på struktur och upplägg och att även om 
samma teman ofta behandlades i de olika intervjumetoderna så skulle de olika 
materialen leverera skilda resultat (jfr Ambjörnsson, 2004). Allteftersom in-
tervjuerna samlades in och analysen påbörjades insåg jag dock att jag var 
tvungen att tänka om. Det som var tänkt att behandlas som skilda enheter vi-
sade sig ha allt för mycket gemensamt. Att föra samman materialgrupperna 
till en analysenhet var ett beslut som togs efter flera försök att behandla dem 
var och en för sig. De återkommande temana blev till slut det som fick mig att 
i den slutgiltiga tematiseringen göra en sammanslagning av de tre material-
grupperna (för en beskrivning av den tematiska analysers olika steg, se avsnitt 
5.3.1).72 För ökad transparens, och för att för att vara tydlig med var och när 
uttalandet har skett, redovisas dock alltid från vilken kontext ett citat är häm-
tat. Min förhoppning är att framskrivningen av studiens resultat på detta vis 
bidrar till att läsaren känner sig trygg med vetskapen om varifrån citaten kom-
mer – och därmed själv kan härleda och kritiskt följa argumentation och ana-
lys.   

Syftet med att använda olika metoder för insamlandet av det empiriska 
materialet har inte varit att jämföra huruvida ungdomarnas attityder till relig-
ion förändras över tid. Jag är dock medveten om att de olika materialen sam-
lades in vid olika tillfällen och att detta kan ha påverkat resultatet. Detta var 

                               
72 Till exempel återkom temat vi och dom i relation till erfarenheter av religion i medier, skola 
eller tillsammans med vänner och familj i både texter, fokusgruppsintervjuer och i enskilda 
intervjuer. 
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också en bidragande orsak till varför jag först ämnade behandla de olika 
materialen separat. Vid analysen stod det dock klart att ungdomarnas erfaren-
heter och tal inte nämnvärt förändrades från textskrivningen i september 2017 
till de enskilda intervjuerna som avslutades i maj 2018. Detta är naturligtvis 
intressant i sig, inte minst i relation till ämnet religionskunskap (se avsnitt 
8.3.1).  

Sammanfattningsvis användes elevtexterna för att i ett första skede under-
söka var, när och med vem ungdomarna uttrycker att de stöter på frågor som 
rör religion i medier och övriga sociala sammanhang. Fokusintervjuerna och 
de enskilda intervjuerna användes sedan för att fånga deltagarnas reflektioner 
och förhållningssätt, antingen uttryckta som återberättade erfarenheter eller 
som direkt tal mellan ungdomarna i fokusintervjuerna. I stället för att ställas 
mot varandra, kompletterar och informerar metoderna varandra.  

5.2 Studiens genomförande 
För att få tag på deltagare med varierad bakgrund, kontaktades tre olika skolor 
i tre olika städer i Mälardalen under vårterminen 2017. Den första kontakten 
med skolorna skedde via mail till enskilda lärare i religionskunskap. Via dessa 
lärare fick jag sedan tillgång till ett möte med eleverna. Skolledningen tillfrå-
gades genom nämnda lärare och via ett separat mail från mig. Innan studien 
påbörjades informerades skolledning, lärare och deltagande elever om pro-
jektet via ett informationsbrev. Ansvarig skolledare och de elever som deltog 
i studien skrev på ett informerat samtycke innan studiens genomförande (se 
bilaga 2). De inledande elevtexterna genomfördes av alla elever (men de som 
ville kunde avstå). 

5.2.1 Elevtexter 
Under ett lektionstillfälle i början av höstterminen 2017 skrev eleverna i fem 
olika klasser fritt bland annat på frågorna: ”Vad är religion?” ”Vad tror du 
på?”, ”Vilka medier använder du?” och ”Var och när läste/såg/hörde du senast 
om något som handlar om religion/existentiella frågor?” (För detaljerad be-
skrivning av frågorna, se bilaga 1). Som beskrivits tidigare utgår jag från en 
socialkonstruktionistisk förståelse av begreppet religion. När begreppet intro-
ducerades för ungdomarna är dock sannolikheten stor att de tolkade och för-
stod religion så som det generellt förstås i det svenska samhället. Detta var ett 
medvetet val trots att det riskerade att bana väg för en snäv och essentiell re-
ligionsförståelse (se avsnitt 1.1.1). Jag ville helt enkelt inte undvika att an-
vända ordet religion (se också avsnitt 9.2). Skrivandet av elevtexter var frivil-
ligt, vilket även informerades muntligt och skriftligt till eleverna vid ett första 
besök på skolorna. Jag upplevde vid samtliga tillfällen eleverna som samar-
betsvilliga och positivt inställda till att genomföra textskrivningen – även om 
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några blev klara med sina texter förhållandevis snabbt. Vid tillfället gavs nog-
grann information om projektets syfte och innehåll innan textskrivningen på-
börjades. Jag förklarade ord som existentiell, liksom att definition och tolkning 
av begreppet religion var öppen. Jag informerade även om att deltagarna 
kunde räcka upp handen och fråga om det var någon fråga de inte (helt) för-
stod, vilket några men inte många, gjorde. Texterna skrevs på elevernas skol-
datorer. När eleverna var färdiga räckte de upp handen och jag hjälpte dem att 
föra över sin text på en USB-sticka. I samband med tillfället för textskriv-
ningen tillfrågades eleverna om några av dem vill ställa upp på efterföljande 
fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. De elever som var intresserade 
av att delta i dessa anmälde sig skriftligt på ett papper som låg på ett bord 
längst fram i klassrummet. Många elever anmälde intresse, vilket gjorde att 
jag så småningom genom ett så kallat målstyrt urval fick välja deltagare till de 
uppföljande intervjuerna (Bryman, 2018, s. 498).73 Vid tillfället för textskriv-
ningen var läraren närvarande. I alla klasser utom i en tog läraren inte del av 
texterna. I det fall där läraren tog del av texterna användes de som en del i 
uppstarten av kursen, men bedömdes inte av läraren och var inte heller betygs-
grundande.74 Att lärarna i samtliga klasser var närvarande vid textskrivningen 
påverkade sannolikt det höga deltagandet, särskilt i den klass där läraren tog 
del av texterna. Texterna samlades in och kodades med hjälp av tematisk kod-
ningsanalys i det kvalitativa kodningsprogrammet NVivo (Braun & Clarke, 
2006). Den tematiska analysen genererade ett preliminärt resultat i sig (se te-
matiseringsprocessens olika steg i tabell 3 längre ner i detta kapitel) men fun-
gerade även som bakgrund till de efterföljande metoderna fokusgruppsinter-
vjuer och enskilda intervjuer. 

5.2.2 Fokusgrupper 
I ett andra steg genomfördes sju fokusgruppsintervjuer med totalt 40 ungdo-
mar. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Syftet med fokusgrupper 
som metod var framför allt att utnyttja gruppdynamiken som uppstår när flera 
personer tillsammans diskuterar ett på förhand givet tema (Robson & 
McCartan, 2016). I grupperna diskuterades var och hur ungdomarna stöter på 
frågor som rör religion. Vidare skapade fokusgrupperna tillfällen där grupp-
medlemmarna, genom att uttrycka en egen ståndpunkt, indirekt uppmuntrade 

                               
73 Med målstyrt urval menar jag att övergripande syfte och forskningsfrågor styrde både val 
av skolor och deltagare (Bryman, 2018). Det innebär i denna studie att jag aktivt sökt efter 
skolor som präglats av etnisk mångfald. Detta gjordes med hjälp av statistik från Skolverket 
(u.å): https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik. Även till de efterföljande intervju-
erna strävade jag efter att få med elever med olika etnisk och religiös bakgrund. Detta innebar 
att jag av bland de frivilliga eleverna valde ut personer som bäst passade detta syfte (se även 
5.2.4 och 5.2.5). 
74 Det var även i denna klass frivilligt att skriva texten. 
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andra i gruppen att reflektera kring sin ståndpunkt. På så vis kunde fler per-
spektiv, åsikter och infallsvinklar bli synliga än om enbart enskilda intervjuer 
genomförts (Bryman, 2018, s. 605). Forskningsintervjun som metod (se vidare 
avsnitt 9.3) kompletterades därmed av fokusgruppsintervjuernas mer öppna 
och mindre styrda karaktär.  

De sju fokusgrupperna genomfördes med 4-8 elever per grupp från både 
studieförberedande och yrkesförberedande program och med olika kön och 
bakgrund (se tabell 1 och 2, samt bilaga 1 för fullständig intervjuguide). De 
transkriberade intervjuerna kodades och analyserades i NVivo på samma sätt 
som elevtexterna. Intervjuerna var mellan 50-75 minuter långa och ägde rum 
i ett avskilt rum på skolan.  

Under samtalen använde jag så kallade vinjetter i form av olika mediebilder 
(Robson & Mc Cartan, 2016, s. 367). Att använda vinjetter under fokusgrupp-
sintervjuerna var ett sätt att stimulera och sätta igång samtal om religiösa frå-
gor i medier men också ett försök att initiera samtal kring sådant som kommit 
fram i elevtexterna. Bilderna skapade även tillfällen där ungdomarna på plats 
kunde diskutera och reflektera kring medialiserade bilder av religion. Vinjet-
terna var exempel på framställningar av religiösa frågor i medier som ungdo-
marna själva tagit upp och refererat till i elevtexterna.75 De tre bilder som an-
vändes och diskuterades var för det första en meme, föreställande Jesus med 
texten: ”När det ÄNTLIGEN är # tacofredag”, från Svenska kyrkans offici-
ella Twitter-konto. Den andra bilden var en internationell nyhetsbild som visar 
hur en polisman på en strand i Frankrike talar med en kvinna som håller på att 
ta av sin burkini (det ser ut som att polisen ber kvinnan att ta av sig plagget). 
Den tredje vinjetten var ett filmklipp från den norska tv-serien Skam där ka-
raktärerna Sana och Yousef sitter på en brygga utomhus och pratar om religion 
(se bilaga 3). Under intervjuerna användes en tematisk intervjuguide som ut-
formades mot bakgrund av studiens övergripande frågeställningar och den ini-
tiala analysen av elevtexterna (se bilaga 1). 

5.2.3 Enskilda semistrukturerade intervjuer 
I det sista och tredje steget intervjuades 14 elever enskilt. Samma variation 
som i elevtexterna och fokusgrupperna eftersträvades, det vill säga både tjejer 
och killar, elever från olika skolor, olika program och med olika etnisk och 
religiös bakgrund (se tabell 2). Syftet med att använda enskilda intervjuer som 
metod var för att få en fördjupad förståelse för de enskilda individernas upp-
levelser och erfarenheter. Metoden gav dessutom deltagarna möjlighet att ut-
trycka sig fritt, utan att påverkas och låta sig stressas av andra (Kvale & 

                               
75 Dock inte ”När det ÄNTLIGEN är #tacofredag”.  
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Brinkmann, 2009).76 De enskilda intervjuerna fördjupade även de samtal och 
ämnen som kommit upp under fokusgruppsintervjuerna. Att referera tillbaka 
till, ompröva det som sagts i en fokusgrupintervju, eller skrivits i en elevtext 
var vanligt bland deltagarna. Att ändra uppfattning mellan de olika intervjusi-
tuationerna bekräftar studiens konstruktionistiska kunskapssyn – samt speglar 
hur kontexten får betydelse för det sagda (jfr Holmqvist Lidh 2016, s. 74; von 
der Lippe, 2011b).  

De enskilda intervjuerna kodades och analyserades i NVivo enligt samma 
förfaringssätt som elevtexter och fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna var se-
mistrukturerade med öppna tematiska frågor som utgick från en på förhand 
sammanställd intervjuguide (se bilaga 1). Varje enskild intervju startade med 
frågan: ”Sedan vi sågs senast, kan du berätta om något tillfälle eller samman-
hang där du stött på eller diskuterat något som har med religion att göra (ut-
anför religionskunskapsundervisningen)?”. Inför varje intervju skapades en 
översikt över reflektioner kring vad deltagarna skrivit eller sagt vid textskriv-
ning respektive under fokusintervjun. Detta för att hitta ingångar till intervjun, 
men även för att få möjlighet att tränga djupare i vissa teoretiskt intressanta 
teman och frågor. Ett exempel på en sådan ingång illustreras i följande utdrag 
från den enskilda intervjun med Noor: 

Anna: Du skrev i din text att ”För mig är YouTube den nya teven”. Kan du 
berätta lite mer om vad du menar med det” 
Noor: Ja men…För det första så tror jag att…. 

Kritiker av intervjun som forskningsmetod menar att det finns en risk med att 
idealisera intervjusituationen, där intervjupersonen ses som en slags sannings-
sägare som avslöjar verkligheten genom sina erfarenheter eller sitt deltagande 
i sociala praktiker (se vidare avsnitt 9.2). Jag delar hållningen att vi inte blott-
lägger verkliga strukturer genom att genomföra djupintervjuer med människor 
(Alvesson & Kärreman, 2011, s. 4) och har i föreliggande studie undvikit att 
ge de enskilda intervjuer en a priori status (Alvesson & Kärreman, s. 2011, s. 
5). Deltagarna var förberedda på att intervjun skulle komma att handla om 
deras erfarenheter av religion i medier och andra sociala sammanhang och var 
därför sannolikt förberedda på ett annat vis än om de i förväg inte hade vetat 
ämnet för intervjun.77 Alla studiens intervjuer, enskilda och i grupp, hölls på 
elevernas skolor i separata rum och har spelats in och sparats på ljudfil.  

                               
76 Ett exempel på ett sådant tillfälle var när Emil i den enskilda intervjun förklarade att han inte 
ville säga att han var ateist i fokusgruppsintervjun: ”Jag sa ju inte det på gruppintervjun men 
om jag rannsakar mig själv så skulle man absolut kunna säga att jag är det. Absolut.” 
77 För vidare läsning om metodologiska problem kopplade till intervjun som forskningsmetod 
och framföda argument för att intervjun ändå är nödvändig vid kvalitativ forskning, se Rep-
stad (2007) och von Brömssen (2003). Se även avsnitt 9.2 om metodologiska reflektioner. 
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5.2.4 Skolorna och kontexten 
För att få en ökad spridning i materialet vad gäller tätortsgrad, studieprogram, 
kön samt etnisk bakgrund valdes skolorna utifrån kriteriet heterogena elev-
grupper.78 Även här användes alltså ett målstyrt urval för att välja ut skolor 
som svarade bäst mot studiens syfte (Bryman, 2018, s. 498). Tidigare kollegor 
och bekanta inom gymnasieskola och lärarutbildning hjälpte mig att komma i 
kontakt med lärare i religionskunskap på de tre utvalda skolorna. Urvalet av 
skolkontext präglades alltså initialt även av att jag fick hjälp med att upprätta 
lärarkontakter på dessa skolor. Totalt var fem olika lärare mig behjälpliga för 
att ”slussa in” mig till kontakten med eleverna. Att de tre skolorna i jämförelse 
med andra skolor präglades av etnisk mångfald innebar dock inte automatiskt 
att de elever som deltog i studien gjorde det. Därför tillämpades även ett mål-
inriktat urval vid genomförandet av deltagare till fokusgrupper och enskilda 
intervjuer. 

De tre skolorna var på flera sätt lika, på andra inte. Alla skolorna präglades 
alltså av etnisk, kulturell och religiös mångfald och låg i tre olika kommuner 
i Mälardalen. De deltagande eleverna uttryckte att de trivdes på sina respektive 
skolor och att de var nöjda med undervisning, klasskamrater och lärare. Skola 
1 och skola 2 var kommunala skolor med cirka 1 200 elever vardera och skola 
3 en fristående skola med knappt 1000 elever (Skolverket, u.å. ). Skolorna låg 
centralt i stora eller mellanstora kommuner. 

Samtliga intervjuer genomfördes i skolornas lokaler. Vid intervjutillfället 
tilldelades jag och deltagarna ett grupprum som den ansvarige läraren bokat. 
I dessa grupprum genomfördes intervjuerna ostört. Valet att intervjua ungdo-
marna i deras skolmiljö grundades i att jag ville att deltagarna skulle vistas i 
en välbekant miljö. I efterhand gör jag bedömningen att detta var rätt val. Del-
tagarna rörde sig hemtamt mellan lektioner, raster och våra intervjuer. De ver-
kade avslappnade och trygga med att intervjuerna ägde rum i deras egen skol-
miljö.   

5.2.5 De deltagande ungdomarna 
Samtliga ungdomar gick vid studiens genomförande i åk 3 på gymnasiet. Ele-
ver på både studieförberedande och yrkesförberedande program deltog (tabell 
1 och 2). Vid tillfället då studien inleddes hade en av klasserna läst kursen 
religionskunskap 1 (S2), resterande klasser hade inte läst någon religionskun-
skap alls (S1 och S3, Y1 och Y2).79 Detta betyder att vid tillfället för den första 
materialinsamlingen (elevtexter) hade majoriteten av ungdomarna ännu inte 

                               
78 Andel elever med utländsk bakgrund: Skola 1: 28 %. Skola 2: 40 %, Skola 3: 53 % 
(Skolverket, u.å. ). På samtliga tre skolor fanns såväl högskoleförberedande som yrkesförbere-
dande program.  
79 Förkortningar: F = fokusgrupp, S = studieförberedande, Y = yrkesförberedande, 1-3 = skola, 
M = man, K = kvinna. Vidare: ET = elevtext, EI = enskild intervju. 
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påbörjat någon kurs i religionskunskap på gymnasiet. Förutom de tre elever 
som läst in grundskolans religionskunskap på SPRINT80 hade alla elever tagit 
del av undervisning i religionskunskap på högstadiet. Denna undervisning låg 
däremot ca tre år tillbaka i tiden. På Skola 3 deltog bara elever från studieför-
beredande program, vilket innebär en något större representation av ungdomar 
som läser högskoleförberedande kurser jämfört med de som inte gör det. Ung-
domarna på de tre skolorna gick i fem olika klasser och alla ungdomar pratade 
vid genomförandet svenska. Tre av dem som deltog i fokusgrupper och en-
skilda intervjuer hade varit i Sverige i fem år eller mindre (se tabell 2).  Ef-
tersom undersökningen är kvalitativ är inte representativa resultat möjliga, 
men en variation i materialet är ändå önskvärd för att kunna diskutera resulta-
tet i relation till eventuella likheter och olikheter avseende elevernas olika bak-
grund.  

 
Tabell 1. Deltagare och sammansättning, fokusgruppsintervjuer  

Skola/Program Kön Antal deltagare 

FS1a 4 K, 4 M 8 
FS1b 1 K, 4 M 5 

FY1 4 K, 1 M 5 

FS2a 4 K 4 
FS2b 3 K, 2 M 5 

FY2 4 K, 1 M 5 

FS3 6 K, 2 M 8 
Totalt 26 K, 14 M 40 

 
  

                               
80 SPRINT står för Språkintroduktionsprogrammet som är ett program för nyanlända elever 
med särskilt fokus på svenska språket och med målet att ge eleverna behörighet att gå vidare 
till högre studier efter avslutat utbildning. 
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Tabell 2. Deltagare enskilda intervjuer.  

 

 

Vad gäller studiens deltagare är det viktigt att komma ihåg att nästan alla vid 
intervjutillfällena hade fyllt 18 år. I jämförelse med intervjustudier som utförts 

Namn Program  Kön Födelseland  
(år i Sverige) 

Relation till religion 

1. Alice 
Y K Sverige Tror på gud. Bakgrund 

inom kyrkan men kallar sig 
numera inte kristen 

2. Fatima 
Y K Somalia (5) Kallar sig muslim 

3. Jens 
Y M Sverige Ingen särskild relation men 

är döpt. Kallar sig ateist. 

4. Reza 
Y M Afghanistan (5) Kallar sig muslim 

5. Anja 
Y K Sverige Kallar sig ateist. Judisk på 

mammas sida 

6. Erik 
S M Sverige Har en “obearbetad” relat-

ion till religion. Kallar sig 
icke-troende 

7. Dario 
S M Sverige, 

Mamma Frank-
rike, pappa Libyen 

Kallar sig icke-troende. 
pappa drus, mamma  
katolik 

8. Klara 
S K Sverige En ”inte så genomtänkt” re-

lation till religion. Kallar sig 
icke-troende 

9. Mina 
S K Sverige, 

Föräldrar Somalia 
Kallar sig muslim. ”Lever 
efter islam” 

10. Anton 
S M Sverige Kallar sig icke-religiös men 

inspirerad av fornnordisk 
religion  

11. Lukas 
Y M Sverige Kallar sig icke-religiös och 

icke-troende 

12. Noor 
S K Sverige, 

Föräldrar Irak 
Troende men inte så reli-
giös. ”Ser mig själv som 
muslim” 

13. Emil 
S M Sverige Döpt men känner ”ingen 

tillhörighet till religion”.  
Kallar sig ateist 

14. Stina 
S K Sverige, 

Föräldrar Turkiet 
Kallar sig kristen. Stark re-
lation till ortodoxa kyrkan. 
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på högstadiet (von Brömssen, 2003; von der Lippe, 2011a,b), kan man anta 
att denna studies deltagare uppnått en högre mognadsgrad när det kommer till 
att resonera, analysera och diskutera religiösa och existentiella frågor än unga 
i åldern 13-15 år. De som deltog i fokusgrupper och enskilda intervjuer gjorde 
det av egen fri vilja. Detta tolkar jag som att få av de intervjuade ungdomarna 
i denna studie var ointresserade av att prata om religion. Flera av ungdomarna 
var sociala och verbala och vana att ta plats, andra mer tillbakadragna. Några 
var eller hade varit engagerade i politiska organisationer eller i religiösa sam-
fund. Vad gäller föräldrars utbildningsnivå, var fördelningen jämn, vilket in-
nebar att ungdomar med högskoleutbildade föräldrar vare sig var i majoritet 
eller minoritet. 

5.3 Hantering och analys av materialet 
Som beskrivs i detta kapitels inledning genomfördes den slutgiltiga tematiska 
analysen på samtliga material tillsammans, vilket innebär att de tre material-
grupperna i slutfasen hanterades som en helhet (jfr Braun & Clarke, 2006). 
Analysen av elevtexterna, fokusgruppsintervjuerna och de enskilda intervju-
erna skedde dock i flera steg. Varje materialgrupp lästes (lyssnades på), koda-
des, och analyserades i ett första skede var för sig. Att den initiala kontakten 
med empirin hanterades separat hade framför allt en praktisk anledning då det 
utgjorde ett systematiskt sätt att arbeta sig igenom texterna och de transkribe-
rade intervjuerna. Men även de första stegen i den tematiska analysen genom-
fördes alltså separat (se tabell 3). Även om vissa material svarade bättre mot 
vissa frågor, visade det sig under processens gång, vilket tidigare beskrivits, 
svårt att separera elevtexter, fokusgrupper och enskilda intervjuer från 
varandra (jfr Braun & Clarke, 2006). 

5.3.1 Tematisk kodningsanalys 
Den modell jag använt mig av vid hantering och analys av det empiriska 
materialet är tematisk kodningsanalys (eng. constructive thematic coding ana-
lysis, CTA (Braun & Clarke, 2006). Nedanstående tabell visar hur den tema-
tiska analysen gått till och illustrerar processen från att materialet funnits i 
textform (transkriberat) till att den slutgiltiga tematiseringen gjorts (se tabell 
3, samt bilaga 4 och 5).  
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Tabell 3. Den tematiska kodningsanalysens olika steg.81  
 

Steg Beskrivning av processen 
1. Bekanta sig med 
   materialet 
   

Genomlyssning av inspelade intervjuer.  
Transkribering 
Anteckningar, läsning av 
transkriberade intervjuer 
Materialen hanteras separat 

2. Initial kodning Generering av koder och kodscheman 
Materialen hanteras separat  

3. Potentiella teman Sammanställning av koder i potentiella teman (ca 
20-25) 
Materialen hanteras separat 

4. Utvecklad tematise-
ring 

Utveckling av potentiella teman (ca 10-15) 
Granskning och avstämning mellan teman och ko-
der: 
1) inom varje materialgrupp 
2) tillsammans över materialgrupperna 
Tematiseringskartor  

5. Slutgiltig tematise-
ring 

Slutgiltiga teman (ca 3 + underteman) 
Generering av tydliga definitioner och namn för 
varje tema 

6. Framskrivning av  
resultat 

Val av citat 
Granskning av relationen mellan citat, teman, över-
gripande forskningsfrågor och tidigare forskning 

  

Studiens analys har pågått från det att elevtexterna lästes för första gången till 
att den slutgiltiga tematiseringen genomfördes. Däremellan har jag lyssnat på 
varje inspelad intervju och läst det transkriberade materialet minst två gånger. 
Jag har kodat och kodat om, formulerat och omformulerat teman. Analyspro-
cessen började på så vis redan innan och under transkriberingen (jfr Braun & 
Clarke, 2006, s. 15; Ryan & Bernard, 2003, s. 88-89). Jag har under processens 
gång försökt att både vara reflexiv samtidigt som jag strävat efter att vara 
pragmatisk. Mellan varven har jag fått påminna mig själv att stanna upp och 
leta efter en färdriktning i den djungel av de till synes ändlösa vridanden och 
vändanden som den reflexiva hållningen innebär (jfr Alvesson 2011, s. 7).  

Tematisk analys innebär, enligt Braun och Clarke (2006) att leta efter me-
ningsmönster i det insamlade materialet. Genom att lyssna aktivt på de inspe-
lade intervjuerna, läsa elevtexterna om och om igen och genom att metodiskt 
transkribera allt inspelat material har jag successivt bekantat mig med materi-
alet. Jag har fortlöpande antecknat och strukturerat sådant jag funnit intressant 
i relation till övergripande forskningsfrågor, tidigare forskning och aktuella 
religionssociologiska perspektiv och debatter. Denna fas kallar Braun & 
Clarke för nedsänkning (eng. immersion) i materialet och är en del av steg 1 i 
                               
81 Egen bearbetning av Braun & Clarke (2006). En modifiering i min användning av analysen 
är att 3-4 underteman sammanfogats till de slutgiltiga 3 temana (för exempel på hur den tema-
tiska kodningsanalysen gått till, se bilaga 4, 5 och 6). 
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tabellen ovan (Braun & Clarke, 2006, s. 16). Avståndsläsningen har hjälpt mig 
att inte fastna i kodningsfällan eller att bli ”slav under kodningen” (jfr Al-
vesson & Kärreman 2011, s. 61) samtidigt som den nära läsningen försvårat 
frestelsen att applicera på förhand bestämda teorier på det empiriska materi-
alet. 

Kodning 
Kodningen är en del av analysen men ska snarare ses som ett sätt att i ett första 
steg sortera materialet, än att leta efter övergripande teman och mönster. Även 
kodningen skapades utifrån ett abduktivt förhållningssätt. Med det menar jag 
att den var deskriptiv med sin närhet till det empiriska materialet men samti-
digt, liksom intervjufrågor och situationer, påverkad av tidigare forskning och 
teoretiska perspektiv. Braun & Clarke refererar till kodning som: “the most 
basic segment, or element, of the raw data or information that can be assessed 
in a meaningful way regarding the phenomenon” (Braun & Clarke, 2006, 
s.18). Genom närläsning skapades koder och utifrån dessa identifierades 
mönster och så småningom teman (jfr Braun & Clarke, 2006; Denzin & Lin-
coln 2006, 633-43; Ryan & Bernard, 2003). I denna studie fördes texterna 
(elevtexter samt transkriberade intervjuer) in i NVivo i sin helhet. Sedan på-
börjades kodningen genom att enskilda textutdrag som var intressanta i relat-
ion till de övergripande forskningsfrågorna kodades till det som i kodnings-
programmet refereras till som en nod. Arbetet med kategoriseringen skedde 
som beskrevs ovan även manuellt vid läsning av texterna innan de fördes in i 
NVivo som noder. Under flera av koderna skapades så kallade subkoder (eng. 
child nodes). För exempel på kodning och kodscheman, se bilaga 4.  

 
Tabell 4. Exempel på kodningsprocessen 

Utdrag från text Kodat till 

Erik: Ja, mamma är tyst och pappa sit-
ter och säger och tycker…att ja men bö-
neutrop att det stör. Och jag är såhär: 
Jag tycker att det stör när en bil tutar. 
Vad spelar det för roll? Det rör inte 
mig egentligen… 

Pappa 
Generation 
Böneutrop 
Genus 

Under kodningsprocessen skapades koder som sedan jämfördes med varandra. 
Med jämförelse menas att jag vid varje ny kodning jämförde det aktuella tex-
tutdraget med vad som redan fanns beskrivet under denna kod. I arbetet med 
kodningen slogs koder ibland ihop eller så skapades helt nya.  
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Tematisering 
I en kvalitativ intervjustudie uppstår teman redan vid formulerandet av inter-
vjufrågor, i alla fall om man, liksom jag, väljer att använda sig av tematiska 
intervjuguider. Samtidigt utgör den tematiska intervjuguiden något annat än 
de teman som uppkommer i den efterföljande hanteringen och analysen av det 
insamlade materialet. I studiens analytiska process innebär tema något som 
svarar på “Vad är det här uttrycket ett exempel på?” (jfr Ryan & Bernard, 
2003, s. 88). Ett tema kan även bestå av en repetition av återkommande ämnen 
(som till exempel sociala medier som alternativ till redaktionella medier) eller 
av lokala uttryck (exempelvis uttrycket woke).82 

Tematisering handlar vidare om att röra sig från det konkreta (textutdrag 
och kodning) till en allt högre grad av abstraktion. Detta sker när koder sam-
manställs och kombineras i initiala, så småningom utvecklade och till sist slut-
giltiga teman. Under denna tolkande fas av analysprocessen markerade jag 
löpande avsnitt och utdrag med teoretisk relevans. Med detta menar jag att jag 
förde kommentarer i marginalen kring teman eller mönster som kunde kopplas 
till ämnesteoretiska begrepp och perspektiv. I tematiseringens första steg iden-
tifierades 20-25 teman utifrån de skapade koderna (se tabell 3 samt bilaga 5). 
Här sorterades de koder bort som inte hörde hemma någonstans i en särskild 
grupp och relationen mellan koder, skapade teman och underteman granska-
des. Genom ytterligare genomarbetning identifierades tre huvudteman med 
tillhörande underteman (se bilaga 6).83 Det är dessa slutgiltiga teman som ut-
gör avhandlingens empiriska resultat, vilka presenteras i kapitel 6. En fördju-
pad teoretisk analys av det empiriska resultatet presenteras därefter i kapitel 
7.   

Jag började med att koda de enskilda elevtexterna. Denna process avsluta-
des under våren 2018. Därefter kodades de transkriberade fokusgruppsinter-
vjuerna och slutligen de transkriberade enskilda intervjuerna. Att vara upp-
märksam på spänningar och avvikelser från ”den dominerande berättelsen” i 
materialet har varit en central aspekt i den tematiska analysen (Braun & 
Clarke, 2006, s. 19). 

Liksom det finns kritik mot forskningsintervjun som metod för materialin-
samling finns det kritik mot tematisk analys som analysmetod. Den första in-
vändningen handlar om att tematisk analys inte tillräckligt tydligt förankras i 
en epistemologisk och teoretisk ansats. Synen på materialet riskerar att, i stäl-
let för att bli transparent och tydligt, bli naivt och kontextlöst, till skillnad från 
till exempel diskursanalys (Braun & Clarke, 2006, s. 9). Formuleringar av ty-
pen: ”teman växer fram ur datan” signalerar dessutom minst två problem. För 
det första ges ingen tydlig bild av hur olika teman vuxit fram eller hur analysen 

                               
82 Woke är ett uttryck som beskriver en persons medvetenhet om frågor som rör sociala orättvi-
sor. Uttrycket kommer från början från Black Lives Matter-rörelsens slagord Stay woke och 
syftar på att vakna, bli uppmärksam (på sociala orättvisor).  
83 Att skapa och använda underteman är min egen version av Braun & Clarkes (2006) modell. 
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strukturellt genomförts. Det andra problemet har att göra med ontologi och 
epistemologi. Att ett tema skulle ”växa fram” eller ”upptäckas” indikerar en 
passiv process som fråntar forskaren den (inter)aktiva roll som hen alltid har i 
tolkning, analys och identifiering av teman i en analysprocess (Braun & 
Clarke, 2006, s. 7; Kvale & Brinkmann, 2009). Jag hävdar dock, i likhet med 
Braun & Clarke, att en tematisk analys inte behöver innebära att materialet 
kodas och tematiseras i ett epistemologiskt vacuum bara för att studien är em-
piridriven (Braun & Clarke, 2006, s.12). Förutsatt att det tydligt framgår vilka 
antaganden och forskningsfrågor som leder in i studien och så länge analysen 
kännetecknas av tydlighet och transparens. Som tidigare nämnts, kompletteras 
dessutom den tematiska analysen i kapitel 7 av en fördjupad teoretisk analys 
som diskuterar det empiriska resultatet utifrån begreppen aktörskap och relig-
ionslitteracitet. 

5.4 Etiska överväganden 
Intervjuforskningen genomsyras av etiska frågor. Den kunskap som produce-
ras av sådan forskning är beroende av den sociala relationen mellan intervjuare 
och intervjuperson, som bygger på intervjuarens förmåga att skapa en miljö 
där intervjupersonen känner sig fri och säker nog att prata om privata händelser 
som kommer att registreras för senare offentligt bruk. Detta kräver en fin ba-
lansgång mellan intervjuarens intresse av att komma åt värdefull kunskap och 
etisk respekt för intervjupersonens integritet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 32) 

I detta avsnitt presenteras mina reflektioner kring etiska överväganden i relat-
ion till studiens genomförande. Enligt Creswell (2009) och Kvale & Brink-
mann (2009) bör de etiska frågorna beaktas och bäddas in under forsknings-
processens alla stadier. Vetenskapsrådets och etikprövningsnämndes formella 
riktlinjer och krav på exempelvis konfidentialitet, samtycke eller delgivande 
om information är viktiga men täcker inte alla etiska och moraliska dimens-
ioner i en kvalitativ intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2009; 
Vetenskapsrådet, 2017). Att i vetenskapliga studier agera etiskt börjar redan 
vid formulerandet av forskningsfrågor, via insamlandet av material, till den 
slutgiltiga analysen och tolkningen av material och resultat. Även själva fram-
skrivningen av studien inbegriper etiska överväganden. Jag kommer i detta 
avsnitt visa hur etiska förhållningssätt på varierade sätt präglat avhandlingens 
olika stadier. 

Den konstruktionistiska epistemologin bidrar till att jag som forskare be-
traktar mig själv som delaktig i och medskapare av kunskapsproduktionen i 
samtliga intervjusituationer, liksom i den efterföljande analysen och diskuss-
ionen (Robson 2016, s. 20; Kvale & Brinkman, 2009). Mot bakgrund av detta 
måste en viktig fråga ställas: Vilket ansvar tar jag som forskare, men också 
som människa, för att genomföra studien på ett så tillförlitligt och trovärdigt 
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sätt som möjligt och för att hantera och förvalta den kunskap jag själv varit en 
del av att producera (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 31)?   

Redan vid formulerandet av syfte och övergripande forskningsfrågor aktu-
aliseras en etisk dimension. Här genljuder Dorothy Smiths formulering ”it has 
to be a sociology for the people” (Smith, 2005), liksom Kvale & Brinkmanns 
uppmaning att ställa oss frågan: ”Hur kan undersökningen bidra till att för-
bättra situationen för de deltagande intervjupersonerna” (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 84). Översatt till min studie blir frågan: Hur kan studien gagna ung-
domarna och samtidigt bidra med en vetenskaplig förståelse för relationen 
mellan aktörskap och struktur utifrån ett individperspektiv? De resultat jag 
presenterar ska helt enkelt ha bäring för den kontext jag studerat, nämligen för 
ungdomarna, skolan och i viss mån även för lärarna. Studiens övergripande 
syfte och frågeställningar bygger på att lösa ett identifierat forskningsproblem. 
Genom att ta sig an forskningsproblemet; att ta reda på hur ungdomar talar om 
erfarenheter av religion i olika sociala sammanhang, belysa det med hjälp av 
begreppen religionslitteracitet och aktörskap, och sedan försöka lösa det, gag-
nas förhoppningsvis den grupp som jag studerar (jfr Creswell, 2009, s. 88). 
Att studien i förlängningen kan ge något tillbaka till elever, lärare och skola, 
konkretiseras därutöver genom delsyfte 3: Att diskutera vilka didaktiska im-
plikationer studiens resultat och analys har för undervisning i ämnet religions-
kunskap. Detta anser jag är exempel på hur etik och metodologi går hand i 
hand, liksom på hur etik i föreliggande studie ligger inbäddad i forskningspro-
cessens samtliga steg. 

5.4.1 Forskaren som medskapare 
Under såväl insamlandet av det empiriska materialet, som under analys och 
tolkning av detsamma, har jag som beskrivits ovan betraktat mig själv som 
delaktig i kunskapsproduktionen (Kvale & Brinkman, 2009; Robson, 2016, s. 
2020). Hållningen innebär att min närvaro, person och attityd påverkade hur 
deltagarna agerade och resonerade. Mitt engagemang för ämnet kan exempel-
vis ha påverkat deltagarna att överdriva sina berättelser för att ”gå mig till 
mötes” (jfr Kramming, 2017, s. 116) och min yrkesidentitet som forskare kan 
ha färgat deras svar. Min ålder, svenska etnicitet, erfarenhet samt verbala och 
sociala förmåga speglar även en maktobalans mellan mig och deltagarna (jfr 
Smith, 2005, s. 135) (se även avsnitt 9.2). Samtidigt upplevde jag under inter-
vjuerna ungdomarna som avslappnade och lättpratade, liksom att stämningen 
var god. Både i fokusgrupperna och i de enskilda intervjuerna flöt samtalen 
på, några få gånger lite mer trögt. Min bakgrund som gymnasielärare och jour-
nalist tillsammans med erfarenheter från tidigare genomförda kvalitativa 
forskningsintervjuer kan här ha bidragit till en vana vid att tala med människor 
i allmänhet och ungdomar i synnerhet. Under hela intervjuprocessen var jag 
medveten om nämnda maktobalans, liksom om att visa respekt för deltagarnas 
integritet, vilket detta avsnitts inledande citat illustrerar. 
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Min erfarenhet som lärare i religionskunskap på gymnasiet har påverkat 
studien även på andra sätt. Under avsnittet om tematisering beskriver jag hur 
den analytiska processen påbörjades redan under intervjusituationen. I relation 
till min roll som forskare (och lärare) skulle jag säga att den påbörjades betyd-
ligt tidigare. De problem och utmaningar som tidigare forskning uppmärksam-
mat med att undervisa i religionskunskap i Sverige i dag, som exempelvis en 
dominerande sekularistisk diskurs som norm i klassrummet (Kittelmann 
Flensner, 2015), en rädsla för att reproducera nyhetsmediers framställningar 
av religion genom att använda desamma i undervisningen (Toft, 2018) eller 
ambivalensen inför att öppna upp för kritik av religion i klasser där normalen 
är att vara religiös (Löfstedt & Sjöborg, 2020) var också min verklighet och 
vardag som lärare. Parallellt med dessa utmaningar växte dock en nyfikenhet 
kring att få sätta mig ner och prata med eleverna. Vilka mediebilder av religion 
var det egentligen de stötte på och var? Och hur reflekterade de kring religion 
när de inte satt i helklass tillsammans med andra? Frågorna och intresset för 
att tränga djupare i elevernas erfarenheter och verkligheter har sannolikt på-
verkat hur jag kommunicerat och interagerat med ungdomarna i denna studie, 
vilket leder mig in på ytterligare en dimension av min roll som forskare: Den 
om hur mina egna värderingar riskerar att befästa redan befintliga föreställ-
ningar och kategorier om unga.  

Det finns en risk med, precis som Hackings (2000) historia om ungdomstv-
tittare illustrerar (se avsnitt 2.2.1), att min personliga bild av hur unga är har 
färgat den forskning jag bedriver. ”Det märks att du tycker om dina informan-
ter” fick jag vid en textframläggning vid ett av våra högre seminarier höra. Att 
jag i mitt privatliv och i denna studie ”står på ungdomarnas sida” är inget jag 
kan bestrida. Däremot har en strävan efter att hålla distansen till materialet 
varit lika viktig som att skapa ett tryggt klimat under intervjusituationerna – 
eller som att iaktta nogsamhet vid analysens olika steg. Att både ”tycka om” 
deltagarna och att samtidigt hålla distansen, har dock varit en utmanande ba-
lansgång. Min positiva inställning till ungdomar riskerar att jag tillskriver dem 
egenskaper och förhållningssätt de kanske i själva verket inte har. Resone-
manget känns igen från avsnittet om att i forskning anlägga ett aktörsperspek-
tiv, där forskaren medvetet, men oftast omedvetet, blir en slags advokat för 
dem hen forskar om. Även om jag, mot bakgrund av den relativistiska kun-
skapssynen, under intervjusituationerna inte betraktade mig själv som en ob-
jektiv åskådare som endast ”samlar in kunskap” (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s. 64) så har det under hela processen varit viktigt för mig att inte hamna i den 
andra änden av diket – nämligen att bli för delaktig. Detta påstående grundar 
jag i att forskningsintervjun, trots nämnda maktobalans och min lojalitet med 
deltagarna, till syvende och sist bör betraktas som ett professionellt samtal 
(Kvale & Brinkmann, 2009).   

I själva skrivprocessen men även i analysprocessen försökte jag även und-
vika att reproducera stereotyper om hur exempelvis ”unga muslimska tjejer”, 
eller ”killar på yrkesförberedande program” är. Min bakgrund som etnisk 
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svensk och högutbildad kvinna riskerade återigen att äventyra den autencitet 
eller närhet som ett samtal mellan två jämlikar kanske hade medfört. I relation 
till dessa svåra frågor kan inga garantier ges, men jag har under hela processen 
strävat efter att redogöra för mina resultat så transparent det går. Ett konkret 
förfaringssätt har exempelvis varit att skriva och presentera resultaten från den 
tematiska analysen (kap 6) och den teoretiska analysen (kap 7) separat – vilket 
redogjorts för tidigare. Genom att göra så menar jag att risken för att en kate-
gorisering, onödig teoretisering och kanske även stereotypisering minskar för-
givet taganden om vad unga i Sverige i dag är eller antas representera. Genom 
att redovisa de resultaten med ett generöst användande av citat, liksom att lö-
pande dela med mig av egna reflektioner under samtalen med ungdomarna, 
ökar dessutom den vetenskapliga genomskinligheten. Detta menar jag är en 
del av ett etiskt ansvarstagande gentemot studiens deltagande ungdomar. 

5.4.2 Konsekvenser för deltagarna 
Mitt intryck under intervjusituationerna var, som beskrivits ovan, att ett till-
litsfullt, tryggt och vänligt klimat rådde i både gruppintervjuer och i enskilda 
intervjuer. Jag var dock, återigen både innan, under och efter intervjuerna, 
medveten om att religion och livsfrågor kan ge upphov till känsliga situationer 
och samtal. Vid genomförandet av pilotstudien84 informerades av denna an-
ledning respektive skolas kurator. Detta för att det skulle finnas beredskap på 
plats om någon eller några deltagare upplevde obehag och undvika att jag som 
forskare lämnade dem med starka känslor. Efter genomförandet av pilotstu-
dien gjorde jag bedömningen att denna åtgärd fortsättningsvis inte var nöd-
vändig. Även om samtalen ibland väckte känslor, särskilt i de enskilda inter-
vjuerna, upplevde jag stämningen som god och avspänd. Jag försäkrade mig 
om att stanna kvar en stund efter intervjuerna för småprat och en bedömning 
av att deltagarna ”var okej”. Utan ungdomarnas engagemang och välvilliga 
inställning hade undersökningen inte kunnat genomföras så som den var tänkt 
att genomföras. Vid flera tillfällen uttryckte ungdomarna, ofta i anslutning till 
den enskilda intervjun, att deltagandet varit positivt för dem, särskilt deltagan-
det i fokusgruppsintervjuerna. Flera uttryckte en önskan om att skolan tillhan-
dahöll denna typ av samtal men i sammanhang och former som inte var be-
tygsgrundande, liksom att studien var ”viktig” utifrån ett samhällsperspektiv. 
Bland annat genom dess potential att öka förståelsen för olika sätt att tänka, 
tycka och tro men även för att synliggöra och lyfta ungas egna erfarenheter 
och verkligheter.  

                               
84 Under vårterminen 2017 genomfördes en pilotstudie med fem gymnasieungdomar i åk 3. 
Informerat samtycke inhämtades från samtliga ungdomar. Dessa intervjuer har dock inte an-
vänts i huvudstudien.  
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5.4.3 Krav på information och samtycke  
I enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer informerades deltagarna 
om studiens syfte och upplägg, liksom om hur och i vilken typ av sammanhang 
de framtida resultaten skulle publiceras. Denna information delgavs ungdo-
marna, deras lärare och skolledning (se bilaga 2). Som beskrevs under avsnitt 
5.2 delgavs detta skriftligt via mail och ett informationsbrev, samt muntligt 
vid ett första möte med eleverna i skolan i samband med den initiala textskriv-
ningen. Vid detta tillfälle informerades även om att deltagarna när som helst 
kunde välja att avbryta sitt deltagande i studien. Vidare samlades ett informe-
rat samtycke in av såväl elever som av skolledning. Deltagarna informerades 
även om att deras riktiga namn inte skulle komma att användas i studien samt 
att transkriberat material skulle förvaras i låst utrymme på Teologiska institut-
ionen i Uppsala. Av praktiska och tidsmässiga skäl valde jag att inte låta ung-
domarna läsa och kommentera de transkriberade intervjuerna. 

  Uppgifter som kan leda till att ungdomarna kunde identifieras har maske-
rats. Deltagarnas namn och e-post samlades in vid tillfället för textskrivningen 
till de ungdomar som ville delta i de uppföljande intervjuerna. Dessa uppgifter 
makulerades så snart intervjuerna var genomförda för att undvika identifiering 
av enskilda deltagare. Alla deltagare har givits fingerade namn, därtill har orts-
namn, namn på skolor, lärare och vänner maskerats eller tagits bort. Eftersom 
deltagarna alla var över 18 år samlades inga samtycken in från vårdnadsha-
vare. 

Undersökningen godkändes av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 
i juni 2017 (Dnr: 2017/231). 





101 

6. Resultat 

I det här kapitlet presenterar och redogör jag för avhandlingens resultat. I fo-
kus ligger de tre huvudteman med tillhörande underteman som den tematiska 
analysen genererade. Varje kapitelavsnitt inleds med en figur över de teman 
och underteman som avsnittet utgår från. I efterföljande kapitel (kapitel 7) 
sätts sedan resultatet i relation till teoretiska aspekter av aktörskap och di-
mensioner av religionslitteracitet. En ledande princip under hela processen har 
varit att låta läsaren ta del av materialet i form av deltagarnas röster. Av denna 
anledning presenteras därför resultaten med hjälp av en riklig mängd citat. I 
kapitlet besvaras forskningsfråga (1) Hur talar ungdomarna om erfarenheter 
av religion i medier, skola och övriga sociala sammanhang? Kapitlet inleds 
med ett introducerande avsnitt om hur ungdomarna beskriver religion. Avsnit-
tet bygger på en separat tematisk analys som mynnade ut i fem olika teman. 

6.1. Vad är religion enligt ungdomarna? 
Syftet med att redogöra för hur ungdomarna förstår och beskriver religion in-
nan resultaten om erfarenheter av religion i olika kontexter presenteras är att 
skapa en förförståelse för de varierade beskrivningar som uttrycks. Avsnittet 
utgår från en separat tematisk analys av svaren på den andra frågan i elevtex-
terna: ”Vad är religion”? Försök beskriva vad religion är, enligt dig.” (se bi-
laga 1). Svaren kodades med hjälp av tematisk kodningsanalys i NVivo (Braun 
& Clarke, 2006). Analysen mynnade ut i fem övergripande teman med tillhö-
rande underteman (se tabell 5). I kapitel 8 diskuteras avsnittet i relation till 
begreppet religion, mål- och syftesbeskrivningar för skolämnet religionskun-
skap, samt i förhållande till tidigare empiriska studier om ungas attityder till 
och tal om religion.  
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Tabell 5. Teman till elevtexter ”Vad är religion?” 
 

Tema Undertema 

1. Religion som vägledning 
• Etisk och moralisk guide 
• Komplement till vetenskap 
• Svar på livsfrågor 

2. Religion som gemenskap och stöd 
• Meningsskapande samhörighet 
• Grupptillhörighet 
• Trygghet 

3. Religion som tro och praktik 
• Sätt att leva, livsstil, ”allt”  
• Något man tror på  
• gud, gudar eller högre makt 

4. Religion som mycket och svårt att greppa 
• Abstrakt  
• Irrationellt 
• Mycket  

5. Religion som konflikt och kontroll 
• Odemokratiskt och patriarkalt 
• Inskränkning av frihet 
• Källa till konflikt 

 
                                 

Tema 1 – Religion som vägledning 
Att definiera religion som en sorts vägledning i livet var det mest framträdande 
temat i elevtexterna (Bertram-Troost, Ipgrave, Jozsa, & Knauth, 2008a). Ofta 
beskrivs religion som en kompass, guide eller vägvisare när människor ska 
fatta ”rätt” moraliskt beslut i svåra situationer, men också som en påminnelse 
om hur man ska bete sig mot och tillsammans med andra i vardagslivet. Ibland 
skrivs den vägledande dimensionen av religion fram som ett komplement till 
den vetenskapliga förklaringsmodellen. Här illustrerat av Mina:  

Religion som vägledning hjälper en genom svårigheter och kan svara på vissa 
frågor som inte vetenskapen kan svara på. (S3) 

Temat religion som vägledning handlar alltså både om hur religion vägleder 
individer och grupper att handla och tänka moraliskt men också om hur relig-
ion visar vägen eller svaren, när en vetenskaplig förklaring inte upplevs räcka 
till. Religion som vägledning i livet är ett tema som uttrycks både av de ung-
domar som benämner sig själva som kristna, muslimer eller troende och av de 
som benämner sig som icke-troende eller ateister. Flera av ungdomarna som 
kallar sig muslimer eller kristna beskriver hur religion pekar ut en riktning mot 
livet efter döden:  
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Enligt mig är religion en guide genom livet. Jag tror inte att jag skulle klara 
mig i livet utan en ”mission”, att veta att vi ska någonstans efter döden gör att 
man har något att se fram emot. (AyishaS3) 

Tema 2 – Religion som gemenskap och stöd 
Religion som lika med gemenskap, stöd och en känsla av samhörighet med 
andra är ett starkt tema i ungdomarnas texter. Religion beskrivs här som en 
positiv sammanhållande kraft eller social tillhörighet där man ”känner att man 
hör hemma och förstår andra människor som hör till samma religion som en 
själv” (SimonS2). Social sammanhållning, att hjälpas åt i grupp och samarbeta 
mot ett gemensamt mål eller för det man tror är det rätta är en annan aspekt av 
detta tema. Ofta skrivs religion som gemenskap fram tillsammans med en 
funktionell förståelse av religion (Furseth & Repstad, 2005) där gemenskapen 
med andra i gruppen eller med gud ger trygghet och känsla av sammanhang: 

Religion får mig att känna mig trygg. När vi har speciella dagar brukar hela 
familjen/släkten samlas och äta god mat. Religionen gör så att man kan träffa 
släktingar/kompisar som man inte hinner med annars. Religion för mig gör så 
att jag inte känner mig ensam. (Mira) 

Att betona gemenskapsdimensionen i definitionen av religion var vanligt 
bland både de ungdomar som benämner sig som muslimer och kristna och 
bland de som benämner sig som icke-troende och ateister.  

 

Tema 3 – Religion som tro och praktik 
Att beskriva religion som lika med att tro på en gud, gudar, “något” eller en 
högre makt var en vanlig formulering i texterna. Lika vanligt var dock att be-
skriva religion som ”något man gör”, ett sätt att leva, eller som ”kultur” som i 
följande citat av Noor (S2): 

Min religion är inte bara en tro utan även en kultur, jag är arab och muslim och 
den arabiska kulturen är mycket präglad av just islam.  

Att lyfta religion som något man lever och gör, var vanligt bland de ungdomar 
som själva benämnde sig som troende eller tillhörande en religiös tradition 
men skrivs också fram hos de ungdomar utan religiös tro, som exempelvis hos 
Amanda: ”Religion för mig är den tro man lever” (Y2). I detta tema finns även 
hållningen att religion är ”allt” och något man inte kan leva utan, vilket illu-
streras i följande citat av Mina: ”Religion betyder allt för mig. Jag kan inte 
tänka mig själv utan religion” (S3). Ibland finns en tendens att genom sina 
svar försöka korrigera uppfattningen av religion som en avgränsad kategori, 
något som blir tydligt i nedanstående utdrag från Leas elevtext: 
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Kristendomen skulle jag inte bara kalla för religion, jag skulle kalla det för 
”kärlek”. (LeaS2) 
 

Tema 4 – Religion som mycket och svårt att greppa 
Det fjärde temat handlar om att religion rymmer mycket och därför kan defi-
nieras på ”många olika sätt”. Dels på grund av skillnader mellan religioner, 
dels med hänvisning till att människor inom en och samma religion gör olika 
individuella tolkningar. En vanlig beskrivning är att religion betyder olika för 
olika individer och grupper samt att ens förståelse för religion beror på var 
man bor eller vart man kommer ifrån. 

En annan aspekt av tema 4 speglar hur frågan ”vad religion är” uttrycks 
som svår att svara på eftersom begreppet religion upplevs som oklart, ”lud-
digt” och svårt att greppa. Ofta med tillägget att det är abstrakt och inget man 
kan ta på eller bevisa. Denna beskrivning av religion är vanligare bland de 
ungdomar som beskriver sig som icke-troende som Jenna: ”Tycker att det är 
ett luddigt ämne då det handlar om saker man inte kan se eller ta på”.  

Att ha svårt att förstå religion på grund av att det är ogripbart och abstrakt 
hänger ofta ihop med hållningen att det inte går att bevisa. Här läggs beto-
ningen på trosföreställningar och inte, som ovan, på en förståelse av religion 
som livsstil, kultur eller något man gör (se tema 3). Att beskriva religion som 
irrationellt och ovetenskapligt ingår i denna hållning. Religion beskrivs ibland 
som lika med sagor, övernaturliga fenomen och därför inte någonting man 
behöver ta på allvar eller som är viktigt. Uppfattningen att religion är oviktigt 
eller inte ”spelar så stor roll” skrivs dock nästan alltid med tillägget ”för mig”, 
eller ”enligt mig” och är inte ett starkt mönster i materialet. 

 

Tema 5 – Religion som konflikt och kontroll  
Att koppla religion till konflikt förekommer i flera texter men skrivs ofta fram 
med tillägget att religion också är gemenskap, trygghet och mening. Att enbart 
konstruera religion som något negativt kopplat till konflikt är mycket ovanligt 
(jfr Jahnke, 2021, s, 165). Att koppla religion till krig och konflikt eller till 
något ålderdomligt som hör hemma i dåtiden förekommer, men skrivs fram 
av få. Däremot kritiseras religion i flera texter för att begränsa, kontrollera och 
reglera individer och grupper från att leva som de vill – särskilt i relation till 
hbtqi-frågor och genus.  

Religion står på många sätt för sådant som går helt emot mina värderingar. 
Som regler för vem du ska älska, vad du får göra och inte göra, den patriarkala 
livsstilen och destruktiva normer. (AnjaY1) 
 
Religion är en social konstruktion som används för att ge folk svar på det de 
inte har svar på, samt styra över människors liv och kroppar. (DarioS1) 
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Sammanfattande kommentar 
Resultatet från den inledande tematiska analysen visar att ungdomarna förstår 
och konstruerar religion på varierade sätt. Att beskriva religion som en guide 
eller vägledning (tema 1) speglar tidigare studier om ungas religionsförståelse 
(Bertram-Troost et al., 2008a), samt innefattar både en funktionell religions-
förståelse (Furseth & Repstad, 2005) och en etisk dimension. I tema 3 aktua-
liseras både en västerländsk konstruktion av religion som något man tror på, 
exempelvis på en eller flera gudar (jfr Hylén, 2012) och en mer kulturveten-
skaplig levd religionsförståelse (McGuire, 2008; Plank & Enstedt, 2018). Ge-
nom betoningen på individuell tolkning, det komplexa, mångfacetterade och 
kontextuella står tema 4 för ett utmanande av en essentialistisk religionsför-
ståelse. Att konstruera religion som något luddigt och svårt att förstå som fe-
nomen signalerar både en sekulär förståelse och en avsaknad av ord och be-
grepp kopplade till religion (Davie, 2014). I tema 5 aktualiseras en religions-
kritisk konstruktion av religion som ett socialt problem (Hjelm 2014), kopplat 
till kontroll eller konflikt. Samtidigt är det ovanligt att religion beskrivs enbart 
som något negativt kopplat till konflikt, vilket även framkommit i tidigare in-
tervjustudier med barn och unga (jfr Jahnke 2021, s, 165). Däremot är det 
vanligt att skriva fram religion som lika med gemenskap, samhörighet och 
stöd (tema 2).  
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6.2 ”Alltid och överallt”: Religion i och utanför medier  
Det här avsnittet fokuserar på det övergripande temat Konstant, engagerat och 
ambivalent med tillhörande tre underteman (se figur 3). Avsnittet är framför 
allt en beskrivande presentation av var och tillsammans med vem ungdomarna 
uttrycker att de kommer i kontakt med och samtalar om olika aspekter av re-
ligion i sin vardag, samt deras översiktliga reflektioner kring dessa kontakter 
och samtal. Även om materialet analyserats som en analysenhet så ligger fram-
för allt elevtexterna till grund för avsnittet.  

 
Figur 3. Tema 1 med underteman 
 

6.2.1 Erfarenheter av religion i olika medier 

Nils: I dag. Richard Dawkins på YouTube vid frukostbordet. 
Måns: I går. Robert Taylor, en basketspelare som tackade gud för att de vann 
matchen. 
Sanna: På nyheterna i morse. Det var nåt inslag om en skjutning i en kyrka i 
USA. 
Dario: I går när jag tittade på en ceremoni ….på YouTube. Då sa de frasen 
”So help me God”. 
Erik: Jag vet inte. Det är inget jag har reagerat på. Jag är inte så uppmärk-
sam. 
                                                                                                          (FS1b) 

Ovanstående utdrag från en av fokusgrupperna illustrerar två mönster i svaren 
på frågan om var ungdomarna senast läst, sett eller hört något som handlade 
om religion i medier.85 Det ena är hur ungdomarna spontant ger uttryck för att 
de ofta kommer i kontakt med religion i de medier de använder. Liksom i 
                               
85 En av frågorna i den inledande materialinsamlingen elevtexter (se avsnitt 5.2.1 samt bilaga 
1). 

Tema 1: Konstant, 
engagerat och ambivalent

1.2 "Ofta och 
gärna": Vardagliga 

samtal

1.1 "Hela tiden 
konflikt": Religion i 

nyhetsmedier

1.3 "Jag vet inte": 
Ambivalens och 

osäkerhet
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citaten ovan var fraser “i dag”, “varje dag”, “i går” eller “hela tiden” vanlig. 
Det andra mönstret är hur möten med frågor som rör religion sker i olika typer 
av medier. Ungdomarna nämner inlägg och nyhetsuppdateringar på Twitter, 
Instagram, YouTube, Snapchat och andra sociala medier men refererar även 
till exempelvis söndagsgudstjänsten i P1 på radion hemma i köket, eller red-
aktionella nyheter som Aftonbladet, lokaltidningen eller dagstidningar. Den 
vanligaste hänvisningen till möten med nyheter om religion är delade nyhets-
artiklar i sociala medier. Att ”titta på tv”, i bemärkelsen tv-apparaten, uttrycks 
av ungdomarna som ovanligt och beskrivs bara i ett fåtal texter och intervjuer 
och då som en företeelse man gör hemma tillsammans med familjen, om ens 
det. Detsamma verkar gälla läsning av papperstidningar. Nedanstående citat 
av Jens illustrerar hur sociala medier fungerar som en ingång till redaktionellt 
nyhetsmaterial i allmänhet, samt hur läsning av nyheter i fysisk form är ett 
undantag: 

Jag använder mig av Facebook där jag följer olika nyhetssidor som (lokaltid-
ningen) och Aftonbladet. Jag kollar mest på olika nyhetsuppdateringar i mo-
bilen men även ibland på tv:n men väldigt sällan. Det kan ibland hända att 
jag läser tidningen hos mormor eller så men annars läser jag inte tidningen då 
vi inte har den hemma. (Jens ETY1) 

Vanligast är att hänvisa till framställningar av islam, kristendom, judendom 
och buddhism, där islam i nyhetsmedier uttrycks som mest förekommande och 
då i samband med nyheter om konflikt (undertema 1.1). I en elevtext skriver 
Samir (S3): “Jag hör om religion i nyhetsmedier varje dag, speciellt om 
ISLAM” (sic!) och i en annan text skriver Tilda (S1): ”Förmodligen bara för 
några timmar sen. Det cirkulerar så mycket i nyheterna, speciellt om Mella-
nöstern och terrorism, att man ser det flera gånger per dag på telefonen”. Ung-
domarna uttrycker att de även i film och tv-serier ser framställningar av islam, 
men också av kristendom, kopplade till våld och konflikt. Att referera till 
terrorism och framför allt till IS var vanligt, men även den pågående konflik-
ten i Myanmar och nyhetsrapporteringen om förföljelse och våld mot den 
muslimska minoritetsbefolkningen lyftes i flera texter. Reflektionerna kring 
de negativa framställningarna av religion i denna typ av medier präglas av ett 
irriterat motstånd vilket jag återkommer till i avsnitt 6.2. Ungdomarna refere-
rar i både text och tal ofta till politiserad religion86 men också till innehåll som 
handlar om tros- och livsfrågor. Det senare illustreras i följande citat från San-
nas elevtext och hänger ihop med undertema 1.2 (se figur 3):  

Det var i helgen när jag lyssnade på en podcast som tog upp frågan om de var 
troende/tillhörde någon religion eller inte. Bland annat uppkom frågan om livet 
efter döden och vad personerna tänkte och tyckte angående detta. (ETS1) 

                               
86 Med politiserad religion menas i denna studie hur religion antingen blir subjekt eller objekt i 
politisk debatt (Ivanescu, 2010). 
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Hos de ungdomar som benämner sig själva som troende eller tillhörande en 
religiös tradition, är det vanligt att hänvisa till sidor eller sammanhang på so-
ciala medier och populärkultur som på olika sätt knyter an till den egna tron. 
Det kan exempelvis vara en app för bibel-citat, olika slutna Facebook-grupper 
eller hur man tillsammans med familjen tittat på tecknade filmer med abraha-
mitiska berättelser om exempelvis Moses eller Josef.87 Ungdomarna beskriver 
hur deras personliga engagemang i den egna religiösa traditionen skapar na-
turliga kontaktytor med religion i framför allt sociala medier, här uttryckt av 
Maya och Nadja (båda S3): ”Det är ju för jag har en app i telefonen. Som varje 
dag ger nya röstinspelade videos som handlar om min religion, kristendom” 
(Maya). ”Ser inlägg om Islam varje dag på Instagram eftersom jag följer 
@medinastudenten”88 (Nadja). Detsamma gäller för de ungdomar som följer 
olika ateistiska forum på internet med hänvisning till sin ateistiska livsåskåd-
ning: “Kollar på ateistisk media varje dag, men senaste gången var igår och 
nästa gång är förmodligen ikväll” (Nils ETS1).  

Det övergripande temat ”Konstant, engagerat och ambivalent” illustrerar 
alltså hur erfarenheter av religion i medier av ungdomarna upplevs som kon-
stant och vanligt förekommande. Antingen genom att ”råka stöta på” frågor 
som rör religiositet eller tro, men också genom att aktivt ta del av, konsumera 
och intressera sig för detsamma. Här finns dock variationer i materialet. Eriks 
svar i den inledningsvis citerade fokusgruppen: ”Jag vet inte. Det är inget jag 
har reagerat på. Jag är inte så uppmärksam.” illustrerar undertemat "Jag vet 
inte": Ambivalens och osäkerhet (undertema 1.3). Temat speglar tendensen att 
inte alls ha tänkt på, reflekterat kring eller uppmärksammat religion - vare i 
sig i eller utanför medier. Så här skriver exempelvis John (S1) i sin text: 

Det kommer jag inte ens ihåg. Jag brukar inte tänka på när jag stöter på relig-
ion som så. Men det förekommer väl hela tiden i tv och media, men som sagt, 
det är inget jag tänker på. 

På frågan om var John senast läst, hört eller sett något som handlade om exi-
stentiella frågor så svarar han däremot: “Hela tiden. Brukar diskutera detta 
med vänner och ser det i tv, i film och andra media.” Johns båda svar visar hur 
religion för honom är något annat än existentiella frågor eller livsfrågor, lik-
som att han verkar både van vid och engagerad i att prata om det senare (un-
dertema 1.2). Exemplet speglar hur den intervjuade säger något under en en-
skild intervju som motsäger ett påstående som hen tidigare sagt eller skrivit i 
en text eller fokusintervju. Så här skriver till exempel Erik initialt i sin text om 
när han senast stötte på religion i medier: ”Lyssnade på musik en morgon där 

                               
87 Mer abstrakta kopplingar till populärkultur i relation till den egna tron uttrycks ibland som 
en uppskattning av övernaturliga inslag i serier som Game of Thrones, eftersom dessa berät-
telser lyfter tron på det som inte går att rationellt förklara (Noor, EIS2). 
88 @medinastudenten är ett svenskt Instagramkonto med cirka 35 000 följare (35,4K, online 
2020-12-10). 
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texterna handlar om att tvivla på sin egen tro och på sin religion” (ErikS1). I 
den uppföljande fokusintervjun tillsammans med sina klasskamrater, svarar 
han däremot: ”Jag vet inte. Det är inget jag har reagerat på. Jag är inte så upp-
märksam.” I fokusgruppen nämner han inte mötet som han berättade om i 
elevtexten. Tredje gången som Erik blir intervjuad, alltså i den enskilda inter-
vjun, säger han inledningsvis att han inte brukar prata så mycket om religion 
med sina vänner. En bit in i intervjun refererar han dock till samtal som han 
haft om religion och tro med både vänner och familj.89 Tendensen att ändra 
sig och ompröva sina erfarenheter allt eftersom delar Erik med studiens övriga 
deltagare. Det är en central aspekt av den ambivalens som det tredje underte-
mat illustrerar (se figur 3, undertema 1.3), något som även uttrycks i ungdo-
marnas återberättade erfarenheter av kontakt med religion i sammanhang ut-
anför medier. Jag återkommer till denna ambivalenta hållning i en fördjupad 
diskussion om hur ungdomarna förstår och beskriver religion (se kapitel 8). 

6.2.2 Erfarenheter av religion utanför medier90  
Att komma i kontakt med religion i vardagen genom kompisars eller kollegors 
religiösa praktiker uttrycks som vanligt av ungdomarna i denna studie. Fatima 
(Y1) beskriver exempelvis hur hennes kompisar i klassen ”som inte har nån 
religion eller tror på nåt” brukar vänta utanför medan hon ber i skolans böne-
rum och Reza berättar hur han brukar vara den som kör kompisar hem efter 
fester, eftersom han av religiösa skäl inte dricker alkohol (Y1). Ungdomarna 
beskriver hur kompisar med en annan religiös eller icke-religiös livstolkning 
ibland frågar nyfiket och intresserat om den egna religiösa praktiken eller tron, 
men också kommer med frågor och kommentarer som ibland upplevs som 
fördomsfulla och okunniga (se avsnitt 6.3.2). På ett liknande sätt beskriver de 
ungdomar som benämner sig själva som ateister hur troende vänner både in-
tresserat frågar och kritiskt ifrågasätter deras icke-religiösa livstolkning: 

Mina kristna vänner, de är liksom så här: ”Men du måste ju tro på nånting, 
det måste ju finnas nånting mer, nån mening!”. De blir förvånade, över att jag 
kan…för jag mår både fysiskt och psykiskt och socialt väldigt bra faktiskt… 
ja men jag har ju en, vad andra skulle säga, en väldigt pessimistisk syn på li-
vet men… jag har ju en mening ändå; Vi finns här och sen finns vi inte. Och 
det är okej. (Anja EIY1)  

Citatet av Anja illustrerar hur samtal om religion och livsfrågor pågår i ung-
domarnas vardagsmiljöer, samt hur ungdomarna inte väjer för att utmana 
varandra i samtal om den egna livstolkningen. Det visar även hur de ger ut-
tryck för att de pratar om religion tillsammans med vänner som har en annan 

                               
89 Exempelvis hur han pratat med några kompisar som är med i Svenska kyrkans ungdomsverk-
samhet om abort i relation till samvetsfrihet baserat på religiös övertygelse.  
90 Erfarenheter av religion i skola och undervisning redogörs för i avsnitt 6.4. 
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trosuppfattning än de själva. Att prata om religion tillsammans med kompisar 
framstår som okej så länge det inte görs i stora sammanhang, utan ”hellre i 
mindre grupper” som Alex säger. Samtidigt uttrycker ungdomarna en osäker-
het inför att prata om religion eftersom det upplevs som känsligt och därför 
inte något man pratar med vem som helst om (undertema 1.2). Att låta bli att 
prata om religion för att man känner att man inte har tillräckligt mycket fak-
takunskaper är en annan vanlig hållning som framkommer i de enskilda inter-
vjuerna (se vidare 6.4.1). 

Även om ungdomarna förstår och ofta betonar religion som något man gör 
snarare än något man tror på (se avsnitt 6.1) så uttrycker många att samtal om 
religiöst trosinnehåll också förekommer. Den här typen av samtal kan exem-
pelvis handla om meningen (eller meningslösheten) med livet och vad som 
händer efter döden, vilket illustreras i följande utdrag från Petras elevtext: 

Jag pratade senast på jobbet i helgen med en äldre person som vårdas för pal-
liativ vård. Hon funderade på döden och vad som kommer härnäst. Hon frå-
gade om mina funderingar och jag fick höra hennes funderingar från ett kris-
tet perspektiv. (Y1) 

Uttalandet av Petra, liksom citatet av Anja ovan, speglar hållningen att även 
de ungdomar som inte benämner sig som troende eller religiösa beskriver hur 
de pratar om tros- och livsfrågor kopplade till en religiös tradition tillsammans 
med andra, även utanför familjen eller den närmaste kompiskretsen (under-
tema 1.2). Dessa två citat visar vidare hur ungdomarnas samtal tillsammans 
med andra inte ”bara” handlar om meningen med livet i allmänhet, utan även 
om trosfrågor i relation till en specifik religiös eller icke-religiös tradition eller 
trosuppfattning. Den levda religionen handlar här alltså inte endast om reli-
giösa praktiker, utan även om kommunikation om trosfrågor som flera ungdo-
mar tar del av i olika sammanhang. Temat illustreras även i följande citat av 
Thi: 

Jag pratade om religion igår kväll med min kille och hans lillebror hemma 
hos dem. Vi diskuterade buddhismen och varför jag har valt att inte vara 
buddhist när hela min släkt är det. (ETY1) 

Ett uttryckt intresse för att diskutera med människor i sammanhang där man 
tycker olika återkommer i både elevtexter, fokusgruppsintervjuer och enskilda 
intervjuer: ”Jag tycker att det kan vara bra att få veta hur andra tänker och 
resonerar om olika situationer. Det ger mig möjlighet att lära mig något nytt 
och att ifrågasätta och omvärdera hur jag själv tänker” (Jens EIY2).  ”Fun-
dera”, ”olika perspektiv”, ”ifrågasätta”, ”omvärdera”, ”andra sätt”, ”nyfiken”, 
”kul” och ”intressant” är ord och uttryck som förekommer ofta när ungdo-
marna skriver eller pratar om sina samtal om religion med människor utanför 
familjen eller den närmsta kretsen, inte minst tillsammans med kompisar:  
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Jag pratade för ett drygt halvår sedan med en kompis om religion. Han hade 
en hel annan livsåskådning än mig, eftersom han är ateist och jag kristen. Det 
var intressant och vi förstod varandras synpunkter (Peter ETS2)  

Peters citat visar hur nyfikenhet på andras sätt att tänka och tro inte bara verkar 
förekomma i teorin utan även i praktiken, vilket återkommer även i andra tex-
ter och intervjuer. Intressant i relation till tidigare studier (Sjöborg, 2013) är 
att hållningen bland denna studies deltagande ungdomar uttrycks oberoende 
av kön, program eller religion/icke-religion, samt att denna typ av samtal inte 
bara äger rum i den innersta privata sfären.  

Att uttrycka ett ointresse för religion som fenomen, eller inför andras åsik-
ter om religion förekommer men är ovanligt. Hållningen illustreras i följande 
utdrag från Lars elevtext: ”Jag vet inte då jag alltid tittar åt andra hållet när 
någon pratar om religion då jag ej orkar bry mig” (LarsS3).91 Att visa ointresse 
för frågor som rör religion är, bland de deltagande ungdomarna, inte kopplat 
till kön eller program. Inte heller ger killar på yrkesförberedande program ut-
tryck för att prata mindre om religion och livsfrågor med kompisar än exem-
pelvis tjejer på studieförberedande program, vilket tydliggörs i följande utdrag 
av William: 

Senaste gången jag pratade om religion var innan en fotbollsmatch för ca 2 
dagar sedan. Då pratade jag med en muslimsk kille om religion. (William Y2) 

Även om det sista citatet inte säger särskilt mycket om vare sig vad eller hur 
mycket William pratade med sin kompis om religion, eller vem kompisen var 
och huruvida de båda är troende eller ej, så speglar utdraget att ”prat” om re-
ligion uppkommer även på platser utanför den innersta kretsen av familj och 
vänner. 

Som kommer att beskrivas och analyseras längre fram finns också återbe-
rättade erfarenheter av samtal – både i och utanför medier – som inte präglas 
av intresse, nyfikenhet och öppenhet utan i stället av upplevd okunskap, för-
domar och islamofobi (se avsnitt 6.3). I dessa fall beskriver ungdomarna sam-
talen mer som diskussioner eller ”tjafs” som exempelvis kan uppstå tillsam-
mans med kollegor i grupp på jobbet eller med okända individer i sociala me-
dier. I dessa sammanhang uttrycks även en upplevd frustration över att behöva 
bevisa och förklara sin tro och religion gentemot andra.92 Här handlar även 
innehållet i diskussionerna mer om politiserad religion kopplad till vissa reli-
giösa praktiker än om tros- och livsfrågor, vilket jag också återkommer till i 
avsnitt 6.3. 

                               
91 Lars var en av de ungdomar som endast deltog i den individuella textskrivningen. 
92 ”Tjafs” uttrycks även som något som var vanligt förekommande på högstadiet (se även av-
snitt 6.4.6). 
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6.2.3 Erfarenheter av religion hemma  
Att prata om religion och livsfrågor hemma uttrycks som vanligt bland 
denna studies deltagande ungdomar. På samma sätt som i de återberättade 
erfarenheterna av kontakt med religion i medier, verkar den egna tron bidra 
till att man söker sig till och uppskattar denna typ av samtal. Ofta präglas 
samtalen av trosfrågor med mer eller mindre teologiskt innehåll, vilket i 
nedanstående citat illustreras av Regina:  

Jag pratade om religion senast med min mamma. Hon är väldigt religiös och 
hon brukar alltid utgå från Islam när hon vill ge mig tips eller berätta lärorika 
saker till mig. Hon, precis som många andra, lever efter religionen i första hand 
och därför är det inte konstigt för mig att hon tar exempel från hadither. Det är 
något jag också tycker om, det gör så att jag känner mig närmare islam och jag 
lär mig mer om min religion. (Regina EIS3) 

Överlag beskriver ungdomarna hur samtal om religion och livsfrågor tillsam-
mans med framför allt mamma, men även pappa eller någon annan familje-
medlem, är vanliga. Beskrivningarna kommer oftast från de som benämner 
sig som troende eller tillhörande en religiös tradition men även av de som inte 
gör det. Även här uttrycks det som lika vanligt förekommande att prata om 
religion hemma bland de deltagande killarna som bland tjejerna. 

Mamma är betydligt mer troende än vad jag är, vilket ibland leder till dis-
kussioner om vad som händer efter livet, om Gud finns, varför religion över-
huvudtaget existerar och om religion har bidragit till mer gott än ont. (Viktor 
ETS2) 

Ibland, som i Reginas beskrivning ovan av hur hennes mamma ger henne råd 
utifrån haditherna, berättar ungdomarna hur de vänder sig till en äldre famil-
jemedlem i egenskap av någon som kan förklara och förmedla kunskap om 
religion. I andra fall handlar det mer om att ”stöta och blöta” gemensamma 
ämnen tillsammans med sina föräldrar, far/morföräldrar, nära vänner eller 
pojk/flickvänner: 

Speciellt med min mamma brukar jag ta upp frågorna om vad som är me-
ningen med livet och vad hon har gjort för att leva så länge som hon gjort. 
Knepen men också hindren som kommer. Ibland även döden och frågar om 
hon saknar sin mamma och vad hon kan tänka att hon gör efter döden. Vi 
pratar även om etik och moraliska frågor om vad som är rätt och fel. (Karl 
ETS2) 

Stötandet och blötandet har ibland inslag av att argumentera, här illustrerat av 
Seinab: ”Den senaste gången jag pratade om religion var med min farmor och 
då argumenterade vi om gud var en kvinna eller man” (SeinabETS2). Samti-
digt som samtal hemma med föräldrar och äldre familjemedlemmar uttrycks i 
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positiva ordalag så framförs även kritik mot en upplevd avsaknad av tolerans 
och öppenhet hos den äldre generationen (se avsnitt 6.2.4). 

6.3 ”De borde veta bättre”: Med(ie)vetenhet, kritik och 
motstånd 
Det här avsnittet utgår från det övergripande temat Med(ie)vetenhet, kritik och 
motstånd (se figur 4). Syftet i detta och efterföljande avsnitt (6.4) är att lyfta 
teman i materialet som baseras på djupare reflektioner och diskussioner kring 
erfarenheter av religion i olika sociala sammanhang, med fokus på medier. 
Framför allt fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer till grund för de 
resultat som presenteras här.  

Det första undertemat (2.1) handlar om en uttryckt kritik hos ungdomarna 
mot de framställningar av religion, framför allt kristendom och islam, men 
även judendom och buddhism, som de upplever sig möta i nyhetsmedier men 
också i film- och tv-serier. Det andra undertemat (2.2) handlar om en uttryckt 
brist på inifrånperspektiv, representation och levd kunskap i betydelsen det 
”vanliga och det vardagliga”, framför allt i etablerade nyhetsmedier. Det tredje 
(2.3) undertemat behandlar hur en ”med(ie)vetenhet” 93 om och kritik mot hur 
olika medier fungera, påverkar och influerar den egna och andras förståelse 
för religion i det samtida samhället. Det handlar också om medvetenhet om, 
eller kritik mot, hur samhälleliga uppfattningar och kulturella värderingar i 
allmänhet (alltså inte nödvändigtvis kopplade till medier) påverkar den egna 
förståelsen för religion.  

I kapitlet redogörs för när det råder variationer eller motsättningar i materi-
alet. Det kan vara hur vissa dominerande förhållningssätt utmanas i en fokus-
grupp, eller när olika tolkningsmönster möts eller kolliderar. Antingen mellan 
deltagarna i en fokusgrupp eller hos en enskild deltagare som omprövar sitt 
förhållningssätt från en gång till en annan.  

                               
93 För en beskrivning av hur begreppet med(ie)vetenhet används i studiens olika delar, se av-
snitt 4.2.2. 
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Figur 4. Tema 2 med underteman 

6.3.1 Motstånd mot vi och dom, stereotyper och okunskap 
I materialet uttrycks en skarp kritik mot upplevt stereotypa framställningar av 
islam, kristendom, judendom och buddhism i olika typer av medier. Kritiken 
riktar sig framför allt mot hur islam och muslimer ofta kopplas ihop med 
terrorism och våld. Denna typ av framställningar uttrycks av ungdomarna som 
vanliga, framför allt i etablerade nyhetsmedier, men även i film- och tv-se-
rier.94 I nedanstående utdrag diskuterar några tjejer i FS2a dramaturgiska nar-
rativ i film- och tv-serier med specifika referenser till serierna Vikings och 
Reign.95 

Lea: Jag kollar på Reign. Den har ju mycket kristendom i sig. Där är det ju 
katoliker och protestanter, så där är de mot varandra, det utspelar sig på 1500-
talet. Alltså… de säger ju att de är kristna men sen när man tänker på den rik-
tiga bilden så är det inte så sant…för… jag vet inte hur jag ska säga det 
men… 
Stina: Ja, men att du inte tycker att det är så realistiskt, att det inte speglar...? 
Kristina: Ja, men som Stina sa om Vikings, den är ju inte så… 
Lea: Ja, exakt. Den är ju lite mer äkta än vad Vikings är men ändå… 
Seinab: Ja, men när jag kollade på den (Reign) så var det verkligen så här att 
jag tänkte att jag lärde mig nånting nytt. Jag bara: Åh, var det verkligen pro-
testanter och katoliker och det var krig. Sen fick jag ju veta att de har över-
dramatiserat, det var inte sant och så…då märker man vad jag såg och vad jag 
trodde. 

                               
94 Hur ungdomarna upplever rasism och främlingsfientlighet på sociala medier återkommer jag 
till längre fram (se nedan, avsnitt 6.3). 
95 Vikings är en irländsk-kanadensisk tv-serie som hade premiär 2013 och som består av 6 sä-
songer. Reign är en amerikansk tv-serie som hade premiär 2013 och som består av 4 säsonger. 

Tema 2: Med(ie)vetenhet, 
kritik och motstånd

2.2 Avsaknad av 
representation och 
inifrånperspektiv

2.1 Mot vi och dom, 
stereotyper och 

okunskap
2.3 Käll-, själv- och 

samhällskritik
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Stina: Ja, men film brukar oftast ge en mindre autentisk bild av religion. 
Lea: Man ger hellre en fel bild än att inte ge spänning.  

Utdraget ovan illustrerar en med(ie)vetenhet om film och tv-seriers tendens 
att skapa motsättningar och förenklingar i narrativ och dramaturgi i syfte att 
skapa en bra historia. Att ge uttryck för irritation eller uppgivenhet över hur 
filmer och tv-serier skapar spänning på bekostnad av stereotyper, okunskap 
eller upplevda felaktigheter är en hållning som återkommer i samtliga fokus-
grupper och enskilda intervjuer. Seinabs beskrivning av hur hon initialt tänkte 
att tv-serien Reign tillhandahöll kunskap om motsättningen mellan protestan-
ter och katoliker i 1500-talets Europa och senare ”fick veta” att verkligheten 
var mer komplex än så, visar hon att hon vid någon punkt började ifrågasätta 
narrativet. Huruvida detta skedde genom skolan eller via samtal med sina vän-
ner framgår inte av citatet, men hennes uttalande pekar på en med(ie)vetenhet 
om hur lätt det är att influeras och påverkas av dramaturgiska narrativ.  

Leas, Stinas och Kristinas uttalanden ovan innehåller också kritik mot hur 
den egna religionen (kristendom) framställs i Reign och Vikings. Enligt tje-
jernas erfarenheter konstrueras och kommuniceras kristendom i ovan nämnda 
tv-serier utan kännedom om eller förståelse för vad den kristna tron och relig-
ionen egentligen betyder för kristna individer. Att inte känna igen sig i medi-
aliserade framställningar av den egna religionen där inomreligiösa uttryck ofta 
används i ett utomreligiöst sammanhang för att skapa dramaturgisk effekt de-
lar de med många.96 Även Noor beskriver i fokusgruppen hur hon upplever att 
filmers framställningar sällan (aldrig) stämmer med hennes egen bild av islam:  

Noor: Alltså, egentligen, för mig så är ju islam fredens religion…alltså för 
mig, det jag har lärt mig. 
Anna: Hur ofta tycker du att den bilden kommer fram? 
Noor: Aldrig. Förutom just arabiska filmer. Eller muslimska filmer eller vad 
man ska säga. Annars så är det ju oftast så här – ”vi mot dom”. Ja men om 
man kollar på, ja men typ Arn97 och grejer. Det är vi mot dom, och där ”dom” 
då, är de dåliga. Jag kollar ju på romerska filmer och där är det så här: Det 
persiska riket och arabiska krigare och de är så här farliga, alltså…verkligen! 
Filmen 300 tror jag det var. Och då var det i det persiska riket, en jättekänd, 
vad heter han, han såg ut som en demon och var jätteond och då är det ju ett 
västperspektiv, så…Det är ju väldigt eurocentriskt. Det är tråkigt för männi-
skor påverkas ju av filmer och medier.98 
                                                                                                     (FS2b) 

                               
96 Medievetaren Stig Hjarvard beskriver detta som en form av banal religion. Banal religion 
används för att beskriva hur religion och religiöst innehåll i den kulturella och offentliga sfä-
ren, frikopplas från sina institutionella religiösa kontexter och i stället används i kommersiellt 
underhållningssyfte (Hjarvard, 2016, s. 12-15).  
97 Arn är en svensk dramaserie från 2007 som baseras på Jan Guillous bok med samma namn. 
98 Filmen 300 är en amerikansk filmatisering från 2006, baserad på serieromanen 300 av Frank 
Miller. Filmen är en fiktiv återberättelse av det historiska slaget vid Thermopyle. Den kända 
person som Noor hänvisar till är sannolikt Xerxes.  
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Noor framför i ovanstående citat kritik mot hur islam ingår i ett vi och dom-
mönster där muslimer står för det onda och västerländska/kristna står för det 
goda (se avsnitt 2.1). Kritiken återspeglas i resten av materialet och visar på 
en medvetenhet om dominerande maktstrukturer – här islam som ett hotfullt 
dom mot ett kristet ”gott” vi - och hur dessa påverkar framställningar av islam 
i medier. Att använda sig av uttrycket vi och dom är inte ovanligt bland denna 
studies ungdomar. När de kritiserar hur islam framställs i medier, så gör de 
det ofta i relation till etnicitet. När medialiserade framställningar av kristen-
dom kritiseras så handlar det mer om kritik mot framställningar av kristna som 
konstiga, irrationella eller som i ovan nämnda tv-serier, som historiskt våld-
samma. I följande uttalande beskriver Stina i den enskilda intervjun hur hon 
upplever att kristendom i filmer ofta kopplas till vissa värdefrågor, som exem-
pelvis hbtqi:  

Jag tycker ofta att religion kommer in i bilden när det har att göra med till 
exempel sexuell läggning, eller någonting. Då är det oftast typ att…ja, men 
nån har en kristen mamma eller…nån religiös som bara är emot det.” 

I den uppföljande enskilda intervjun återkommer Stina till hbtqi-frågor i po-
pulärkultur, men då som något positivt som utmanar det hon kallar för 
”strikta” inslag inom den egna religionen ortodox kristendom. 

Att som Lea, Kristina, Stina och Noor ge uttryck för att film- och tv-seriers 
narrativ och framställning av religion ger människor en förenklad eller till och 
med felaktig bild, samt att en konsekvens av detta blir att det är den bilden 
som människor får av religion, eftersom de ”påverkas av filmer och medier” 
lyfts även av ungdomar som inte benämner sig som troende eller tillhörande 
en religiös tradition. Här illustrerat av Klara (S1) i den enskilda intervjun: 

Jag vill inte tro att det är min inställning till religion men…för jag tror egent-
ligen att det är… jag tror att vi hela tiden matas med de här tankarna kring, 
eller negativa delarna, eller aspekterna av religion, att det är bara det vi får 
höra om för det positiva är väl inte så roligt att prata om. Typ.  

Citaten av Noor, Stina och Klara speglar en med(ie)vetenhet om hur religion 
via medier framställs, antingen i form av ett vi och dom-narrativ eller som en 
tendens att fokusera på religion som ett (socialt) problem. Uttalandet av Klara 
speglar även en reflektion kring hur även jag, inte bara andra, påverkas av de 
negativa medieframställningarna av religion (undertema 2.3). Medvetenheten 
om hur man själv påverkas, både av medier och omkringliggande normer il-
lustreras även av Seinab i det inledande utdraget från FS2a. Ibland ger ungdo-
marna en historisk förklaring till dagens upplevt negativa framställningar av 
och uppfattningar om religion, och då framför allt islam: 

Kontrasten mellan det som anses vara ”vår” kultur och ”deras” kultur…jag 
menar, framställningen av araber härstammar ju ända sedan korstågens tid 
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och…det kristna sättet att se på världen…eftersom vi har varit kristna så lång 
tid så är ju den synen applicerad generellt i samhället och så har man ju fort-
satt att bygga på det. Och då blir det ju kristna värderingar och synsätt och 
liksom…”en arab har alltid varit ond och kommer alltid att vara ond.” (Emil 
EIS2) 

Dekonstruktionen av såväl historiska som samtida uppfattningar om religion 
är ett uttryck för både med(ie)vetenhet och samhällskritik (undertema 2.3).  

6.3.2 Kritik mot vi och dom i nyhetsrapporteringen och bortom 
Den upplevda kritiken mot hur islam, muslimer eller araber blir behandlade 
orättvist eller missvisande i film och tv-serier uttrycks även i relation till ny-
hetsrapporterings tendens att framställa ett brott olika, beroende på gärnings-
mannens etniska eller religiösa bakgrund. Några konkreta nyhetshändelser 
som tas upp inom ramen för detta tema (undertema 2.1) är mediebevakningen 
av attacken på Utøya 2011, av lastbilsattacken i Stockholm 2017 och av skol-
attacken i Trollhättan 2015.99 Nedan jämför Reza i den enskilda intervjun at-
tacken i Stockholm med den i Trollhättan: 

Reza: Om en svensk har gjort en sak, då anses inte den killen eller tjejen som 
en…terrorist liksom.  Så fort det kommer en…muslim, eller nån som har sitt 
ursprung i ett muslimskt land, då anses personen som terrorist lättare. Det är 
lite fel, alltså, att det alltid är så… 
Anna: Är det i nyhetsmedier då eller? 
Reza: Jaaa, alltså den där attacken i Trollhättan där den där killen gick in i en 
skola. Då var det liksom bara nåt som…i nyheterna inte ansågs lika allvarlig 
som den där attacken med lastbilen i Stockholm. 

Rezas uttalande speglar en återkommande kritik mot snedfördelning vad gäl-
ler graden av uppmärksamhet som olika händelser får i medier, beroende på 
om nyheten handlar om oss eller om dom, men även en upplevelse att det ”all-
tid är så”. I fokusgrupp FS2 tas attacken på Utøya 2011 upp som ytterligare 
ett exempel:  

Emil: Det är lite intressant hur man benämner terrorism. Om det är en person 
från mellanöstern eller en muslim som gjort det då är det: ”terrordåd” 
men…om man tar till exempel Breivik, när han utförde sitt terrordåd på 
Utøya, då benämnde man ju inte det som ett terrordåd utan då var det först en 
masskjutning…och sen var det massmord och…det tog ju några månader in-
nan de ens vågade benämna ”okej, det här är ett terrorbrott”. Och det är ju lite 
intressant. Vad är det som gör att man inte vill benämna det liksom? 

                               
99 Med attacken på Utøya menas terrordådet på den norska ön Utøya i juli 2011 som utfördes 
av norrmannen Anders Behring Breivik. Med lastbilsattacken i Stockholm menas terrorattenta-
tet i Stockholm i april 2017 som utfördes av Rakhmat Akilov. Med skolattacken i Trollhättan 
menas den attack som utfördes mot elever och personal på en grundskola i Trollhättan av Anton 
Lundin Pettersson i oktober 2015. 



118 

Noor: Alltså, det är ju inte som att man säger: ”Ja, det var en vit kristen man 
som gjorde det här” liksom. Det blir mycket viktigare att benämna en mus-
limsk eller en arabisk eller nåt sånt där... 
Emil: Precis… 
Noor: Terrorist, som terrorist liksom. De är väl alla lika dåliga. Det kvittar 
väl varifrån de kommer? 

En nästan identisk diskussion om Utøya uppkom i en annan fokusgrupp 
(FY2). Samtliga ungdomar i den gruppen riktar kritik mot hur nyhetsrappor-
teringen i allmänhet gör skillnad på etnicitet i relation till brott och ställde sig 
starkt kritiska till det. Flera gånger lyftes hur buddhism i medier ofta framställs 
som en fredlig religion, samtidigt som våld och terror även kan utövas av en 
buddistisk majoritet mot en muslimsk minoritet.100. Ungdomarna utmanar där-
med den övergripande svenska tendensen att betrakta buddismen som enbart 
en fredlig och tolerant religion (jfr Jahnke, 2021, s. 157). 

 

Vi och dom bortom medieframställningarna 
I ungdomarnas tal uttrycks även en kritik mot hur ett vi och dom-narrativ fö-
rekommer i övriga sociala sammanhang, utanför mediernas framställningar: 

Det gör ont att känna att det finns en klassificering i vårt land, i vårt samhälle. 
Det finns en vi och dom-känsla. Och det påverkar mig mycket att behöva veta 
att jag aldrig kommer kunna känna mig tillräcklig för att jag har en annan bak-
grund. (Maya ETS3) 

Kritiken mot vi och dom-mönstret är stark, både från ungdomar som själva 
upplevt stigmatisering som följd av sin tro, religion eller etnicitet och från 
etniskt svenska ungdomar utan uttalad religiös bakgrund eller tillhörighet. På 
ett liknande sätt som ovan citerade Emil förklarar Klara i nedanstående utdrag 
vad hon upplever som ”dumt” med ”den här rädslan” för det som är nytt och 
annorlunda med ”andra religioner”: 

Bara för att Sverige…är ett kristet land, sen gammalt, så varför skulle vi inte 
kunna inkludera en annan religion i det? Vi har ju kommit lite längre, känner 
jag, än att: ”Nej, vi måste begränsa oss till att vara det vi alltid har varit”. Det 
tror jag ligger i den här rädslan för…”vad tycker jag om det här egentligen?” 
Men det är så dumt för…det exkluderar ju så många människor. Religion är 
väl egentligen inte en jättestor del av Sverige, men man tänker ändå Sverige 
som ett kristet land. Och att då…den här förändringen: ”Nej men gud, ska 
vi…byta religion nu?” (skratt) Och jag tror att det är den rädslan som…att det 
blir lite så här, svensk identitetskris typ (skratt). (Klara S1EI) 

                               
100 Vid tillfället för intervjuerna rapporterades ofta i nyheterna om förföljelserna av den mus-
limska minoritetsbefolkningen rohingya i Burma (Myanmar). 
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Precis som Emil hänvisar hon till historiska skeenden för att förklara det hon 
upplever som svenskars rädsla för förändring och för att det som varit (det 
kristna) hotas av det nya (islam). Att ifrågasätta och problematisera vi och 
dom-diskurser och narrativ mot bakgrund av hur religion förstås i det svenska 
samhället är i denna studie ett tydligt tema – även hos de ungdomar som också 
uttrycker sig kritiskt mot vissa aspekter av religion.101 I FS2bs diskussion om 
kontextens och skolans betydelse för ens förståelse för religion kopplar Tor-
kel, som benämner sig själv som ateist, till det omkringliggande samhällets 
sätt att framställa religion som något omodernt: 

Ja men…hela samhället ser ju ut så i dag eller…förmedlar det budskapet 
att…religion är något…lite föråldrat och ja…”titta, här är vi ett sekulärt land” 
och så jämför man, ”ja, okej här har vi ett troende land och de ligger så och så 
mycket tillbaka i utvecklingen”. Man gör ju såna jämförelser, man vill ju 
verkligen visa att…vi har rätt när vi säger att religion är ålderdomligt. (Torkel 
FS2b) 

Utdraget visar hur de ungdomar i studien, som själva benämner sig som ateis-
ter, uttrycker en medvetenhet om hur negativa strukturella uppfattningar om 
religion framställs och diskuteras i den svenska samhällsdebatten. En kritisk 
inställning till vissa aspekter av religion, eller en uttalat icke-religiös livstolk-
ning på individnivå, innebär alltså inte nödvändigtvis en avsaknad av medve-
tenhet om hur negativa attityder mot, eller framställningar av religion kommer 
till uttryck på samhällsnivå. Medvetenheten bland ungdomarna om hur medier 
respektive kulturella normer och värderingar påverkar individers förståelse för 
religion, har i denna studie ingen tydlig koppling till ungdomarnas kön, et-
niska eller religiösa bakgrund. Inte heller är det kopplat till val av program. 
Det verkar snarare som att de intervjuade ungdomarna, via sina olika lokala 
och mediala sociala sammanhang, internaliserat ett reflexivt och samhällskri-
tiskt tolkningsmönster (se vidare kapitel 7). I studien deltar också ungdomar 
som i texter och intervjuer inte lika tydligt problematiserar eller aktivt posit-
ionerar sig mot en andrefiering av muslimer, eller mot hur ett kristet vi sätts 
mot ett muslimskt dom.  

Hållningen att tala om religion, etnicitet eller flyktingar som något främ-
mande, framför allt i bemärkelsen något som är annorlunda än det svenska, 
det jämställda, det demokratiska och det fria/öppna, förekommer ibland men 
inte ofta. Ett exempel på ett sådant tillfälle är nedanstående utdrag från FS1. I 
samtalet uppstår en krock mellan att tala om icke-svenskar som dom (i relation 
till ett svenskt och kristet vi) och ett ifrågasättande detsamma. Samtalet hand-
lar om skolavslutningar i kyrkan: 

                               
101 Detta ingår även i min metodologiska reflektion kring urval (se vidare avsnitt 9.2).  
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Tove: Det är som att vi vill ha julavslutning eller skolavslutning i kyrkan. Jag 
ser det ju inte som att vi gör det av ett religiöst syfte, vi gör det ju av ett trad-
itionellt syfte och då känner jag...om det är nån som kanske inte får gå in i 
kyrkan på grund av sin egen religion då tycker jag att det är så här ”Men det 
är ok, då får du respektera att vi har våra traditioner, så som du har dina.” Då 
kanske inte…”då behöver inte du vara med på skolavslutningen eller…” 
Måns: Precis det jag tänkte säga. Det där… 
Tove: För vi respekterar dom så mycket som vi möjligtvis kan och då får 
dom respektera våra traditioner också. Det är ju som att…I Sverige, vi är ju 
ett kristet land från grund och botten och då har ju de traditionerna växt fram. 
Och då får dom respektera det, precis som jag respekterar…om jag går inte i 
en katolsk kyrka i Rom så täcker jag mina axlar och ben för att jag respekte-
rar deras kultur och tradition. 
Måns: Håller med. 

Sanna och Klara invänder och ifrågasätter Måns och Toves argument: 

Sanna: Jaaa, fast jag tycker ändå att…i Sverige. Vi grundar ju inte våra lagar 
på religion, vilket gör att jag tycker att skolavslutningarna ska vara…ef-
tersom att vi har…opartisk religionskunskap så tycker jag egentligen att det 
är jättekonstigt att vi ska ha avslutningar i en kyrka. 
Klara: Ja. Och jag tycker typ inte att vi respekterar andras religion… 
Sanna: Neej… (håller med) 
Klara…om vi nu måste ha våra traditioner i en…kristen kyrka liksom…är 
det för alla då liksom? 
Måns: Vi är ju officiellt ett kristet land, liksom. Det är ju väldigt logiskt. 
Klara: Ja, men vaddå, det är ju inte respekt för alla då? Och vi pratar om att 
det ska vara respekt från båda hållen… 
Sanna: Jag tycker att det är bra att vistas på neutral mark. Om man nu ska ha 
respekt för så många människor som möjligt… 
Tove: Vi svenskar, vi kanske inte firar jul utifrån grunden men vi har ju ändå 
formats, vi kan ju inte glömma vår historia, för det kommer ju alltid att finnas 
kvar. Såklart att vi ska respektera och mötas på mitten men jag tycker inte att 
det behöver vara det här…total-kaosen.  
Klara: Men jag känner typ att det är lätt för en icke-troende att bara, ”det är 
bara en kyrka”. Alltså jag tror att det är…för en annan person som tror på nåt 
annat så är det ju…liksom…jag vet inte.  (Utdrag ur FS1a)  

Att använda sig av fraser som ”vi och dom”, ”vi svenskar” eller ”vi icke-reli-
giösa”, ”vi är ju ett kristet land” och ”de bör respektera och anpassa sig” som 
ett sätt att skapa en enad förståelse kring vilka ”vi” är blir tydligt i ovanstående 
utdrag (jfr Kittelmann Flensner, 2015, s. 112). Samtidigt illustrerar utdraget 
tendensen att utmana och kritisera denna ”enade förståelse” kring vilka vi är.  

6.3.3 Avsaknad av representation och inifrånperspektiv 

Det har aldrig varit ett vanligt avsnitt där det är typ en vanlig muslimsk familj 
som inte har haft nån koppling till terrorism. Varje gång islam kommer upp 
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så är det alltid om terrorism och…bombdåd och sånt där…när människor 
dör. Det är synd att se… (Mina EIS3)  

I ungdomarnas tal uttrycks en upplevd avsaknad av representation, inifrånper-
spektiv och levd kunskap i framför allt redaktionella medier (undertema 2.2). 
Ofta framförs frustration över att inte känna sig representerad i de etablerade 
medierna, eller en känsla av att innehållet inte berör den egna vardagen eller 
verkligheten. Delar av detta tema handlar lika mycket, eller i vissa fall mer, 
om etnicitet och ålder och generation, än om religion. Kritiken mot, och erfa-
renheterna av, att stå främmande inför de etablerade mediernas form och in-
nehåll aktualiseras genom hållningen att nyhetsrapporteringen inte riktar sig 
till unga som grupp, eller att man som muslim eller icke-etnisk svensk har 
svårt att identifiera sig med eller relatera till de bilder eller karaktärer som syns 
och hörs i denna typ av medier:  

Alltså jag känner typ inte att så många i min grupp får ta plats i tidningar, i…de 
etablerade medierna och det är ju oftast dom som människor vänder sig till för 
att få nyheter och för att få lära sig saker...om samhället”. (Noor EIS2) 

Den upplevda bristen på representation hänger ihop med ovan nämnda kritik 
mot vi och dom-mönstret som bland annat uttrycktes av Reza och Noor i före-
gående avsnitt. Ayisha lyfter i sin elevtext fram avsaknaden av representation 
i nyhetsrapporteringen, liksom en irritation över hur västerländska nyheter do-
minerar i samma medier: ”Och samtidigt går det inte att läsa igenom Afton-
bladet för att dom fokuserar mest på det som händer här i väst än i öst, vilket 
gör att jag hellre går till sociala medier och läser om de som händer i 
öst.”(AyishaETS). Även Jenna lyfter i en elevtext upp hur hon genom 
Tumblr102 får kunskap om ”bra saker” som händer i andra delar av världen och 
hur hon använder plattformen som ett komplement till lokaltidningens tendens 
att bara fokusera på de ”dåliga” nyheterna (se även avsnitt 6.4.1). Noor tar upp 
hur Twitter för henne fungerar som den källa till kunskap hon upplever att hon 
saknar i ”nyheterna” – och i skolan: 

Till exempel, det här med slavhandeln i Libyen. Det fick jag reda på genom 
Twitter. Jag hade inte hört någon snacka om det i skolan, jag hade inte hört 
det på nyheterna i tidningarna…och då hade det ändå pågått jättelänge. 
(FS2b) 

Kritiken mot brist på inifrånperspektiv och representation i etablerade medier 
innehåller även hållningen att dessa medier “borde veta bättre” när det kom-
mer till kunskap om religion, vilket också utgör den övergripande rubriken för 
detta kapitel: 

                               
102 Tumblr är en amerikansk webbaserad bloggplattform som grundades 2007 där användarna 
kan publicera innehåll och material i form av bilder och länkar i en särskild blogg. 
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På Instagram och Twitter, där är det mer ”folk” som kommenterar, ”Kolla på 
det här, nån har blivit halshuggen och…” Och då tar jag det inte lika seriöst för 
det är inte lika…det är bara vanliga människor som tar ut sin vilja men…de 
trovärdiga källorna, då läser jag vad de skriver och…jag tycker att de borde 
veta bättre. (Livia FY2) 103 

I nedanstående utdrag riktar Alice i den enskilda intervjun skrap kritik mot 
en upplevd brist på kunskap om religion och inifrånperspektiv hos utbildade 
journalister i etablerade nyhetsmedier: 

Även när man tar avstamp i ett försvar av religion som ”det här är inte relig-
ion” så kommer liksom inte grundstenarna fram. Till exempel...debatterna 
om att förbjuda slöja på arbetsplatser…de som yttrar sig, de är överhuvudta-
get inte religiösa…inte för fem öre. Om man inte förstår grunden till att bära 
slöja tycker jag det är konstigt att ge sig in i debatten överhuvudtaget. Det 
blir…liksom de sekulariserade vita männen som syns… och skriver och de 
kan ju inte relatera till…Att kunna religion är svinviktigt. (Alice EIY1) 

Utdraget illustrerar hållningen att vissa aspekter av religion upplevs dominera 
det offentliga samtalet om religion i de etablerade medierna – medan andra 
förblir outtalade eller oskrivna. Även om Alice uppmärksammar hur journa-
lister ger sig in i debatten för att försvara eller problematisera religion, så ger 
hon uttryck för att de missar målet. ”Grundstenarna” som inte ”kommer fram” 
tolkar jag som de delar av religion som inte är kopplat till hur religion antingen 
blir subjekt eller objekt i politisk debatt (politiserad religion), och vi och dom 
eller religion som något annorlunda och onormalt. Uttalandet av Alice speglar 
den återkommande frustrationen över hur religion beskrivs, diskuteras och 
framställs av individer (journalister/filmskapare) som inte har någon person-
lig, erfarenhetsbaserad kunskap eller inifrånperspektiv.  Samtliga underteman 
i tema 2 (figur 4) fogas samman i följande utdrag från den enskilda intervjun 
med Klara: 

Men jag tror väl att så här att…det finns en generell uppfattning om en relig-
ion. Och det är väl den som framställs, och om man inte är den del av relig-
ionen… då kan ju inte du veta mer än..vad uppfattningen om den är...Och 
som religiös måste man ju då känna hela tiden att…”Ni förstår ju inte riktigt. 
Er bild av religion är den här uppfattningen. Ni förstår ju inte min uppfatt-
ning”. (Klara EIS1) 

Klaras och Alice uttalanden speglar hållningen att levd kunskap i form av in-
ifrånperspektiv från vanliga människor och vardagliga händelser av flera del-
tagande ungdomar upplevs som frånvarande, i framför allt etablerade nyhets-
medier. Enligt Alice är orsaken till nyhetsmediernas tendens att inte fokusera 

                               
103 En utförligare analys kring ungdomarnas erfarenheter av och attityder till olika medier som 
trovärdiga källor i relation till varandra, presenteras i avsnitt 6.3.4. 
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på det som ”egentligen är religion” att vanliga människor sällan får komma 
till tals:  

När det är en diskussion i media om religion så är det alltid två parter…det 
borde vara ”vanliga” människor som uttalar sig men det är det inte, då är det 
ärkebiskopen eller någon annan som har en given roll. (Alice EIY1) 

Citatet illustrerar hur det som flera av ungdomarna betraktar, eller känner igen, 
som religion inte syns eller kommer fram i den mediala debatten (undertema 
2.2). Vidare uttrycks en kritik mot att auktoriteter med makt får tolkningsfö-
reträde och möjlighet att uttala sig, samtidigt som den levda, verklighetsnära 
och ”vanliga” religionen och personen inte syns. Vem eller vilka som får ta 
plats i det offentliga och mediala rummet diskuteras ofta och av många, just i 
relation till innehåll i etablerade nyhetsmedier. 

Som alternativ till de förenklade framställningarna av framför allt islam 
och kristendom som ungdomarna oftast säger sig möta i traditionella nyhets-
medier, film och tv-serier lyfts personliga, vardagliga berättelser på YouTube, 
i podcasts eller på bloggar. Sociala medier framstår här som ett komplement 
och som en resurs, vilket jag återkommer till i avsnitt 6.4.1. 

6.3.4 Med(ie)vetenhet som käll- och självkritik 
Det är väl en av farorna med sociala medier att man skapar sin egen lilla ego-
bubbla där allt man själv gillar, fastnar eller finns.  (Emil EIS2) 

I föregående avsnitt visade jag hur kritik mot ett vi och dom-mönster och en 
brist på representation i etablerade nyhetsmedier är ett starkt tema i det empi-
riska materialet. I detta avsnitt vill jag rikta fokus mot hur ungdomarna också 
ger uttryck för kritik mot, och med(ie)vetenhet om, hur religion debatteras, 
diskuteras och framställs i sociala medier. I avsnitt 6.4 presenteras hur samtal 
om religion av ungdomarna upplevs som svårare i stora grupper på internet på 
grund av hat, kränkningar och ”tjafs”. Det här avsnittet handlar mer om hur 
ungdomarna identifierar risker med desinformation och filterbubblor på soci-
ala medier, framför allt på Facebook och YouTube (undertema 2.3). 

Public service-kanaler som SVT och etablerade, större tidningar som DN, 
SvD och Aftonbladet beskrivs av ungdomarna som mer källkritiskt trovärdiga 
än sociala medier. Förtroendet, eller källtilliten (Sundin & Haider, 2019)104 för 

                               
104 Sundin och Haider utformade ordet källtillit i syfte att visa på förmågor eller perspektiv 
som utöver ett ifrågasättande och problematiserande av källor, även innefattar en diskussion 
om varför vissa källor är mer trovärdiga och därför rimliga att ha tillit till. Källtillit är ingen 
teknisk fråga, utan i stället kopplad till allmänbildning och en grundläggande förståelse för 
hur kunskap och nyheter skapas och sprids. Källtillit ska dock inte förstås som ett okritiskt 
förhållningssätt till exempelvis medier, och bör förstås som ett komplement till det mer eta-
blerade begreppet källkritik (Sundin & Haider, 2019). 
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vad dessa medier säger eller skriver uttrycks som stort. Det är till de etablerade 
medierna man vänder sig om man vill kolla källan och det är på dessa medier 
man litar (Sveningsson, 2015). Att hänvisa till auktoriteter som skolan eller 
till traditionella, etablerade nyhetsmedier är vanligt i talet om källkritik. Inte 
sällan används uttryck som “jag har fått lära mig”, jag har växt upp med”, “vi 
har lärt oss i skolan” när ämnet kommer på tal.  

I flera intervjuer uttrycks hållningen att Sverige är ett land med trovärdiga 
medier jämfört med andra länder, liksom att redaktionella medier har utbil-
dade journalister vilket stärker trovärdighet och tillit.105  När ungdomarna re-
fererar till sociala medier gör de det ofta med ett källkritiskt tillägg, vilket 
exempelvis framgår i Ayishas elevtext:  

Jag använder sociala medier (Instagram, Facebook), vilket inte är det bästa va-
let, då Insta och Facebook är väldigt partiska, det händer att man inte får san-
ningen. (Aysha ETS3) 

Deskriptiva påståenden eller uttalanden som detta kanske inte säger så mycket 
om ungdomarnas med(ie)vetenhet när det kommer till att i praktiken förhålla 
sig kritisk till olika typer och aspekter av mediematerial. Allt eftersom inter-
vjuerna fördjupades och materialet analyserades som helhet blev det dock tyd-
ligt hur med(ie)vetenhet av ungdomarna görs i praktiken och inte bara i teorin. 
Något som illustreras i nedanstående utdrag från den enskilda intervjun med 
Klara (EIS1): 

Klara: Jag var inne häromdagen och skulle visa min mamma Nordfronts 
hemsida. Och jag tänker att om du som inte är så insatt går in och läser på 
den sidan – vad händer i ditt huvud då? Om du går in på Nordfront som om 
det är Aftonbladet? Då blir det ju lite…Och sidan är ju proffsigt gjord…och 
det är det jag menar, är du inte så…påläst och går in där, så ser det ju ut som 
en vanlig…nyhetssida med olika artiklar. 
Anna: Men varför gick du in och visade din mamma? 
Klara: Vi pratade om antisemitism och förintelseförnekare. Ehh… och då 
tänkte jag väl på Nordfront och då visade jag först klipp från…YouTube och 
sen gick jag in på hemsidan och visade och…ja, men det är så här de skriver, 
liksom. 
Anna: Vad sa din mamma då? 
Klara: Ja, men hon tycker också att det är sjukt. Ja men verkligen. Ehh, ja 
men hur de framställer människor från andra länder, liksom…vad var det de 
skrev…Ja men: Rumänsk man misshandlade vit barnsköterska. Det vara bara 
så här: Va? Det var så…    

                               
105 Kan jämföras med att förtroende för journalister i Sverige är högre än i många andra länder 
(44 %). Jämför med bl. a. Storbritannien 18 % och Ungern 14 % (Sundin & Haider, 2019, s. 
4). 
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Jag tolkar Klaras sätt att resonera som en med(ie)vetenhet om hur desinform-
ation om vissa grupper sprids på digitala plattformar, liksom om vilka proces-
ser som ligger bakom. Uttalandet av Klara visar även hur analys och reflektion 
kring konsekvenser av att denna typ av information sprids till individer och 
grupper i samhället, aktualiseras i ungdomarnas tal. Med(ie)vetenhet som käll-
kritik återspeglas i följande citat av Erik (EIS1):  

Det här med skräddarsydd reklam…man får ju inte så många nya vyer och det 
tycker jag är… alltså det är ju väldigt viktigt och… det blir ju väldigt odemo-
kratiskt för…det styr ju hela…media! Det är ju inte alls fri media då...  

Uttalandena av Klara och Erik speglar hållningen att riktad reklam, filterbubb-
lor och desinformation är något man ofta stöter på och är van vid att både 
förhålla sig till och diskutera.  

I materialet uttrycks även en självkritik mot den egna förmågan och sårbar-
heten inför att exponeras för sådant som bekräftar det man redan vet och tycker 
(undertema 2.3), vilket den sista delen i ovanstående utdrag från den enskilda 
intervjun med Erik illustrerar. En annan aspekt av ett självkritiskt förhåll-
ningssätt handlar om hur ungdomarna ger uttryck för att de är medvetna om 
att unga som grupp både är sårbara och påverkbara, liksom att ungdomar har 
lika lite koll som äldre när det kommer till källkritik på sociala medier. Så här 
säger Saga i FS2b, som en replik till Noor, efter att den senare sagt att hon 
alltid kollar källorna när hon tar del av information på sociala medier:  

Saga: Jag tror att de flesta bara sväljer det, för att de läser det och bara ”ja, men 
det här låter väl bra”. Alltså, det är ju inte alltid som du säger (vänder sig till 
Noor) att du gör research. Alltså, många läser det ju bara och så bara: ”det här 
låter väl okej” och så delar de och bara: ”Ah men gud vad bra skrivet”…Man 
ser jättemycket sånt. Som han, den där polisen, som skrev allt möjligt om in-
vandrare och…det är ju typ såna inlägg som folk delar. Fast de inte har nån 
koll på vad som egentligen stämmer. De delar liksom bara för att dela. 

Som tidigare nämnts, och som jag återkommer till i avsnitt 6.4, beskrivs soci-
ala medier som en resurs för kunskap om ämnen som ungdomarna upplever 
sig sakna i de etablerade medierna och som en plats som erbjuder mer repre-
sentation och identifikation. När ungdomarna i de inledande elevtexterna ini-
tialt beskrev sina erfarenheter av religion i medier var det dock slående hur 
många som på ett eller annat sätt uppmärksammar farorna med trovärdigheten 
i den information de exponeras för. I flera intervjuer redogör ungdomarna de-
taljerat för hur algoritmer och filterbubblor fungerar och vilka konsekvenser 
det får för den information man har tillgång till: 

Ja, men typ Facebook. Går jag in på…vi säger:” kvinna har blivit våldta-
gen…domen har lagts ner” och så går jag in och läser om det…då kopplar ju 
de (Facebook) att: Det här är du intresserad av och då kommer det upp nya 
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och så kommer de koppla till det så då kommer ju jag att se vissa flöden. Så 
på det sättet är det ju väldigt mycket kontroll över alltihopa. (Anja EIY1) 

På ett liknande sätt som när ungdomarna uttrycker källtillit inför etablerade 
nyhetsmedier, samtidigt som de riktar kritik mot de senares brist på inifrån-
perspektiv och förenklade framställningar i rapporteringen om religion, så 
lyfts i diskussionerna om den låga tilliten till sociala medier, även att etable-
rade medier kan vara/är tendensiösa och styrs av ekonomiska intressen.  

Såklart är Twitter tendensfullt när folk twittrar sina egna...åsikter och så där 
men samtidigt är ju vanliga medier också tendensfulla för…de riktar sig till 
den stora massan och vad den stora massan vill höra. Det handlar ju om 
pengar, inte bara om att lära ut till människor och så där. (Noor EIS2) 
 

Källkritik och netikett om religion – i relation till generation 
Generationsaspekten är något som återkommer i ungdomarnas tal när källkri-
tik diskuteras (undertema 2.3). ”Man kan se, de äldre, de delar de sjukaste 
grejerna” som Mina säger. I materialet uttrycks ofta en uppgivenhet över att 
den äldre generationen (oftast i form av föräldrar men även andra) är för lång-
samma och för dåliga på att navigera i den digitala världen. Noor säger att det 
är som att den äldre generationen inte hängt med i utvecklingen och Mina 
skojar om sin mamma som delar allt möjligt på Facebook, trots att Mina gång 
på gång talar om för henne att “sånt där kan du inte tro på mamma, det fattar 
du väl”. Flera hänvisar till skolan och att deras egen generation lärt dem om 
källkritik i undervisningen till skillnad från vad deras föräldrar lärt sig. Så här 
säger Erik (EIS1) om sina föräldrar och källkritik: 

Anna: Så du skulle säga att dina föräldrar är mindre källkritiska än vad du 
är? 
Erik: Ja, absolut! Det tror jag. Eller…jag tror att de är sämre på att se sam-
band. Att de är lättare att luras av…i alla fall mina föräldrar. De har ju inte 
gått…ja, det kanske är dumt och fördomsfullt, men jag känner ju mina föräld-
rar och…Fan, på tal om att se samband! Dumt! Men…de har ju inte gått på 
universitetet eller nånting…och har varit ganska inneslutna i sin vänskaps-
krets och…inte fått så många nya vyer på saker. Samtidigt… Jag sitter ju i 
min bubbla. Utan att jag egentligen skulle vilja erkänna det.  
Erik: Jag tror det bara är så här…samhället egentligen. Som styr mina käns-
lor, min etik och min moral. Ehh..  
Anna: Du menar att du påverkas av samhället? 
Erik: Ja. Det tror jag. Absolut. Och, ehh…att det är (lång paus)…jag vet inte 
om jag har så mycket kontroll över det själv liksom.  

Att äldre har mer fördomar, är mer kritiska till religion och till förändring 
överhuvudtaget återkommer i ungdomarnas reflektioner om näthat, men även 
i återberättade erfarenheter om attityder till och konfrontationer mellan indi-
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vider och grupper IRL (se även 6.4). Uttalandet av Erik speglar också håll-
ningen att man själv, som ung eller gammal, påverkas och till och med styrs 
av det omkringliggande samhället.  

6.4 Nygamla arenor: Möjligheter och begränsningar  
 

 
Figur 5. Tema 3 med underteman 

I det här avsnittet riktas fokus mot uttryckta möjligheter och begränsningar 
som ungdomarna förknippar olika sociala sammanhang med. Temat Nygamla 
arenor: Möjligheter och begränsningar (se figur 5) handlar om erfarenheter 
av hur plattformar som YouTube, Instagram, bloggar, Twitter, vloggar och 
poddar beskrivs som resurser för kunskap och samtal om den egna religionen 
eller livstolkningen. Eller hur samma plattformar av ungdomarna upplevs som 
kontexter där man möter olika perspektiv och deltar i diskussioner som man 
saknar i etablerade medier eller mer traditionella sammanhang som i skolan 
och familjen (undertema 3.1). Avsnittet belyser också hur större sammanhang 
i och utanför sociala medier upplevs begränsa möjligheterna att föra samtal 
om religion (undertema 3.2). Temat handlar även om hur ungdomarna reflek-
terar kring erfarenheter av religion i relation till frihet, genus och generation 
(undertema 3.3) samt kring möjligheter och begränsningar för samtal om re-
ligion i skolan (undertema 3.4).  

6.4 är det längsta resultatavsnittet och undertema 3.1 Representation och 
levd kunskap i sociala medier och populärkultur behandlas i avsnitten 6.4.1, 
6.4.2 och 6.4.3. 
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6.4.1 Representation och levd kunskap i sociala medier och 
populärkultur 

Det känns som att jag har typ lärt mig allting från Twitter…ja men min all-
mänbildning. Jag försöker prata med mina vänner om det för jag har ganska 
många vänner som är politiskt insatta och så. I skolan106 känner jag absolut 
inte att vi har såna här debatter, vilket jag tycker är synd för jag tycker att 
skolan är typ ett av de bästa och viktigaste medlen för att typ nå ut till unga 
människor. (NoorEIS2b) 

Precis som kritiken mot att etablerade medier inte tar upp ämnen eller frågor 
som ungdomarna kan känna igen sig i finns i ovanstående utdrag från den 
enskilda intervjun med Noor en kritik mot att skolan väjer för samhällsfrågor 
och aktuella debatter om religion som upplevs som viktiga. I avsnitt 6.3.4 pre-
senterades hur sociala medier av ungdomarna beskrivs som opålitliga när det 
kommer till exempelvis desinformation, riktad reklam och filterbubblor (un-
dertema 2.3, figur 4). Parallellt med denna hållning beskriver ungdomarna hur 
sociala medier fyller en funktion för lärande och deltagande i aktuella och re-
levanta frågor som man upplever sig sakna i andra kontexter. Så här säger 
Mina i den enskilda intervjun:   

Det är mycket…hat och mobbing som lättare sprids på sociala medier, så det 
finns många nackdelar…men det finns också många fördelar. Man lär känna 
varandra, man lär sig mycket mer och… man ser olika människor man inte 
ser i de gamla medierna. Det finns många muslimer som har kanaler, det 
finns människor man kan kolla på och relatera till. YouTube är en stor kun-
skapskälla faktiskt. (Mina EIS3) 

I ungdomarnas tal uttrycks hållningen att på sociala medier är avstånden kor-
tare, förfrämligandet mindre och identifikationen starkare (undertema 3.1). 
Det kan exempelvis handla om att ta del av nyheter om samhälle och politik 
på Twitter, som i Noors fall, eller om att dela erfarenheter och upplevelser 
kring den egna tron/religionen som delas via andra unga. Sociala medier upp-
levs även fungera som en plats som tillhandahåller möten med levda erfaren-
heter av religiösa praktiker och trosinnehåll, som man känner att man saknar 
kunskap om. Anja (Y1), som själv benämner sig som ateist, beskriver hur hon 
via Instagramkontot @makthavarna107 tagit tar del av muslimska ungdomars 
berättelser om hur det är att leva som troende i ett sekulärt Sverige, bland annat 
genom att läsa berättelser av tjejer som förklarar varför de valt att bära sjal. 
Anja berättar hur hon i andra sociala kontexter, som exempelvis tillsammans 
med kristna vänner och i kyrkans ungdomsverksamhet (där hon är engagerad), 

                               
106 Hållningen gäller skolan i allmänhet och inte religionskunskapen som ämne.  
107 @makthavarna är ett Instagramkonto som startade 2014 och avslutades i januari 2019. Kon-
tot beskrivs av administratörerna som ”en separatistisk plattform med, för och av personer som 
rasifieras i Sverige” (online 2019-01-16). 
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fått kunskap inifrån om kristendom. Men när det kommer till islam har 
@makthavarna enligt henne blivit ett komplement för att förstå och lära sig 
om en tidigare relativt okänd religion.  

Torkel, beskriver hur han ofta tar del av olika debatter mellan ateister och 
olika präster och imamer på YouTube och att debatterna lärt honom mycket, 
eftersom ”båda parter är väldigt kunniga inom sina områden”. Liksom Anja 
och flera andra av de ungdomar som medvetet och aktivt väljer att kalla sig 
ateister,108 uttrycker Torkel ett intresse för religion som fenomen och för att ta 
del av debatter och kunskap om frågor som rör religion i digitala medier. Sam-
tidigt kompletteras informationen online av fysiska möten, som i Torkels fall 
i umgänget med klasskompisen Noor eller andra troende kompisar, och i An-
jas fall av att ha vänner som är aktiva inom Svenska kyrkan. Även Lukas be-
skriver YouTube som en plats där han kommit i kontakt med frågor relaterade 
till religion som han inte tidigare stött på, vare sig hemma, i de etablerade 
medierna eller i skolan. Lukas beskriver sig själv som icke-troende, men med 
ett intresse för samhällsfrågor och även religion. Han berättar i intervjun hur 
samtal om religion hemma, antingen inte blir av eller är präglade av irritation 
från pappan som ”är mycket negativ”. Som exempel på religion på YouTube 
nämner Lukas hur han kollat på klipp där Jordan B. Peterson tolkar bibeln: 

Han säger saker som att, ja men att Jesus dog och återuppstod. Då tolkar han 
det som att…man måste liksom…inse de fel man har gjort och sen måste 
man bearbeta dem och sen kan man börja leva som en ny människa. Så det är 
så han tolkar historierna. Det är intressant. Så… även om man inte är religiös 
själv så kan man ta till sig det. (Lukas EIY2)109 

Att betona hur kunskap om religion leder till att man också vågar prata om 
religion är ett starkt tema i det empiriska materialet. Torkel säger exempelvis 
(FS2b) att han drar sig för att diskutera religion om han inte känner sig påläst 
och Erik (EIS1) säger att han undviker samtal eftersom att han känner sig osä-
ker på hur mycket han ”kan” om religion.  

Flera av ungdomarna lyfter att de i sociala medier ser inlägg om religion 
som representerar en slags motbild till de negativa framställningarna av relig-
ion i nyhetsmedier. Ofta nämns positiva inlägg eller ett försvar av religion i 
relation till exempelvis framställningar av islam som kopplad till våld och 
terrorism. Noor nämner Black Lives Matter-sidor, Klara noterar att folk i hen-
nes flöden på Facebook är öppna med sin religion och eller försvarar den. 
Anton beskriver hur han tycker att de inlägg han ser som är ämnade att visa 
på positiva aspekter av religion balanserar de negativa: 
                               
108 Med medvetet och aktivt menar jag att de uttrycker att de tänkt igenom valet att kalla sig 
ateister. Det framstår inte för dessa unga, till skillnad från vad som framkommit i andra studier 
(jfr Jahnke, 2021), som oklart vad ateism står för.  
109 Den kanadensiska psykologiprofessorn Jordan B. Peterson kan diskuteras utifrån flera per-
spektiv. Här ligger dock fokus på Lukas möte med en aspekt av religion i sociala medier som 
handlar mer om trosföreställningar än om politiserad religion.  
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Anton: Ja men när man pratar om terrorism så pratar man ju oftast om islam 
och…då som counter-action så har jag märkt att man har börjat, för att kontra, 
lagt upp icke-terrorism-relaterade islam-inlägg typ. Till exempel såg jag en bild 
på en aktion där det var en muslimsk man som hade brutit sin ramadanfasta för 
att käka upp sin näring innan han skulle donera blod till någon. Och det är ett sånt 
där, du vet, ”titta it’s not all bad, liksom”  
Anna: Var såg du det? 
Anton: Det tror jag var Facebook, i nåt flöde…så är det ju lite…det är ju positivt. 
Att man försöker avstämpla religioner, främst islam då, från de här bilderna som 
man målar upp då… (EIS3) 

Flera nämner hur den somaliska modellen Halima Aden, genom framför allt 
sociala medier blivit synlig som en positiv, viktig och ”cool” representant för 
islam i sociala medier. Att fler bär hijab i modellvärlden, uttrycks, av framför 
allt de muslimska tjejerna som ett sätt att bryta stigmat kring den dominerande 
berättelsen om den muslimska kvinnan som förtryckt och osjälvständig. Som 
ett exempel på hur islam blivit synlig på ett positivt sätt tar Mina upp fotbolls-
spelaren Mohamed Salah och om hur hon läst på sociala medier att ”den här 
mannen har tagit bort terroristbilden av islam”. Hon säger att hennes syskon 
berättat att Salahs lagkamrater i Liverpool sagt att ”om Mohammad Salah gör 
mål så ska de konvertera till islam”. Mina berättar historien om Mohammed 
Salah som en kul grej, men säger samtidigt: ”Jag tycker det är intressant att de 
läser in religion sådär.” (Mina EIS).  

Stina beskriver i den enskilda intervjun hur hon, när hon tittade på en do-
kumentär, imponerades och förvånades över hur en kristen föreläsare pratade 
så öppet om sin tro. Jag frågade henne om hon önskade att hon själv pratade 
mer om sin tro i större sammanhang. Hon svarade så här:  

Ja, men lite. Det var lite så här ”men hur vågar hon” men sen att man också 
kände att det var typ skämmigt! För att man…ja, religion är inte nånting som 
man pratar så öppet om. Man skämdes lite åt henne men sen bara ”men det här 
är ju inte ens fel”. (Stina EIS2). 

Utdragen från intervjuerna med Lukas, Stina och Mina illustrerar hur enskilda 
individer i olika mediala sammanhang fungerar som en sorts förebilder eller 
inspiratörer. Både i relation till den egna religiösa identiteten och som motbil-
der till de negativa medieframställningar av kristendom och islam som disku-
terades i föregående avsnitt (se avsnitt 6.3.1). I nedanstående utdrag beskriver 
Ayisha hur Facebookgruppen Islamic Sisterhood110 utgör en plats där medlem-
marna kan diskutera sin religion (islam) med varandra: 

Folk har olika tolkningar, så ibland kan det bli konflikter eftersom vissa har 
olika inriktningar. Men som helhet är det en jättebra grej att vi kan prata om 

                               
110 Islamic Sisterhood är en svensk sluten Facebookgrupp med cirka 13 000 medlemmar (on-
line 2020-12-10). 
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och förstå varandra och...kunna diskutera vår religion med varandra. (Ayisha 
ETS3) 

6.4.2 ”Man får lite energi. Ja, men nu jävlar”: Om representation 
och levd religion i tv-serien Skam 

Jag älskar Sana! Jag tycker att hon är bad-ass Hon står upp för det hon tror på, 
hon står upp för sina vänner, hon är inte rädd för att säga det hon tycker och 
tänker och…hon är inte rädd för att sätta nån på plats”. (SeinabFY2) 

I det här avsnittet presenteras, som en del av undertema 3.1, hur ungdomarna 
diskuterade vinjetten Skam (se bilaga 3). Vinjetten bestod av ett klipp från den 
norska TV-serien Skam, som innehåller en scen där karaktärerna Sana och 
Yousef sitter på en brygga och pratar om religion. Alla elever som deltog i 
fokusgruppsintervjuerna kände till Skam och de flesta hade sett delar av den 
eller hela serien.  

I diskussionerna om Skam uttrycker ungdomarna att karaktären Sana ger 
en inblick i och en förståelse för hur det är att leva som ung muslim i ett seku-
lariserat samhälle från ett inifrånperspektiv. Oftast tar diskussionerna avstamp 
i hur seriens skildring av en ung muslimsk kvinnas verklighet kändes trovärdig 
och autentisk. ”Att Sana får förklara själv vad religionen betyder och hur hon 
mår...det är bra. Fler serier borde vara så” säger Maya (S3). Hennes uttalande 
speglar de deltagande muslimska tjejernas uppskattning av Sana. Det positiva 
i att se ett annat perspektiv än bara det som fokuserar på ”de negativa sakerna” 
lyftes i samtliga grupper. Så här resonerar Emil, Noor och Elin i fokusgrupp 
FS2b: 

Emil: Den här typen av samtal i en tv-serie är ovanligt. 
Noor: Ja, särskilt när det är ungdomar. 
Emil: Det säger ju emot bilden man får generellt i media. Att muslimer är 
trångsynta människor som aldrig…kan reflektera över sig själva eller sin tro 
eller… men det här visar ju raka motsatsen, eller ja, …att det är ju bara män-
niskor. 
Noor: Det är ovanligt att man ser människor direkt prata om religion. Annars 
är det ju ofta om att olika människor har olika religiösa tillhörigheter…när 
det är en film eller en serie. Men inte att man tar upp en sån här sak och… 
pratar faktiskt. Det känns typ ”live” eller nånting (hänvisar till klippet). 
Elin: Det är liksom ingenting speciellt, det är så neutralt. Alltså, som det ska 
va’. 

Utdraget illustrerar uppfattningen att det är ovanligt att se och ta del av ”van-
liga samtal” om religion, särskilt mellan ungdomar, och att Skam lyckas med 
att visa upp en annan bild av islam och muslimer än den man är van vid att se 
i serier och filmer. Även om religion på flera sätt uttrycks som ett känsligt 
ämne att tala om (se nedan, avsnitt 6.4.4) så lyfter ungdomarna på alla tre 
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skolorna hur Skam i allmänhet och Sanas och Yousefs samtal i synnerhet speg-
lar deras egna verkligheter. I flera intervjuer på skola 2 nämns att den fiktiva 
skolan i Skam påminner om deras egen, när det kommer till mixen av kulturell, 
religiös och etnisk mångfald i sammansättningen av seriens karaktärer och 
skolelever. Både de muslimska och de icke-muslimska ungdomarna framhål-
ler att serien bidrar till inifrånperspektiv och individuella tolkning som de upp-
lever sig sakna i etablerade nyhetsmedier. Serien sätts även i kontrast till tidi-
gare nämnda filmer och tv-serier som spelar på stereotyper och förenklingar. 
Skam blir därmed inte bara en fråga om representation, utan även om kunskap 
(undertema 3.1). Seinab, som kallar sig sekulär muslim säger:  

Jag lärde mig mycket från Sana om islam. Hon visade och hon sa så bra saker 
som inte ens jag visste om. Så jag tyckte att hon lärde mig mycket mer om 
islam än vad någon annan har lärt mig faktiskt. (Seinab S2) 

Synen på Skam som kunskapsförmedlare och som en viktig faktor när det 
kommer till representation speglar uttalanden om andra serier som ungdo-
marna tagit del av. Fatima (Y1) beskriver exempelvis hur tv-programmet Jag 
är muslim111 bidragit till att vidga hennes kunskaper om olika sätt att tänka 
och tro inom hennes egen religion islam. 

Karaktären Sana beskrivs vidare av ungdomarna i termer av självförtro-
ende, mod och attityd, vilket det inledande citatet av Seinab illustrerar. Som 
redan nämnts uttrycker flera av de muslimska tjejerna att de känner igen sig i 
Sana och betraktar henne som en slags förebild: ”Jag tycker att Sana är väldigt 
bra. För hon kan göra vad hon vill, ibland kan jag jämföra mig med henne. 
Hon har confidence” (FatimaEIY1). Synen på Skams potential som samhälls-
förändrare utmanas dock av Ayisha i FS3: 

Ayisha: Alltså, de försöker bryta fördomarna man har mot islam eller kris-
tendom eller vilken religion som helst. Men…de kommer alltid att finnas där 
liksom. Man vet om att den muslimska kvinnan är en vanlig person men man 
väljer att tänka på att hon är underordnad, eller...att hennes man kränker 
henne. Alltså, det som Skam visar är självklara saker. Men folk väljer inte att 
se det ifrån det ljuset. En serie kan inte fixa det, det tror jag inte. Alltså, IS 
kommer alltid att finnas på rubrikerna.  

Ingen av de övriga i fokusgruppen ifrågasätter öppet Ayishas invändning mot 
Skams potential att skapa förändring när det kommer till att förändra indivi-
ders och gruppers attityder till muslimer och islam. Däremot fortsätter Nadja 
och Maya att trycka på den representation, de inifrånperspektiv (undertema 
3.1) och det genomslag som serien ändå, enligt dem, bidragit med: 

                               
111 Jag är muslim är ett svenskt tv-program/serie som sändes 2016 där olika människor berät-
tar om vad det innebär för dem att vara muslim och om sitt förhållande till tro (beskrivning 
från www.svt.se). 
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Nadja: Men alltså, jag tycker ändå att det är positivt för...Alltså det händer 
inte att en muslimsk ungdom, att en muslimsk tjej blir så där känd. Och Skam 
blev känd över typ hela världen. Och jag tycker att det är jättebra för man ser 
en helt annan...bild av muslimska tjejer. Det är en representation som behövs. 
(NadjaFS3) 
 
De andra nickar och håller med. 
 
Maya: Det är inte många serier som ens tar upp islam, så...och oftast när de 
tar upp islam så handlar det om...terrorism eller om negativa saker. Så att den 
här serien ens finns...det är bra. Mer serier borde ha muslimska skådespelare.  

Motstånd och kritik är, som redogjorts för tidigare, ett genomgående tema i 
det empiriska materialet, vilket även präglar samtalen om Skam. Här kopplas 
motstånd och mod, men även hopp, till seriens framställning av islam: 

Ja, men att den (Skam, min anm.) uppmuntrar folk till att, ja men…göra nån 
slags förändring, ja men…tala! Jag vet inte, man får lite, man känner ju lite 
energi – ja men nu jävlar. (ElinFY1) 

Anjas uttryckta uppskattning av möten med levd islam via Instagramkontot 
@makthavarna, återkommer i hur de ungdomar som benämner sig själva som 
icke-troende eller ateister resonerar kring Sana och Skam. Uppskattningen av 
att möta levda, inifrånperspektiv på religion i sociala medier och populärkul-
tur, pekar också på ungdomarnas uttryckta avsaknad av vanliga (unga) som 
uttalar sig i den mediala debatten, samt tidigare nämnda kritik mot att antingen 
religiösa företrädare eller (manliga) svenska journalister har företräde i det 
offentliga samtalet om religion (se avsnitt 6.2). I detta avsnitt har jag presen-
terat hur ungdomarna också möter andra röster, bilder och berättelser. I många 
fall uttrycks dessa möten som betydelsefulla och viktiga för kunskap, identi-
fikation, och representation (undertema 3.1). 

6.4.3 ”När det ÄNTLIGEN är #tacofredag”: Ny bild från 
gammal institution 
I det här avsnittet presenteras, som en del av undertema 3.1, hur ungdomarna 
diskuterar vinjett nummer tre (se bilaga 3). Vinjetten var en tweet från 
Svenska kyrkans officiella Twitterkonto med texten ”När det ÄNTLIGEN är 
#taco-fredag” samt en meme112  föreställande Jesus. Bilden var, till skillnad 
från de övriga bilderna som visades i fokusgrupperna, inte en bild som ung-
domarna själva refererat till i sina elevtexter. Däremot publicerades och de-
batterades tweeten flitigt i medier precis när fokusgrupperna ägde rum, vilket 
innebär att de flesta kände igen den.  

                               
112 Meme är ett internetfenomen som syftar på bilder, fraser, aktiviteter, koncept och filmer, ofta 
med humoristiskt innehåll, som sprids på internet, främst via sociala medier. 
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Ett vanligt förhållningssätt i diskussionerna om #tacofredag är att Svenska 
kyrkan med hjälp av tweets och mems försöker locka ungdomar till kyrkan 
genom att vara där unga är (på sociala medier, min anm.) I avsnitt 6.3.1 visar 
jag hur ungdomarna riktar kritik mot filmers tendens att använda sig av vissa 
narrativ på bekostnad av autencitet. Här pekar några av ungdomarna ungdo-
mar på den bakomliggande medielogiken som en anledning till att Svenska 
kyrkan överhuvudtaget publicerade bilden:  

Jag tror att man har försökt anpassa sig till medierna…för att synas mer eller 
vad man ska säga. Det är lite dåligt att göra det på det sättet – det är som att 
man lurar in någon, för att skoja till det och ”Kolla, vi kan också vara roliga”, 
vi är inte bara seriösa hela tiden, typ. Men jag tycker att de förlöjligar det typ. 
Jag tycker inte att det är roligt. (Stina FS2a) 

Att Svenska kyrkan publicerade tweeten som ett sätt att locka till sig den yngre 
generationen var en uppfattning som återkom i alla fokusgrupper. Noor menar 
att det är en strategi Svenska kyrkans sida för att: ”de inte vill förlora anhäng-
are och försöker anpassa sig till livsstil och samhälle” (F2Sb). Likaså tolkades 
publiceringen som ett sätt att visa att man, som Stina säger i citatet ovan, ”inte 
bara är seriösa hela tiden”. S2a understryker hur tweeten kan upplevas som 
sårande och stötande för individer och grupper som anser att Jesus är ”väldigt 
helig”, som Seinab uttrycker det. I fokusgrupp FS3 pekar även Mina på den 
förlöjligande aspekten och hur svårt det kan vara för troende när man ”gör 
deras gud till ett skämt”.  

Li: På ett sätt kan det ju nästan vara lite olämpligt, för vissa kanske är så här 
ultra-religiösa och då kanske det här inte är den bilden man vill se av Jesus 
liksom. Kan jag tänka mig. Men jag, alltså, jag tyckte bara att det där var en 
rolig grej. Jag skulle aldrig ta illa upp av det. 
Sarah: Det beror på hur troende man är. 
Tora: Ja, men, det är som Li och Sarah sa: Jag som inte är troende, tycker det 
är roligt liksom. Men nån som är jätte-troende kanske tycker att det där blir 
typ… kränkande, eller liksom att de tycker att det inte är ok, eller går över 
gränsen. Så det är liksom…från person till person, och då kanske man, som 
Svenska kyrkan, då kanske ska respektera det kanske och tänka liksom att det 
finns personer som kan ta illa upp. 

I ovanstående utdrag från FY2 betonas tolerans och respekt för andras tro och 
att Svenska kyrkan borde tänkt på att troende kan ta illa upp. Här ingår också 
ett sätt att positionera sig genom att understryka hur man själv tycker att bilden 
är roligt men att de som är religiösa kanske inte tycker det. Hållningen åter-
kommer genom hela materialet men är extra framträdande i diskussionerna av 
tacofredag. Att förtydliga att man själv inte är troende eller religiös blir viktigt 
och att tala om de som eventuellt tar illa upp som ”jättereligiösa”, ”jätte-
troende”, ”ultra-religiösa”, ”supertroende” eller ”hårt troende” återkommer i 
alla grupper och av många, oavsett religiös bakgrund eller tro. Benämningarna 
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används för att beskriva andras tro eller religiositet, ofta i opposition till den 
egna tron eller icke-tron.  

Klara återkommer till #tacofredag i den enskilda intervjun. Hon menar att 
tweeten är ett försök från Svenska kyrkans sida att visa att man inte är ”det 
här seriösa, pryda och duktiga” och att det är anledningen till varför man valt 
att lägga ut bilden. I stället för att se inlägget som ett dåligt och respektlöst 
skämt ger Klara uttryck för att hon tycker att det är bra och positivt. Noor, som 
benämner sig själv som troende muslim, säger: ”Jag tror ju också på Jesus för 
att jag är muslim och så men jag tänker typ så här: Herregud, alltså, jag tar 
min religion med en grov nypa salt (skratt)… Jag blir absolut inte stött.…” 
Och så här säger Anja i den uppföljande enskilda intervjun där hon kommer 
tillbaka till #tacofredag: 

Anja: Jag tycker det är bra för det normaliserar. Och det är ju det, att det är 
de själva som gör det…det betyder också att ”Ja, men vi kan göra så här, vi 
behöver inte vara så himla…up tight liksom, så himla… fyrkantiga”. Vi går 
ändå in i en, alltså…ny generation. Som med mems och GIF:s och så där. Så 
då får ju liksom,…religionen får ju följa med på sitt sätt. 
Anna: Du kan inte se det som respektlöst eller? 
Anja: Alltså, neej…faktiskt inte. Det är ju bara en modern…som de där bil-
derna…när de gjorde Sista måltiden fast det var…trans.113 Då var det ju 
också folk som blev upprörda. Men det tycker jag bara är…ja men det är en 
ny tid liksom. 
Anna: Men är det inte respektlöst mot människor som har en tro på Jesus? 
Anja: (Lång paus). Neej, alltså jag…det är ju inte som att man försöker för-
löjliga…religionen eller nånting. Det är bara att man tar en religiös bild och 
skriver ”tacos”, som är…alltså, fredagstacos, det är ju så här, det käkar ju 
folk på fredagarna…alla käkar tacos i olika former. (Anja EIY1) 

Ovanstående diskussioner och utdrag illustrerar hållningen att det ”vanliga” 
och ”vardagliga” behöver visas tillsammans med religion, för att ta udden av 
synen på den som något annorlunda och eller auktoritärt, och att denna fram-
ställning av religion blir tydlig i #tacofredag. Samtidigt förekommer variat-
ioner. Några av ungdomarna upplever, som nämns inledningsvis, tweeten som 
stötande och inte alls rolig. Att det är Svenska kyrkan själva som publicerat 
bilden uppmärksammas av flera, bland andra av Noor: ”Jag menar, det är ju 
Svenska kyrkan, det är ju inte så här…någon anti-kristen grupp som lägger ut 
det så…det beror väl också på vilken plattform som lägger upp det” (FS2b). I 
FS1b uttrycker Måns, Dario, Nils och Sanna hållningen att det är bra att 
Svenska kyrkan gör det ”oväntade”, som ett sätt för kyrkan att modernisera 
sig. Båda Darios föräldrar är troende (drus och katolik) men som han själv 
skriver i sin elevtext: ”Min kropp tillhör en religion, mitt sinne känner ingen 
tillhörighet till den och min själ är fri” (Dario ETS1). Sanna är uppvuxen i en 

                               
113 Anja syftar här på Ecce Homo, en fotoutställning från 2008 av Elisabeth Ohlsson Wallin 
som visade Jesus i sällskap med homosexuella och transvestiter. 



136 

frikyrkoförsamling men kallar sig i dag icke-troende. Nils och Måns benämner 
sig som ateister. I stället för att kritisera inlägget ger ungdomarna i denna 
grupp uttryck för en positiv hållning till Svenska kyrkan som institution. Att 
betrakta Svenska kyrkan som progressiv och ”öppen”, särskilt när det kommer 
till värdefrågor som till exempel hbtqi-frågor, återkommer i andra intervjuer. 
Genom följande uttalande visar Dario hur han tar del av Svenska kyrkans 
Twitterkonto och hemsida, även fast han själv inte kallar sig kristen: 

Dario: Ja, om man kollar igenom deras konto så är det faktiskt en väldigt 
vanlig grej att de har sådana där saker, till exempel, jag tror det var internat-
ionella internet-dagen eller nåt sånt, då var det så här: ”Må din mobil alltid 
vara laddad och ha internet-uppkoppling och ha tillräcklig förlängningssladd” 
eller nåt sånt där liksom. Och så stod det ”Amen” liksom i slutet. Och det var 
ju bara skämt det också. (FS1b) 

Uttalandet av Dario är ännu ett exempel på hur även ungdomar som inte kallar 
sig för troende kommer i kontakt med olika former av religion i digitala me-
dier (se avsnitt 6.2). En annan stark uppfattning bland ungdomarna i diskuss-
ionerna av #tacofredag är att publiceringen är ett exempel på att det svenska 
samhället är demokratiskt och fritt. Reza återkommer till tweeten i den upp-
följande enskilda intervjun: 

Det hänger mycket på hur samhället är och fungerar liksom...är det att man är 
fri, religion är fritt, allt är fritt liksom...men i många andra länder är det inte 
så liksom... Ingen hade vågat göra så där i Ryssland. Men här i Sverige så är 
det mer fritt, liksom...så...då är det okej liksom... då är det mer acceptabelt. 
Hade du gjort sådär i Ryssland, folk hade varit på dig…(Reza) 

Noor är tydlig med att hon inte tycker att religion ska ha något större infly-
tande vare sig i politik eller offentlighet. Som framkom i avsnitt 6.1 beskriver 
Noor i elevtexten sin religion som kultur men berättar även att hon tror på gud. 
Däremot vänder hon sig mot att religion ska ta allt för stor plats i samhället. 
Hon förklarar så här: 

 
Många muslimska länder har stora problem alltså…Iran, Saudi-Arabien, alltså 
alla länder i mellanöstern har stora problem med att det finns för mycket relig-
ion och för mycket, ehh…konflikter och…det är på grund av att det har getts 
så stor del i det offentliga. Så jag tänker typ att…helst inte alltså. 

I flera grupper drogs paralleller mellan Taco-fredag och diskussionerna kring 
Mohammedkarikatyrerna som publicerades i Jyllands-Posten 2005114, även 
om skillnader också uppmärksammades vid jämförelsen. Elin, som har en 

                               
114 Mohammedkarikatyrerna anspelar på de tolv satirteckningar av profeten Mohammed som 
publicerades i Jyllands-posten 2005. 
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kristen bakgrund men just nu benämner sig själv som ”lite fram och tillbaka”, 
använder i fokusgruppsintervjun, liksom Noor, uttrycket ”en nypa salt” när 
hon pratar om Taco-fredag. Men där Noor använder uttrycket i meningen att 
man inte behöver ta religion så allvarligt, samt i relation till att det är Svenska 
kyrkan som är avsändare, går Elins uttalande mer i linje med det som Anja 
beskriver ovan. Hon har hållningen att mems och nya mediefenomen är tren-
der som även religionen behöver förhålla sig till.  

Mot bakgrund av ovanstående utdrag har jag visat hur diskussionerna om 
memet ÄNTLIGEN#tacofredag präglas av flera förhållningssätt. Allra tydlig-
ast är spänningen mellan en kritik mot att tweeten förlöjligar Jesus för locka 
till sig unga anhängare och en positiv inställning där tweeten uppfattas som 
modern och inkluderande och som ett exempel på en ”ny” bild som bryter 
stigmat kring hur man förväntas vara och uppträda som kristen (undertema 
3.1). I avsnittet uttrycks även uppfattningen om Sverige som ett fritt land där 
kritik av religion är möjligt – till skillnad från i länder från vilka flera av ung-
domarna har egna erfarenheter. Samtliga aspekter i diskussionerna kring den 
”nya” bilden  #tacofredag från den ”gamla” institutionen Svenska kyrkan in-
går i det övergripande temat Nygamla arenor: Möjligheter och begräns-
ningar”.  

6.4.4 Stora arenor, stora problem: Om tjafs och att bevisa för 
andra  

Nadja: Sidorna är ju offentliga så vem som helst kan skriva. 
Anna: Går folk över gränsen och till personangrepp? 
Flera i kör: Ja!! Väldigt. 
Nadja: Folk tar väldigt illa upp. 
Ayisha: Då är det viktigt att inte diskutera religion så där öppet…utan jag 
tror hellre i mindre grupper där man kan se varandra...än att du skriver på nä-
tet då kan alla se det, och det är jättepinsamt om man ser muslimerna sitta 
och bråka på kommentarsfälten. 
Nadja: För man kan få fel uppfattning. Av vad någon menar… 
Ayisha: Det är ju inte bara muslimerna som tjafsar, det är folk med olika tro 
som tjafsar med varandra. 
Anton: Det är lättare att tjafsa när det finns ett staket mellan...Det finns en 
känd bild på två hundar som står och skäller på varandra på varsin sida av 
staketet, så går de längs staketet och sedan tar staketet slut och då sticker de 
åt varsitt håll. 
Susana: Jag brukar inte kolla på sånt för...jag vet vad jag tror på (kristendom, 
min anm.) och det räcker. Det är inte mitt problem vad andra tror på. Det är 
ingen idé att diskutera det. Jag orkar bara inte, jag bryr mig inte så…(FS3)  

Det andra undertemat i tema 3, speglar hur diskussioner om religion på sociala 
medier också präglas av konflikt, tjafs och personliga påhopp (undertema 3.2). 
I ovanstående utdrag blir det tydligt hur diskussioner i stora sammanhang ”på 
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nätet” blir svårhanterliga. Susanas inlägg om att hon inte brukar kolla på, och 
därmed inte heller delta i, den här typen av forum på grund av att hon inte 
orkar, visar hur deltagande i offentliga diskussioner på sociala medier för flera 
av ungdomarna inte verkar fylla någon särskilt viktig funktion. Allteftersom 
samtalet mellan Anton, Ayisha, Susana och Nadja fortsätter kommer det dock 
fram att några i gruppen brukar delta i diskussionerna genom att kommentera 
inlägg. Nu är även Maya med i diskussionen: 

Maya: Det är väldigt enkelt att lägga upp nånting, så känner man sig triggad 
och så skriver man jättemycket i kommentarsfältet... Det beror på, ofta är det 
två olika sidor som tjafsar. Det kan vara att de pratar fakta i början, men sen 
blir det lite mer våldsamt… väldigt mycket personangrepp. 
Anna: Brukar ni delta? 
Flera: Ja (skratt). 
Nadja: Jag säger inget personligt. Jag bara rättar. 

Några av de andra tjejerna avbryter och insinuerar, om än hjärtligt, att Nadja visst 
går till personangrepp, varpå hon invänder: 

Nadja: Nej, jag går inte på personangrepp!! I alla situationer har jag bara för-
sökt förklara för folk det de inte vet något om. Och det är oftast folk som 
inte... som inte har något med religionen att göra. Som försöker säga till 
mig... om min egen religion… 

Får medhåll från de andra. 

Nadja… vilket är irriterande. 
Maya: Jag håller med! 
Nadja: Slöjan till exempel, där några liksom “du är tvingad att ha på dig 
slöja115...Jag säger att jag inte är tvingad, men ändå försöker de få mig att…” 
Maya: De brukar också säga: “Det står i Koranen att du ska döda alla som 
inte är muslimer” och då tänker jag: ”Men det står i Koranen att det är en 
synd” så...det är helt fel. Då säger de: ”Nej jag har läst Koranen”. 
Ayisha: Exakt, Ofta är det folk som tar Koranen från helt fel kontext. 

Får medhåll: Exakt! 

Anton: Det är ju religiösa debatter ta mig fan över allt. Ta YouTube – man 
kan kolla på klipp om vad som helst. Nån kommer att ha skrivit nån referens 
till nån gud i kommentarsfältet och 550 pers. kommer att ha reagerat, så 
att...det där stöter man på var som helst tror jag. (FS3) 

Utdraget ovan innehåller flera aspekter av uppgivenheten inför att förklara för 
andra som inte förstår eller känner till den egna religionen. Samtidigt visar 
samma utdrag hur flera av dem verkar stanna kvar i diskussioner för att stå 
upp för sin religion. Liksom i föregående utdrag är upphovet till att Nadja och 

                               
115 Ibland används ordet sjal av ungdomarna, ibland ordet slöja. Hijab används mer sällan. 
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Maya (re)agerar att de vill “rätta” den felaktiga bild de anser att andra har om 
deras religion.  

Diskussionen ovan illustrerar hur samtal om religion, enligt ungdomarna, 
fallerar på grund av att de som tillhör och identifierar sig med en religiös trad-
ition upplever sig missförstådda. Samt att de som inte tillhör eller identifierar 
sig med denna religiösa tradition saknar adekvat och riktig kunskap, i detta 
fall kring regler om religiösa föreskrifter om slöjan (jfr sjalen) i Koranen. 
Denna upplevda avsaknad av kunskap kan jämföras med hur Alice, Noor och 
Klara diskuterade nyhetsmediers brist på representation och inifrånperspektiv 
(se avsnitt 6.3.3), och hur deltagarna i FS2a uttryckte frustration över film och 
tv-seriers förenklade och ibland felaktiga framställning av kristna och musli-
mer (se avsnitt 6.3.1). I ovanstående diskussion om att kommentera och delta 
i chatforum på sociala medier är det dock okunskap i stora grupper som upp-
levs som ett problem, snarare än journalisters eller filmskapares oförmåga att 
producera innehåll och erfarenheter som riktar sig till alla grupper i samhället. 
Mayas uttalande, om att det i början av konversationerna handlar mycket om 
fakta, indikerar en upplevd vilja till konstruktiv dialog mellan deltagarna, men 
att viljan drunknar när tonläget skruvas upp. Trots risken för konflikt och tjafs 
medger Nadja ändå att hon fortsätter diskussionerna, till skillnad från Susana 
som inte “orkar”. Detta visar på en variation mellan deltagarnas erfarenheter 
och upplevelser av att diskutera religion i digitala medier. 

Ungdomarna i FS3 delar med sig av erfarenheter där den egna eller andras 
religion diskuteras i öppna (och slutna) grupper eller forum på nätet. Nadjas 
uttalande “Och de flesta var inte muslimer, de hade typ såhär, antingen kors 
eller så på sin...bio” visar också på komplexiteten och svårigheten med att 
använda en förklaringsmodell som vilar på antagandet att hetsiga diskussioner 
äger rum endast mellan religiösa och icke-religiösa individer och grupper. Att 
samtal i öppna forum på sociala medier upplevs som problematiska visas ge-
nom Antons och Ayishas uttalande om att det är lättare att “bråka” när man 
inte ser varandra och att detta är en av slagsidorna med att föra dialog och 
kommunicera om religion på sociala medier. Hållningen att fysiska möten är 
att föredra framför kommunikationen i digitala medier delas av många. Så här 
lät det exempelvis i FY2: 

Tora: Det är ju mycket hat på internet…På Snapchat, Instagram, Fa-
cebook…Att man klankar ner på hur nån ser ut, hur nån beter sig. Alltså man 
går på andra personer.  
Lukas: Grejen med sociala medier är att där spelar de bara på känslor och så-
här, impulsiva tankar…så om man inte håller med så blir man liksom arg 
och…det blir ju aldrig nåt så här resonemang. 
Li: Om det är nån som lägger ut nånting som kanske inte alla håller med om 
så blir det ju ofta att alla attackerar och kommenterar det de tycker och inte 
tycker och…så blir det värsta diskussionerna. 
Li: Man sitter ju liksom bakom en skärm, jag tror att det är fler som vågar då 
liksom… 
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Lukas: Men det är ju också ett tvåsidigt mynt, för då är det ju också att man 
vågar säga det man tycker…  

I utdraget ovan problematiserar Lukas genom att lyfta hur sociala medier 
också kan inge mod att agera och uttrycka sina åsikter, på ett sätt som man 
kanske inte hade vågat göra vid fysiska möten. Hur svårigheter förenade med 
att prata om religion ”IRL” fortplantas i digitala medier är ett starkt mönster i 
materialet. Särskilt personangrepp på grund av att man bär sjal uttrycks av 
samtliga muslimska tjejer som själva bär hijab (Mina, Fatima, Hagar, samt 
flera av tjejerna i FS3). Även de ungdomar som benämner sig som kristna 
återberättar hur påhopp och kommentarer på bloggar eller i andra forum gjort 
att de slutat delta aktivt (AliceY1, SusanaS3). Kritik riktas också mot att ras-
ism och islamofobi sprids snabbt och ogenomtänkt i sociala medier.  

 

Om kommentarer och tjafs utanför digitala medier 
Vid flera tillfällen i de olika intervjusituationerna uttrycker ungdomarna att 
den religiösa eller icke-religiösa identiteten blir ifrågasatt även utanför nätet. 
Samma ungdomar som säger att det tillsammans med klasskamrater och vän-
ner inte är ett problem att vara muslim, kristen eller ateist, menar också att de 
får frågor om saker som de själva anser vara självklara och som borde vara 
”allmän kunskap” (jfr avsnitt 6.3.1). Det kan till exempel röra konstanta frågor 
om varför man bär hijab, eller varför man väljer att inte dricka alkohol. Denna 
typ av oförstående frågor om religiösa praktiker upplevs som repetitiva och 
”tröttsamma” (Mina EIS3). Det framstår även som att de frågor som rör reli-
giösa praktiker är kopplade till islam, medan ett ifrågasättande av de teolo-
giska eller existentiella aspekterna i högre utsträckning beskrivs av de ungdo-
mar som benämner sig själva som kristna eller som ateister. Anja, upplever att 
hon ibland får ”försvara” sin judiska bakgrund när människor kopplar ihop 
judendomen med konflikten mellan Israel och Palestina: 

Anja: När de börjar prata om Palestina och Israel och att judarna hatar… då 
säger jag att: ”Min släkt är judar. Hatar du dem?” Och då blir de så 
här…”Nej, men, nej men…”Och jag bara: ”Men du skulle precis döda alla 
judar? Du sa ju att du hatade alla” och de bara: ”Okej, då, menade väl inte så, 
menar väl mer de som krigar”.  

Att tala om sin tro, religion eller religiösa bakgrund tillsammans med vänner 
eller i religionsundervisningen (se 6.4.6), uttrycks inte som ett problem bland 
ungdomarna i denna studie (jfr Otterbeck & Hallin, 2010, s.146). Klassrum-
met och undervisningen i religionskunskap beskriv som en trygg miljö. Det 
”tröttsamma” förklarandet äger enligt ungdomarna framför allt rum i andra 
kontexter. Det kan exempelvis handla om att statuera motexempel till stereo-
typa bilder av islam som förs fram via olika typer av medier. Att ständigt be-
höva bevisa motsatsen upplevs som tröttande och jobbigt:  
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Mina: Alltså det är nåt som finns i mig, att jag alltid måste tänka mig för, att 
jag alltid måste försöka få bort den där stereotypen. Det är som att man har 
fått på sig ett ansvar som inte är riktigt…alltså, det är ingenting som min re-
ligion står för men ändå måste jag försöka….få bort bilden så…det är lite 
jobbigt. Det är något jag alltid måste tänka på. (Mina EIS3) 

6.4.5 ”Låt henne ha det hon vill”: Om genus, generation och 
religion 

När det gäller såna här ämnen så är det alltid kvinnorna som måste anpassa sig 
till alla andra, ha sjal eller inte ha sjal, ha burka eller inte ha burka, så…vi 
kvinnor kämpar så mycket så vi måste få ha på oss vad vi vill. (Seinab FS2a) 

Den andra vinjetten som diskuterades i fokusgrupperna var en bild på en 
kvinna i burkini på en strand i Nice (se bilaga 3). Bilden utlöste frustration och 
irritation bland ungdomarna över hur det är helt okej att vara naken men inte 
okej att täcka sig. I samtalen om burkinibilden, var en vanlig reaktion, framför 
allt från tjejerna, att peka på hur bilden ger uttryck för ett strukturellt problem, 
där kvinnors sätt att se ut och klä sig, villkoras av män i maktpositioner. I 
likhet med Seinab (ovan) utbrister Noor i fokusgruppsintervjun: ”Det är alltid 
typ män i makt som ska bestämma vad kvinnor ska ha på sig och inte ha på 
sig och det är ju verkligen… ett strukturellt mönster i typ alla samhällen” 
(Noor, FS2b). Att kvinnan på bilden blir tillsagd av den manliga polisen ut-
trycks av flera som en inskränkning mot den personliga integriteten. Amina 
problematiserar på ett individuellt plan:   

Jag kan ju inte bara gå fram till nån och säga: Ta av dig dina trosor, det är typ 
samma sak. Det är hennes integritet…de borde i så fall ha bett henne att gå 
därifrån men att inför alla… det sitter män där och för henne blir det kanske 
så här pinsamt eftersom…hon inte hade rätt till sin kropp. (Amina FY1). 

I den enskilda intervjun återberättar Fatima om erfarenheter där hon av jämn-
åriga muslimska killar, i en tidigare svensk skola, fick kommentarer om varför 
hon har på sig lång kjol och sjal. Enligt Fatima var det killar ”med en annan 
syn på islam som… tolkar på ett annat sätt”. Dessa möten beskrivs som job-
biga och hon säger att ”Alltså, de pressade och…hade jag inte varit så stark så 
hade jag mått dåligt”. I diskussionen om burkinibilden, gör Noor kopplingen 
mellan genus och individuell (val)frihet:  

Jag bor i ett mindre samhälle och en gång när jag var på klubben i stan sa en 
kille: ”Vad gör du ute?” Jag bara ”Vad gör DU ute? “Alltså, gud, vad jag ha-
tar sånt där. Man blir ju förbannad. För att…jag är ju feminist också så jag 
blir ju…helt. Men…på det viset tror jag att det förväntas väldigt mycket av 
mig…människor kan nog tycka att jag är för lite muslim faktiskt. I hela mitt 
liv så har jag alltid fått, alltså, allt från typ tioåringar till alla åldrar har alltid: 
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”Shit, är du muslim, varför har du inte slöja…” Jag fick höra i nian typ så-
hära: ”Varför har du så tajta jeans”. Jag får höra det av väldigt många. Och 
äldre också. Särskilt när de är religiösa. (Noor, FS2b)   

Noor kallar sig troende muslim men uttrycker, liksom framgick av hennes re-
flektioner kring #tacofredag, kritik mot aspekter av islam som hon upplever 
som problematiska. Nils förklarar i FS1a hur hans kritik mot religion växt 
fram ur egna erfarenheter där religion utgjort en sociala norm: 

Jag kommer från en släkt som…eh…som bodde i ett område i Dalarna där de 
flesta var troende, men min släkt var inte troende och det var liksom, det sit-
ter kvar …att eh…våga tänka själv och…det låter fel när jag säger det för det 
låter som att de som tror inte tänker själva men…för mig handlar det om att 
våga acceptera att du själv inte är troende. Typ. 

I samtliga fokusgrupper och i flera enskilda intervjuer återkommer ungdo-
marna till att samtal om religion blir mer problematiska och fördomsfulla till-
sammans med äldre människor än med yngre. Detta gäller särskilt bland de 
muslimska tjejerna, och oftast när det uppstår diskussion om att några av dem 
bär sjal men även om deras hudfärg eller andra “rädslor”, okunskaper eller 
fördomar. Särskilt tydligt blir detta generations-tema (undertema 3.3) när ung-
domarna återberättar erfarenheter av hur de själva, kompisar, eller bara någon 
de sett på stan, öppet blivit utsatta för islamofobi eller rasism. De muslimska 
tjejerna som själva bar hijab beskrev inte påhopp eller kränkningar som sär-
skilt vanliga men kunde alla relatera till minst ett fall där de blivit utsatta eller 
sett någon annan bli utsatt. Samtliga återberättar erfarenheter som ägt rum på 
stan eller bussen av någon okänd, men alltid äldre, man riktat mot kvinnor i 
sjal. Stina upplever hur negativa kommentarer riktade till religion på sociala 
medier oftast läggs ut av den äldre generationen:  

Det är oftast de äldre som har de här jättestarka åsikterna om att ”den här re-
ligionen har fel och den här religionen har fel” för…ja (skratt) jag brukar typ 
trycka på profilerna för att…man kan ju se vilka de är. (StinaEIS2) 

Seinab tar i fokusgruppen upp hur äldre släktingar i hennes vardagsliv har 
åsikter om hur hon klär sig, att hon inte bär sjal eller att hon inte fastar. Här 
uttrycks en slags omvänd problematik. I sociala medier eller på stan beskrivs 
hur unga kvinnor kritiseras av okända män på grund av sin sjal. Hemma upp-
levs äldre familjemedlemmar kritisera de yngre för att inte utöva religiösa 
praktiker tillräckligt mycket. Ett exempel är uppmaningen om att bära sjal, 
men här ingår även hur pappa, farmor eller mamma tycker att barnen inte ber 
(Stina), läser Koranen (Noor) fastar (Reza och Miriam) eller går i kyrkan 
(Kristina) tillräckligt ofta. Noor (S2) återberättar i den enskilda intervjun hur 
hon brukar hamna i diskussioner med sin pappa om synen på homosexuella: 
”Pappa det är normalt och jag respekterar inte din åsikt för jag håller inte med 
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för det kränker andras… sätt att leva.” Noor, som i övrigt talar kärleksfullt om 
sin pappa menar att han ”är uppväxt i en annan tid. Han är inte en dålig män-
niska för det men jag är glad att jag har en annan uppfattning”.  

Enligt Mina ”förstår inte” vissa av de äldre i hennes familj att ”det finns 
vissa som bara är spirituella eller sekulära muslimer” (EIS3). Fatima, som so-
malisk relativt nyanländ kvinna med sjal, upplever också att den äldre gene-
rationen har mer fördomar. Hon förklarar i den enskilda intervjun skillnaden 
mellan de olika generationernas attityd så här:  

Alltså det är inte ungdomarna, det är inte lika viktigt för dem, det är coolt om 
du har sjal eller inte, det är…it’s ok men…de äldre, de är mer kritiska tycker 
jag. För att nu, i den här världen, vi ungdomar, vi tänker ”alla är lika mycket 
värda” men de som är lite äldre och…vuxna och så där, de är lite mer kritiska”. 
(FatimaY1)  
 

Frihet i bemärkelsen att få välja själv var ett starkt tema i relation tillreligions-
frihet i allmänhet och till burkinibilden i synnerhet. ”Låt mig”, eller ”låt 
henne” ha på sig det jag/hon vill, var uttalanden som framfördes i alla fokus-
grupper. Ungdomarna vände sig starkt emot att någon ska tala om för en annan 
vad hen ska ha på sig. Att understryka vikten av värdet av att få bestämma 
själv och att man som religiöst praktiserande muslim tillskriver sig autonomi 
och självständighet blev tydligt, något som illustreras i nedanstående utdrag 
från en diskussion i FY2:  

Li: Men en sak som jag undrar…är det att man själv inte vill visa eller får 
man inte göra det? 
Hagar: Man måste inte, man bestämmer själv om man vill. Som jag, jag har 
inte den här (pekar på sin hijab) hela tiden.  
Li: Men gör det att du blir mindre…såhära… 
Hagar: Folk säger att jag blir mindre muslim om jag tar av mig min hijab 
men…jag själv tycker inte det. Jag får bestämma själv vad jag har på mig.  

I ovan nämnda utdrag framgår det inte vilka ”folk” är men det kanske inte 
heller är det viktiga. Vad det handlar om här är en uttryckt invändning mot 
andras åsikter om ens klädsel, oavsett om de kommer från klasskamrater 
(Mina), äldre manliga släktingar (Noor) eller en polis på en strand i Frankrike. 
Likaså om vikten av att betona att det är ens eget val att vara religiös, eller 
muslim som i Hagars fall. Samtalet mellan Li och Hagar är också ett exempel 
på hur en klasskamrat (Li) vågar ställa en nyfiken fråga om en religiös praktik 
(Hagars hijab) till en annan. Utdraget skulle kunna ses som ett uttryck för bris-
tande kunskap eller respekt från Lis sida. Men så som hennes fråga ställdes, 
gav den intryck av att hon verkligen ville veta och Hagar bemöter frågan utan 
synbar irritation (åtminstone visar hon det inte). Samtidigt avspeglar samtalet 
det faktum att Li och Hagar sannolikt inte tidigare pratat med varandra om 
varför Hagar bär sin hijab och vad det innebär för henne. Vilket i sin tur visar 
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att denna typ av frågor och samtal i andra situationer upplevs som just käns-
liga. Att understryka hur ens religiösa praktik eller tro är något man valt själv 
(jfr Karlsson Minganti, 2014), är som sagt ett tema som inte bara kommer till 
uttryck i diskussionerna av burkinibilden eller i relation till att bära hijab: 

Att vara kristen är något jag har själv valt under tonåren. Inte så att mina för-
äldrar tvingar mig till att gå till kyrkan. Det är något jag själv väljer. Jag tror 
att bli uppfostrad i en kristen familj har påverkat på vad jag tror på, men det 
är också något som jag själv har valt. (PeterETS2) 

Utdraget från Peters elevtext går i linje med Hagars svar till Li i fokusgrupp-
sintervjun: Det är jag som gjort valet, inte mina föräldrar eller någon annan. 
Autonomi och valfrihet är ett framträdande tema som går igenom genom hela 
det empiriska materialet, vilket jag återkommer till i kapitel 7. Peters uttalande 
innehåller även en annan återkommande tendens, nämligen att visa medveten-
het om hur kontexten, här familjen, påverkar. Liksom på flera andra ställen 
ger ungdomarna uttryck för dessa två förhållningssätt samtidigt: Att å ena si-
dan understryka den individuella autonomin och å andra sidan tillskriva den 
omkringliggande kontexten betydelse. Det senare kan dels vara kulturella nor-
mer reproducerade via medier, eller dominerande attityder gentemot religion 
i den egna familjen eller bekantskapskretsen.  

6.4.6  ”Sätt inte skyddskuddar på eleverna”: Om religion i skola 
och klassrum 

Noor: Jag vet inte, det är säkert för att jag var invandrartjej och muslim 
(skratt) men…när jag pratade i högstadiet, det känns inte som att de tog mig 
seriöst där...Det känns som att människor här (på gymnasiet) är mer mogna 
och...vi respekterar ju alltid allas religiösa tillhörighet och icke-religiösa till-
hörighet… för...om andra respekterar min tro, eller...de behöver inte ens re-
spektera min tro, bara att jag har en tro, så respekterar jag andra också. 
Smilla: Ja, jag tycker också det, alltså om man jämför nu med högstadiet. 
Alltså i högstadiet var det ju typ så här att folk skämtade bort det. Alltså det 
var ju såhär…”Haha, du är muslim och du är dum i huvudet”. Alltså typ så. 
Vi hade ju inte en enda invandrare i vår klass eller på vår skola på högstadiet. 
Vi hade typ en spanska-lärare och det var typ så här: ”Åh, wow!”. Det var 
verkligen så och det är fortfarande så där. Då var det såhär…ja, men killarna 
sa skällsord, de tyckte liksom…”Ja, SD (Sverigedemokraterna, min anm.), 
Wow” och ”invandrare de är det här och det här”. De skulle ju aldrig säga det 
här nu…alltså nu i gymnasiet. Det skulle de inte våga…nej. 
Anna: Men beror det på den här skolan tror ni, eller på den här klassen, eller 
på era lärare eller? 
Torkel: Jag tror att det handlar om att skolan är ganska stor. Det finns ganska 
mycket blandade personer som…tror på olika saker, kommer från olika län-
der. Det gäller att ha respekt här. Och ja…mina erfarenheter från… högsta-
diet är väl att det var mer...hetsigt. 
Anna: Kan det ha med ålder att göra? 
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Alla: Mmmm! 
Noor: Och lärare! Alltså jag tycker att lärare här är så himla mycket 
mer…typ allmänbildade än…Till exempel Karolina.116 Hon är ju typ den 
mest allmänbildade läraren jag har haft i mitt liv. Hon är vad jag skulle kalla 
för woke117. Det är ett ord som man säger om människor som inte är så igno-
ranta och så där (ler). Sådana där lärare hade vi inte…jag hade ingen sån lä-
rare på högstadiet. 

Utdraget ovan är taget från FS2b och speglar flera olika teman i materialet 
som handlar om möten med religion i skolan. Ett starkt tema bland ungdomar 
från alla tre skolorna är att beskriva den nuvarande skolan, klassen och stäm-
ningen som tolerant. Utifrån det Noor, Torkel och Smilla uttrycker, så är tole-
rans gentemot religion och religiös mångfald norm på deras skola. Samtidigt, 
som redogjordes för i avsnitt 6.4.4 anses religion, ändå vara ett känsligt ämne 
att tala om. De parallella beskrivningarna av hur samtal om religion på samma 
gång är känsliga, viktiga och vanliga är genomgående i materialet. Ett viktigt 
resultat, inte minst i relation till tidigare studier, är att svårt och känsligt inte 
nödvändigtvis är lika med osämja eller kränkningar samt att samtal i klass-
rummet är att föredra framför att låta bli. Även om ungdomarna har olika re-
lation till religion, som exempelvis i ovan citerade grupp, där Noor benämner 
sig själv som praktiserande och troende muslim, Smilla som icke-troende, 
Torkel som ateist och Kristina som ortodox kristen, så är den dominerande 
hållningen att de inte undviker att prata med varandra om religion, varken i 
eller utanför klassrummet, och att samtalen präglas av tolerans och respekt: 

Jag blir chockad när jag pratar med människor som inte är så öppna, eller 
som inte respekterar andras tro och så där för det är…annars betraktas man 
som dum.…Jag vet inte, människor jag umgås med, plattformar jag hänger på 
och så där. Normen är ju typ att vara woke!, känns det som. I min grupp i alla 
fall. (Noor) 

I den efterföljande enskilda intervjun berättar Noor om att hon och Torkel ofta 
”hänger” och pratar med varandra om religion och tro. Enligt henne är det inte 
tillsammans med Torkel, klasskamraterna eller lärarna som hon upplever för-
domar mot sin religion. Denna hållning återkommer bland de andra delta-
gande ungdomarna med muslimsk (och kristen) bakgrund. Detta ska inte tol-
kas som att ungdomarna inte ger uttryck för att de ser eller upplever diskrimi-
nering eller förlöjligande av religion i sin närhet. Som beskrivits på flera stäl-
len tidigare, är negativa och stereotypa framställningar av och attityder till 
religion ständigt närvarande - både i medier och i övriga sociala sammanhang. 
Det är emellertid, enligt ungdomarna, utanför den nuvarande skolkontexten 
som dessa attityder märks och tar plats. Flera av de muslimska ungdomarna 
uttrycker, som också beskrivits tidigare, visserligen hållningen att de ibland 
                               
116 Läraren i religionskunskap. 
117 Se avsnitt 5.3.1 för förklaring av uttrycket woke. 
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tröttnar på att ”tala om” eller svara på klasskompisars frågor om sådant som 
vid det här laget borde vara självklart. ”Jag har sagt hundra gånger att Allah 
betyder Gud på arabiska” säger Noor och himlar med ögonen. Förutom att 
som muslim, woke till trots, ändå och alltid känna att man måste förklara sig 
och sin religion, så framhåller samma ungdomar samtidigt hur viktigt det är 
att prata med varandra. Flera av de som går på skola 1 och 3 uttrycker att de 
önskar att lärarna vågade skapa fler utrymmen och tillfällen för eleverna att 
diskutera. Så här säger Alice (Y1), som benämner sig som troende:  

Det är som att man sätter skyddskuddar på eleverna. Jag tycker att man ska 
låta bli att göra det. Jag förstår varför, men om skolan vill skapa självstän-
diga, nyfikna och förstående individer så är det inte rätt sätt. En lärare ska 
våga utmana vårt ansvar att ta hand om varandra, snarare än att de ska göra 
det. Och om inte…ja, då ska det såklart finnas en plan för det också, men att 
åtminstone våga lita på att vi elever klarar det.  

Jens (Y1) tillskriver läraren en stor roll i hur skolans religionsundervisning på 
gymnasiet lärt honom att ”få upp ögonen och ändra uppfattning”. När jag frå-
gar vad han menar med att få upp ögonen och ändra uppfattning tar han upp 
hur han innan religionskunskapen på gymnasiet påverkades av nyhetsmedier-
nas negativa framställningar av muslimer som terrorister, men att undervis-
ningen har givit honom en mer nyanserad bild, tack vare en lärare som, enligt 
Jens, ofta utmanar elevernas förförståelse. Jens uttrycker att kunskap om olika 
religiösa traditioner och sätt att leva och tro är viktig, särskilt med anledning 
av mediebilder som inte visar upp en rättvisande bild. Något som också illu-
streras i följande citat av Tora: ”Ja, men allt som kan bilda hat, som rasism 
och homofobi, det handlar ju om att folk inte är utbildade och att de lik-
som…måste få veta mer för att fördomarna och det ska försvinna. Utan kun-
skap har man ju lätt fördomar”. (FY2) Liksom i ungdomarnas reflektioner om 
källkritik och sociala mediers trovärdighet, blir det i intervjuerna tydligt att 
ungdomarna i religionskunskapen, men även i andra ämnen och kurser, pratat 
om individuella tolkningar och nyanser av religiösa uttryck i undervisningen: 

Vi pratade ju om det nu på den där uppgiften som vi har på kursen etnicitet och 
kulturmöten, det här om de olika integrationsprocesserna och så…då finns det 
ju en där man ska överge sin gamla kultur och bara ta emot den nya men…det 
är ju inte så bra för då blir det ju ett motstånd för de som verkligen tror på det 
starkt, om deras kultur är att de ska ha de här symbolerna, då blir de lik-
som…utsatta i samhället fast det inte är något farligt att man visar sina religiösa 
symboler. (LukasFY2) 

I detta avsnitts inledande utdrag från FS2 beskriver ungdomarna erfarenheter 
av högstadiet som en kontext med mer negativa attityder mot religion än gym-
nasiet (jfr Otterbeck & Hallin, 2010, s. 153). Flera ungdomar lyfter även att 
de minns religionsundervisningen i högstadiet som mer faktaorienterad och 
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mindre ”levd”. Lukas säger i FY2 att "det känns som att de i högstadiet foku-
serade på att vi skulle veta alla symboler och alla…högtider och så…när det 
som egentligen är intressant är hur…personerna upplever det”. I FS2a ut-
trycker sig gruppen positivt om gymnasiet, eftersom undervisningen lyfter 
olikheter och tolkningar inom de olika religionerna i högre grad än på högsta-
diet, där det enligt Kristina: ”var mer: ”Så här är det. Inget…utanför boxen 
liksom.” (jfr von Brömssen, 2012, s. 150-151) .  

6.5 Sammanfattning 
Utifrån resultatet från den inledande tematiska analysen går det att konstatera 
att ungdomarna förstår och beskriver religion på olika sätt (6.1). Betoningen 
på religion som vägledning eller något man tror på visar hur en västerländsk 
förståelse för religion aktualiseras i ungdomarnas tal. Samtidigt visar resulta-
tet genom uttalanden som ”min religion är en kultur” och ”religion är gemen-
skap” hur såväl en kulturvetenskaplig som en funktionell förståelse av religion 
blir tydlig. Även individuella tolkningar och olika perspektiv lyfts av ungdo-
marna fram som viktiga aspekter av vad religion är – eller blir – för individer 
och grupper. Att beskriva religion som luddigt, abstrakt och ologiskt, samt 
som något kopplat till kontroll och konflikt, illustrerar en religionskritisk håll-
ning som också ingår i hur denna studies deltagande ungdomar konstruerar 
religion.  

Resultatet från den större tematiska analysen visar hur tre huvudteman är 
framträdande i hur ungdomarna talar om erfarenheter av religion i och utanför 
medier. För det första (6.2) uttrycker ungdomarna att möten med och samtal 
om frågor som rör religion är vanliga, både i olika medier och tillsammans 
med vänner och familj, men också tillsammans med människor som har en 
annan trosuppfattning eller förståelse för religion än en själv. Den mediekon-
text där ungdomarna framför allt uttrycker att de stöter på religion är sociala 
medier, men även redaktionella nyhetsmedier och film och tv-serier beskrivs 
som vanliga platser. Det första temat visar vidare hur erfarenheter av religion 
i medier handlar både om politiserad religion, trosfrågor och om levda reli-
giösa erfarenheter och praktiker. Även tillsammans med vänner och familj 
framkommer att samtal om olika aspekter av religion äger rum. Ett viktigt 
resultat är därmed att erfarenheter av varierade aspekter av religion bland den 
här studiens ungdomar uttrycks som vanliga på arenor vi traditionellt inte för-
knippar med lärande, som exempelvis i sociala medier och populärkultur. En 
vana vid, nyfikenhet på och ambivalens inför att prata om religion uttrycks i 
lika hög utsträckning oberoende av kön eller religiös bakgrund. Det blir tydligt 
hur studiens materialtriangulering bidrar till att fånga upp tvetydigheter och 
motsägelser i ungdomarnas tal, exempelvis tendensen att ändra sina uttalan-
den och reflektera över dem från en intervjusituation till en annan.  
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För det andra visar resultatet från den tematiska analysen hur ett starkt 
ifrågasättande av hur framför allt islam, men även kristendom, framställs i 
nyhetsmedier och film- och tv-serier är framträdande i ungdomarnas tal. Te-
mat Med(ie)vetenhet, kritik och motstånd (6.3) visar hur ungdomarna kritise-
rar hur religion (1) framställs i redaktionella nyhetsmedier och film och tv-
serier samt (2) diskuteras generellt i det svenska majoritetssamhället. Kritiken 
riktar sig dels mot en upplevd förenkling av religion i nämnda medier där ett 
kristet vi ofta ställs mot ett muslimskt dom, dels mot hur religion i en sekulär 
kontext exempelvis förstås och beskriv som något irrationellt eller föråldrat. 
Överlag uttrycks hållningen att medier påverkar och influerar såväl unga som 
äldres förståelse för religion, liksom att samhället ”styr” hur enskilda individer 
tycker, tänker och agerar i olika situationer och sammanhang. Med(ie)veten-
heten handlar alltså om när ungdomarna uttrycker en förståelse för hur olika 
medier fungerar samt för hur mediers framställningar av religion på olika sätt 
påverkar individer och grupper i det samtida samhället – men också om hur 
exempelvis filterbubblor och desinformation utgör risker för den egna och 
andras förståelse för och kunskap om religion.  I tema 2 ingår även en upplevd 
brist på representation, inifrånperspektiv och levda erfarenheter i etablerade 
nyhetsmedier, mainstream- film och tv-serier när det kommer till framställ-
ningar av religion.  

Resultatet från den tematiska analysen visar för det tredje (6.4) hur ungdo-
marna förknippar olika sociala sammanhang med både möjligheter och be-
gränsningar när det kommer till information och kommunikation om religion. 
Exempelvis uttrycks hållningen att YouTube, Instagram, vloggar och poddar 
utgör platser som tillhandahåller såväl kunskap som ytor för kommunikation 
om olika aspekter av religion. Ungdomarna ställer sig positiva till bilder och 
framställningar som utmanar och normaliserar vad religion är eller bör vara. 
Genom nyare, alternativa mediebilder av religion menar ungdomarna att 
gamla, vanemässiga framställningar och bilder av exempelvis kristendom och 
islam utmanas och bidrar till förändring. I samband med diskussioner om 
Skam och burkinibilden betonas frihet och autonomi som viktiga värden, inte 
minst i relation till den aspekt av religion som av ungdomarna kopplas ihop 
med auktoritet och patriarkala strukturer där det ”alltid är män i makt som ska 
bestämma vad kvinnor ska ha på sig eller inte ha på sig” (Noor). 

Samtidigt upplevs sociala medier och vissa tv-serier som opålitliga. Skolan, 
hemmet och etablerade medier lyfts fram som resurser för att ”kontrollera” 
eller korrigera den information om religion som man exempelvis tagit del av 
i mainstream-tv-serier eller på sociala medier. Oavsett om erfarenheterna av 
religion sker digitalt eller fysiskt så uttrycks stora grupper och arenor som mer 
problematiska när det kommer till samtal. I ungdomarnas tal framkommer 
också hur ett aggressivt debattklimat på sociala medier försvårar samtal och 
diskussioner om exempelvis kristendom och islam.  
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Avslutningsvis visar resultatet från den tematiska analysen ett positivt för-
hållningssätt till att prata om den egna och andras religion i klassrummet. Sko-
lan och undervisningen i religionskunskap beskrivs av ungdomarna som fun-
gerande platser som möjliggör samtal om religion. Att skolorna är präglade av 
religiös och etnisk mångfald lyfts av ungdomarna själva som en anledning till 
den tolerans som man menar råder på skolorna. Detta kontrasteras ofta mot 
erfarenheter från högstadiet där religion i högre utsträckning uttrycks som 
präglade av intolerans och främlingsfientlighet.  

Ett starkt mönster i tema 3 är avslutningsvis hur ungdomarna aktivt tar del 
av innehåll om religion på sociala medier som både kompletterar och utmanar 
de förenklade mediebilder av religion som de säger sig komma i kontakt med 
via etablerade medier. Här rör det sig framför allt om hur religiösa individer 
och grupper själva tolkar och beskriver vad deras religion betyder för dem på 
ett individuellt plan.  

Resultaten från den tematiska analysen öppnar för en teoretisk analys och 
diskussion kring hur aktörskap, strukturer och sociala praktiker aktualiseras i 
ungdomarnas tal.  
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7. Religionslitteracitet som aktörskap i ungas 
vardagsliv  

Det här kapitlet består av två delar. I den första delen används de teoretiska 
begreppen aktörskap och religionslitteracitet, vilka presenterades i kapitel 4, 
för att analysera de resultat som presenterades i kapitel 6. I modellen nedan 
(se figur 6) illustreras hur olika aspekter av aktörskap ingår i hur jag förstår de 
tre dimensionerna av religionslitteracitet (Goldburg, 2010; Green, 2014). I 
själva analysen går jag igenom hur ungdomarnas tal och de olika temana på 
olika sätt uttrycker aktörskap och hur aktörskapet bör förstås som en central 
del av funktionell, kulturell och kritisk religionslitteracitet.  

I kapitlets andra del fördjupar jag diskussionen kring de specifika sociala 
sammanhangen medier, skola, familj och vänner (se figur 6), och hur de kul-
turella värderingar om religion som aktualiseras i ungdomarnas tal möjliggör 
eller begränsar olika aspekter av aktörskap. I kapitlet besvaras forskningsfråga 
2 och 3: 
 

2. Hur kan begreppet religionslitteracitet synliggöra hur aspekter av ak-
törskap aktualiseras i ungdomarnas tal om religion? 

3. Hur möjliggörs eller begränsas aktörskapet av de olika sociala sam-
manhang och kulturella värderingar som aktualiseras i ungdomarnas 
tal om religion? 
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7.1. Språk och funktion: Att (våga) prata om religion 

Som beskrivs i kapitel 4 handlar den funktionella dimensionen av religionslit-
teracitet om att känna igen religiösa kännetecken och uttryck, liksom om in-
dividers förmåga att använda språk som ett praktiskt verktyg i särskilda situ-
ationer och kontexter där religion kommuniceras (Goldburg, 2004; 2010). I 
studien använder jag funktionell religionslitteracitet för att teoretiskt förstå 
ungdomarnas erfarenheter av att kunna – eller inte kunna – prata om olika 
aspekter av religion i olika sociala sammanhang. 

I ungdomarnas tal uttrycks en upplevd avsaknad av faktakunskaper om re-
ligion som, enligt dem själva, leder till att samtal om religion riskerar att ute-
bli. Samtidigt beskriver ungdomarna en vana vid att stöta på och prata om 
religion i olika medier och andra sociala sammanhang (se avsnitt 6.2 och 6.3). 
Resultatet från den inledande tematiska analysen som presenterades i avsnitt 
6.1 visar vidare hur de uttrycker en funktionell, kulturell och mångfacetterad 
religionsförståelse vilket problematiserar förhållandet mellan religion och 
”fakta”. I det här avsnittet vill jag med hjälp av funktionell religionslitteracitet 
som olika aspekter av aktörskap analysera och diskutera dessa något motsä-
gelsefulla tendenser. 

Figur 6. Teoretisk analysmodell 
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Ungdomarnas uttryckta osäkerhet inför att blotta upplevd okunskap om re-
ligion (se exempelvis avsnitt 6.4.1) tolkar jag som en känsla av att man saknar 
det språk som man anser sig behöva i samtal om religion i specifika situationer 
och kontexter (jfr Goldburg, 2010; Davie 2014). Osäkerheten inför att kanske 
”trampa nån på tårna om man tolkat någons religion fel” uttrycks både hos de 
ungdomar som benämner sig som troende eller tillhörande en religiös tradition 
och hos de som inte gör det (Jahnke, 2021, s. 233). Detta återspeglas exem-
pelvis när Erik i den enskilda intervjun säger att han känner osäkerhet inför att 
prata om kristendom eller islam med en kristen eller en muslim, för att han 
känner att han inte behärskar ”deras språk” (S1) eller när Torkel (S2) beskriver 
hur hans egen kännedom om en viss religion påverkar huruvida han deltar i 
samtal och diskussioner om den religionen eller inte. Faktakunskaper om spe-
cifika religiösa kännetecken och traditioner uttrycks alltså av ungdomarna 
som förutsättningar för samtal om religion i olika vardagsmiljöer. Kunskap-
erna beskrivs därutöver som önskvärda för att förstå och lära sig mer, vilket 
illustreras exempelvis i följande citat av Saga: 

Jag är inte så insatt men ändå på nåt sätt så tycker jag att…Även om jag själv 
inte…ja, men inte fastnat för det, jag har liksom inte grävt djupare. Men jag 
tror att om jag skulle göra det så skulle det nog kanske vara lärorikt och bra för 
mig…(FS2b) 

Både Torkel och Anja (ateister), Klara och Lukas, Erik (icke-troende), Seinab 
(sekulär muslim), Kristina (kristen) och Noor (troende muslim) visar genom 
sina uttalanden att de diskuterar religion, antingen i sociala medier eller i sko-
lan tillsammans med kompisar. Efterfrågan på kunskap uttrycks som ett nöd-
vändigt verktyg i en svårnavigerad terräng, där samtal om religion av olika 
anledningar är svårt eller känsligt (se exempelvis avsnitt 6.4.4), men är också 
som något man tillägnar sig på grund av intresse och vänner.  

I avsnitt 6.2 visar jag hur förenklade framställningar i medier enligt ungdo-
marna leder till okunskap om den egna och andras religiösa tradition och i 
avsnitt 6.4.6 framkommer hur viktig skolans religionsundervisning blir, vilket 
illustreras av Amina i FY1: ”för annars du kommer gå runt och kanske lyssna 
på medier och tänka att ”åh, den där religionen säger så, då är det så”. Jag 
menar att den uttryckta avsaknaden av kunskaper om religion, som förutsätt-
ning för samtal med andra, speglar Davies påpekande om att individer och 
grupper i västvärlden i dag saknar de ord och begrepp som behövs i seriösa 
konversationer om religion (Davie, 2014, s. 29; 2016, s. x). 

Resultatet visar även hur ungdomarna uttrycker en önskan om att ta del av 
vardagliga tolkningar och individuella perspektiv kopplade till religion (se av-
snitt 6.2.3 och 6.3.1). Stinas uttalande om att hon tror att samtal om den egna 
tron/livstolkningen i klassrummet kompletterar ”bokens” bild (EIS2) illustre-
rar spänningen mellan ungdomarnas uttryckta behov av faktakunskaper och 
en önskan om att få ta del av olika levda tolkningar och perspektiv. Ord och 
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begrepp som behövs för att föra konstruktiva samtal om religion (Davie, 2013) 
handlar alltså här även om individuell vardaglig religion som den levs i prak-
tiken, framför allt bland jämnåriga. Alice betonar exempelvis vikten av att i 
religionskunskapen låta eleverna prata med varandra om sina egna tolkningar 
istället för att ”åka till nån moské och lyssna på en imam som bara pratar på 
om sitt” (EIY1). Samtidigt säger Alice att ”kunskap om religion är svinvik-
tigt”. Jag tolkar det som att ungdomarna värdesätter faktakunskaper och var-
dagliga, levda perspektiv som motvikt till nyhetsmediernas förenklade fram-
ställningar och till desinformation om religion som de exempelvis möter på 
sociala medier.  

Bland studiens ungdomar betonas visserligen faktakunskaper om religion 
(via exempelvis i religionskunskapen i skolan) som viktiga för att kunna ”an-
vända språk som ett praktiskt verktyg i särskilda situationer och kontexter där 
religion kommuniceras” (Goldburg, 2014, s. 177) eller som kopplade till ord, 
begrepp och narrativ som ligger till grund för religioner och trossystem 
(Davie, 2013). Jag menar dock att funktionell religionslitteracitet här handlar 
lika mycket om att förstå och kommunicera levda religiösa erfarenheter som 
inte nödvändigtvis är kopplade till traditionella faktakunskaper inom en viss 
religion. Med stöd i resultaten bör funktionell religionslitteracitet därför för-
stås som en dimension, där både kunskaper om specifika religiösa traditioner 
och individuella levda religiösa uttryck och tolkningar blir nödvändiga för att 
funktionella samtal om religion ska äga rum. 

7.1.1 Aktörskap som engagemang  
Den upplevda okunskapen om religion som uttrycks hos ungdomarna, både 
hos dem själva och i de mediebilder de möter, kan sägas begränsa ungdomar-
nas aktörskap vad gäller deras förmåga att handla annorlunda (Giddens, 1984). 
Som jag visade i kapitel 6, och kort återkopplade till i föregående avsnitt, är 
bilden dock mer komplex än så. I ungdomarnas tal framkommer också att 
samtal om religion, trots ovan nämnda osäkerhet över brist på kunskap, äger 
rum i en rad olika sociala sammanhang. Det kan vara hemma, tillsammans 
med kompisar, i skolan, på olika sociala medier, på kvällsjobbet eller på trä-
ningen (se exempelvis avsnitt 6.2). Vad som initierar samtalen, vad de handlar 
om och med vem man pratar varierar. Det kan vara situationer där religion 
diskuteras i en politisk kontext, som när Erik (S1) och hans vänner diskuterar 
hbtqi-frågan och Kristdemokraterna, eller samtal hemma med mamma om in-
nehållet i en specifik religiös tradition (MinaS3) eller om meningen med livet 
(KarlS2). Resultaten visar att kommunikation om religion i ungdomarnas var-
dag inte begränsas till diskussioner om politiserad religion med fokus på reli-
giösa praktiker, utan också innefattar samtal om tro och existentiella frågor. 
Resultaten visar också hur samtal om religion förekommer, exempelvis till-
sammans med en kollega, klasskompis eller äldre person som har en helt an-
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nan syn på livet än man själv. Längre fram kommer jag mer ingående att dis-
kutera hur de olika kontexternas begränsar och möjliggör denna typ av samtal. 
Här nöjer jag mig med att konstatera att ungdomarnas återberättade erfaren-
heter och direkta tal visar hur de, trots en upplevd känsla av att inte ”kunna” 
tillräckligt om religion, både förmår och visar intresse för, att kommunicera 
olika aspekter av religion tillsammans med andra.118 Och att de på grund av ett 
engagerat aktörskap i sin vardag ofta pratar om religion med andra som står 
för helt andra uppfattningar om livet eller samhället eller som ”bara inte är 
som jag” (Ljunggren, 2015, s. 37).  

Jag menar vidare att dessa samtal ofta aktiveras av ungdomarna själva och 
inte som ett påbud från lärare, religiösa samfund eller föräldrar. Det blir där-
med tydligt hur engagemang bidrar till användning av språk som ett praktiskt 
verktyg i särskilda situationer och kontexter där religion kommuniceras 
(Goldburg, 2010), vilket utgör en central del i hur jag tolkar och förstår den 
funktionella dimensionen av religionslitteracitet (se figur 6). De återberättade 
erfarenheter om när, var och hur ungdomarna uttrycker att de pratat eller lärt 
sig om olika aspekter av religion visar vidare hur aktörskap som engagemang 
bör förstås som en social förmåga snarare än något kopplat till den enskilda 
individen (Ahearn, 2001; Emirbayer & Mische, 1998). Aktörskap inom den 
funktionella dimensionen av religionslitteracitet aktualiseras när ungdomarna 
i fokusgrupperna tillsammans, både kritiskt och medvetet, reflekterar kring (1) 
hur religion framställs i olika medier och (2) kommuniceras och förstås i det 
svenska samhället. Jag återkommer till detta i avsnitt 7.2. Tidigare svenska 
studier har visat att det är både svårt och känsligt att prata om religion och att 
dessa samtal därför tonas ner eller helt uteblir (Vikdahl, 2018; von Brömssen, 
2003). Andra studier har uppmärksammat hur religion i skola och klassrum 
konstrueras som något annorlunda, irrationellt och konstigt (Holmqvist Lidh, 
2016; Kittelmann Flensner, 2015; Karlsson, 2015; von Brömssen, 2003) med 
följden att troende elever undviker att prata öppet om sin religion. Med Grace 
Davie (2013) menar jag att konsekvensen av de uteblivna samtalen medför ett 
avstånd mellan religiösa och icke-religiösa individer och grupper och att detta 
i sin tur påverkar det demokratiska samtalet om religion. I föreliggande studies 
resultat återfinns denna problematik, uttryckt genom ungdomarnas egna re-
flektioner och återberättade erfarenheter av svårigheter, förknippade med att 
tala om religion på större offentliga arenor (se avsnitt 6.4.4). Samtidigt, vilket 
redogjordes för ovan, visar andra parallella resultat hur aktörskap som enga-
gemang i flera fall möjliggör kommunikation och samtal om religion tillsam-
mans med andra i olika sammanhang. Detta menar jag på samma gång är ett 
uttryck för ambivalens (se avsnitt 6.2) och engagemang. 

                               
118 Resultaten kan jämföras med internationella studier om ungas intresse för politik där inter-
vjuade ungdomar uttrycker att de tycker att politik ”är tråkigt” men samtidigt för ”extremely 
complex and sophisticated debates about key political issues” (Buckingham, 2000, s. 203). 
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Jag visar ovan hur en upplevd avsaknad av faktiska kunskaper om religion 
av ungdomarna beskrivs som ett hinder för att delta i samtal om religion med 
andra. Känslan av okunskap leder med andra ord till att man undviker att prata 
på grund av en ovilja att riskera att blotta sina okunskaper. Teoretiskt menar 
jag att detta är ett exempel på en begränsning av aktörskap som engagemang. 
Det nyfikna och engagerade aktörskapet begränsas dock inte bara på grund av 
en upplevd känsla av att inte ”kunna” tillräckligt mycket om religion, utan 
även av den generella uppfattningen att religion är ett känsligt ämne, samt att 
det därför är svårt att prata om i större sammanhang (se avsnitt 6.4.4). Mayas 
(S3) erfarenhet om hur hon väljer att inte delta i diskussioner om religion på 
Facebook på grund av det hetsiga debattklimatet är ett exempel på hur det 
specifika sammanhanget utgör begränsande ramar för aktörskap (Emirbayer 
& Mische, 1998, s. 994). På ett liknande sätt illustrerar Stinas (S2) uttalande 
om hur hon i större sammanhang utanför skolan inte brukar prata om att hon 
är kristen för att hon upplever det som ”pinsamt” (se avsnitt 6.4.1) hur en 
övergripande kulturell föreställning eller norm om kristna begränsar den en-
skilda individens aktörskap. I Mayas fall utgörs kontexten av kommentarer på 
Facebook och i Stinas fall av attityder mot religion hos individer och grupper 
på stora arenor utanför skolan. Religion som kategori blir på så vis även i 
denna studies resultat ”tystad” (von Brömssen, 2003), men inte nödvändigtvis 
som en aktiv handling utan som en utebliven handling. Det kan, som i Mayas 
och Stinas fall, handla om att låta bli att prata om den egna tron i större sam-
manhang, men också, som i Torkels fall, om att i en viss lokal kontext inte 
känna sig bekväm med att öppet säga att man är ateist, eller med att kritisera 
vissa aspekter av religion (Torkel).119 I kapitel 8 återkommer jag till vilka im-
plikationer detta har för undervisningen i religionskunskap, samt till hur be-
gränsningar av aktörskap kan förstås i relation till didaktiska perspektiv om 
samtal som risk och resurs. 

7.2 Kultur och mening: Att förstå kontexten 
Kanske är det vårt sekulariserade samhälle som uppfostrat mig till att inte tro, 
fastän jag kanske hade gjort det på en plats där religion varit en större del av 
vardagen och kulturen. (KlaraEIS1) 

I det här avsnittet flyttas fokus från ungdomarnas erfarenheter av att kommu-
nicera eller inte kommunicera olika aspekter av religion tillsammans med 
                               
119 Lokal kontext eftersom den dominerande hållningen och normen i majoritetssamhället sna-
rare går i linje med Torkels religionskritiska hållning. Jämför med hur Jahnke (2021) förstår 
de deltagande ”postkristna” eleverna som ”en majoritet i minoritet” (Jahnke, 2021, s. 136) el-
ler hur Bäckman beskriver hur svenskar i ett studerat förortsområde kan förstås som en lokal 
minoritet även om de utgör landets majoritetsbefolkning (Bäckman, 2009, s. 244). Se även av-
snittet om religionskritik inom kritisk litteracitet (2.4.2). 
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andra (funktionell religionslitteracitet) till hur omkringliggande kulturella vär-
deringar om religion i det svenska samhället – och i olika medier – aktualiseras 
i ungdomarnas tal. Enligt Moore (2014, 2019) innebär kulturell religionslitte-
racitet en förmåga att förstå hur religiösa praktiker och uttryck ligger inbäd-
dade i specifika sociala och kulturella kontexter i samtiden men även histo-
riskt. Aktörskap som medvetenhet blir inom den kulturella dimensionen av 
religionslitteracitet (se figur 6) behjälpligt för att belysa relationen mellan te-
man och förhållningssätt i ungdomarnas tal och omkringliggande uppfatt-
ningar om religion från olika håll.   

I avsnitt 6.3 visar jag hur en kännedom om hur medier fungerar, influerar 
och påverkar det egna och andras sätt att förstå religion (med(ie)vetenhet) är 
ett starkt tema i ungdomarnas tal. I temat ingår även ett uppmärksammande 
och problematiserande av hur religion framställs och uppfattas generellt i det 
svenska samhället. Det inledande citatet av Klara illustrerar hur ungdomarna 
refererar till att det sekulariserade samhället påverkat deras förståelse för re-
ligion. I 6.3.4 säger Erik (S1) att han tror att samhället har makt att ”styra” 
vem man är och att man själv inte ”har så mycket kontroll över det”. I den 
enskilda intervjun problematiserar han vidare hur normerande uppfattningar i 
lokala kontexter (här hemma och på högstadiet) påverkar ens förståelse för 
religion: 

Anna: Vad tror du att det beror på att din pappa tycker som han tycker och 
att du tycker som du tycker? 
Erik: Ja…jag vet inte. Samhället…igen. Mycket kompisar…jag gick på xxx-
skolan första året och ehh..då hade ja mycket kompisar som var mer, 
ehhh…politiskt aktiva och…jag fick höra mycket och mer eller flera sidor av 
det liksom…så det var…tyckte jag, väldigt nyttigt för mig. 
Anna: Du hade inte riktigt reflekterat över de här frågorna tidigare eller? 
Erik: Nej. Det pappa sa stämde ju liksom. Jag hade ju inte hört nån an-
nan…prata om det, inte i skolan heller, alltså på högstadiet då. 
                              (Utdrag från EIS1) 

Med stöd i Dinhams definition av religionslitteracitet (2017) menar jag att Er-
iks uttryckta medvetenhet om hur kulturella normer på såväl makro- som 
mikronivå, påverkar den egna förståelsen för religion, är ett uttryck för en 
”förmåga att förstå hur religion kategoriseras i ett sekulärt samhälle” och för 
”att genom självreflektion ifrågasätta sitt eget förhållningssätt till religion” 
(Dinham, 2017, s. 261). Hur olika kontexter påverkar ens egen förståelse för 
religion återkommer jag till i avsnitt 7.5. I det här avsnittet förklarar jag med-
vetenheten teoretiskt med hjälp av de aspekter av aktörskap som handlar om 
medvetenhet och reflektion (se figur 1). I avsnittet sätter jag även med(ie)ve-
tenheten i relation till begreppet religions- och medielitteracitet och till den 
övergripande spänningen mellan aktörskap – struktur.  
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7.2.1 Aktörskap som medvetenhet  
Jag menar, med stöd i Moores (2014), Dinhams (2017) och Goldburgs (2010) 
betoning på religionslitteracitet som medvetenhet, att aktörskap också bör för-
stås som en central komponent inom den kulturella dimensionen av religions-
litteracitet. Klara, Erik och flera andra av studiens ungdomar visar hur de har 
den förmåga som ovan nämnda forskare efterlyser hos en ”religionslitterat” 
individ eller grupp – exempelvis en medvetenhet om det svenska samhället 
tenderar att marginalisera och definiera religion (se ovan, Klara EI). Jag menar 
att denna självreflektion pekar mot ett medvetet aktörskap hos ungdomarna. 
Detta blir, vilket jag återkommer till i kapitel 8, en viktig implikation för 
undervisningen i ämnet religionskunskap.   

Det medvetna aktörskapet som aktualiseras inom den kulturella dimens-
ionen av religionslitteracitet, kan också sättas i relation till hur ungdomarna 
konstruerar begreppet religion. I avsnitt 6.1 visar jag hur religion av ungdo-
marna förstås på olika sätt. Ett starkt tema är att inte enbart definiera religion 
som tro utan att också lyfta hur religion görs, samt att betona en kulturell och 
funktionell religionsförståelse: ”Min religion är inte bara en tro utan även en 
kultur” (NoorET). Noors och flera andras betoning på den kulturella dimens-
ionen av religion utmanar en essentiell och västerländsk religionsförståelse 
(jfr Hylén, 2012). Flera av ungdomarna ger uttryck för en självreflekterande 
och kritisk medvetenhet kring hur den svenska kontexten ibland bidrar till en 
viss (o)förståelse för religion i dag. Det gäller även för flera av de ungdomar 
i studien som benämner sig själva som ateister. Även om dessa ungdomar i 
andra situationer och kontexter sannolikt uttrycker sig annorlunda120, så 
präglas deras tal och diskussioner i såväl enskilda intervjuer som i fokusgrup-
per av en hög medvetenhet om hur religion i Sverige i dag exempelvis upp-
fattas och framställs som något ”föråldrat” (se avsnitt 6.2.2) eller patriarkalt 
(se avsnitt 6.3.1). Samtidigt kritiseras patriarkala uttryck inom religion av så-
väl de kristna, muslimska och icke-troende ungdomarna (se avsnitt 6.4.5).  

Förmågan att identifiera, förstå och avkoda ett visst mediebudskap 
(Meyrowitz, 1998) är en aspekt av begreppet medielitteracitet (eng. media li-
teracy). Mot bakgrund av resultaten i avsnitt 6.3.4 går det att konstatera att 
detta görs genomgående när ungdomarna reflekterar och diskuterar hur sociala 
och etablerade medier opererar och påverkar. Att dekonstruera, reflektera och 
kritiskt ifrågasätta såväl ekonomiska som sociala och materiella (exempelvis 
filterbubblor) processer, samt att resonera kring dess konsekvenser uttrycks 
inte av alla ungdomar i denna studie men av tillräckligt många och tillräckligt 
ofta för att mönstret ska bli tydligt. I kapitel 6 använder jag begreppet 
med(ie)vetenhet för att beskriva detta. Teoretiskt kan det förstås som ett ex-
empel på hur kulturell religionslitteracitet och det som Lövheim (2012a) be-
nämner som religions- och medielitteracitet aktualiseras i ungdomarnas tal.  

                               
120 Detta är på många sätt en metodologisk fråga, vilket redogörs för i avsnitt 9.2. 
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Det medvetna aktörskapet inom den kulturella dimensionen av religionslit-
teracitet bör även diskuteras i relation till spänningen mellan aktörskap – 
struktur. Som redan beskrivits kan medvetenhet och med(ie)vetenhet förstås 
som aktörskap. Genom sina reflektioner och ofta avancerade resonemang, vi-
sar resultatet att ungdomarna är medvetna aktörer med möjlighet att förändra 
en given situation. Mot bakgrund av att reflexivitet och medvetenhet är egen-
skaper som kommit att definiera det senmoderna samhället (Giddens, 1999), 
samt hänger ihop med en kulturell föreställning om vad det innebär att vara 
en rationell och självständig individ (Risenfors, 2011; Sjöborg, 2016), kan den 
medvetna hållningen samtidigt tolkas som ett uttryck för struktur. Jens utta-
lande om hur undervisningen i religionskunskap ger honom möjlighet ”att lära 
sig något nytt och omvärdera sin egen tro” (se avsnitt 6.3.4), och Noors inlägg 
om att respektera varandras åsikter kan därmed både förstås som ett uttryck 
för ett internaliserat strukturellt tolkningsmönster där man vanemässigt fram-
ställer sig själv som reflexiv och medveten, och som aktörskap. Genom att 
konsumera och aktivt ta del av innehåll på forum som @makthavarna, femin-
istiska grupper på Facebook, Black Lives Matter-sidor, tv-serien Skam eller 
undervisningsmaterial som berör strukturella orättvisor, internaliseras sanno-
likt en med- och med(ie)vetenhet hos ungdomarna: ”Många är mer…vakna 
om man säger så”, som Mina beskriver det (EIS3). Jag menar att denna va-
kenhet kommer någonstans ifrån och därmed också blir ett uttryck för struktur. 

Samtidigt, som beskrevs i föregående avsnitt, aktualiseras ett engagerat ak-
törskap inför andra som tycker och tänker annorlunda i ungdomarnas tal (jfr 
Ljunggren, 2015, s. 37). Aktörskapet stannar därmed inte i teorin utan ”görs” 
i praktiken genom samtal med andra i skolan, hemma eller i chatforum online. 
På så vis menar jag att ungdomarnas tal inte bara speglar en internaliserad 
struktur utan även aktörskap i bemärkelsen att gå utanför vissa förväntningar 
som råder i en viss kontext – något som blir tydligt i relation till aktörskap 
som motstånd och egenmakt inom den kritiska dimensionen av religionslitte-
racitet (se nästkommande avsnitt). Resonemanget visar hur aktörskap och 
struktur samspelar, snarare än att de utgör två disparata poler (Giddens, 1984, 
2017), samt att flera aspekter av aktörskap kan aktualiseras samtidigt.   

Resultaten visar också hur aktörskap inte uppstår i ett relationellt vakuum 
(Emirbayer & Mische, 1998). I Jens fall är det läraren i klassrumskontexten 
som fått honom att tänka på nya sätt och ifrågasätta förutfattade meningar. 
Enligt Noor, Torkel, Mina och Erik med flera är det samtal tillsammans med 
klasskompisar med annan bakgrund än den egna som bidrar till ett omprö-
vande av tidigare uppfattningar och värderingar – något som även detta av-
snitts inledande citat från intervjun med Erik exemplifierar. 
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7.3 Kritik och makt: Att utmana och göra motstånd 
Den kritiska dimensionen av religionslitteracitet handlar om att aktivt ifråga-
sätta den kunskap om religion som erbjuds eller uttrycks i samhället genom 
att ställa frågor som ”Vilken kunskap betraktas som värdefull? Vilka sociala 
och politiska perspektiv är framträdande? Vilka är marginaliserade och var-
för?” (Goldburg, 2010, s. 352; Moore, 2016, s. 32). 121 I kapitel 6 visar jag hur 
ungdomarnas tal präglas av ett starkt ifrågasättande av de framställningar av 
religion som förmedlas via både nyhetsmedier och i filmer och tv-serier. Men 
ungdomarna vänder sig inte bara mot förenklade framställningar av religion, 
utan även mot hur journalister med ett sekulärt ”utifrånperspektiv” skriver om 
religiösa frågor (se avsnitt 6.3.3). Kritik riktas även mot den kunskap om re-
ligion som förmedlades i högstadiets religionsundervisning, som enligt flera 
ungdomar handlade mer om fakta ”innanför boxen” än om erfarenhetsbaserad 
kunskap om hur religiösa individer och grupper lever sin religion i det samtida 
vardagslivet. Även den kunskap som ungdomarna får om religion via religiösa 
familjemedlemmar ifrågasätts och omförhandlas. Här riktas kritiken ofta mot 
att föräldrars och släktingars religion antingen är för ”strikt” eller för starkt 
präglad av patriarkala normer om exempelvis hur kvinnor ska se ut och bete 
sig (se avsnitt 6.4.5). Den aspekt av kritisk religionslitteracitet som mer spe-
cifikt handlar om att kritiskt granska och ifrågasätta hur sociala, politiska och 
kulturella förhållanden influerar religioners roll och synlighet i samhället 
(Goldburg, 2010) menar jag är tydlig i hur ungdomarna i denna studie talar 
om religion. I nästkommande avsnitt redogör jag för hur deras motstånd och 
kritik kan förstås som aspekter av aktörskap inom den kritiska dimensionen 
av religionslitteracitet.  

7.3.1 Aktörskap som motstånd 
Med stöd i Goldburg (2010) och (Green 2014) menar jag att kritisk religions-
litteracitet aktualiseras i ungdomarnas tal i form av motstånd. Motståndet rik-
tas mot förenklade framställningar av religion i film och nyhetsmedier, mot 
journalister och etablerade mediers brist på representation, mot dominerande 
sätt att tala om religion i det sekulariserade svenska samhället, men också mot 
upplevt patriarkala och ojämställda värderingar bland religiösa individer och 
grupper i ungdomarnas närhet (se avsnitt 6.4.5). Genom den uttryckta kritiken, 
oavsett om den riktas mot ett identifierat vi och dom-mönster i det sekulära 

                               
121 Goldburg (2010) använder även kritisk religionslitteracitet som ett sätt att i pedagogiska 
sammanhang synliggöra andra religiösa uttryck än de dominerande i en viss kultur eller kontext, 
som exempelvis minoritetsreligioner. I detta resonemang handlar ”att aktivt ifrågasätta den kun-
skap som erbjuds eller uttrycks i samhället” om vilken religion som har tolkningsföreträde 
(Goldburg, 2010, s. 353). Jag själv använder kritisk religionslitteracitet för att synliggöra de 
delar av materialet som ifrågasätter dominerande föreställningar om religion i det svenska ma-
joritetssamhället och i mindre lokala kontexter. 
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majoritetssamhället, eller mot patriarkala strukturer i egna lokala religiösa 
sammanhang, menar jag att motståndet också handlar om aktörskap i bemär-
kelsen förmåga att genom handling förändra (Giddens, 1984, 2017). Klaras 
(S1) återberättade erfarenhet om hur hon konfronterat sina kollegor med ett 
”Men vad menar ni?” i en diskussion om främlingsfientliga åsikter på jobbet 
visar både på ett utmanande av en dominerande föreställning, i detta fall om 
invandring. Även Noors (S2) reaktion ”Varför har inte DU på dig en muslimsk 
klädedräkt?” när muslimska killar på klubben anmärker på att hon och hennes 
kläder inte är ”tillräckligt mycket muslim” (se avsnitt 6.4.5) är ett exempel på 
hur aktörskap aktualiseras som motstånd och vilja/mod att förändra (Giddens 
& Sutton,, 2017, s. 23). Detsamma illustreras när Nadja (S3) i kommentartrå-
dar på Facebook står upp för sin religion islam eller när Anja (Y1) provoce-
rande ifrågasätter andras tendens att likställa judar med staten Israel ”Du sa 
just att du ville döda alla judar. Vill du döda mig också?” Exemplen visar hur 
ungdomarnas utmanande handlingar bör förstås som ett uttryck för aktörskap 
som motstånd mot dominerande normer om religion som råder i specifika so-
ciala situationer och kontexter. Exemplen av och med Klara, Anja, Noor och 
Nadja visar även hur ungdomarna beskriver hur de handlat annorlunda (Gid-
dens, 1984, 2017) i en viss situation eller kontext där den dominerande normen 
eller uppfattningen om religion skiljer sig från den egna.  

Att våga handla annorlunda bör alltså sättas i relation till vilka dominerande 
uppfattningar om religion som råder i en viss kontext. Jag menar att Sannas 
och Klaras utmanande av det dominerande sättet att tala om religion i FS1a 
(se avsnitt 6.3.2) är ett uttryck för aktörskap i sin klassiska bemärkelse, det 
vill säga att våga stå upp mot en rådande ordning där man själv tycker an-
norlunda. Exemplet är också taget från en situation där jag som forskare ob-
serverade interaktionen (och motståndet) på plats och inte fick det återberättat 
för mig.122 Aktörskap som motstånd kan även innebära att i lokala kontexter 
våga kritisera religion utan rädsla för att blir stämplad som ”för lite muslim” 
(Noor) eller för att man är en meningslös person med pessimistisk livssyn 
(Anja). Aktörskap som motstånd aktualiserades även i FS3 där ett religiöst sätt 
att tala om religion var dominerande, exempelvis när Tage och Anton, till 
skillnad från resten av gruppen, ifrågasatte barnmorskors rätt att vägra utföra 
abort på grund av religiösa skäl (FS3). I både exemplet om skolavslutningar i 
kyrkan (FS1a) och om samvetsfrihet i relation till att vägra utföra abort (FS3) 
var det tydligt att de båda sidorna tyckte olika och inte kom fram till någon 
konsensus i frågan. Det som är viktigt i sammanhanget är här att en alternativ 
åsikt som gick på tvärs mot den dominerande yttrades och försvarades. Samt 
att båda sidor i båda grupperna diskuterade utan att osämja uppstod.  

Enligt Goldburg (2010) och (Liberg, Folkesson & af Geijerstam, 2013, s. 
94) bör elever tränas i att kritiskt förhålla sig till hur ideologi ligger inbäddad 

                               
122 Situationen från FS1a innebär inte, som beskrivs genomgående, att den rådande normen i 
alla sammanhang i denna studie präglas av en sekularistisk syn på religion.  
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i kulturella uttryck, som till exempel läroböcker och olika typer av medietex-
ter. När ungdomarna dekonstruerar föreställningar om kristna i diskussionen 
om ÄNTLIGEN#tacofredag eller kritiserar nyhetsrapporteringens upplevda 
fokus på brott som begås av muslimer aktualiseras aktörskap som motstånd 
inom den kritiska dimensionen av religionslitteracitet. I studiens empiriska 
material bestående av intervjuer med gymnasieungdomar med olika etnisk och 
religiös bakgrund uttrycks alltså inte bara en medvetenhet om ”hur sociala, 
politiska och kulturella förhållanden influerar religioners roll och synlighet i 
samhället” (Goldburg, 2010, s. 351-353) – utan även en förmåga att kritiskt 
granska och ifrågasätta detsamma.  

Som beskrivs i avsnitt 6.4.1 leder en upplevd avsaknad av inifrånperspektiv 
och levda erfarenheter i etablerade medier till att ungdomarna vänder sig till 
sociala medier för information, identifikation och representation. Detta resul-
terar i att erfarenheter av religion ofta är kopplade till något de sett eller hört 
på exempelvis YouTube, Instagram, Twitter, i bloggar eller podcasts.123 I 
dessa kanaler återberättar ungdomarna att de ser eller hör inlägg där folk i 
högre utsträckning ”står upp för sin religion” eller utmanar de föreställningar 
som vanligtvis syns och hörs i etablerade nyhetsmedier och mainstream-film 
och tv-serier. Genom kanaler och förebilder i nämnda medier aktualiseras vi-
dare ett utmanande och kritiskt aktörskap som ungdomarna tar del och inspi-
reras av. I nästkommande avsnitt sätts den inspirerande och självstärkande 
aspekten av aktörskap i relation till hur profiler på sociala medier och karak-
tärer i tv-serier blir självstärkande (aktörskap som egenmakt). I relation till 
motstånd och vilja till förändring handlar andras aktörskap på sociala medier 
mer om att man ser hur exempelvis Black Lives Matter-rörelsen eller Skam i 
sig är uttryck för motstånd och förändring. På ett liknande sätt blir slutna grup-
per på Facebook platser där sociala praktiker skapas som möjliggör förmågan 
att genom motstånd handla annorlunda (Giddens, 1984). Det omvända gäller 
för hur ungdomarna talar om representation, identifikation och utrymme i eta-
blerade nyhetsmedier. Dessa utgör inte platser där aktörskap möjliggörs utan 
kontexter där förfrämligandet ökar och handlingsutrymmet begränsas.  

7.4 Aktörskap som egenmakt  
Jag tycker att Sana är bad-ass. Jag älskar henne! Hon står upp för det hon tror 
på, hon står upp för sina vänner, hon är inte rädd för att säga det hon tycker 
och tänker och…hon är inte rädd för att sätta nån på plats. (Seinab FY2) 

Som beskrivs i kapitel 4 använder jag mig av aktörskap som egenmakt för att 
peka på de delar av det empiriska materialet som handlar om att bli inspirerad 
och självstärkt av något eller någon (se avsnitt 6.4.2), eller om att ta makten 
                               
123 Nämnda sociala medier och medieplattformar uttrycktes av ungdomarna som vanligast.  
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över en specifik situation. Med stöd i tidigare feministisk forskning (Ahearn, 
2001; Avishai, 2008; Burke, 2012; Mahmood, 2012) menar jag att egenmakt 
(eng. empowerment) fångar en aspekt som inte ryms under den traditionella 
aktörsegenskapen motstånd.124 Däremot tangerar aktörskap som egenmakt 
samtliga dimensioner av religionslitteracitet och går i och ur ovan nämnda 
aspekter av aktörskap, vilket jag i detta avsnitt kommer att visa.  

Problematiseringen av aktörskap som lika med motstånd vänder sig mot 
synen på aktören (kvinnan) som ett offer (för patriarkala strukturer) 
(Mahmood, 2012). Jag menar att denna nyanserade förståelse för aktörskap 
blir viktig även för ungas aktörskap i relation till olika normerande och struk-
turerande uppfattningar om religion. I föregående avsnitt tog jag Nadjas åter-
berättade erfarenhet om hur hon ger sig in i debatter om islam på Facebook 
som exempel på aktörskap som motstånd. Här vill jag tillägga att denna typ 
av återberättade handlingar också bör förstås som egenmakt. De delar av 
materialet som handlar om hur ungdomarna ”står upp” för sin eller andras re-
ligiösa eller icke-religiösa livstolkning i kontexter, där den dominerande upp-
fattningen är annorlunda än ens egen, är ett uttryck för motstånd, engagemang 
och egenmakt. Handlingen (aktörskapet) illustrerar makten i att ta kontroll 
över en viss situation och hur denna makt stärker och ger kraft. I vissa situat-
ioner är det svårare att tolka ungdomarnas erfarenheter som antingen engage-
mang eller egenmakt. I avsnitt 6.2.2 återberättar Peter, som kallar sig kristen, 
hur han diskuterat religion med en kompis som kallar sig ateist och att ”Det 
var intressant och vi förstod varandras synpunkter”, och William hur han för 
bara några dagar sedan pratat om religion ”med en muslimsk kille” innan en 
fotbollsträning. Båda dessa utdrag visar hur aktörskap som engagemang aktu-
aliseras. Peter uttrycker ett intresse för att prata med någon som inte har 
samma livstolkning som han – och i Williams elevtext fanns inget som tydde 
på att samtalet om ”religion” skulle ha präglats av osämja eller ”tjafs”. Sam-
tidigt kan Peters, Williams och flera andra ungdomarnas återberättade erfa-
renheter om samtal med kompisar i skolan, kollegor på jobbet eller gruppmed-
lemmar i digitala och sociala forum i någon mån alltid förstås som aktörskap 
som egenmakt. Att ge sig in i samtal och diskussioner mot bakgrund av hur 
religion uppfattas och framställs i det svenska majoritetssamhället visar på 
både styrka och mod – inte minst för de ungdomar som själva kallar sig tro-
ende eller som är uttalade ateister i en religiöst präglad miljö. Men modet 
handlar i det här resonemanget inte om att i första hand göra motstånd. I stället 
menar jag att ett visst socialt sammanhang eller en viss förebild bidrar till ak-
törskap som egenmakt.  

                               
124 Som beskrivs i kapitel 4 är egenmakt min tolkning och översättning av det engelska ordet 
empowerment – ett begrepp som rymmer egenskaper som kraft, styrka och mod (jfr Askheim 
et al., 2007, s. 18). 
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Aktörskap som egenmakt blir särskilt tydligt när ungdomarna återberättar 
om möten med religion i sociala medier och populärkultur, framför allt i dis-
kussionerna om tv-serien Skam och karaktären Sana (se avsnitt 6.4.2). Fatimas 
uttalande om att Sana kan göra vad hon vill, har ”confidence”, och att Fatima 
ibland inspireras och identifierar sig med henne visar hur aktörskap som egen-
makt aktualiseras via en karaktär från en tv-serie. Även om Ayishas uttalande 
om att hon inte tror att ”en serie kan fixa det” (se avsnitt 6.4.2) blir det i inter-
vjuerna tydligt hur Sana, genom att ta makten och kontrollen över sin situation 
(se inledande citat av Seinab), av tjejerna uttrycks som självstärkande.  

Som tidigare nämnts, visar ungdomarna medvetenhet om hur samhället och 
olika normer påverkar hur man själv och andra agerar, liksom hur svårt det 
verkar vara att bryta ett visst strukturellt mönster, som exempelvis patriarkala 
strukturer. Ayishas (FS3) uppgivenhet inför Skam som samhällsförändrare 
står exempelvis mot Elins (FY1) hoppfulla ”Man får ju lite energi, ja men, nu 
jävlar!” om seriens potential. Där det senare kan ses som ett uttryck för aktör-
skap som egenmakt, illustrerar det förra snarare en upplevd frustration över att 
de omkringliggande strukturerna är svåra, för att inte säga omöjliga, att bryta. 
Den uppgivna hållningen inför att en negativ mediebild av islam är svår att 
ändra återkommer genomgående i intervjuerna med de ungdomar som benäm-
ner sig muslimer. Exempelvis när Mina beskriver hur hon blir ”trött” av att 
förklara sig gentemot fördomar om islam, eller när Noor berättar hur hon ”all-
tid varit den som ska förklara att alla muslimer är inte terrorister. Sånt där ska 
jag sitta och berätta hela tiden och…det är såhär…ibland, känner jag att det 
kanske inte är min kamp att ta varenda gång…”, illustrerar detta. När Stina 
säger att hon undviker att prata i större, offentliga sammanhang om den egna 
religionen för att det upplevs som känsligt eller pinsamt (Thurfjell, 2015; 
Zackariasson, 2014) eller när Torkel menar att ”man måste passa sig väldigt 
noga för vad man säger om man inte vill hamna i bråk” aktualiseras hur ak-
törskap som egenmakt begränsas även bland studiens icke-muslimska delta-
gare.  

I ovan förda resonemang blir det tydligt hur en begränsning av aktörskapet 
hänger ihop med funktionell religionslitteracitet, alltså hur möjligheten till 
fungerande samtal om religion begränsas av kontexten. Det visar, igen, hur de 
tre dimensionerna av religionslitteracitet är beroende av varandra och hur 
funktion, kulturell medvetenhet och kritik hjälper oss att få syn på både delarna 
och helheten. I avsnitt 7.1 förklarar jag hur den upplevda okunskapen om re-
ligiösa kännetecken och uttryck hämmar ett engagerat aktörskap. Här blir det 
tydligt hur uppgivenhet inför dominerande uppfattningar om religion begrän-
sar aktörskap som motstånd och egenmakt.  
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7.5 Sammanhangets betydelse: En fördjupad diskussion 
Oavsett om ungdomarnas återberättade erfarenheter innefattar samtal om re-
ligion i olika sociala sammanhang, eller om hur deras kompisgrupper ser olika 
ut, så går de alla på skolor präglade av kulturell, etnisk och religiös mångfald.  
Även Sverige som land präglas av kulturell, etnisk och religiös mångfald och 
den svenska skolan vilar på en värdegrund som innefattar respekt och tolerans 
för olika sätt att tänka och tro, samt för alla människors lika värde (Skolverket, 
2011a). 

Samtidigt lever och bor de i det som kommit att beskrivas som ett av värl-
dens mest sekulariserade länder, där autonomi, frihet och modernitet värderas 
högt (World Values Survey, 2020). Som beskrivits tidigare, är avhandlingens 
grundhållning att vare sig religion, religionslitteracitet eller kunskap uppstår i 
ett vakuum. Platsen och det sociala sammanhanget spelar alltid roll för förstå-
elsen för ett visst fenomen. Hos ungdomarna i studien finns en medvetenhet 
om, och även kritik mot, hur religion framställs och kommuniceras, i såväl 
medier som i det omkringliggande svenska samhället. Utifrån en konstrukt-
ionistisk och sociokulturell förståelse av litteracitet tolkar jag medvetenheten 
och kritiken som en konsekvens av den kontext, och de sociala sammanhang 
som ungdomarna är en del av. Samtidigt tar de direkta samtal och återberät-
tade erfarenheterna i studien sin utgångspunkt i olika kontexter med olika lo-
kala normer och värderingar. I detta avsnitt presenteras därför en diskussion 
kring hur religionslitteracitet som aktörskap bland studiens ungdomar på olika 
sätt kan förstås mot bakgrund av kontexterna skola, sociala medier, hemmet 
och tillsammans med vänner.  

Som tidigare beskrivits kan en förmåga att kritiskt granska kulturella, soci-
ala eller institutionella uppfattningar om religion kopplas till var i samhället 
man befinner sig och till vilka normer, värderingar eller uppfattningar som 
dominerar i just den kontexten och situationen. För att kunna analysera den 
med(ie)vetenhet, kritik och vilja att göra annorlunda som uttrycks i ungdo-
marnas tal, behöver kontexterna förstås som strukturer på olika samhällsni-
våer. Som beskrivs i kapitel 2 och 3 visar analys av mediematerial hur en vill-
korad tolerans gentemot religiös mångfald, särskilt islam, präglat (Axner, 
2013), och fortfarande präglar hur religion framställs i nyhetsmedier 
(Lövheim, 2019) samt hur dominerande strukturella uppfattningar mot relig-
ion (islam) reproduceras i medier (Furseth & Repstad, 2005). Även i public 
servicekanaler reproduceras bilden av islam som något kopplad till konflikt 
och terrorism, trots att ambitionen ofta är den motsatta (Lövheim & Jensdotter, 
2018, s. 150). Ungdomarnas tal präglas av en medvetenhet om och kritik mot 
just detta. På så vis kan med(ie)vetenheten och kritiken hos ungdomarna tol-
kas som ett uttryck för ett utmanande aktörskap (Giddens, 1984), snarare än 
som ett upprätthållande av en dominerande struktur – i det här fallet negativa 
framställningar av islam i nyhetsmedier.  
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7.5.1 Aktörskap i sociala skolkontexter 
Enligt ungdomarna stöter de oftast på upplevt förenklade bilder av religion i 
nyhetsmedier och mainstream-filmer och i sekularistiska förhållningssätt hos 
äldre personer i och utanför familjen. Referenserna till ett vi och dom-narrativ 
i film och tv-serier, eller till hur äldre i deras närhet pratar om religion, är, som 
tidigare nämnts, exempel på hur aktörskap på individnivå och religion på 
strukturell nivå aktualiseras av en viss grupp unga i ett visst socialt samman-
hang. Men är alla ungdomar i studien en del av samma sammanhang?  

De går på olika skolor i olika kommuner. Skolorna, liksom de olika grupp-
sammansättningarna ser naturligtvis olika ut beroende på vilken skola och på 
vilka individer som deltar i fokusgrupperna eller i kompisgänget man refererar 
till. Samtidigt kan medvetenheten och motståndet förklaras med att de ungdo-
mar och skolor som deltar i studien är präglade av mer etnisk, kulturell och 
religiös mångfald (se tabell, kapitel 4) än genomsnittet. I den meningen delar 
den här studiens ungdomar en viss kulturell kontext. Hur den specifika skol-
kontexten påverkar det egna förhållningssättet till religion eller till hur okej 
eller inte det är att prata om religion, artikuleras dessutom av ungdomarna 
själva, vilket blir tydligt i följande utdrag från den enskilda intervjun med 
Mina:  

Anna: Hur är det i er klass, är det ett respektfullt klimat? 
Mina: Ja, absolut. Väldigt respektfullt. Inga fördomar eller så. 
Anna: Vad beror det på då? 
Mina: Jag tror kanske…för att majoriteten av de i min klass bor i såna här 
områden och så. Många bor i xxxx, xxxx, xxxx…där det är jätteblandat. Man 
har kristna vänner, muslimska vänner, buddhistiska vänner, det är blandat, 
väldigt blandat. Då får man en trygghet…i det. Man lär sig mycket. 
Anna: Men det finns också elever som är icke-troende? 
Mina: Ja, precis och…det är väldigt öppet… vi kan diskutera mellan icke-
troende och de som tror på en religion och…det kan hända att de har kom-
mentarer om…som säger helt emot det som de religiösa säger, men det är 
ändå såhär…man får tro på vad man vill (ler) det är…det gör inte mig så 
mycket att folk tror olika. 

Utdraget speglar den återkommande hållningen (på alla tre skolor, men fram-
för allt på skola 2 och 3) att den religiösa och etniska mångfalden på skolorna 
möjliggör samtal om religion – något som även kommer fram i FS2 när ung-
domarna talar om att woke blivit norm på deras skola och om skillnaden i sättet 
att tala om religion på gymnasiet jämfört med på högstadiet (se avsnitt 6.4.6). 
På samtliga skolor uttrycker ungdomarna att möten med klasskompisar från 
olika bakgrund bidragit med nya perspektiv och utmanat deras förförståelse 
om religion.  

Tidigare nämnda diskussioner om skolavslutningar i kyrkan (6.3.2) och om 
samvetsfrihet hos barnmorskor (7.3.1) är exempel på hur lokala normer och 
värderingar utmanas i fokusgrupperna – och på hur ungdomarna i olika sociala 
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sammanhang sagt ifrån och handlat annorlunda än det som i just den kontexten 
varit det förväntade. Samtidigt visar resultatet också hur ungdomarna ofta väl-
jer att inte agera, säga vad de tycker eller kritisera något de anser är fel i grup-
per där en viss uppfattning om religion är stark, exempelvis i offentliga grup-
per på Facebook (6.4.4) eller i klassrummet på högstadiet (6.4.6).   

7.5.2 Aktörskap i sociala mediekontexter 
Liksom i tidigare studier (Bobkowski, 2014; Lövheim, 2004; 2011; Sjöborg, 
2006), visar avhandlingens resultat hur internet och sociala medier för ungdo-
marna fungerar som resurser för informellt lärande om religion. Några berättar 
om hur de aktivt söker upp eller ser till att regelbundet få information om re-
ligion som exempelvis bibelcitat på mobilen varje morgon eller uppdateringar 
från olika Instagramkonton/appar. Andra hur de råkat stöta på frågor om re-
ligion och tro på Instagram eller YouTube av en händelse. De sociala medi-
erna skapar inte religionslitteracitet per se. Däremot blir plattformarna sociala 
praktiker där olika aspekter av aktörskap möjliggörs. Anjas berättelse om hur 
hon via @makthavarna lärt sig om hur det är att leva som ung muslimsk 
kvinna i Sverige i dag, Seinabs uttalande om att karaktären Sana i tv-serien 
Skam lärt henne ”mer om islam än någon annan faktiskt” och Noors minnen 
från tecknade barnprogram om Josef, är alla exempel på hur ungdomarna stö-
ter på och lär sig om frågor som rör religion i populärkulturella kontexter. 
Erfarenheterna visar hur sociala medier och populärkultur bidrar till att nyan-
sera och tillhandahålla den typ av levd religion och inifrånperspektiv som ung-
domarna saknar i andra sammanhang som traditionellt kopplats till lärande om 
religion (Lövheim, 2012a; Gee, 2018).  

I avsnitt 6.4.1 beskriver jag hur ungdomarna beskriver hur sociala medier 
och populärkultur erbjuder andra perspektiv och berättelser än de negativa 
framställningar av islam som upplevs dominera utrymmet i nyhetsmedier och 
mainstream-film och serier. Möten med och samtal om religion på sociala me-
dier beskrivs i relation till detta som både meningsfullt och lättillgängligt (jfr 
Sveningsson, 2015), till skillnad från när man stöter på religion i etablerade 
medier. Samtidigt som sociala medier kan förstås som en plats som begränsar 
aktörskap (se avsnitt 6.4.4) så utgör de alltså också sociala praktiker där kun-
skap inhämtas, och identifikation och kommunikation möjliggörs. Minas ut-
talande under avsnitt 6.4.1 om YouTube som en kanal där ”man lär känna 
varandra, man lär sig mycket (om islam) och… man ser olika människor man 
inte hade sett i de gamla medierna” illustrerar detta.  

Liksom tidigare forskning uppmärksammat (Calhoun, s.137; Hansen, 
2017, s. 63) visar resultatet hur de ungdomar som inte känner sig represente-
rade i majoritetssamhället uttrycker att de använder sociala medier för att 
kommunicera, dela och göra motstånd mot sådant de inte upplever att de kan 
i mer etablerade, traditionella kanaler eller kontexter. Även för denna studies 
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ungdomar utgör digitala medier viktiga sociala praktiker där aktörskap möj-
liggörs, och där de upplever att de kan hämta information om religion och 
livsfrågor som är relevanta för just deras verkligheter och intressen (Lunstad 
& Fjortoft, 2020). Sociala medier utgör alternativa kunskapsvägar för alla 
ungdomar i studien som uttrycker hur de tar del av och intresserar sig för frå-
gor som rör religion – inte bara för de som kallar sig troende, muslimer eller 
kristna. 

7.5.3 Aktörskap i familjen 
Resultatet i kapitel 6 visar hur samtal och diskussioner om religion hemma 
uttrycks som vanligt bland ungdomarna (se exempelvis avsnitt 6.2.3). Dis-
kussioner vid köksbordet med föräldrar som tycker olika (Lukas), resonemang 
med mamma om hadither (Mina) eller existentiella samtal (Viktor), visar hur 
aktörskap som engagemang inom den funktionella dimensionen av religions-
litteracitet även aktualiseras i ungdomarnas hemmiljöer. Genom samtalen om 
religion med föräldrar och andra familjemedlemmar blir hemmet, liksom so-
ciala medier, en social praktik som möjliggör aktörskap och lärande om relig-
ion. Hemma hos Erik och Lukas är synen på religion präglad av ett negativt 
förhållningssätt, medan religion hos Mina, Stina och Noor utgör ett självklart 
inslag i vardagen och en källa till trygghet och gemenskap. Att bakgrundsför-
hållanden påverkar ens inställning till religion har även tidigare studier visat 
(Bertram-Troost et al., 2008b; Jarnkvist & Klingenberg, 2019). Det som är 
annorlunda i min studies resultat är hur ungdomar från hem där synen på re-
ligion ser väldigt olika ut uttrycker ett liknande intresse för möten med, och 
samtal om, religion och tro som de ungdomar som kommer från en religiös 
bakgrund. Jag återkommer till denna spänning i kapitel 8. I avsnitt 6.2 visar 
jag hur mamma eller någon mor- eller farförälder i ungdomarnas beskriv-
ningar utgör en slags motbild till de förenklade framställningarna i exempelvis 
nyhetsmedier. På ett liknande sätt som i slutna grupper på sociala medier, ut-
gör här familjen och hemmet en social praktik där aktörskap möjliggörs. Re-
sultaten visar alltså hur familjen fortfarande utgör en viktig kontext för relig-
ionslitteracitet. Dels genom att hemmet möjliggör samtal om sådant som i 
andra kontexter upplevs som svårt, känsligt eller stigmatiserande (funktionell 
religionslitteracitet), dels genom att ungdomarna utmanar och kritiserar de 
normer och strukturer som råder i den egna familjen (kritisk religionslittera-
citet). Att reflektera kring hur ens föräldrar inte har med sig samma förståelse 
för religion som en själv, med hänvisning till att den äldre generationen inte i 
lika hög utsträckning exponeras för pluralism och olika sätt att tänka och tro, 
visar också hur medvetenhet och reflektion aktualiseras (kulturell religionslit-
teracitet) som aktörskap hemma, tillsammans med familjen. 
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7.6 Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag med hjälp av funktionell, kulturell och kritisk relig-
ionslitteracitet visat hur olika aspekter av aktörskap aktualiseras i ungdomar-
nas tal. Såväl Moore (2014, 2016) som Street (1994) återkommer till kritiskt 
tänkande, självmedvetenhet och aktivitet i sitt sätt att diskutera kritisk littera-
citet och Lundquist beskriver medvetenhet och handlingsförmåga som typiska 
aktörsegenskaper (Lundquist, 1984, s. 5). Jag har i ovanstående analys visat 
hur dessa egenskaper aktualiseras i ungdomarnas tal samt hur de kan tolkas 
och förstås som uttryck för aktörskap. Resultatet i kapitel 6 visar hur umgänge 
med klasskompisar, prat med arbetskamrater, diskussioner i digitala medier 
och samtal hemma utgör olika sociala sammanhang där ungdomarna stöter på 
frågor som rör religion. Analysen i kapitel 7 förklarar hur de olika vardags-
miljöerna kan förstås som sociala praktiker som möjliggör och begränsar lit-
teracitet som aktörskap när det kommer till kommunikation och information 
om religion.  

I analysen av ungdomarnas tal blir det tydligt hur de olika dimensionerna 
av religionslitteracitet överlappar och går i och ur varandra, vilket speglar en 
holistisk och icke-hierarkisk förståelse av begreppet (Street, 1995; Green, 
2014; Goldburg, 2004). Analysen visar vidare hur aktörskap och struktur bör 
förstås som två sidor av samma mynt. Beroende på vilket perspektiv som an-
läggs kan exempelvis den självkritiska och reflexiva hållningen bland ungdo-
marna förstås antingen som aktörskap, eller som struktur. När ungdomarna i 
olika situationer och kontexter protesterar mot lokala normer och strukturer 
aktualiseras makt i bemärkelsen att ha förmågan att förändra och handla an-
norlunda (Giddens, 1984, 2017). Engagemang, medvetenhet, motstånd och 
egenmakt blir därmed centrala aktörsegenskaper inom de tre dimensionerna 
av religionslitteracitet, vilket aktualiseras i ungdomarnas tal. Det viktiga är 
inte huruvida det ungdomarna ger uttryck för är aktörskap eller struktur, utan 
hur olika aspekter av aktörskap hjälper till att nyansera förståelsen för hur be-
greppsparet aktörskap – struktur aktualiseras i denna studies empiriska 
material. Här har Greens och Goldburgs tre dimensioner av litteracitet (Green, 
2014: Goldburg, 2004) samt olika aspekter av aktörskap (Burke, 2012; 
Emirbayer & Mische, 1998) varit behjälpliga. Med stöd i Burkes (2012) och 
Mahmoods (2005) problematisering av aktörskap, menar jag att aktörskap i 
min studie förstås bör som mer än motstånd mot en dominerande maktstruktur 
vilket även inkluderar aspekter som egenmakt och självreflektion. Jag menar 
också att den uttryckta ambivalensen (se avsnitt 6.2) inför att prata om religion 
på grund av upplevd okunskap, uppfattningen att religion är ett känsligt ämne 
eller av tveksamhet inför vad religion egentligen är och betyder, visar på kom-
plexiteten i hur ungdomarna i denna studie förstår och förhåller sig till relig-
ion.  

   Green (2014) kopplar i sin litteracitetsmodell samman funktionell (eng. 
operational), kulturell och kritisk litteracitet med språk, mening och makt. Jag 
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har i ovanstående analys visat hur dessa tre aspekter på olika sätt aktualiseras 
i ungdomarnas tal. Ofta uttrycks en avsaknad av ”ord och begrepp” (jfr Davie, 
2013) och en önskan om att lära sig mer för att underlätta kommunikationen. 
Trots avsaknaden av ord och begrepp, eller ”faktakunskaper” visar ungdo-
marna emellertid i både text och tal hur de ger sig in i samtal om olika aspekter 
av religion. Jag menar därmed att ungdomarna i flera avseenden har tillgång 
till ett fungerande språk som möjliggör kommunikation om den levda religion 
som de möter i sitt vardagsliv.  

Analysen visar vidare hur med(ie)vetenhet teoretiskt kan förstås som relig-
ions- och medielitteracitet, inom vilken både kulturell och kritisk religionslit-
teracitet ingår (se vidare avsnitt 9.1.1). 

Sammanfattningsvis har jag i detta kapitel visat hur aktörskap i olika kon-
texter och sociala sammanhang behöver förstås som en viktig del av religions-
litteracitet och att aktörskap kan se olika ut. Detta bekräftar min förståelse för 
hur religionslitteracitet skapas i relation mellan specifika händelser och de so-
ciala relationer och kulturella värderingar som utgör ramar för denna. Även 
om religion också uttrycks som ett känsligt ämne att prata om så är ett tydligt 
tema att ungdomarna i studien många gånger utmanar och bryter mot socialt 
situerade normer i en viss kontext och att de därmed även tar makten över 
situationer och sammanhang.  

I nästkommande kapitel diskuterar jag hur studiens resultat och analys kan 
förstås i relation till tidigare studier om unga och religion, samt vilka didak-
tiska implikationer resultaten har för ämnet religionskunskap. Jag kommer 
även att diskutera hur olika aspekter av aktörskap och dimensioner av relig-
ionslitteracitet kan förstås mot bakgrund av religiös förändring, synlighet och 
komplexitet på individnivå – alltså i relation till de omkringliggande samhälls-
förändringar som denna studie tar avstamp ifrån. 
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8. Religionssociologiska och didaktiska 
implikationer  

Intresset för hur unga i dag kommer i kontakt med frågor som rör religion 
utgör den här avhandlingens utgångspunkt. Mer specifikt har intresset riktats 
mot gymnasieungdomar som går i skolor präglade av religiös, kulturell och 
etnisk mångfald.  

Studiens syfte har varit att med hjälp av begreppen aktörskap och relig-
ionslitteracitet fördjupa förståelsen för hur ett antal gymnasieungdomar talar 
om sina erfarenheter av religion i medier och övriga sociala sammanhang, 
samt att diskutera vilka didaktiska implikationer detta har för undervisning i 
ämnet religionskunskap. Det första delsyftet besvarades med hjälp av följande 
tre forskningsfrågor: 

 
1. Hur talar ungdomarna om erfarenheter av religion i medier, skola 

och övriga sociala sammanhang?  
2. Hur kan begreppet religionslitteracitet synliggöra hur aspekter av ak-

törskap aktualiseras i ungdomarnas tal om religion? 
3. Hur möjliggörs eller begränsas aktörskapet av de olika sociala sam-

manhang och kulturella värderingar som aktualiseras i ungdomarnas 
tal om religion? 

Resultaten från den tematiska analysen som presenteras i kapitel 6 visar hur 
engagemang och ambivalens, med(ie)vetenhet125 och motstånd präglar ungdo-
marnas tal om och erfarenheter av religion i medier, skola och tillsammans 
med vänner och familj. Utifrån resultaten går det att konstatera att ungdo-
marna konstruerar sin förståelse för religion på olika sätt, samt att de olika 
sociala sammanhangen förknippas med både möjligheter och utmaningar vad 
gäller att ta del av information och kommunikation om frågor som rör religion.  

I kapitel 7 visar jag hur med(ie)vetenheten och motståndet kan förstås som 
olika aspekter av aktörskap inom dimensionerna funktionell, kulturell och kri-
tisk religionslitteracitet. Ambivalensen kan förklaras av en upplevd känsla av 
att säga fel saker på grund av inte kunna tillräckligt mycket om religion, en 

                               
125 För en beskrivning av hur begreppet med(ie)vetenhet används i studiens olika delar, se av-
snitt 4.2.2.  
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tveksamhet inför vad religion är och betyder, samt uppfattningen av att relig-
ion är ett känsligt ämne att diskutera – vilket påverkar det engagerade aktör-
skapet. I kapitel 7 visar jag vidare hur omkringliggande kulturella värden som 
autonomi och valfrihet, kritik och tolerans, avspeglas i ungdomarnas tal, och 
hur detta kan förstås som både internaliserade strukturer och som aktörskap i 
form av engagemang, medvetenhet, motstånd och egenmakt.  

I det här kapitlet diskuterar jag studiens resultat och analys i relation till 
tidigare studier om unga och religion. Fokus ligger på hur den tidigare relig-
ionssociologiska och religionsdidaktiska forskningen tolkat hur kulturella vär-
deringar och specifika sociala sammanhang spelar roll för ungas förståelse för 
och förhållningssätt till religion. Därefter går jag tillbaka till studiens tredje 
delsyfte: att diskutera vilka didaktiska implikationer studiens resultat och ana-
lys har för undervisning i ämnet religionskunskap. Diskussionen förs mot bak-
grund av tidigare religionsdidaktiska studier, men även i relation till religions-
ämnets mål och skolans övergripande uppdrag. I det här avsnittet diskuteras 
också hur religionslitteracitet som aktörskap kan förstås didaktiskt.  

8.1 Autonomi, kritik och tolerans: En avstämning 

8.1.1 Kulturell och kritisk medvetenhet  
Tidigare svenska och nordiska studier har uppmärksammat hur omkringlig-
gande samhälleliga och kulturella uppfattningar om religion återspeglas i 
ungas tal om religion (Karlsson, 2015; Kittelmann Flensner, 2015; Sjöborg, 
2015; von Brömssen, 2003; von der Lippe, 2011b). I flera av studierna fram-
kommer hur religion konstrueras som någonting främmande hos dom reli-
giösa andra (Abdel-Fadil & Liebmann, 2018; Sjöborg, 2015) eller som en 
”tystad” kategori (von Brömssen, 2012).  

Tendensen att tala om eller förhålla sig till islam som något främmande i 
relation till svensk kultur och svenska värden (Hagevi, 2017, s. 289; 
Kittelmann Flensner, 2015) återkommer även i min studie (se exempelvis 
6.3.2 och 6.4.3) men förvånansvärt sällan. I stället präglas ungdomarnas tal, 
som beskrivits i kapitel 7, av en kulturell och kritisk medvetenhet om hur re-
ligion uppfattas i det svenska sekulära majoritetssamhället. Förhållningssättet 
aktualiseras även när ungdomarna diskuterar negativa framställningar av re-
ligion i nyhetsmedier och mainstream film och tv-serier. Där tidigare studier 
visat hur negativa mediebilder av religion reproduceras i ungas tal och förhåll-
ningssätt till religion (von der Lippe, 2011b), visar denna studie hur medie-
framställningar av religion både dekonstrueras och ifrågasätts. Exempelvis ge-
nom att ungdomarna kritiskt reflekterar kring nyhetsmediers (Axner, 2015) 
och film och tv-seriers tendens att framställa islam som ett annorlunda, främ-
mande dom, för ökad dramaturgisk effekt (Shaheen, 2012). Eller genom att 
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vända sig mot hur kristendom och kristna i populärkultur ofta framställs som 
konstigt, strikt eller föråldrat (jfr Thurfjell, 2015). Att konstruera religion som 
något enbart negativt kopplat till konflikt eller vi och dom är bland denna stu-
dies deltagare ovanligt, vilket går i linje med vissa tidigare intervjustudier 
(Jahnke, 2021, s, 165) men skiljer sig från andra (jfr Kittelmann Flensner, 
2015) där en mer religionskritisk och sekularistisk konstruktion uppmärksam-
mats.126 

Användningen av begrepp som eurocentrisk, vi och dom och sekulär i dis-
kussioner om hur religiösa individer och grupper framställs i film, pekar mot 
att flera av ungdomarna har internaliserat ett tolerant förhållningssätt från di-
gitala medier med ett politiskt inriktat rättviseengagemang där denna typ av 
begrepp förekommer och används (jfr Lindgren, 2017, s. 183).127 Oavsett om 
ungdomarnas tal och förhållningssätt är uttryck för aktörskap i bemärkelsen 
”att handla annorlunda” eller för en internaliserad struktur blir resultatet in-
tressant. Påståendet grundar jag i att ungdomarna inte endast ger uttryck för 
att ständigt behöva förhålla sig till ”negativa mediabilder” av exempelvis 
islam (jfr Kittelmann Flensner, 2015, s. 17; Toft, 2018) utan att de även kon-
sumerar och möter andra bilder och framställningar. De visar även ett med-
vetet och kritiskt aktörskap i sina reflekterar kring strukturella framställningar 
och mönster i mediebilder av religion. Även om tendensen uppmärksammats 
i tidigare studier (jfr Holmqvist Lidh, 2018, s. 93; Toft, 2018, s. 268) menar 
jag att denna studie på ett nytt sätt visar hur ungas kritik mot negativa fram-
ställningar av religion är både komplex och sofistikerad (jfr Buckingham, 
2000, s. 203). 

Även om det finns variationer i materialet är öppenhet och respekt för olika 
sätt att vara, tycka och tro ett framträdande tema i resultatet. Noors uttalande 
om att ”normen är ju typ att vara woke!” speglar, förutom de specifika sociala 
och digitala sammanhangens betydelse, hur övergripande kulturella värde-
ringar om jämställdhet, kritiskt tänkande och tolerans (Larsson, 2010, s. 74) 
influerar hur studiens ungdomar uttalar sig om religion och religiös mångfald. 
Det är också utifrån argument baserade på respekt och tolerans som majorite-
ten av ungdomarna vänder sig emot ett sekularistiskt förhållningssätt mot re-
ligion (se exempelvis avsnitt 6.3.1 och 6.3.2). Att skolorna präglas av kultu-
rell, religiös och etnisk mångfald påverkar sannolikt också hur religion, bland 
de här ungdomarna, inte förstås som något marginaliserat, främmande eller 
negativt (jfr Jahnke, 2021; von Brömssen, 2012) och skulle kunna förklara den 

                               
126 Nämnda studier skiljer sig visserligen åt genom att den ena (Jahnke, 2021) använder sig av 
intervju som metod och den andra (Kittelmann Flensner, 2015) baseras på observationer av tal 
om religion i religionsundervisningen. Metodologiskt är detta intressant (Se vidare avsnitt 9.2). 
127 Sättet att använda sig av denna typ av begrepp och visa förtrogenhet med att diskutera ex-
empelvis medier förenklade framställningar av religion kan också förklaras med att ungdo-
marna internaliserat detta sätt att tala om och reflektera från skolans undervisning i religions-
kunskap, vilket jag återkommer till i avsnitt 8.3.1. 
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interkulturella kompetens (Löfstedt, 2018) och kulturella och kritiska relig-
ionslitteracitet som aktualiseras i deras tal (jfr Zackariasson, 2014). 

Ungdomarnas sätt att utmana varandra och ställa öppna frågor i fokusgrup-
perna, liksom deras ofta ganska avancerade resonemang i de enskilda inter-
vjuerna, visar vidare hur tolerans inte bara framstår som något teoretisk, utan 
även som något praktiskt och medvetet (jfr Jahnke, 2021; Risenfors, 2011). 
På ett liknande sätt som i Margareta Forsbergs studie om unga tjejers syn på 
sexualitet, framstår tolerans i min studie som en slags ”överordnande princip” 
(Forsberg, 2005, s. 290). Där Forsberg ser konsekvensen av den överordnade 
toleransen som en förstärkning av de rörelser som verkar för ett mer tillåtande 
mönster för sexuella relationer som redan sker i samhället, ser jag i min studie 
ungdomarnas uttryck för religiös tolerans som ett resultat av de pluralistiska 
och mångkulturella skol- och mediekontexter de vistas i. På ett strukturellt 
plan återspeglas värden om tolerans, reflexivitet och öppenhet inför olika sätt 
att tänka och tro den svenska skolans övergripande uppdrag och värdegrund, 
liksom i delar av det centrala innehållet för religionskunskap på gymnasiet 
(Skolverket, 2011a, b), vilket jag återkommer till i avsnitt 8.3. 

I relation till tidigare forskning om ungas värderingar och attityder till re-
ligion menar jag vidare att min studies resultat går i linje med svenska under-
sökningar, där rasism och nationalism visar sig vara mindre vanligt bland 
yngre än bland äldre (MUCF, 2019). Resultatet bekräftar även de kvantitativa 
studier från andra länder som pekar på hur unga är mindre religionskritiska än 
vuxna (Høeg, 2017, s. 21), förhåller sig positiva till religion (Knauth, 2008) 
och uttrycker en önskan om mer acceptans vad gäller pluralism och mångfald 
(Day, 2011, s. 95; Otterbeck & Hallin, 2010).  

Resultatet visar även hur de ungdomar som inte benämner sig som troende 
eller tillhörande en religiös tradition, ger uttryck för att delta i och intressera 
sig för ämnen kopplade till en religion och tro, vilket delvis framkommit i 
tidigare studier (Clark, 2003; Lövheim, 2004; Sjöborg, 2006). De ”neutrala” 
och ”ointresserade” (Jarnkvist & Klingenberg, 2019) bland deltagarna verkar 
alltså inte bara vara vana vid att möta frågor som handlar om religion genom 
exempelvis sina troende klasskamrater. De verkar även engagerade i att dis-
kutera dessa frågor tillsammans med andra, både i sociala medier och andra 
sammanhang.128  Kanske är de inte så ointresserade som vi, eller de själva, 
tror? 

Med stöd i resultatet menar jag att unga som kallar sig ateister i Sverige i 
dag inte per definition bör betraktas som fientligt inställda till, eller mer okun-
niga än andra, om religion. Ungdomarna som i studien kallar sig ateister ut-
trycker visserligen kritik mot vissa aspekter av religion, men samtidigt präglas 
deras tal också av med(ie)vetenhet och medvetenhet om hur religion framställs 
och kommuniceras i ett sekulärt samhälle (se exempelvis avsnitt 7.2.1). Det 

                               
128 För en förklaring av kategorierna i denna studie (Unga och religion, 2014), se avsnitt 3.2. 
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blir också tydligt hur en kritisk hållning gentemot religioners inflytande i po-
litik, samhälle och offentlighet kan framföras av ungdomar oberoende av re-
ligiös bakgrund (se avsnitt 6.4.3). Framför allt kommer kritik mot religion i 
denna studie till uttryck i diskussioner om demokrati, jämställdhet och frågor 
som rör hbtqi (se exempelvis avsnitt 6.4.5). Här menar jag att det ungdomarna 
ger uttryck för bör förstås som en konstruktiv religionskritik, snarare än en 
sekularistisk (jfr Löfstedt & Sjöborg, 2020). Den konstruktiva religionskriti-
ken delas både av de som benämner sig som troende med egna erfarenheter 
av anti-demokratiska inslag av religion på samhällsnivå och av de som kallar 
sig icke-troende eller ateister med intresse för religion, politik och samhälls-
frågor. 

Medvetenheten om den egna sårbarheten och påverkbarheten inför möten 
med religion i medier aktualiserar också en kritisk och kulturell medvetenhet. 
Samtidigt som ungdomarna ofta beskriver sig själva som mer källkritiska än 
sina föräldrar uttrycker de en medvetenhet om hur unga också har svårt att 
agera ”korrekt” på nätet, om än på ett annorlunda sätt (se avsnitt 6.3.4). Re-
sultatet är intressant i relation till tidigare studier som visat att unga, trots sin 
(i jämförelse med äldre) goda internetkompetens, tenderar att överskatta sin 
egen förmåga när det kommer till källkritiskt tänkande (Clark & Marchi, 2017, 
s. 103, 198; Nygren & Guath, 2019). Samtidigt stödjer studiens resultat tidi-
gare forskning som på olika sätt visat att dagens unga har lättare att navigera 
i det nya medielandskapet än äldre (Hoeg, 2017, s. 14; Robinsson, 2014), re-
flekterar nyanserat kring sociala mediers trovärdighet (Broberg & Wrammert, 
2020) och ger uttryck för en medvetenhet om hur sociala medier riskerar att 
bidra till partiska och ibland falska bilder av vad som händer i samhället (Sve-
ningsson, 2015, s.1).129 

 Även om ungdomarna beskriver hur sociala medier fungerar som en resurs 
så är den uttryckta hållningen att det är till de etablerade medierna man vänder 
sig om man vill kolla källan ett tydligt mönster i materialet. Denna källtillit 
(Sundin & Haider 2019) går i linje med tidigare forskning om ungas nyhets-
användning- och konsumtion (Clark & Marchi, 2017; Nygren et al., 2019; 
Sveningsson, 2015).   

8.1.2 Autonomi och valfrihet  
Parallellt med en uttryckt medvetenhet om hur samhället påverkar och ”styr” 
det egna jaget (se avsnitt 6.3.4 och 7.2) visar resultatet också hur tendensen 
att framställa sig som fri från påverkan är ett starkt tema. Den individuella 
valfriheten är central hos ungdomarna, vilket stämmer överens med tidigare 
intervjustudier med unga (Ambjörnsson, 2004, s. 288 ff.; Jahnke, 2021, s. 114; 

                               
129 Samtidigt bör resultatet sättas i relation till det metodologiskt problematiska med att utvär-
dera ungas mediekritiska förmåga i en intervjustudie (jfr Buckingham, 2000, s. 212 samt avsnitt 
9.2). 
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Karlsson Minganti, 2014, s. 95). Resultaten speglar inte bara tidigare forsk-
ning utan även hur värden som autonomi och valfrihet kännetecknar det sam-
tida svenska samhället (se avsnitt 2.1). Även om betoningen på individuell 
valfrihet och självständighet uttrycks oberoende av religiös bakgrund så är den 
extra stark hos de kristna och muslimska ungdomarna. Jag tolkar det, i likhet 
med tidigare studier (Karlsson Minganti, 2014, s. 93) som att det blir viktigare 
för exempelvis muslimska tjejer i sjal att hävda sitt eget oberoende då den 
allmänna föreställningen eller stigmat, kopplat till den muslimska kvinnan är 
ofrihet och beroende. Betoningen på frivillighet och autonomi blir strategier 
som hjälper till att bevisa att man är en del av ett sekulärt majoritetssamhälle. 
Detta görs genom att ta avstånd från det som förknippas med ovan nämnda 
religiösa dom, antingen i form av islam som kopplat till auktoritet och ofrihet 
(Otterbeck & Hallin, 2010; Plank & Enstedt, 2018; Sjöborg, 2012, 2015; von 
der Lippe, 2011b), eller till kristendom som kopplat till något konstigt, strikt 
eller tråkigt (Holmqvist Lidh, 2016; Zackariasson, 2014).  

I föreliggande avhandling handlar valfrihet också om att markera sin egen 
identitet och frihet gentemot upplevt förlegade strukturer och förhållningssätt, 
inom exempelvis den egna familjen eller religiösa traditionen. När Dario (S1) 
i sin elevtext skriver att ”min kropp tillhör en religion, mitt sinne känner ingen 
tillhörighet till den och min själ är fri” blir frihet aktörskap som egenmakt, i 
relation till egna erfarenheter av strukturerande religiösa traditioner. Noors 
upplevelse av när muslimska killar ifrågasätter att hon bär jeans och inte har 
sjal (se avsnitt 6.4.5) är ett annat sätt att markera frihet, och menar jag, aktör-
skap som både motstånd och egenmakt. Att det ”alltid är män i maktposition 
som ska bestämma vad kvinnor ska ha på sig och inte ha på sig” och att det är 
”ett strukturellt mönster i typ alla samhällen” (se avsnitt 6.4.5) speglar hur 
kvinnors rätt till självständighet och valfrihet uttrycks som viktigt bland ung-
domarna. Flera av dem bär med sig erfarenheter från sociala och kulturella 
sammanhang i länder där religion förstås och görs utifrån andra kulturella och 
sociala normer och värderingar än de som dominerar i det svenska majoritets-
samhället (jfr von Brömssen, 2012, s. 140).  

Betoningen på frihet bland avhandlingens ungdomar kan alltså både tolkas 
som ett uttryck för en ”internaliserad berättelse om frihet som dominerande 
norm i relation till synen på religion i det sekulära majoritetssamhället” 
(Trulsson, 2018, s. 162) och som en motståndshandling med syfte att under-
minera (religiös) auktoritet (jfr Høeg, 2017, s. 21). Resultatet går i linje med 
tidigare europeiska studier som lyft fram ungas tendens att ifrågasätta föräld-
rars religiositet, eller kritisera konventionella uppfattningar inom en religiös 
tradition, som exempelvis frågor som rör hbtqi och jämställdhet (Knauth, 
2008). Mot bakgrund av resultat, analys och tidigare forskning blir det tydligt 
att den aspekt av aktörskap som står för motstånd mot religiöst och patriarkalt 
förtryck (jfr Mahmood, 2012, s. 7) bör fortsätta att ingå som en av flera relig-
ionssociologiska pusselbitar i försöken att förstå samspelet mellan aktörskap 
och struktur bland unga i dag.   
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8.1.3 Komplexitet, religion och förändring på individnivå 
I inledningskapitlet beskriver jag hur avhandlingen tar avstamp från tre cen-
trala utgångspunkter. För det första från att unga i Sverige i dag befinner sig i 
en föränderlig, digital och global värld där sekularisering och religiös plural-
ism utgör två parallella samhällstendenser. För det andra från att såväl kun-
skap som religion är socialt konstruerat och kontextuellt. För det tredje från 
att individer, enskilt eller i grupp, formas av samhällets strukturer samtidigt 
som samma strukturer på olika sätt kan utmanas eller upprätthållas (Giddens, 
1984). Mot bakgrund av ovanstående premisser diskuterar jag i det här avsnit-
tet hur denna studies resultat och analys kan bidra med kunskap till pågående 
debatter om religiös förändring, komplexitet och synlighet från ett individper-
spektiv. 

I avsnitt 6.2 framkommer att ungdomarna uttrycker att de ”alltid” och 
”överallt” kommer i kontakt med mediebilder av religion i sitt vardagsliv, 
samt att samtal om religion pågår ofta. Religioners ökade synlighet i medier 
parallellt med att organiserad religion har minskat, benämns i den teoretiska 
debatten ibland som ”den nordiska paradoxen”. Denna paradox, eller sam-
manflätade samhällstendens, är även utgångspunkt för det inledningsvis 
nämnda perspektivet religiös komplexitet (Furseth, 2018b). Religiös komplex-
itet belyser bland annat hur strukturer, och hur individer förhåller sig till dem, 
kan se olika ut på olika samhällsnivåer och hur förändring ofta präglas av tve-
tydigheter och motsägelser (Furseth, 2018b, s. 15-16). I min studie går det att 
konstatera en rad tvetydigheter och motsägelser äger rum mellan hur ungdo-
marna talar om religion, och hur religion generellt framställs, förstås och kom-
municeras i Sverige i dag. Studiens resultat visar därmed att det som händer 
på individnivå ibland placerar sig i opposition till det som händer på samhälls-
nivå (jfr Hart & McKinnon, 2010, s. 1044; Smith, 2005) och att detta speglar 
komplexiteten i hur religion i Sverige i dag uttrycks, förstås och uppfattas på 
olika samhällsnivåer och i olika kontexter. Jag menar vidare att det ambiva-
lenta förhållningssätt till religion, samt till samtal om religion, som präglar 
ungdomarnas tal är ett exempel på hur religiös förändring på individnivå bör 
betraktas som tvetydig, paradoxal och dynamisk, snarare än som linjär och 
gradvis (Furseth, 2018b, 14-18). 

I avsnitt 8.1 diskuterar jag hur samhälleliga och kulturella värderingar och 
normer avspeglas i avhandlingens resultat och analys. Samtidigt visar resulta-
ten att hur vi förstår normer, värderingar och strukturer ständigt behöver om-
prövas och justeras. Ett exempel är hur autonomi i denna studie inte enbart 
bör förstås som uttryck för en internaliserad berättelse om frihet som norm i 
det sekulära majoritetssamhället (Trulson, 2018, s. 162) utan även som en 
motståndshandling. Ett annat exempel är hur de ungdomar som i denna studie 
kallar sig ateister uttrycker ett intresse för religion som fenomen genom att 
både ta del av debatter på YouTube (Nils), följa konton där levda religiösa 
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erfarenheter delas (Anja), eller att diskutera olika aspekter av religion tillsam-
mans med troende vänner (Torkel). Resultaten bidrar med ny kunskap till ti-
digare forskning om unga och religion, samt till debatter om komplexitet och 
förändring när det kommer till hur ”icke-troende” unga, enskilt och i grupp, 
förstår och förhåller sig till religion i Sverige i dag. 

Tidigare forskning har visat hur individers och gruppers attityd till religion 
i Sverige formats, och fortsätter att formas, av såväl historiska skeenden 
(Furseth, 2018b; Thurfjell, 2015) och samtida samhällstendenser (Casanova, 
1994; Furseth, 2018b; Hjelm, 2014). Ett sekularistiskt förhållningssätt till re-
ligion, samt synen på religion som ett socialt problem både upprätthålls och 
utmanas i ungdomarnas tal. Med(ie)vetenheten om och kritiken mot att fram-
ställa kristendom som ålderdomligt och konstigt, islam som våldsam eller 
buddhism som enbart fredlig visar hur den dominerande berättelsen om, eller 
attityden till, religion av ungdomarna ifrågasätts och problematiseras. Detta 
parallellt med att ett sekularistiskt och essentialistiskt sätt att förstå och för-
hålla sig till religion också konstrueras i deras tal (se avsnitt 6.1).  

Hagars uttalande i FS2a: ”De visar en modern bild av henne (Sana, min 
anm.) och det är fint för då tänker man inte att alla muslimer sitter inne typ 
och är tvungna att gå till moskén – man får ju en ny bild av det” illustrerar 
ungdomarnas uttryckta erfarenheter av att även stöta på bilder av religion i 
medier som inte primärt utgår från tendensen att framställa religion som ett 
socialt problem (jfr Hjelm, 2014). Citatet visar också hur alternativa bilder, 
framställningar och samtal om religion (islam) pågår sida vid sida med den 
dominerande tendensen att framställa islam som kopplat till våld, hot och 
spänningar i samhället (Axner, 203). Genom referenser till mer nyanserade 
och ”nya” (Hagar) framställningar i digitala medier och populärkultur visar 
avhandlingen att religion, i de medier som ungdomarna i denna studie konsu-
merar, inte bara blir synligt som antingen ett problem eller som en tillgång 
(Hjelm, 2014) utan också som något helt ”vanligt”. 

Tidigare kvalitativa svenska och nordiska studier har visat hur övergri-
pande strukturella teorier om ökad individualisering (Sjöborg, 2015), seku-
laristiska normer och värderingar (Kittelmann Flensner, 2015) och media-
lisering (Toft & Broberg, 2018) återspeglas i olika sociala praktiker och in-
stitutioner där unga kommer i kontakt med religion. Denna studies tolkande 
ansats gör det omöjligt att betrakta resultaten som representativa. Avhand-
lingen gör ett nedslag i ett antal individers verkligheter och erfarenheter. Såväl 
fortsatta kvantitativa och kvalitativa studier med andra grupper i andra kon-
texter behövs för att fortsätta lägga pusslet om relationen mellan unga, religion 
(och medier) i det samtida pluralistiska Sverige. Mitt bidrag till debatten om 
religiös komplexitet, synlighet, och i förlängningen till teorier om sekularise-
ring och individualisering, blir dock att visa hur den komplexitet och föränd-
ring som kommer till uttryck på samhällsnivå återspeglas genom tvetydigheter 
och ambivalens i ungdomarnas tal på individnivå. 
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8.2 Samtal om religion: Vad, var och med vem?  
Utifrån resultaten i kapitel 6 går det att konstatera hur samtal om religion i 
grupper på nätet, med familjen, vänner och i skolan av ungdomarna i denna 
studie uttrycks som vanligt förekommande. I kapitel 7 förklarar jag hur dessa 
vardagsmiljöer blir sociala praktiker som möjliggör och begränsar aktörskap 
och religionslitteracitet när det kommer till kommunikation och information 
om religion.  

I det här avsnittet diskuterar jag de olika sammanhangens betydelse mot 
bakgrund av det religionssociologiska och religionsdidaktiska forskningsfäl-
tet. På vilka sätt liknar eller skiljer sig resultaten från min studie från tidigare 
studier som intresserat sig för vad, var och med vem unga kommer i kontakt 
med, förstår och förhåller sig till religion?130  

8.2.1 Sociala medier för kunskap och representation  
Alice uttalande i avsnitt 6.3 om att det i stället för vanliga människor oftast är 
”ärkebiskopen eller nån annan med en given roll” som får komma till tals i 
den offentliga debatten om religion, illustrerar kritiken mot att innehållet i de 
etablerade medierna inte berör den egna verkligheten eller representerar den 
egna gruppen. Missnöjet över att auktoriteter i maktposition får tolkningsfö-
reträde i de etablerade mediernas debatter tillför en fördjupad förståelse för 
tidigare studier om auktoritet i skolan (Broberg & Wrammert, 2020), om hur 
unga muslimer upplever att moskéorganisationer inte företräder deras intres-
sen (Berglund, 2012) samt hur religiösa elever upplever ett förfrämligande in-
för skolans undervisning i religionskunskap (Holmqvist Lidh, 2016). Att inte 
kunna relatera eller identifiera sig med vad företrädare för en religiös institut-
ion debatterar eller föreläser om, kan jämföras med tidigare internationella och 
svenska studier som visat hur unga har en känsla av att inte känna igen sig i 
nyhetsrapportering, eftersom innehållet inte berör dem (Clark & Marchi, 
2017) eller upplevs som relevant (Sveningsson, 2015). Att förfrämligande i 
relation till de etablerade medierna i synnerhet uttrycks av ungdomar som upp-
lever diskriminering baserat på ras, etnicitet eller religion (Clark & Marchi, 
2017, s. 10, 103) återspeglas till viss del i denna studies resultat (se avsnitt 
6.4.1). Att ungdomarna vänder sig till sociala medier för att få ”andra perspek-
tiv” som Noor uttrycker det, eller för att, med Jennas ord, också få veta om 
”bra saker” om sådant som hänt i ”öst” illustrerar kanske mer hur ungdomarna 
använder medier i allmänhet än deras specifika erfarenheter av religion i me-
dier. Samtidigt blir dessa röster viktiga i förståelsen av hur ungdomarna upp-
fattar skillnader mellan informationskanalerna i relation till brist på represen-
tation.  
                               
130 I detta avsnitt ingår även en diskussion av skolan och klassrummet som socialt sammanhang. 
I avsnitt 8.3 fördjupas diskussionen om skola, klassrum och undervisning i relation till specifika 
didaktiska perspektiv och till ämnet religionskunskap. 
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I relation till tidigare studier som visat hur det kan vara både känsligt och 
svårt att prata om religion i klassrummet (Schihalejev, 2009) respektive till-
sammans med vänner (von Brömssen, 2003; Holmqvist Lidh, 2016) menar jag 
att digitala och sociala medier bland min studies deltagande ungdomar ut-
trycks som kompletterande platser där aktörskap och informellt lärande om 
religion blir möjligt. Även om sociala medier också beskrivs som problema-
tiska (se avsnitt 6.4.4) verkar de samtidigt utgöra funktionella sociala sam-
manhang där man kan diskutera sin religion tillsammans, eller komma i kon-
takt med aspekter av någon religion som man tidigare inte känt till (jfr Hansen, 
2017).  

I likhet med tidigare forskning (Löfstedt & Sjöborg, 2019, s. 152) visar 
studiens resultat hur internet och sociala medier beskrivs som den vanligaste 
mediekontexten där ungdomarna kommer i kontakt med frågor som handlar 
om religion. Som beskrivs i kapitel 6 kan det handla om föreläsningar på 
YouTube om individuella tolkningar av kristendomens budskap, levda erfa-
renheter av hur det är att leva som ung muslim i Sverige i dag på Instagram, 
eller om diskussioner om den egna och andras religion i något chatforum på 
Facebook (se avsnitt 6.2.1). Därutöver uttrycker ungdomarna hur de kommer 
i kontakt med redaktionellt nyhetsinnehåll via sociala medier, vilket även ti-
digare svenska och internationella studier visat (Clark & Marchi, 2017; 
Internetstiftelsen, 2017; Nygren et al., 2019; Sveningsson, 2015).131  

Distinktionen mellan att på ett personligt plan fundera över tro i ett forum 
på nätet och att ”råka stöta på”, eller notera ett visst innehåll om religion i 
film- eller tv-serier (Löfstedt & Sjöborg, 2019; Sjöborg, 2012), blir giltig även 
i min studies resultat. Många gånger nämns erfarenheter av religion i förbifar-
ten, som ”innan lektionen”, på radion i köket, ”hörde de prata om det”, eller 
”såg det på en flash i mobilen”.  

Att de ungdomar som benämner sig som muslimer, kristna respektive tro-
ende, i högre utsträckning beskriver hur de kommer i kontakt med frågor om 
tro och religion eller aktivt söker upp frågor om religion på nätet går också i 
linje med tidigare forskning om ungas möten med religion (Bobkowski, 2014; 
Jarnkvist & Klingenberg, 2019; Löfstedt & Sjöborg, 2019). Resultatet i kapitel 
6 bekräftar även studier som visat hur internet och sociala medier fungerar 
som antingen meningsskapande verktyg eller som plattformar för lärande och 
information om den egna religiösa eller icke-religiösa identiteten (Bobkowski, 
2014; Lövheim, 2004; Sjöborg, 2006). Att de intervjuade killarna i denna stu-
die minst lika ofta som tjejerna, uttrycker att de tar del av frågor om religion 
och tro i olika sammanhang och kontexter återspeglar delar av resultatet i en-
kätstudien Unga och religion 2014 (Jarnkvist & Klingenberg, 2019, s. 98-

                               
131 Att unga använder sociala medier som primär källa för information betyder alltså inte att 
information från exempelvis public-servicekanaler eller etablerade tidningar inte når dem (Sve-
ningsson, 2015). 
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99).132 Det är naturligtvis svårt att med bestämdhet slå fast i en kvalitativ stu-
die men utifrån resultaten i min studie verkar inte heller val av studieprogram 
påverka – vare sig engagemanget, intresset eller hur ofta man upplever sig 
möta eller tala om religion. Dessa resultat skiljer sig delvis från tidigare studier 
och väcker en del frågor för fortsatt forskning (Jonsson, 2016, s. 158; 
Kittelmann Flensner, 2015; Sjöborg, 2013, s. 149).133 

Ungdomarna som deltar i denna studie uttrycker att de i sociala medier 
upplever ett försvar av religion, eller en slags ”motaktion” till de upplevt ne-
gativa bilderna (se avsnitt 6.4.1). I avhandlingen ges inte utrymme att disku-
tera eller analysera de mediebilder eller inlägg som ungdomarna refererar till. 
Däremot går det att konstatera hur tillgång till alternativa framställningar av 
religion pågår sida vid sida med ovan nämnda ”negativa” bilder. Även detta 
nyanserar och problematiserar det ofta använda uttrycket ”religion i medier”, 
vilket jag menar är ett nytt och viktigt bidrag i debatten om mediebilder av 
religion i relation till unga och lärande (se vidare avsnitt 8.3).  

Studiens resultat pekar även på vikten av att vuxenvärlden inte avfärdar 
sociala medier och populärkultur som platser främst förenade med ytlighet, 
okunskap eller fara (Dunkels, 2007; Sveningsson, 2015) utan i stället betraktar 
dem som de informella och sociala lärandepraktiker för kunskap om religion, 
som de faktiskt också kan vara (Clark & Marchi, 2017). Sociala medier och 
populärkultur utgör för denna studies deltagare potentiella alternativa kun-
skapsvägar för religionslitteracitet där ungdomarna upplever att de kan orien-
tera sig på sina egna villkor, utan att begränsas av auktoriteter eller förfrämli-
gande (jfr Gee, 2018 och Dewilde & Skrefsrud, 2016). 

8.2.2 Familj och vänner som sociala lärandepraktiker 
Resultatet som presenteras i avsnitt 6.2 visar hur samtal om religion hemma 
uttrycks som vanligt. Som tidigare forskning visat (jfr Klingenberg, 2014; 
Otterbeck & Hallin, 2010, s. 118) framträder mamma som den person man 
framför allt pratar med om denna typ av frågor. För att kunna föra en diskuss-
ion kring samtal om religion hemma behövs återigen frågan om vad? ställas. I 
avsnitt 6.2 visar jag hur samtal hemma och tillsammans med vänner både 
handlar om religiösa praktiker, antingen som framställda i nyhetsrapporte-
ringen, eller som nyfikna frågor om varför man ”gör” på det ena eller det andra 
sättet. Flera av de exempel som ungdomarna gav när jag bad dem beskriva lite 
mer konkret vad ”samtalen om religion” handlar om pekar på att diskussion-
erna hemma handlar om politiserade eller medialiserade religiösa praktiker, 
där religion framställs som ett problem eller en konflikt (Furseth, 2018b; 
                               
132 En problematisering här skulle kunna vara att män/killar kommer i kontakt med och samtalar 
om andra aspekter av religion än kvinnor/tjejer (Lövheim et al., 2018, s. 16). I min studies 
resultat framkommer dock inga tydliga mönster på att så skulle vara fallet.  
133 Kittelmann Flensner (2015) och von Brömssen (2012) visar i sina studier hur olika sätt att 
prata om religion skiljer sig beroende på val av program (Kittelmann Flensner, 2015, s. 293). 
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Hjelm, 2011). Men precis som i möten med frågor som rör religion i medier, 
verkar det som att samtalen lika mycket handlar om frågor som handlar om 
tro och tolkning (se avsnitt 6.2). Det är slående hur många som i de individu-
ella elevtexterna beskriver hur de i olika sociala sammanhang både intresserar 
sig för, men även hänvisar till, samtal om trosfrågor. En del av förklaringen 
kan ligga i att flera av ungdomarna i denna studie benämner sig som troende, 
respektive muslimer eller kristna. Det finns helt enkelt ett intresse för tros-, 
livs- och ibland teologiska frågor kopplade till den egna religiösa traditionen. 
Samtidigt uttrycker även de ungdomar som kallar sig icke-troende eller ateis-
ter att de talar om trosfrågor tillsammans med andra, vilket jag beskrivit på 
flera ställen tidigare.  

I avsnitt 7.5.3 visar jag hur familjen, liksom sociala medier, utgör ett socialt 
sammanhang där religionslitteracitet och lärande om religion pågår, skapas 
och delas. Resultatet går i linje med tidigare intervjustudier om unga och re-
ligion (Jahnke, 2021; Otterbeck & Hallin, 2010) men sticker ut i relation till 
enkätstudier som visat hur familjen inte längre verkar utgöra en framträdande 
plats där icke-troende unga stöter på frågor som rör religion (Klingenberg & 
Lövheim, 2019). Givet svårigheterna med att jämföra kvalitativa och kvanti-
tativa resultat så menar jag ändå att detta resultat är värt att uppmärksamma. 

Ovan beskriver jag hur ungdomarna konstruerar religion på olika och ny-
anserade sätt. Detsamma kan sägas gälla de aspekter av religion som de pratar 
om med vänner och familj. Det handlar inte antingen om religion som tro eller 
praktik – utan om och både och (jfr Plank & Enstedt, 2018).  

8.2.3 Att prata om tro och praktik i klassrummet 
Som beskrivs i avsnitt 6.4 uttrycks inte samtal om tro eller religiös bakgrund 
tillsammans med vänner eller i religionsundervisningen, som ett problem  
bland ungdomarna i denna studie (jfr Otterbeck & Hallin, 2010, s.146). Klass-
rummet beskrivs som en trygg miljö och religionskunskapen som en plats där 
olika åsikter kan mötas. Däremot återberättar ungdomarna, precis som tidigare 
studier och rapporter (Katzin, 2021) visat, erfarenheter av diskriminering och 
oförstående kommentarer om den egna religiösa traditionen. Att förklara för 
andra eller att bemöta exempelvis islamofobi, antisemitism eller ett förlöjli-
gande av den kristna identiteten beskrivs däremot av ungdomarna framför allt 
äga rum i kontexter utanför skolan (se avsnitt 6.3.1 och 6.4.4). Klassrumsdis-
kussionerna uttrycks visserligen som ”heta” och präglade av oenighet, men 
inte som något som leder till osämja.134 

Studiens resultat motsäger inte men problematiserar uppfattningen att ung-
domar i Sverige i dag av olika skäl inte brukar, vill eller vågar prata om relig-
ion (jfr Vikdahl, 2018; von Brömssen, 2012). Även om ungdomarna i studien 

134 Något som dock är svårt att förhålla sig till då resultatet baseras på återberättade erfarenheter 
och inte på deltagande observationer (se vidare avsnitt 9.2). 
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återberättar erfarenheter om när samtal om religion varit svårt eller känsligt, 
visar resultatet hur de upplever att deras nuvarande sammanhang i skolan 
många gånger fungerar när det kommer till att prata om olika aspekter av re-
ligion och att de tycker att det är både roligt, viktigt och intressant. Samtidigt 
som aktörskap som egenmakt och engagemang inom den funktionella dimens-
ionen av religionslitteracitet ibland sätts ur spel på grund av lokala normer (se 
avsnitt 7.1 och 7.5), eller av en känsla av att man saknar kunskap, så verkar 
aktörskapet lika ofta aktualiseras. Den ambivalens och tvetydighet som fram-
kommer i resultatet, exempelvis genom att i en intervjusituation uttrycka att 
man aldrig pratar om religion för att i en annan visa att det gör man visst (se 
avsnitt 6.2.2), visar hur ungdomarna både kan och vågar prata om olika 
aspekter av religion i en rad olika sociala sammanhang.  

Tidigare studier har visat hur religion i Sverige i dag upplevs som ett käns-
ligt ämne att prata om (von Brömssen, 2012) och hur religion i offentliga sam-
manhang ofta kopplas till värden och moral där de ontologiska frågorna blir 
nedtonade (Risenfors, 2011, s. 235). Liksom i tidigare studier om ungas stra-
tegier kring samtal om religion (Zackariasson, 2014; Vikdahl, 2018) så fram-
kommer även i denna studie både en uppgivenhet och en villighet inför att 
öppet prata om sin egen tro och religion. I relation till tidigare studier om 
känsliga och kontroversiella frågor i religionsundervisningen så har ungdo-
marna i denna studie erfarenheter av vid samtal, diskussioner och debatter om 
exempelvis politiserad religion som varit jobbiga och hetsiga.  

8.3 Bidrag till det religionsdidaktiska forskningsfältet 
Ett bärande resultat i avhandlingen är hur information och kommunikation om 
religion sker på flera platser i ungdomarnas vardagsliv, samt hur omkringlig-
gande kulturella värderingar, föreställningar och uppfattningar om religion 
både utmanas och upprätthålls i ungdomarnas tal. Att lärande sker i olika kon-
texter utanför klassrummet är ingen nyhet. Studien bidrar däremot med en 
ökad förståelse för hur traditionella sociala sammanhang som familjen och 
skolans religionsundervisning, tillsammans med nya arenor i form av sociala 
mediemiljöer, har betydelse för ungas erfarenheter av och lärande om religion.  

Jag kommer i det här avsnittet att diskutera hur avhandlingens resultat och 
analys har relevans för det religionsdidaktiska forskningsfältet. Jag börjar med 
att diskutera resultatet i relation till det uppdrag och de mål som styr ämnet 
religionskunskap. Därefter för jag en diskussion om hur min förståelse för ak-
törskap som en central del av religionslitteracitet utgör ett teoretiskt bidrag till 
religionsdidaktiken. Med stöd i resultatet avslutar jag till sist med några kon-
kreta didaktiska implikationer för ämnet religionskunskap. Med implikationer 
menar jag att jag lyfter några frågor som jag, mot bakgrund av studiens resul-
tat, anser kan bidra till framtida diskussioner, för såväl det religionsdidaktiska 
forskningsfältet som för lärare i religionskunskap.   
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8.3.1 Ungdomarnas konstruktioner och ämnets uppdrag 
Som beskrivs i avsnitt 2.3 avspeglas skolans övergripande värdegrund om re-
spekt för grundläggande demokratiska värderingar i målen för ämnet relig-
ionskunskap (Skolverket, 2011b). Utöver att förmedla kunskap och bildning, 
betonas att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en bered-
skap för att leva i ett samhälle präglat av mångfald, och ta sin utgångspunkt i 
en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar 
och människors olikheter (Skolverket, 2011b). Samtidigt ska gymnasieelever 
i ämnet religionskunskap ges möjlighet att genom diskussion och analys kri-
tiskt utvärdera och granska texter och begrepp. Ämnets dubbla uppdrag, att 
både verka för interkulturell förståelse och uppmuntra till kritisk granskning 
av religion, beskrivs ibland som en utmanande balansgång för lärarna 
(Löfstedt & Sjöborg, 2020).  

Ny kunskap om elevers vardagsliv och erfarenheter är ett viktigt inslag i 
pedagogisk och didaktisk forskning om undervisning och lärande. Den didak-
tiska frågan för vem? kan besvaras genom sociologiska forskningsfrågor som 
utforskar elevernas vardagskontexter eller deras inställning till förändring – i 
denna avhandling hur religion förstås, framställs och kommuniceras i det 
svenska samhället eller framställs i västerländska medier. Det “vem” säger (i 
detta fall gymnasieungdomarna), behöver förstås tillsammans med frågan 
”var?”. Var, med kontextmått mätt, kan vara klassrummet, men lika gärna 
platser utanför, som exempelvis samtal vid köksbordet hemma eller i digitala 
medier. Det är i de vardagliga sociala sammanhangen, präglade av (ibland 
skiftande) strukturer, normer och värderingar som förändringar sker – eller 
uteblir. Detta sociologiska perspektiv hävdar jag blir ett betydelsefullt bidrag 
till det religionsdidaktiska forskningsfältet.  

Även om religion ibland av ungdomarna konstrueras som något negativt, 
irrationellt eller konfliktfyllt visar resultatet också hur en funktionell och kul-
turell religionsförståelse aktualiseras i deras tal (se avsnitt 6.1). Den kulturella 
medvetenheten om religion kommer bland annat till uttryck hos ungdomarna 
genom att problematisera hur den egna förståelsen av religion präglas av det 
svenska samhället, exempelvis genom att utmana en västerländsk förståelse 
av buddhism som fredlig, tolerant och icke-dogmatisk (se avsnitt 6.2 samt 
Thurfjell, 2015, s. 164-180) eller genom att ifrågasätta ett vi och-dom narrativ 
i nyhetsrapportering och populärkultur. Den funktionella förståelsen för relig-
ion uttrycks exempelvis när ungdomarna, i elevtexter men även i intervjuer, 
talar om religion som något som ”görs” och inte bara något essentiellt som 
man tror på (se avsnitt 6.1). 

Ovanstående har didaktisk betydelse av flera skäl. För det första komplet-
terar det tidigare religionsdidaktiska studiers resultat om hur unga talar om, 
förstår och förhåller sig till religion. För det andra behöver resultaten diskute-
ras i relation till religionskunskapsämnets målbeskrivningar, övergripande lä-
roplan och didaktiska perspektiv på undervisning.  
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I föregående avsnitt redogör jag för hur tidigare kvalitativa religionsdidak-
tiska studier visat hur samtida kulturella uppfattningar om religion aktuali-
seras i ungas tal om och förhållande till religion (Karlsson, 2015; Kittelmann 
Flensner, 2015; von Brömssen, 2003; von der Lippe, 2011b), samt hur min 
studies resultat både skiljer sig och överensstämmer med dessa studier. Jag 
nämnde även hur några av de framträdande temana i ungdomarnas tal kan för-
stås som internaliserade strukturer och hur talet därmed kan sägas vara influ-
erat av alternativa, mer ”religionstoleranta” normer och värderingar.  

Utifrån ett didaktiskt perspektiv speglar även medvetenheten, kritiken och 
toleransen de delar av den svenska skolans övergripande skrivningar som 
handlar om interkulturell förståelse135, demokrati och alla människors lika 
värde (Skolverket, 2011a). Tidigare studier och debatter har ofta lyft att relig-
ionskunskapsämnet har svårt att nå dessa ambitiösa mål, antingen med hän-
visning till att nämnda sekularistisk diskurs utgör normen i undervisning om 
religion (Kittelmann Flensner, 2015) eller utifrån att ett vi och dom- mönster 
präglar hur elever talar om religion i och utanför klassrummet (von Brömssen, 
2003; Sjöborg, 2015). Med(ie)vetenhet, självreflektion, engagemang och kri-
tik har, om inte lyst med sin frånvaro, så i alla fall inte varit särskilt framträ-
dande i dessa och andra studier. Även om det går att resonera kritiskt kring 
vissa resultat i denna studie136, så menar jag att betoningen på demokrati, jäm-
ställdhet, kritik och tolerans som aktualiseras i ungdomarnas tal återspeglar 
innehåll i såväl den allmänna läroplanen (Franck & Thalén, 2018, s. 15) som 
i målbeskrivningarna för gymnasieskolans religionskunskapsämne (Skol-
verket, 2011b). 

Utifrån studiens resultat och analys går det alltså att konstatera att ungdo-
marnas (eleverna) tal i flera avseenden speglar den demokratiska värdegrund 
som skolan står för och strävar efter att implementera i undervisningen (jfr 
von Brömssen, 2016, s. 114). Mot bakgrund av hur ungdomarna konstruerar 
religion och reflekterar och diskuterar kring religioners förutsättningar och 
roll i dagens Sverige aktualiseras även en interkulturell förståelse som ”under-
lättar och möjliggör ett konstruktivt deltagande i ett pluralistiskt samhälle” 
(Löfstedt, 2018, s. 220, 231) samt en ”en beredskap att förstå och leva i ett 
samhälle präglat av mångfald” (Skolverket 2011b). I denna avhandling stude-
ras inte ämnesplaner eller kursmål. Ej heller syftar studien till att studera lä-
rarnas perspektiv eller läromedel för undervisning i religionskunskap (jfr Bro-
berg, 2019; Jonsson, 2016). Mot bakgrund av de didaktiska frågorna vad och 
framför allt för vem? menar jag dock att ungdomarnas tal och erfarenheter 
bidrar med ny och viktig kunskap, dels i relation till ovanstående skrivningar 
kring ämnets mål och innehåll, dels till de studier som pekat på ämnets svå-
righeter att nå de uppsatta målen. 

                               
135 För förklaring av perspektivet interkulturell religionsdidaktik, se avsnitt 2.3.2. 
136 Framför allt utifrån ett  metodologiskt perspektiv (se avsnitt 9.2). 
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Resultaten visar vidare hur både skola, medier och familj utgör sociala 
praktiker som möjliggör litteracitet som aktörskap bland de ungdomar som 
deltar i denna studie. Kompisars religiösa praktiker, levda inifrånperspektiv 
på religion via sociala medier eller ”nya” skildringar av unga muslimer eller 
kristna i populärkultur tolkar jag som en möjlig förklaring till att en funktion-
ell och en kulturell förståelse för religion uttrycks parallellt med en mer es-
sentialistisk sådan. Att ungdomarnas erfarenheter och tal inte förändrades så 
mycket från textskrivningen i september 2017 till de enskilda intervjuerna som 
avslutades i maj 2018 visar också hur andra platser, tillsammans med skolans 
undervisning i religionskunskap, kan ha bidragit till deras förståelse för relig-
ion. 

Goldburg (2010, s. 351) förminskar inte de aspekter som innefattas av den 
funktionella dimensionen, men understryker, i relation till ämnet religions-
kunskap, att undervisningen bör utgå lika mycket från kulturell och kritisk re-
ligionslitteracitet som från funktionell. För att förstå hur elever tillägnar sig 
kunskap om religion behöver vi därmed även studera vilka utgångspunkter de 
har (Dewey, 1991; Dinham, 2017; Löfstedt, 2011). Här blir inte aktörskap 
nödvändigtvis lika med att eleven ska vara delaktig i undervisningen genom 
ett elevaktivt lärande, utan mer en fråga om att kika ner i deras ryggsäckar och 
föra in de alternativa arenor och praktiker som de lär sig på utanför klassrum-
met in i undervisningen (jfr Nilsson, 2018). Jag menar att avhandlingen hjälpt 
till att synliggöra delar av det bagage ungdomarna bär med sig in i klassrum-
met. 

8.3.2 Ungdomarna om ämnet religionskunskap 
Resultatet visar vidare hur ungdomarna i fokusgrupper och enskilda intervjuer 
upplever att deras undervisning i religionskunskap betonar det individuella, 
komplexa och vardagliga. Flera av ungdomarna hänvisar direkt till hur läraren 
utmanat deras förståelse genom att problematisera nyhetsmediernas framställ-
ningar av religion (Jens), lyft inomreligiösa skillnader (Kristina), eller bara 
har ett medvetet förhållningssätt i sin undervisning (Noor). De muslimska och 
kristna ungdomarna uttrycker sig positivt om såväl läraren som undervis-
ningen i religionskunskap. Resultatet skiljer sig från studier som visat hur re-
ligiösa elever upplever ett förfrämligande inför skolans undervisning i relig-
ionskunskap (Holmqvist Lidh, 2016), men går i linje med andra där elever 
uttrycker sig positiva till ämnet (von Brömssen, 2012; Toft, 2017, s. 38).  

Resultatet utmanar även tidigare forskning som pekar på hur svensk relig-
ionskunskapsundervisning, religionsförståelse och läromedel präglas av en es-
sentiell och västerländsk förståelse av religion där religiösa traditioner fram-
ställs och undervisas om på ett ensidigt vis (Berglund, 2014; Hylén, 2012). 
Ovanstående studiers resultat bekräftas dock av de delar av min studie som 
handlar om hur ungdomarna beskriver erfarenheter från undervisningen på 
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högstadiet (se avsnitt 6.4.6). Det var slående hur ofta ungdomarna i fokus-
grupper och enskilda intervjuer ställde gymnasiets upplevt nyanserade relig-
ionsundervisning mot högstadiets faktainriktade och upplevt ointressanta 
”inget…utanför boxen” (jfr von Brömssen, 2012, s. 150-151). Även om fler-
talet ungdomar i denna studie, både genom återberättade erfarenheter och i 
direkt tal visar att de ibland pratar med andra om religion och livsfrågor så 
uttrycker de även en önskan om att denna typ av diskussioner i undervisningen 
vore vanligare. Resultatet är viktigt i relation till studier som visar hur under-
visning som fokuserar mer på faktakunskaper än på inifrånperspektiv och 
olika inomreligiösa tolkningar i högre utsträckning präglas av ett klassrums-
klimat där sekularistiska diskurser utgör normen (Kittelmann Flensner, 2015, 
s. 288). Att elever i allmänhet efterlyser mer levd religion, mindre ”överföring 
av fakta” samt undervisning som angår deras egna verkligheter och intressen 
går också i linje med tidigare religionsdidaktisk forskning (Unstad & Fjortoft 
2020, s. 5-6; Halvarson Britton, 2019; von Brömssen, 2012).  

I materialet finns dock variationer. Några få elever skriver eller säger att 
även gymnasiets religionsundervisning inte engagerar dem eller är ”tråkig”. 
Noors uttalande om att det är synd att de inte diskuterar och debatterar mer i 
undervisningen eftersom ”skolan är typ ett av de bästa och viktigaste medlen 
för att typ nå ut till unga människor” (se avsnitt 6.4.1), illustrerar en kritisk 
hållning mot skolans undervisning för att inte i högre utsträckning öppna upp 
för diskussion om samtida händelser. En liknande kritik mot att skolan och 
undervisning inte ”vågar” lita på eleverna förmedlas av Alice när hon säger 
att lärare i högre utsträckning behöver utmana elevernas ansvar att ta hand om 
varandra i diskussioner och samtal om religion (se avsnitt 6.4.6). Även detta 
är intressanta resultat i relation till tidigare forskning om kontroversiella frå-
gor i religionsundervisningen (Flensner & von der Lippe, 2019; Flensner 
2020). 

I kapitel 7 visar jag hur ungdomarnas uttrycka kritik bör förstås som aktör-
skap som motstånd. Här menar jag att kritiken mot högstadiets mer faktaori-
enterade undervisning och den positiva inställningen till gymnasiets fokus på 
dialog och tolkning är ett viktigt bidrag som delvis bekräftar tidigare under-
sökningar (Skolinspektionen, 2012). Som tidigare beskrivits är det inte för-
medling av faktakunskaper i sig som ungdomarna vänder sig emot (se exem-
pelvis avsnitt 7.1). Tvärtom, vilket beskrivits på flera ställen, betonar ungdo-
marna vikten av faktakunskaper i undervisningen. Detta kan tolkas som en 
paradox. Jag tolkar det dock som att ungdomarna ger uttryck för en önskan 
om att skolan både tillhandahåller faktakunskaper om religion och en under-
visning som problematiserar och nyanserar olika föreställningar om och fram-
ställningar av religion. Alltså förmågor och innehåll som ryms inom både 
funktionell, kulturell och kritisk religionslitteracitet. 
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8.3.3 Konkreta didaktiska implikationer  
Som jag beskriver ovan visar studiens resultat hur ungdomarna uttrycker stor 
vikt vid att skolan i allmänhet, och undervisning i religionskunskap i synner-
het, tillhandahåller kunskaper och skapar utrymme för dialog och reflektion 
kring religion. Samtidigt verkar kunskapsinhämtning pågå parallellt på andra 
platser i ungdomarnas vardagsliv. Mitt sätt att förklara detta med hjälp av be-
greppet religionslitteracitet går i linje med hur andra före mig förstått littera-
citet som något kopplat till kommunikativa sociala vardagliga praktiker på en 
rad olika arenor (Bagga-Gupta et al., 2013, s. 14-15; Fast, 2019). Resultatet 
indikerar att unga i dag kanske ännu mer än förr använder sig av “alternativa 
kunskapsvägar” i sina möten med och samtal om religion (Sjödin, 2001), samt 
kommer i kontakt med frågor som rör religion på andra arenor än de som trad-
itionellt förknippats med lärande om religion.  

En viktig implikation för skolan och för lärare i religionskunskap blir att i 
högre utsträckning ta hänsyn till dessa alternativa kunskapsvägar när det kom-
mer till hur elever i dag lär sig om och engagerar sig i frågor som rör religion, 
liksom att på olika vis använda sig av dem i undervisningen. Jag delar håll-
ningen att vi i högre utsträckning behöver acceptera att sociala medier och 
populärkultur utgör sammanhang av betydelse, inte bara för privata sociala 
relationer, utan även som platser där kunskap och religions- och medielittera-
citet skapas och delas (Broberg, 2019; Löfstedt & Sjöborg, 2019; Lövheim, 
2012a). Att som lärare både arbeta med källkritik på nätet, och samtidigt visa 
nyfikenhet och öppenhet inför hur och varför eleverna inhämtar kunskap om 
religion via exempelvis sociala medier menar jag, med stöd i denna och tidi-
gare studiers resultat (jfr Jackson, 2014; Nygren et al., 2019), blir en konkret 
didaktisk implikation. 

Det kanske viktigaste didaktiskt relevanta resultatet i avhandlingen är hur 
förmågan att dekonstruera, problematisera och kritisera är framträdande i ung-
domarnas tal. Religions- och medielitteracitet handlar inte bara om en 
med(ie)veten och kritisk hållning gentemot olika typer av medieinnehåll och 
logiker utan inkluderar även, som beskrivits tidigare (se avsnitt 7.2, 7.3 och 
8.1.1), ett kritiskt förhållningssätt till hur kulturella och sociala faktorer påver-
kar sättet att prata om religion i Sverige i dag.137 Att enbart tala om nätet och 
sociala medier som förknippat med fara kan leda till att elever tappar motivat-
ion eller i värsta fall drar sig undan (Livingstone & Helsper, 2010, s. 324; 
Dunkels, 2018). Resonemanget betyder inte att ungdomarna i denna studie är 
medvetna om allt – eller att de påstår sig vara det. Även om deras tal präglas 
av en stor med(ie)vetenhet och medielitteracitet, ger de också uttryck för ett 
behov av att skolan fortsätter att tillhandahålla kunskap om hur digitala och 
sociala medier fungerar och styrs (jfr Clark & Marchi, 2017, s. 102). Ännu en 
implikation för ämnet religionskunskap blir därmed att fortsätta tillhandahålla 

                               
137 För en definition av hur jag använder begreppet medielogik, se avsnitt 1.2.4. 
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de faktiska kunskaper (om religion och om medier) som eleverna upplever sig 
behöva, parallellt med att fortsätta problematisera ”fakta” om religion (jfr 
Nilsson, 2018). Religionslitteracitet som ett samlingsbegrepp för flera olika 
förmågor som alltid i någon mening inkluderar aktörskap blir därför ett an-
vändbart didaktiskt begrepp och bidrag. Inte minst eftersom min studie på ett 
konkret sätt visar hur religionslitteracitet bör förstås mindre som ett mätinstru-
ment och mer som något kopplat till reflektion och praktik (se även 9.1). 

Min förhoppning är att denna studies resultat kan bidra till en didaktisk 
medvetenhet om att ”samtal pågår” i ungdomarnas vardag. Jag menar, med 
stöd i de teman som framkommer i avhandlingens resultat, att det kan innebära 
en vinst att som lärare försöka knyta an till tidigare erfarenhet av samtal och 
möten utanför skolan till den aktuella undervisningssituationen. Det innebär 
inte att samtalen per definition ska eller bör äga rum i klassrummet, utan sna-
rare att som lärare försöka fånga upp var och tillsammans med vem eleverna 
pratar om religion i sina vardagliga kontexter (jfr Jackson, 2009, s. 6). 

I relation till tidigare studier kan ytterligare en didaktisk implikation av min 
studie vara att ta Alice uppmaning om att inte sätta ”skyddskuddar” på ele-
verna på allvar (se avsnitt 6.4.6). Även om deltagarna, i likhet med ungdomar 
i tidigare kvalitativa intervjustudier (von Brömssen, 2003, 12; Jahnke, 2021) 
beskriver hur samtal om religion kan vara både känsligt och svårt, uttrycker 
de samtidigt att detta inte är en anledning till att låta bli att prata. Jag delar 
hållningen att möjligheter alltid är förenade med en viss risk och hävdar att 
detta inte bara gäller ungas möten med och samtal om religion i digitala och 
sociala medier (Livingstone & Helsper, 2010) utan även i klassrummet 
(Iversen, 2018). I likhet med Ljunggren (2015), Iversen (2018) samt Löfstedt 
och Sjöborg (2019) menar jag att skola och undervisning bör hjälpa eleverna 
att komma över den osäkra känslan av att inte ”kunna” eller rädslan för att 
”säga eller göra fel”. Det engagerade, nyfikna, reflekterande och medvetna 
aktörskap som aktualiseras i ungdomarnas tal visar att det finns potential att 
öppna upp för mer samtal i undervisningen (jfr Everington, 2012). 

Diskussionen om klassrummet som ett tryggt rum (se avsnitt 6.4.6) och 
huruvida man som lärare ska initiera samtal om livsfrågor respektive kontro-
versiella frågor i klassrummet eller inte, är komplex. Det är förmodligen lät-
tare att ha denna typ av samtal i skolor och klasser där religion är ett välbekant 
fenomen och där toleransen inför individer och grupper med en religiös tro 
aktualiseras inte bara i teorin utan även i praktiken. Mot bakgrund av de delar 
av resultatet som visar hur ungdomarna beskriver högstadiet som en plats där 
det var svårare att prata om religion tillsammans i skola och klassrum (se av-
snitt 6.4.6), är sannolikt även ålder en faktor till varför Alice uttrycker att 
”skyddskuddarna” med fördel kan tas bort.138  

                               
138 Att jämföra med rapporter som visar hur ungdomar på gymnasiet har en mer positiv inställ-
ning till islam än ungdomar på högstadiet (Otterbeck & Bevelander, 2006). 
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Lärarna som slussade in mig till ungdomarnas skolor kommer själva, precis 
som sina elever, från olika etniska, kulturella och religiösa bakgrunder. Min 
förhoppning är att studiens resultat och slutsatser kan bidra till att stärka lä-
rarna i det de redan känner till - att deras undervisning har stor betydelse, att 
de inte är ensamma om att vilja problematisera mediernas ofta förenklade 
framställningar av religion. Liksom att eleverna själva, med sina erfarenheter, 
verkligheter och kompetenser från livet utanför skolan utgör en stor kunskaps-
källa.  

Med detta sagt anser jag att såväl lärare i religionskunskap som forskare 
inom det religionsdidaktiska forskningsfältet i än högre utsträckning behöver 
beakta att ungas lärande om religion pågår i andra sociala praktiker än i skolan. 
Att vara uppmärksam på hur den aktuella skolkontexten skapar olika resurser 
när det kommer till möten med levd religion, tro och olika dimensioner av 
religionslitteracitet, vill jag också betona. Det senare kan tyckas självklart men 
utgör, menar jag, en central utgångspunkt för varje enskild skola och varje 
enskild lärare när det kommer till val av metod och innehåll i undervisning om 
religion.  

8.4 Sammanfattande kommentar 
I detta kapitel har jag diskuterat studiens resultat och teoretiska analys i ljuset 
av tidigare empirisk forskning om unga och religion. Jag har även diskuterat 
vilka didaktiska implikationer studien har för undervisning i ämnet religions-
kunskap – och har därmed uppfyllt studiens tredje delsyfte.  

Genom att analysera olika aspekter av aktörskap på ett empiriskt material 
om unga och religion har jag vidareutvecklat förståelsen för aktörskap som 
social interaktion snarare än något kopplat till den enskilda individen 
(Emirbayer & Mische, 1998, s. 994). Mot bakgrund av resultat och analys har 
jag också argumenterat för en differentierat förståelse för aktörskap. Detta an-
ser jag utgör ett värdefullt bidrag till det religionssociologiska forskningsfäl-
tet. Didaktiskt bidrar avhandlingen med ny kunskap om hur olika sociala sam-
manhang utanför skolan har betydelse för ungas lärande om religion. Studien 
visar hur lärande sker i varierade kontexter och att en av dessa kontexter är 
sociala och digitala medier. Jag menar att ungas medieanvändning inte till-
räckligt uppmärksammats inom tidigare religionsdidaktisk forskning och att 
studiens resultat därför utgör ett nytt och viktigt bidrag. Avhandlingen proble-
matiserar även elevens roll i relation till medierapporteringen om religion ge-
nom att visa hur unga är ”medskapare” och aktiva, kritiska användare och 
konsumenter. Vidare att de genom nya kanaler och forum kommer i kontakt 
med bilder och berättelser som utmanar och skiljer sig från den negativa me-
dierapportering som vi vanligtvis förknippar med ”religion i medier”. I ett di-
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gitaliserat samhälle som förändras snabbt utgör denna avhandling ett värde-
fullt nedslag i hur några unga, tillhörande generation Z, talar om sina erfaren-
heter av religion i medier.  

 Avhandlingens resultat och analys stärker också synen på elever som lä-
rande aktörer (Säljö, 2015) liksom förståelsen för självreflektion som en bety-
delsebärande del av begreppet religionslitteracitet (Dinham, 2017; Shaw, 
2019).139 Jag menar avslutningsvis att de olika aspekterna av aktörskap didak-
tiskt kan bana väg för reflektion kring konkret undervisning i religionskun-
skap. Med utgångspunkt i engagemang, med(ie)vetenhet, kritik och egenmakt 
kan lärare, om inte praktiskt tillämpa, så få nya perspektiv på ingångar till 
arbetet med att undervisa i, om och med religion i det sekulariserade men även 
religiöst pluralistiska Sverige.  

 

                               
139 Att betona ett elevaktivt lärande hör även hemma inom den sociokulturella traditionen där 
lärande betraktas som interaktivt, dialektalt och beroende av sociala kontexter (Goldburg, 
2010, s. 348; Vygotskij, 1978) 
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9. Avslutande reflektioner 

I det här kapitlet presenterar jag några avslutande kritiska reflektioner kring 
teoretiska och metodologiska val. Allra sist ger jag några förslag på fortsatt 
didaktisk och religionssociologisk sociologisk forskning om unga och relig-
ion. 

9.1 Teoretiska reflektioner 

Begreppen religionslitteracitet och aktörskap har i denna studie använts som 
analysverktyg för att teoretiskt förstå de resultat som den empirinära tematiska 
analysen genererade. Begreppen har därmed fungerar som en brygga mellan 
det empiriska materialet och mer övergripande teorier om å ena sidan samspe-
let mellan aktörskap och struktur, och å andra sidan religiös förändring, syn-
lighet och komplexitet.140  

Hur olika aspekter av aktörskap samexisterar och överlappar varandra inom 
dimensionerna funktionell, kulturell och kritisk religionslitteracitet har stärkt 
min syn på litteracitet som mer än bara funktionell kunskap (Goldburg, 2010; 
Green, 2014) och på aktörskap som mer än bara motstånd (Burke, 2012; Ahe-
arn, 2001). Jag menar inte att min förståelse av litteracitet som exempelvis 
reflektion (jfr Dinham, 2017; Jackson 2009; Giddens, 1984) eller av aktörskap 
som exempelvis egenmakt är ny (jfr Burke, 2012). Mitt bidrag visar däremot 
hur olika aspekter av aktörskap, på varierade sätt, ingår i religionslitteracitet. 
Därutöver har en holistisk, icke-hierarkisk och differentierad förståelse för re-
ligionslitteracitet hjälpt mig att upptäcka nyanser i materialet. Sammantaget 
menar jag att detta sätt att tolka och använda litteracitet utgör ett empiriskt och 
teoretiskt bidrag till både det religionssociologiska och religionsdidaktiska 
forskningsfältet.  

När jag blev varse hur ungdomarnas sätt att förstå och förhålla sig till re-
ligion på flera sätt frångick narrativet om att (unga) sekulära individer och 
grupper i dag saknar ord och begrepp för att kunna samtala om religion eller 
är omedvetna om hur förståelse för religion ligger inbäddad i kulturella ske-
enden, blev Greens (2014) och Goldburgs (2004, 2010) definition intressant. 
Liksom Burkes (2012) och Emirbayer & Misches (1998) förståelse för aktör-

                               
140 Teori på denna nivå benämner Merton som middle range theories (Merton, 1957) 
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skap som mer än bara motstånd blev de tre dimensionerna av religionslittera-
citet användbara och passande för att beskriva det jag såg i analysen av det 
empiriska materialet. Hur jag förstår och använder religionslitteracitet handlar 
alltså också om den abduktiva processen.  

Hur aktörskap och struktur är varandras förutsättningar ingår bland annat i 
Giddens förståelse för aktörskap (1984). I min studie visar jag hur religions-
litteracitet som aktörskap kan användas analytiskt på ett empiriskt material, 
vilket är ett exempel på hur en abduktiv ansats kan ge ett teoretiskt bidrag. Det 
är också ett exempel på hur en empirisk studie kan bidra med ny kunskap om 
samspelet mellan aktörer och strukturer. I studien visar jag hur ungdomarnas 
aktörskap på olika sätt förhåller sig till kontextuella strukturer och till omgiv-
ningens förväntningar. Detta menar jag är ett exempel på hur både aktörskap 
som analytiskt begrepp och den övergripande teoribildningen aktörskap – 
struktur aktualiseras i denna studies resultat och analys. 

Green (2014) menar att språket inom den funktionella dimensionen av lit-
teracitet är avhängigt mening och makt, alltså den kulturella och kritiska di-
mensionen. Detta är en hållning jag delar. I analysen av hur olika aspekter av 
aktörskap aktualiseras inom funktionell, kulturell och kritisk religionslittera-
citet visar jag hur dimensionerna utgör varandras förutsättningar. Det är, vilket 
jag nämnt tidigare, frestande att tolka kulturell och kritisk litteracitet som mer 
avancerad än funktionell. I denna studie blir det dock tydligt hur funktionell 
religionslitteracitet förutsätter såväl en kulturell som en kritisk dimension. 

Genom att efterlysa kunskaper om andra religioner än den egna, bekräftar 
ungdomarna i denna studie uppmaningen om att brist på litteracitet om relig-
ion motarbetas bäst med hjälp av kunskaper om religion – inte minst i relation 
till desinformation och alternativa fakta på sociala medier. Samtidigt visar re-
sultatet hur ett engagerat, medievetet och kritiskt aktörskap aktualiseras i ung-
domarnas tal, trots självupplevda uttryck för både okunskap om, och ibland 
även ointresse för religion. Detta visar hur religionslitteracitet bör förstås som 
ett samlingsbegrepp för flera olika förmågor och sätt att agera – eller differen-
tierade aspekter av aktörskap.  

Genom att diskutera litteracitet som aktörskap blir min studies resultat ett 
bidrag till förståelsen för litteracitet som inom den ”nya literacytraditionen” 
(sic!) (Collins, 1995; Street 1994) redan för 25 år sedan frångick synen på 
litteracitet som ett mätinstrument. Betoningen på process (jfr Shaw, 2020 
m.fl.), kontext (Moore, 2016; Street & Lefstein, 2007), social praktik (Ahearn, 
2001; Gee, 2018; Liberg et al., 2013) och pluralism (Goldburg, 2010) går i 
stället i linje med hur jag ser på de olika dimensionerna och på deras relation 
till varandra. Den självreflexiva aspekten (Dinham & Shaw, 2017), liksom 
studier och debatter som uppmärksammat hur olika arenor fungerar som soci-
ala lärandepraktiker där litteracitet i allmänhet (Fast, 2007; Gee, 2018) och 
religionslitteracitet i synnerhet görs och delas (Löfstedt & Sjöborg, 2019; Löv-
heim, 2012a), har också bidragit till min förståelse för hur jag förstår, använ-
der och vidareutvecklar litteracitet i avhandlingen. 
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9.1.1 Med(ie)vetenhet som religions- och medielitteracitet 
Som beskrivits på flera ställen tidigare, handlar religions- och medielittera-
citet om att förstå och kritiskt granska religiöst innehåll (Löfstedt & Sjöborg, 
2019, s. 157) och om de processer som påverkar hur religion kommuniceras 
via olika medier. Begreppet handlar även om att kunna analysera och utvär-
dera olika utfall och konsekvenser av dessa processer (Lövheim, 2012a). I den 
empirinära tematiska analysen blev begreppet med(ie)vetenhet ett användbart 
begrepp för att i ett första skede beskriva hur detta sker och uttrycks i materi-
alet. Teoretiskt innefattar med(ie)vetenhet kulturell litteracitet om hur reli-
giösa idéer och värden kommuniceras i olika medier, och kritisk litteracitet 
som en förmåga att dekonstruera filterbubblor, ekonomiska faktorer och falsk 
information på nätet, framför allt i sociala medier. Religions- och medielitte-
racitet handlar därutöver om att identifiera och förstå bakomliggande struk-
turerna kring ett visst mediebudskap. I avhandlingen har jag visat hur ett kri-
tiskt aktörskap ingår i litteracitet samt hur ungdomarnas kritik riktas mot olika 
saker beroende på vilka normer och dominerande uppfattningar om religion 
som råder i en specifik kontext. 

Avslutningsvis har jag argumenterat för att ett engagerat aktörskap bland 
studiens ungdomar möjliggör samtal om olika aspekter av religion, i och mel-
lan olika mediala och icke-mediala sociala kontexter. Med stöd i resultat och 
analys menar jag därmed att den funktionella dimensionen också är en central 
del av religions- och medielitteracitet. Sammanfattningsvis utgör även begrep-
pet med(ie)vetenhet en brygga mellan det empiriska materialet och det teore-
tiska begreppet religions- och medielitteracitet.  

9.1.2 Kritiska reflektioner kring teorianvändning 
Vid användning av kritisk litteracitet och ett aktörsperspektiv finns en risk att 
som forskare tillskriva individer större makt ”att förändra” än vad omkring-
liggande strukturer ger utrymme för. Konsekvensen kan lätt bli att strukturella 
uppväxtvillkor och komplexa, starka samhällsstrukturers makt underbetonas 
(Trondman & Bunar, 2001, s. 135). Invändningen blir viktig i relation till 
denna studie som i hög grad betonar ungdomarnas aktörskap och makt att 
handla annorlunda (Giddens, 1984).  

Jag delar även Abu-Lughods (1990) reflektion om att det bland forskare 
som anlägger ett aktörsperspektiv finns en tendens att ”romantisera” indivi-
ders motstånd och vägran att bli dominerade (Abu-Lughod, 1990, s. 42). 
Avishai menar att dikotomin mellan aktörskap och underkastelse är ett felslut 
som ofta begås när religionsvetare ska studera religionsutövare (Avishai, 
2008, s. 429). I stället för att uppehålla sig vid synen på aktörskap som an-
tingen motstånd eller eftergivenhet behöver forskare därmed, enligt Avishai, 
eftersträva att undersöka hur religion ”görs” genom att lyssna på de religiösa 
subjektens berättelser. 
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Med tanke på ovanstående finns en risk att jag i denna studie förbisett de 
aspekter av aktörskap som inte yttrar sig som motstånd eller vilja till föränd-
ring, och att jag överbetonat ungdomarnas motstånd mot exempelvis den äldre 
generationen eller mot religiösa traditioner. Av denna anledning har det varit 
viktigt att, med stöd i tidigare teoretiska resonemang, använda differentierade 
aspekter av aktörskap i arbetet med att förstå materialet teoretiskt. 

Jag vill även lyfta problematiken med att överhuvudtaget analysera den te-
oretiska spänningen aktörskap-struktur i en empirisk studie. Uppdelningen 
mellan aktörer och strukturer riskerar att kategorisera och förenkla processer 
och förhållanden som är betydligt mer komplexa och nyanserade än vad ana-
lys och tolkning visar. Av denna anledning har jag löpande utgått från Giddens 
(1984, 2017) förståelse för aktörskap och struktur som varandras förutsätt-
ningar. I ett samhälle som Sverige är typiska aktörs-värden och förhållnings-
sätt som autonomi, individualism och ett ifrågasättande av traditioner och auk-
toriteter en del av strukturen (Sjöborg 2015). Att göra motstånd och att ifråga-
sätta blir därmed, som beskrivits tidigare, både ett uttryck för den individuella 
aktörens handlingskraft, och för internaliserade kulturella och samhälleliga 
normer om exempelvis individualism och autonomi.  

Jag stödjer Giddens (1984, 2017), Burrs (2003) och Smiths (2005) fokus 
på komplexitet och växelverkan mellan struktur (samhälle) och aktör (individ) 
men än viktigare är synen på aktörskap som socialt situerad (Emirbayer & 
Mische, 1998). Detta förhållningssätt utmanar den liberala idétraditionen om 
den enskilda aktören som ett autonomt subjekt. Jag vill därför, ännu en gång, 
betona det sociala sammanhangets och interaktionens betydelse för hur jag, 
mot bakgrund av en konstruktionistisk kunskapssyn, förstår begreppen aktör-
skap (Emirbayer & Mische, 1998) och litteracitet (Lankshear & Knobel, 2003; 
Street & Lefstein, 2007). 

Med detta sagt hävdar jag att de differentierade aspekterna av aktörskap 
och samexisterande dimensionerna av religionslitteracitet varit lämpliga ana-
lysverktyg i denna avhandling. Dels för att vidga förståelsen för hur olika so-
ciala sammanhang möjliggör, respektive begränsar, gymnasieungdomars 
handlingsutrymmen när det kommer till att möta och prata om religion i Sve-
rige i dag, dels för att stärka förståelsen för hur aktörskap samtidigt är en del 
av litteracitet och av struktur.   

9.2 Metodologiska reflektioner 
Avhandlingens övergripande forskningsfrågor har, i enighet med den abduk-
tiva ansatsen, omformulerats och ändrats under processens gång. Det första 
delsyftet, att vidareutveckla förståelsen för hur ett antal gymnasieungdomar 
som vistas i miljöer präglade av mångfald talar om religion i förhållande till 
hur religion framställs i det omkringliggande svenska samhället har dock hela 
tiden varit ledande. Att använda materialtriangulering bygger på tanken att 
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som forskare kunna närma sig deltagarnas erfarenheter och tal från olika håll 
och därmed få tillgång till flera perspektiv (Creswell, 2009, s. 191). De tre 
materialen har möjliggjort ett utforskande av erfarenheter av och uttryck för 
religion som sträcker sig längre än ett spontant, och kanske ibland ogenom-
tänkt, svar på frågor om när, hur och med vem man pratar om religion. På 
samma sätt som en observation av hur en skolklass talar om religion i klass-
rummet under pågående undervisning ger ett annat resultat än studier där ele-
ver intervjuas enskilt (jfr von der Lippe, 2011b), kan differentierade metoder 
inom en och samma studie ge olika eller liknande resultat. Materialtriangule-
ring som design möjliggör ett insamlande av material som både bygger på 
återberättade av individuella erfarenheter (elevtexter och enskilda intervjuer) 
och på direkt tal mellan deltagarna (fokusgrupper) (se avsnitt 5.2). I efterhand 
visade sig trianguleringen vara lämplig eftersom de olika materialen komplet-
terar varandra. Dels genom att skapa utrymme för deltagarna att uttrycka sig i 
både text och tal, enskilt och i grupp, dels genom att ”bygga” de olika meto-
derna på varandra och därmed skapa en slags intervention. Den kvalitativa 
metodtrianguleringen har givit mig som forskare möjlighet att återkomma till, 
backa, revidera och göra om. Användningen av vinjetter i fokusgrupperna, har 
också visat sig gynna studiens syfte eftersom de fördjupade diskussionerna 
kring framställningar av religion i olika medier baserats på deltagarnas egna 
erfarenheter. 

Samtidigt finns invändningar mot och problem med studiens metod och 
design. De viktigaste reflektionerna kring studiens metodologiska brister kan 
sammanfattas i tre punkter. Även om tre olika metoder användes för att samla 
in denna studies empiriska material så kan samtliga metoder benämnas som 
olika typer av intervjuer. Den första punkten handlar därför om intervjun som 
forskningsmetod. Utifrån en socialkonstruktionistiska epistemologi, med till-
hörande tolkande och subjektivistiska ansats, påverkas alla svar, uttryckta er-
farenheter och tal i denna studie av den sociala kontexten. En vanlig invänd-
ning mot intervjun som metod är förknippad med just kontext och situation. 
Hur vet vi att ungdomarna verkligen är så med(ie)vetna och kritiska som deras 
tal uttrycker? Det är välkänt att vi ofta framställer oss själva i en bättre dager 
inför andra, detta gäller även i en intervjusituation (Kvale & Brinkmann, 
2009). I föreliggande studie var intervjuaren dessutom både forskare och lä-
rare och den som intervjuades elev. Det aktuella ämnet gav också vid handen 
att kritik och medvetenhet är något fördelaktigt och positivt. I sina strävanden 
efter att framstå som kompetenta, eller efter att vara till lags, kan ungdomarnas 
medvetenhet och kritiska förmåga vara ett exempel på det som Buckingham 
benämner som ”en kritisk diskurs om medier” (eng. critical discourse about 
the media) (Buckingham, 2000, s. 203, 212). Till skillnad från observation 
som metod är intervjun dessutom en riggad situation där uttrycken som skapas 
och konstrueras behöver förstås som en möjlig strategi från deltagarnas sida. 
Detta gäller såväl den enskilda textskrivningen som fokusgruppsintervjuerna 
och de enskilda intervjuerna. Osbecks (2011) uppmaning om att i högre grad 
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genomföra studier i själva undervisningspraktiken, i läroprocessens mitt, är ett 
viktigt religionsdidaktiskt inlägg. På senare tid har uppmaningen hörsammats 
och allt fler religionsdidaktiska studier har genomförts genom exempelvis del-
tagande observationer under pågående undervisning. Genom denna typ av et-
nografiskt inspirerade metoder kan kunskap om vad elever faktiskt gör, och 
inte bara säger, studeras. Om jag i denna studie exempelvis hade studerat Nils 
inlägg på ett ateistiskt forum (se avsnitt 6.2.1) eller observerat hur han disku-
terar religion i klassrummet hade resultatet sannolikt blivit annorlunda. Jag 
menar dock att vi ändå behöver fortsätta att studera hur unga människor i dag 
reflekterar och talar om religion utanför klassrummet, såväl enskilt som i 
grupp. Intervjun som forskningsmetod utgör här ett viktigt redskap för att 
kunna studera människors förståelse av världen och för att beskriva deras er-
farenheter (Alvesson, 2011, s. 40). Liksom i Forsbergs (2005) studie synlig-
görs även hos denna studies ungdomar ”sprickor” när de ”prövar beskrivning-
arna mot sina egna erfarenheter” (Forsberg 2005, s. 288), något som intervjun 
som metod bidrar till. De kvalitativa metoderna intervju och deltagande ob-
servation bör därför kompletteras med fortsatta intervjustudier med lärare och 
elever liksom med kvantitativa studier och nyare, mer interaktiva metoder, 
eller olika typer av internetstudier.   

Att studera unga inom det religionssociologiska eller religionsdidaktiska 
forskningsfältet görs alltså lämpligast genom en rad olika metoder, i olika kon-
texter och studier. Jag menar att den triangulerande designen ökat studiens 
validitet. I fokusgrupperna var min roll som forskare mer nertonad än i de 
enskilda intervjuerna. Mellan varven diskuterade ungdomarna mer med 
varandra än med mig vilket gjorde fokusgruppsintervjuerna till mindre ”kon-
trollerade” intervjuer och mer ”frisläppta dialoger” än exempelvis enskilda in-
tervjuer. På så sätt hamnade fokusgrupperna metodologiskt och epistemolo-
giskt mellan den kunskap som vanligtvis produceras i en enskild intervju och 
den som produceras i en observation av en klassrumssituation. 

Den andra punkten handlar om maktfördelning i intervjusituationen. Som 
beskrivs i kapitel 4, skapade sannolikt min yrkesidentitet, ålder, svenska etni-
citet, erfarenhet samt verbala och sociala förmåga en maktobalans mellan mig 
och ungdomarna (Smith, 2005, s.135). Det faktum att intervjuerna ägde rum i 
skolan kan ha förstärkt denna maktobalans. Hade balansen blivit annorlunda 
om jag träffat ungdomarna i deras egna kontexter utanför skolan, som exem-
pelvis på ett kafé eller på någon annan plats där jag skulle vara den avvikande 
och deltagarna de självklara? Jag tror att svaret på den frågan är ja. Skolan 
som institution, min bakgrund som lärare och den inbyggda maktordning som 
skolan vilar på förstärkte sannolikt maktobalansen mellan mig och deltagarna. 
Jag var medveten om detta innan utförandet av intervjuerna men valde ändå 
skolan som kontext med anledning av att det är en plats där ungdomarna ver-
kade känna sig trygga och hemtama.  

Den tredje punkten handlar om urval. I kapitel 5 beskriver jag urvalet som 
målstyrt. Eftersom syftet med studien har varit att fördjupa förståelsen för hur 
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ungdomar som vistas i miljöer präglade av mångfald talar om sina erfarenheter 
av religion valdes skolor ut som, enligt Skolverkets statistik, representerade 
elever med olika etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Urvalet till de upp-
följande gruppintervjuerna och enskilda intervjuerna har gjorts utifrån princi-
pen att ungdomar med olika etnisk och religiös bakgrund skulle vara repre-
senterade. Bland de ungdomar som anmälde intresse och så småningom valdes 
ut fanns sannolikt ett intresse för att prata om det valda ämnet. Detta kan ha 
påverkat resultatet. Att nå de individer som inte vill, eller av annan anledning 
inte väljer, att delta är ett generellt metodologiskt problem i empiriska studier. 
Man kan inte tvinga någon att ställa upp i en intervju eller att delta i en enkät-
undersökning. I min studie har detta inneburit att de ungdomar som deltog, i 
framför allt fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer, har varit mer eller 
mindre intresserade av de ämnen som diskuterats.  

Även val av program utgör en viktig metodologisk aspekt. Ungdomarna 
från studieförberedande program gick på samhällsvetenskapligt program och 
de från yrkesförberedande program gick antingen på barn- och fritidsprogram-
met eller på vård- och omsorgsprogrammet. Även om ungdomarna förmodli-
gen gjort sina val av program också baserat på andra faktorer (kompisar, sko-
lans läge eller annat) så vittnar de aktuella programmen om ett intresse för just 
samhällsfrågor respektive människor. Studiens resultat bör förstås och tolkas 
i ljuset av detta. Samtidigt har studien genomförts med ungdomar som går på 
skolor och program med olika socioekonomisk bakgrund. Att ha högskoleut-
bildade föräldrar var inte normen bland studiens ungdomar, och skolorna de 
gick på stack inte ut som skolor med hög andel högskoleutbildade föräldrar 
jämfört med andra skolor i samma kommuner. 

Avslutningsvis skulle jag vilja nämna några ord om studiens resultat i re-
lation till det metodologiskt problematiska med att studera religion. Denna 
problematik och metodologiska reflektion har diskuterats löpande genom av-
handlingens kapitel, exempelvis i avsnitt 6.2 där jag lyfter den ambivalenta 
hållningen hos ungdomarna när det kom till att prata om erfarenheter av relig-
ion i medier och andra kontexter. Eriks svar i den enskilda textskrivningen: 
”Jag vet inte, det är inget jag har reagerat på”, på frågan om var han senast 
stötte på religion i medier, jämfört med hur han under den enskilda intervjun 
nämner flera exempel på erfarenheter av möten med olika aspekter av religion 
i flera olika medier, visar på denna ambivalens.141 Det visar också hur mina 
frågor sannolikt påverkat ungdomarnas svar. ”Var stötte du senast på religion 

                               
141 Begreppsanvändning blir här en metodologisk och teoretisk fråga. Anammar vi en mer 
funktionell definition av religion, så skulle vi kunna säga att Erik visst möter frågor som rör 
religiositet och tro i de medier han använder. Använder vi däremot en substantiell och kanske 
till och med snävare definition av religionsbegreppet, blir svaret annorlunda (Lövheim & Nor-
din, 2015, s. 19). 
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i medier/IRL” bidrog måhända till deltagarnas snäva och substantiella definit-
ioner av religion (här framför allt kristendom och islam).142 Som beskrivits 
tidigare utgår jag från en socialkonstruktionistisk förståelse för begreppet re-
ligion. När begreppet introduceras för ungdomarna är dock sannolikheten stor 
att de tolkar och förstår religion så som det förstås i det svenska samhället, 
alltså utifrån en mer essentialistisk religionsförståelse (Hylén 2012).  

Andra studier har löst ovan nämnda problematik genom att undvika att an-
vända ordet religion (Risenfors, 2011) eller genom att rikta fokus mot det and-
liga och det övernaturliga (Visuri, 2019). Förfaringssätten öppna upp för möj-
ligheten att studera olika aspekter av religiositet och helighet bortom institut-
ionell, etablerad religion. Även i min studie fanns i början en sådan intention. 
Allteftersom blev det dock tydligt att det var just erfarenheter av kristendom 
och islam, men även judendom och buddhism, och hur dessa religioner fram-
ställs i olika medier, som uttrycktes som mest angeläget för deltagarna att dis-
kutera och reflektera kring. Som jag upplever det var detta delvis en konse-
kvens av de mångkulturella miljöer som ungdomarna vistades i och av det 
faktum att flera av dem benämnde sig som kristna och muslimer. I studien 
blev reflektioner och erfarenheter av religion som lika med kristendom och 
islam mer relevant än att tolka hur andliga inslag i exempelvis Game of Thro-
nes eller Sagan om ringen av ungdomarna upplevdes som heliga eller me-
ningsskapande.  

9.3 För framtida forskning 
Jag vill till sist, med stöd i studiens resultat, lyfta några förslag på fortsatt 
forskning. Förslagen handlar dels om konkreta uppslag för kommande empi-
riska studier, dels om teoretiska frågor och problem att vidareutveckla och 
uppmärksamma i relation till området unga, religion och lärande.  

I föregående avsnitt lyfter jag att ungdomarna som deltar i studien går på 
gymnasieprogram som har inriktning mot människa och samhälle och att detta 
kan ha påverkat resultaten. För variation behövs fler studier med ungdomar 
som går på program med mer mansdominerade yrkesutbildningar, samt med 
elever som går på skolor med mindre religiös och etnisk mångfald. Avhand-
lingens resultat visar också hur unga kan vara kritiska till, men samtidigt in-
tresserade av religion. Jag menar att denna spänning behöver vidareutvecklas 
genom ytterligare intervjustudier med fler ”ointresserade” ungdomar (jfr Löv-
heim & Klingenberg, 2019, s. 186). 

Ett sätt att fördjupa kunskapen om hur unga kommer i kontakt med, och 
resonerar kring, religion i medier kan vara att använda sig av mer praktiknära 

                               
142 Med detta menar jag att redan i elevtexterna gjordes en uppdelning av existentiella frågor 
och religion, vilket kan ha fått konsekvensen att jag som forskare och intervjuare redan här 
”målade in religion i ett hörn”. 
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forskning. Här kan användning av metoder som tar sin ansats i ett samarbete 
mellan forskare, lärare och elever vara en väg framåt. En sådan metod skulle 
kunna vara att genomföra kvantitativa, klassrumsnära undersökningar om 
käll- och mediekritik med fokus på religion (jfr Nygren & Guath 2019).  

Teoretiskt visar studien på behovet framtida forskning som fortsätter att 
vidareutveckla förståelsen för religionslitteracitet som aktörskap. Nya frågor 
behöver ställas om ungas och elevers handlingsutrymmen och aktörskap i re-
lation till olika aspekter av religion och sekularitet. Med stöd i studiens resultat 
menar jag att dimensioner av religionslitteracitet som aspekter av aktörskap 
blir användbara, samt att begreppet med(ie)vetenhet är ett lämpligt begrepp 
att använda i fortsatta analyser av hur unga förstår och förhåller sig till religion 
i olika medier. Användningen av religionslitteracitet positionerar även relig-
ionssociologi i en bredare tvärvetenskaplig diskussion om litteracitet (von 
Brömssen, 2013, s. 137). 

I avhandlingen berörs teorin om medialisering av religion endast kortfattat. 
Att undersöka ungas användning av digitalt mediematerial om religion kan 
öppna upp för en ökad teoretisk förståelse - både för hur unga konsumerar och 
tolkar digitala medier samt för hur religion framställs i dessa medier. Metodo-
logiskt skulle medieanalys av exempelvis kommentarer i Facebookgrupper 
kunna vara lämpliga metoder för en sådan typ av studie. Teoretiskt skulle me-
dialisering av religion kunna användas som perspektiv. 
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10. Summary 

10.1 Introduction 
Media and school constitute the two contexts where young people in contem-
porary, secularized Sweden most frequently encounter religion (Klingenberg 
& Lövheim, 2019). Previous Nordic research has shown how Swedish stu-
dents talk about religion and their own worldviews (Risenfors, 2011), how the 
notion of religion is articulated in and outside the classroom (Kittelmann 
Flensner, 2015; Sjöborg, 2015; von Brömssen, 2003, 2012; von der Lippe, 
2011a,b) and how mediatization of religion is reproduced in Religious Educa-
tion (RE) classrooms (Toft & Broberg, 2018). However, few Swedish studies 
have explored the relationship between religion, media and education from 
both a didactic and sociological perspective. In this thesis, I study how upper 
secondary students talk about their experiences of religion in various media, 
school and together with friends and family. 

Three central assumptions form the point of departure of this study. First, 
that young people in Sweden today live in a changing, digital and global world 
where secularisation and religious pluralism constitute two parallel societal 
tendencies. Second, that both knowledge and the concept of religion are so-
cially constructed and contextual. Third, that individuals, either alone or in 
groups, are affected by the structures of society while the same structures can 
be challenged or maintained in different ways (Giddens, 1984). 

In this study, I explore how Swedish teenagers in upper secondary school 
relate to, and negotiate, the mediatized depictions of religion that they encoun-
ter and consume in their everyday media use, and how they talk about and 
reflect upon their experiences of religion in school and together with family 
and friends. The students attend schools characterized by religious and ethnic 
diversity. Descriptively, the thesis contributes with knowledge about how 
young people talk about experiences of religion in their everyday life. Analyt-
ically and theoretically, it contributes to ongoing debates about religious 
change, complexity and visibility from an individual perspective. 

Young people's experiences of religion in media and school contexts be-
come sociologically relevant since it explores where, how, and with whom 
young people today encounter issues related to religion in a society that is 
constantly changing. Furthermore, it is didactically relevant for the school 
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subject of RE, not least in relation to the didactic question for whom? (Hart-
man, 2011; Löfstedt, 2011). The two disciplines of sociology of religion and 
didactics of religion make the thesis interdisciplinary. 

The present summary will report on the aim and research questions of the 
thesis followed by a brief presentation of relevant previous research, describe 
the use of central theoretical concepts and methods, present the results and, 
finally, discuss the results from sociological and didactical perspectives.  

10.2 Aim and research questions 
The aim of this thesis is threefold. Firstly, the study aims to explore how upper 
secondary students talk about experiences of encounters with religion in vari-
ous media and other social settings. Secondly, the aim is to analyze the inter-
play between agency and structure with the help of dimensions of religious 
literacy and aspects of agency. Thirdly, the aim is to discuss what implications 
the results of the study have for the RE subject. To reach this three-folded aim, 
interviews with upper secondary students have been analysed through the-
matic coding analysis (Braun & Clarke, 2006) and by using theoretical per-
spectives from the interplay between agency and religious literacy. Three re-
search questions were constructed to be able to reach the overarching aim: 
 
1. How do upper secondary students talk about experiences of religion in the 
media, school and in other social contexts? 
2. How can the concept of religious literacy help us understand how aspects 
of agency are actualized in the students’ talk about religion? 
3. How do the different social contexts and cultural values that are expressed 
in the students’ talk enable and confine agency? 

10.3 Background and previous research 
Previous studies have shown that young people in contemporary Sweden ex-
press a distance from identifying with religious beliefs and religious traditions 
(Klingenberg & Lövheim, 2019). Instead, they are interested and engaged in 
social values and relationships, and express a commitment and interest in is-
sues relating to gender equality, the environment and health (Lindgren et al., 
2005; Sveningsson, 2015). In addition, young people today increasingly iden-
tify with values such as freedom, reflexivity and autonomy, something that 
mirrors how people in general relate to religion in Sweden today. 

Previous qualitative research over the past twenty years also demonstrates 
that young people express religion as a sensitive topic to talk about, and that 
conversations about religion tend to develop into conflict and discord (von 
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Brömssen, 2003). Conversations about religion are thus often silenced or ab-
sent (Holmqvist Lidh, 2016; Vikdahl, 2018; von Brömssen, 2003, 2012; 
Zackariasson, 2014). Classroom observations show how upper secondary stu-
dents' talk about religion is characterized by a secularist discourse where reli-
gion is presented as something foreign, outdated, and undemocratic (Karlsson, 
2015; Kittelmann Flensner, 2015) and that conversations about religion in 
school can be stigmatizing for young people who call themselves believers or 
belonging to a religious tradition (Holmqvist Lidh, 2016). An “Us and Them” 
pattern has been observed as dominant in high school students’ talk about (von 
Brömssen, 2003) and upper secondary students’ attitudes towards (Sjöborg, 
2013) religion.  

In conjunction with these results, previous research show that young people 
express an interest in religion and existential issues and appreciate the RE sub-
ject. Conversations about religion with friends are experienced to work well 
in school environments characterized by diversity (Zackariasson, 2014) and 
students in general demand more lived religion and less "factual knowledge" 
in RE (Unstad & Fjortoft, 2020, p. 5-6; Halvarson Britton, 2019; von 
Brömssen, 2012).  

Interview studies with upper secondary students show how negative domi-
nant media images of Islam have led to young Muslims experiencing a sense 
of stigma –  for example, by constantly feeling the need to take responsibility 
for presenting a more nuanced image of Muslims in order to counteract the 
media images (Hansen, 2017; Otterbeck & Hallin, 2010). Others express a 
will to challenge the representations of Islam in the media by emphasising 
their own Muslim identity (von der Lippe, 2011a). At the same time, social 
media and popular culture are expressed as important resources for meaning-
making as well as for information and communication about religion and ex-
istential issues (Bobkowski, 2014; Lövheim, 2012b; Sjöborg, 2006). The latter 
challenges the idea that learning about religion primarily takes place in tradi-
tional contexts, such as in the family or in religious communities.  

The concept of religious literacy has become increasingly common in reli-
gious studies and didactics of religion, not least in relation to the religious 
illiteracy that has attracted attention in recent decades (Davie, 2015; Prothero, 
2008). As a result of the process of secularization, Davie believes that large 
sections of the European population lack the language needed in serious con-
versations about religion (Davie, 2016, p. x). In a society that has become 
increasingly marked by ethnic, religious and cultural diversity, this develop-
ment risks contributing to a poorly informed public debate, which in turn af-
fects the democratic conversation about religion. In this time and context, the 
question of religious literacy is brought to the fore, both in relation to the sub-
ject of RE and as an analytical concept in the understanding of how the par-
ticipating students talk about religion. 

As mentioned above, the present study can be related to the didactical ques-
tion “For whom?” (Hartman, 2011; Löfstedt, 2011). However, which material 
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to use and how this material should be applied in the current teaching situation 
also actualises the didactic questions what?, how? and why? which makes it 
difficult to discuss one without touching upon the others.  

This study fills the research gap on how upper secondary students today 
encounter and use digital media for information and conversations about is-
sues concerning religion. By interviewing young people from different reli-
gious, ethnic and cultural backgrounds, the study serves to find out more about 
how popular culture and social media can function as arenas where agency 
and alternative stories become possible. In addition, the study problematizes 
learning about religion in relation to context and explores what experiences of 
religion the students bring with them from outside the school. 

10.4 Theoretical approaches and concepts 
The abductive qualitative approach of this thesis indicate that data is prior to 
fixed theories. However, theoretical perspectives such as religious literacy 
(Green, 2014; Goldburg, 2010) and agency (Burke 2012; Mahmood, 2007) 
were used as analytical tools when interpreting the results. The theoretical 
framework of this study is based on social constructionism, which understand 
religion, and knowledge, as contextualized and under constant reconstruction 
and change (Beckford, 2003; Hjelm, 2014). Building on Anthony Giddens’ 
work (1984; 2017) the interplay between the individual actor and the sur-
rounding context is an important epistemological aspect. 

I support Giddens (1984), Burrs (2003) and Smiths (2005) focus on com-
plexity and interaction between structure (the society) and actor (the individ-
ual) but more important is the idea of agency as socially situated (Emirbayer 
& Mische, 1998). In line with Street (1994), Green (2014) and Goldburg 
(2004; 2010), I regard different dimensions of literacy as non-hierarchical. 
Figure 7 illustrates this non-hierarchical relationship and how different aspects 
of agency are included in functional, cultural and critical religious literacy. 

In this study, the functional dimension of religious literacy concerns how 
communication about religion is actualized in certain situations and social 
contexts. In line with Goldburg (2010), functional literacy in this study deals 
with expressed experiences of being able, or not being able, to talk about reli-
gion depending on where, or with whom, they communicate, e.g. in forums 
on social media, at home or in school. Agency as engagement becomes ap-
propriate within the functional dimension of religious literacy.  
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The cultural dimension of religious literacy, as defined by Goldburg (2004, 
2010), concerns awareness of how cultural, historical and social events and 
conditions have affected, and still affect, an understanding of religion in con-
temporary Western societies. In the analysis of the empirical material, I strive 
for an openness to how different degrees of consciousness are expressed. For 
example, how the students individually relate to the phenomenon of religion 
in relation to surrounding cultural values and perceptions of religion in Swe-
dish society. Within the cultural dimension of religious literacy, agency as 
awareness is used as a tool for analysis. This aspect of agency is about an 
awareness of how the perceptions, values and norms of the surrounding con-
text affect one's own way of constructing, thinking and talking about religion. 

Within the critical dimension of religious literacy, agency as resistance is 
used as a tool for analysis. When using criticism as an analytical concept it is 
important to be clear about what the criticism is aimed at and to pay attention 
to the difference between being generally sceptical and being critical (Buck-
ingham, 2000). In this study, resistance concern critique of dominant ways of 
talking about religion in Swedish society, or objections to how religion is 
framed in various media. Agency as resistance also concerns critique of per-
ceived problematic aspects of religion that are expressed by the students, e.g., 

Figur 7. Theoretical model 
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traditions or beliefs that are not considered compatible with democratic val-
ues, such as gender equality or the rights of LGBTQI persons. Agency as em-
powerment is analysed in relation to all three dimensions of religious literacy. 

Agency as engagement, awareness, resistance and empowerment are ap-
propriate analytical tools to explore how social contexts enable or constrain 
functional, cultural and critical religious literacy among young people’s talk 
about experiences of religion in Sweden today. Sociologically, the model il-
lustrates how agency is a central part of religious literacy, and socially situated 
(Emirbayer & Mische, 1998). Didactically, the model illustrates the im-
portance of social context for students as learning actors (Säljö, 2015) as well 
as how awareness through self-reflection constitutes a central part of religious 
literacy (Dinham, 2017; Shaw, 2019). 

10.5 Method and research design 
The design of the study is qualitative. In order to deepen the understanding of 
the young people's experiences from their own perspective, typical qualitative 
characteristics such as understanding, interpretation and abduction were used 
throughout the process. 

Text writing, focus groups and individual interviews were used for data 
collection. The methodology of the study is based on a set of methods, usually 
referred to as a data-triangulation. The empirical material consists of 87 stu-
dent texts, 7 focus group interviews and 14 individual interviews with upper 
secondary students from three different schools and municipalities in central 
Sweden. In order to achieve variation in terms of urbanization, study pro-
grams, gender and ethnical background, schools were selected based on het-
erogeneous student groups. A purposive sampling was used to select schools 
that best corresponded to the aim of the study (Bryman 2018, p. 498).  

The data-triangulation enabled the participants to express themselves in 
varied ways. The purpose of individual student texts was to get a pre-under-
standing of the students’ constructions of religion. Data from the student texts 
also proved to be valuable for conducting thematic interview guides for the 
focus groups. Similarly, the data obtained during the focus group interviews 
helped forming questions for the individual interview guide. The purpose of 
using focus groups was to take advantage of the dynamic of the group discus-
sions that emerged when the students discussed themes related to the research 
questions. Focus groups provided access to the interaction, dynamics and ten-
sions between the participants, which added various perspectives (Creswell 
2009, p. 191). During the focus group interviews, vignettes of media images 
were used as a research tool (Robson & Mc Cartan 2016, p. 367). The purpose 
of using individual interviews was to gain an in-depth understanding of the 
individuals' experiences and gave participants the opportunity to express 
themselves freely without being influenced, and stressed, by others (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). All interviews were audio-recorded and transcribed. For 
data analysis, constructionist thematic coding analysis (Brown & Clarke, 
2006) was conducted, using NVivo software. Analysis of the empirical mate-
rial was carried out in six steps 1) Familiarization with the material, 2) Gen-
erating initial codes, 3) Searching for themes 4) Reviewing themes 5) Defin-
ing and naming themes 6) Producing the report. 

In accordance with the Swedish Research Council's recommendations, par-
ticipants were informed about the purpose of the study and how and where the 
future results would be published. This information was provided to the stu-
dents, their teachers and to the school management (see Appendix 2). It was 
communicated through an information letter and orally at the first meeting 
with the students. Students were also informed that they could choose to can-
cel their participation in the study at any time. Informed consent was collected 
from both participating students and school management. At the time of writ-
ing the text, names and e-mail addresses were collected for the students who 
wanted to participate in the follow-up interviews. Names of location, schools, 
teachers and friends have been masked or removed so no personal information 
can lead to individual participants being identified. The study was approved 
by the Regional Ethics Review Board in Uppsala in June 2017 (Dnr: 
2017/231). 

10.6 Empirical findings 
The result show that the students constructed religion in different ways. To 
speak of religion in a positive manner was common among the students. The 
emphasis on religion as something one believes in shows how a Western un-
derstanding of religion was actualized in the students talk (Hylén, 2012). At 
the same time, statements such as “my religion is a culture” and “religion is 
community” show both a cultural and a functional understanding of religion. 
Individual interpretations and different perspectives were also highlighted by 
the students as important aspects of religion. Constructing religion as vague, 
abstract and illogical, and linked to control and conflict, illustrates a secular 
critique of religion and was another theme. However, this critique was ex-
pressed in conjunction with constructions of religion as something good or 
positive. 

Three main themes were prominent in how the students spoke about expe-
riences of religion in various social contexts. Firstly, encounters with issues 
related to religion in general were expressed as common. The students expe-
rience encounters in different media, with friends and family but also with 
people of different understandings of religion. Social media, together with 
film and TV-series were the most common context in which the students pri-
marily expressed that they encountered religion in the media. However, en-
counters with editorial news media about religion mainly takes place through 
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various social media platforms e.g. Facebook. Experiences of religion in the 
media and in discussions with friends and family concerned both politicized 
religion and issues related to faith and lived religious practices.  
   Secondly, the students expressed an awareness of, and a strong critique to-
wards, stereotyped and simplified depictions of religion in particularly estab-
lished news media, films and TV series. The criticism was directed to per-
ceived simplifications in the mentioned media, e.g., patterns of a Christian 
“us” against a Muslim “them”. The awareness also concerned how narratives 
of religion in a secular context often is defined and discussed as irrational or 
outdated. At the same time, “us and them” were at times articulated by the 
students themselves, e.g. in discussions about school graduations in the church 
or by using the expressions "strictly religious", "very religious" or "hard be-
lievers" as something negative that one marks a distance from (Jahnke, 2021, 
p. 188; Kittelmann Flensner 2015). However, in these situations other students 
objected to, and started to problematize, such pattern or expressions. There 
was also a tendency among the students to acknowledge how the media and 
society influences people's understanding of religion. A general media aware-
ness was expressed through a critical approach to the credibility of social me-
dia and how filter bubbles and misinformation constitute risks in relation to 
one's own and others' understanding of, and knowledge of, religion. Auton-
omy and freedom of choice were expressed as important values in relation to 
religion, not least in relation to personal experiences of authority and patriar-
chal structures within religious traditions and communities.  
   Thirdly, the students expressed an absence of representation and lived expe-
riences concerning religion in established news media and in mainstream film 
and TV series. A strong pattern was also how the students actively took part 
in content about religion on social media that both complements and chal-
lenges the simplified media images of religion that they said they came in 
contact with via established "older" media. The results show that the students 
associated various social contexts, within and outside the media, with both 
opportunities and limitations concerning information and communication 
about issues related to religion. The students emphasized how YouTube, In-
stagram, and other social media provide both knowledge and constitute arenas 
where communication about different aspects of religion take place. As men-
tioned above, these media are also perceived as unreliable. School, home and 
editorial media were highlighted as resources for "checking" or correcting the 
information about religion in mainstream TV series or on social media. Re-
gardless of whether the experiences of religion took place in social media or 
IRL, large groups and arenas are viewed as more problematic when it comes 
to conversations. The students expressed how debates on social media make 
discussions about religion difficult. The school and the RE subject are on the 
other hand expressed as contexts where conversations about religion were 
made possible. The students refer to the fact that their specific schools are 
characterized by religious and ethnic diversity and identify this as a reason for 
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a tolerant and “woke” attitude. This is sometimes contrasted with experiences 
from secondary school (högstadiet) where talk of religion to a greater extent 
were expressed as characterized by intolerance and xenophobia. 

Students appreciated images and representations of religion that challenge 
and normalize what religion is or should be. Examples of such images was the 
character Sana in the TV series Skam (see Appendix 3). Students welcome 
new alternative media images of religion that contribute to a change in per-
spectives, mainly when discussing images of Christianity and Islam. 

10.7 Religious literacy as agency in everyday life 
The results presented above demonstrate that critical thinking (von Brömssen, 
2013; Moore 2007; Street 1994), awareness as self-reflection (Giddens, 1984; 
Dinham, 2017) and interest in talking about various issues relating to religion 
is actualized in the students’ talk. Theoretically, the result can be understood 
as different aspects of agency (engagement, awareness, resistance and em-
powerment) within functional, cultural and critical religious literacy (figure 7) 
(Green, 2014; Goldburg 2010).  

Despite an expressed lack of factual knowledge, the students demonstrate, 
in both text and talk, that they do engage in conversations about different as-
pects of religion in social media forums, together with friends or family mem-
bers. I argue that this is an example of how agency as engagement within the 
functional dimension of religious literacy is actualized in the students talk. 
Through engagement and interest, the students seem to acquire a language for 
a functioning communication about religion that they encounter in their eve-
ryday lives. In this aspect, agency as engagement becomes a contributing fac-
tor to a functioning communication about religion among the students – even 
though they themselves sometimes claim the opposite. 

Awareness about (1) dominant ways of depicting religion, especially Islam, 
in news media and mainstream popular culture, and (2) how religion is per-
ceived and discussed in the Swedish secular majority society demonstrate that 
agency as awareness in the cultural dimension of RE is actualized in the stu-
dents talk.  

When the students in different situations and contexts protest against local 
norms and structures, power is actualized in the sense of having the ability and 
willingness to change and act differently (Giddens, 1984). The tendency to 
protest against a “us and them”- pattern in mainstream TV series’ depictions 
of Muslims or Islam, or objections to when colleagues or classmates construct 
Islam or Muslims as “the Other” should be understood as examples of agency 
as resistance within the critical dimension of RL. The sharp criticism towards 
how religion is presented in the media and generally perceived in Sweden is a 
strong theme in the material. A striking result is that the participating students 
often challenge socially situated norms in a certain context – and that they thus 
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take power over situations and contexts (Giddens, 1984; 2017). This, I con-
clude, is an example of agency as resistance. 

Descriptions about how alternative representations in social media and TV 
series provide inspiration, representation and identification, show how agency 
as empowerment is actualized in the students talk. Furthermore, agency is a 
central part of participating in communication (functional literacy), acknowl-
edging cultural conditions (cultural literacy) and challenging prevailing norms 
(critical literacy). The results show how young people express that descrip-
tions in social media (e.g. channels on YouTube, Instagram accounts) and 
popular culture (e.g. the Norwegian TV series Skam) provide alternative rep-
resentations and images of religion that they can identify with, feel represented 
by, or given an inside perspective from. 

In conclusion, agency as engagement, awareness, resistance and empow-
erment are included in all three literacy dimensions. The analysis illustrates 
(figure 7) how different dimensions of religious literacy and aspects of agency 
overlap each other. This reflects a holistic and non-hierarchical understanding 
of literacy (Street 1995; Green 2014; Goldburg 2004).  

Through conversations about religion and faith with classmates, co-work-
ers, people in social media forums and family members at home, I argue that 
these various arenas constitute social practices which both enable and limit 
literacy as agency when it comes to communication and information about 
religion.  
The results also need to be analysed in relation to the sociological interplay 
between agency and structure. By consuming content, and sometimes actively 
participating, on forums such as @makthavarna, feminist groups on Face-
book, Black Lives Matter-pages, the TV series Skam and teaching material 
that deals with structural injustices, media awareness is an example of agency 
among the students. At the same time, this is also an expression of an inter-
nalized structure. I argue that this is an example of how agency and structure 
interact, rather than just being two disparate poles (Giddens, 1984, 2017), and 
that different aspects of agency make helpful tools to nuance the understand-
ing of the well-known sociological relation between agency and structure 
(Giddens, 1984). In this regard, Green's (2014) and Goldburg's (2010) three 
dimensions of literacy as well as different aspects of agency (Burke, 2012; 
Emirbayer & Mische, 1998) have been useful. Following Burke (2012) and 
Mahmood (2005), I believe that agency needs to include more aspects than 
resistance. With the help of agency as engagement, awareness and empower-
ment, more complex and nuanced aspects of the students’ agency can be high-
lighted. 

The concept of media awareness (med(ie)vetenhet) is used descriptively in 
the study. Theoretically, I develop this concept as a form of “religious media 
literacy” (Lövheim, 2012a). Both these concepts include agency as engage-
ment, awareness, resistance and empowerment within the functional, cultural 
and critical dimensions of religious literacy. 
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    In summary, the theoretical analysis shows how different aspects of agency, 
expressed in various social contexts, are actualized within the functional, cul-
tural and critical dimensions of religious literacy. This confirms my under-
standing of religious literacy as depending on specific social and cultural sit-
uations, relations and values (Lövheim, 2012a).  

10.8 Discussion and implications 

10.8.1 Young people, religion and social contexts 
In line with previous research (Klingenberg & Lövheim, 2019; Löfstedt & 
Sjöborg, 2019), the results show how internet and social media are expressed 
as the most common media context where young people today encounter is-
sues related to religion. Young people who call themselves believers express 
to a greater extent that they encounter issues about faith and religion online, 
which support previous studies of young people's encounters with religion 
(Bobkowski, 2014; Jarnkvist & Klingenberg, 2019; Löfstedt & Sjöborg, 
2019). The results also confirm studies that have shown how the internet and 
social media function as meaning-making tools for learning and information 
about one's own religious or non-religious identity (Bobkowski, 2014; Lö-
vheim, 2012b, 2004; Sjöborg, 2006). Based on the results of my study, gender 
or choice of study program does not seem to affect the commitment, interest 
or how often the students encounter or talk about religion (cf. Jonsson, 2016, 
p. 158; Kittelmann Flensner, 2015; Sjöborg, 2013, p. 149; Jarnkvist & 
Klingenberg, 2019, p. 98-99). 

In this study, the students express that they encounter alternative and more 
nuanced insider perspectives on religion and non-religion in progressive films 
and TV series. The study does not aim to discuss or analyse the specific media 
images. However, it is possible to conclude that the students are exposed to, 
and interact with, alternative representations of religion side by side with neg-
ative representations of religion, e.g. depictions of Islam as connected to ten-
sion, violence and terrorism (Axner, 2013). This problematizes the, often 
taken for granted, presumption that "religion in the media" is mainly presented 
as something problematic or negative.  

Furthermore, the results show that social media and popular culture consti-
tute contexts and social practices where young people feel that they can ori-
entate themselves on their own terms without being limited by authorities or 
alienation (cf. Gee, 2018 and Dewilde Skrefrud, 2016). The results of the 
study also point to the importance of not dismissing social media and popular 
culture as places associated with superficiality, ignorance or danger (cf. Dun-
kels, 2007; Sveningsson, 2015).  
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As mentioned above, the schools in question are characterized by cultural, 
religious and ethnic diversity. This probably affects how religion, among the 
participating students, is not understood as something marginalized, foreign 
or negative (cf. Jahnke, 2021; von Brömssen, 2012) and could explain the in-
tercultural competence (Löfstedt, 2018) and cultural and critical religious lit-
eracy actualized in their conversations. As previous studies have established, 
I argue that the school context most likely plays a major role in how young 
people understand, and express themselves about, religion. 

Finally, the results show how the family (still) constitutes an important so-
cial context where religious literacy as agency takes place among the students 
in this study. The results are in line with previous interview studies on young 
people and religion (Jahnke, 2021; Otterbeck & Hallin, 2010) but stand out in 
relation to survey studies that have shown how the family no longer seems to 
be a prominent place where non-believing young people today encounter is-
sues related to religion (Klingenberg & Lövheim, 2019). Despite the difficul-
ties of comparing qualitative and quantitative results, I think this result is 
worth noting. 

10.8.2 Young people, religion and cultural values 
The tendency to talk about, or relate to, Islam as something foreign in relation 
to Swedish culture and Swedish values (Hagevi, 2017, p. 289; Kittelmann 
Flensner, 2015) reappears in my own study, but surprisingly seldom. More 
prominent is a cultural and critical awareness of how religion is perceived in 
the Swedish secular majority society. Where previous studies have shown how 
negative media images of religion are reproduced in young people's conver-
sations and attitudes towards religion (von der Lippe, 2011b), my study shows 
how media representations of religion are deconstructed and questioned by the 
students. Constructing religion as something solely negatively linked to con-
flict or “Us and Them” is very unusual among the participants in this study, 
which is in line with previous studies (Jahnke 2021, p, 165) and differs from 
others (Kittelmann Flensner, 2015). The results are interesting in relation to 
previous studies, which have shown that young people, despite their (in com-
parison with older people) good internet skills, tend to overestimate their own 
ability when it comes to source-critical (källkritisk) thinking (Clark & Marchi 
2017, p. 103, 198; Nygren & Guath, 2019). At the same time my study sup-
ports previous research that have demonstrated how young people express 
awareness of how social media risks contributing to biased, and sometimes 
false images of what is happening in society (Sveningsson, 2015, p.1).  
   The expressed tolerance towards religion and different ways of thinking and 
believing, reflect Swedish studies where racism and nationalism turn out to be 
less common among younger people than among older people (MUCF, 2019). 
The results also confirm international quantitative studies, indicating that 
young people in general have a positive attitude towards religion (Knauth, 
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2008) and express a desire for more acceptance in terms of pluralism and di-
versity (Day, 2011; Otterbeck & Hallin, 2010). 

In the thesis I show how young people who do not call themselves believers 
or religious, express that they participate and take an interest in topics con-
nected to a specific religion or belief in different social contexts (cf. Clark, 
2003; Löfstedt & Sjöborg, 2019; Lövheim, 2004; Sjöborg, 2006). The "neu-
tral" and "disinterested" (Jarnkvist & Klingenberg, 2019) among the partici-
pants in this study thus seem both accustomed to, and curious about, talking 
about religion with their classmates or in forums on social media. Criticism of 
religion is constructed in connection with discussions about democracy, gen-
der equality and issues related to LGBTQI, regardless of religious back-
ground. I argue that this criticism is expressed as a constructive rather than as 
a secularist critique of religion (Löfstedt & Sjöborg, 2020). 
   The tendency to present oneself as free from influence is, as in previous 
qualitative studies, a strong theme in the results of this study (cf. Ambjörns-
son, 2004; Jahnke, 2021; Karlsson Minganti, 2014). The emphasis on auton-
omy for the Christian and Muslim students as a strategy that help to prove that 
one is part of a secular majority society is also a theme in this study. Distanc-
ing oneself from the dominant image of Islam as linked to authority and lack 
of freedom (Otterbeck & Hallin, 2010; Plank & Enstedt, 2018; Sjöborg, 2015; 
von der Lippe, 2011a) or of Christianity as linked to something strange, strict 
or boring (Holmqvist Lidh, 2016; Zackariasson, 2014) are two important ex-
amples. However, I argue that the expressed autonomy in the students talk in 
this study is also about marking freedom in relation to experienced outdated 
structures and attitudes within religious traditions in their own or community 
(cf. von Brömssen, 2012, p. 140). The emphasis on freedom can thus be inter-
preted both as an expression of an “internationalized narrative of freedom as 
the dominant norm in relation to how religion is constructed and depicted in 
the secular Swedish society (Trulsson, 2018, p. 162) and as an act of resistance 
with the purpose of undermining (religious) authority (Høeg, 2017, p. 21). 
Here, I argue that agency as resistance stands for objections to religious and 
patriarchal oppression (Mahmood, 2012, p. 7) and that this aspect of agency 
thus needs to be included in (1) the interplay between agency and structure, 
and (2) as a central aspect of critical religious literacy as agency. 

10.8.3 Implications for Religious Education 
The results suggests that students in religiously, ethnically and culturally di-
verse contexts construct a cultural and functional understanding of religion. 
Furthermore, encounters with religion and faith in various environments do 
not seem unusual among these students. Taking part of friends lived religious 
practices in school, following an Instagram account or listening to a podcast 
where young Christians or Jews talk about their experiences of being young 



216 

and religious in Sweden today. These examples offer various stories and im-
ages that go beyond an essentialist and Western understanding of religion 
(Niemi, 2020; Plank & Enstedt, 2018). In relation to the media awareness and 
cultural religious literacy that characterize the student’s conversations, my 
view is that the students in this study have a more nuanced understanding of 
religion and of religious literacy than what has emerged in previous studies. 
Furthermore, my study shows how traditional social contexts such as family 
and school still have an impact on functional, cultural and critical religious 
literacy, and that alternative contexts in the form of social media environments 
constitute learning practices that complement literacy about religion. This is 
an important contribution to the field of religious didactic research. 
   Based on the results and analysis of the study, it can be stated that the stu-
dents’ talk in several respects reflect democratic values within the school’s 
curricula. This also adds an important perspective to the ongoing debate on 
RE in schools. 
   An implication for schools, and for teachers of RE, is to attribute importance 
to surrounding social contexts outside the school when it comes to how young 
people today learn about, and engage in, issues related to religion. I share the 
view that teachers and researchers alike, largely, need to accept that social 
media and popular culture are important environments for young people. Im-
portant not only for private social relationships but also as context where lit-
eracy is developed and shared. Another implication for the school subject of 
RE is thus to continue to provide the factual knowledge (faktakunskaper) 
about religion, and about the media, that the students feel they need – in par-
allel with continuing to problematize what is regarded as "facts" about religion 
(Nilsson, 2018). 
   Perhaps the most important religious didactically relevant result in this the-
sis is how the ability to deconstruct, problematize and criticize is prominent 
in the students’ talk. This religious media literacy (Lövheim, 2012a) not only 
applies to a conscious and critical attitude towards different types of media 
content and logics, but also includes a critical approach to how cultural and 
social factors affect the way people in general talk about religion in Sweden 
today. These are new and partly different results from what has emerged in 
previous studies. 
   With Ljunggren (2015), Iversen (2018) and Löfstedt and Sjöborg (2019), I 
argue that schools and the teaching of RE should help students to overcome 
the insecure feeling of not being able to “know” or the fear of to "say or do 
wrong". The functional, cultural and critical religious literacy that are actual-
ized in this study indicate that there is potential to open up for more conver-
sations about religion and faith in the teaching of RE. 
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Bilagor 





      

Bilaga 1: Intervjuguider 
 

Textskrivning till projektet Gymnasieelevers erfarenhet av religion i relation till medieanvändning 
och livstolkning. 

Svara på frågorna skriftligt i lugn och ro. När du är klar räcker du upp handen så kommer jag och sparar 
din text på ett USB-minne. Glöm inte att skriva ditt förnamn och din klass längst upp i dokumentet – det 
kommer att tas bort senare men kan vara bra att ha för mig under processen eftersom några av er kommer 
att var med i intervjuer. 
 

1. Vad tror du på? Försök beskriva din ”livsåskådning”. 
 

2. Vad är religion? Försök beskriva vad religion är, enligt dig.  
 

3. Vilka nyhetsmedier använder du (nyhets-uppdateringer i mobilen, tidningar, tv, radio, twitter, 
YouTube eller andra sociala medier)? 
 

4. Vilka filmer eller tv-serier tittar du på? Vilken är din favorit? Varför? 
 

5. När läste, såg eller hörde du senast om något som handlar om religion i media (nyhetsmedier 
och/eller film/tv-serier)? 
 

6. När läste, såg eller hörde du senast om något som handlade om existentiella frågor (existentiella 
frågor = till exempel: meningen med livet, frågor som handlar om vad kärlek eller vänskap 
innebär, vad som är rätt och vad som är fel att göra i en viss situation, vad som händer efter döden 
o.s.v.) i medier (nyhetsmedier och/eller film/tv-serier)? 
 

7. Har du någon förebild/någon du verkligen gillar/identifierar dig med i de medier du använder 
(sociala medier, filmer eller tv-serier)? Vad är det som gör att du gillar just den personen?  

 

Tack för din medverkan – dina svar är värdefulla  
 

/Anna Wrammert, doktorand i religionssociologi vid Uppsala universitet 
 anna.wrammert@teol.uu.se  

 

 



Intervjuguide fokusgrupper: 
 

● Jag berättar om projektet samt syftet med avhandlingen. Berättar även om hur gruppintervjun 
kommer gå till. Dubbelkollar så att alla skrivit på samtycken i samband med textskrivningen samt 
ser till att de får en kopia på sina samtycken. 

● Vi kör en liten presentationsrunda där alla säger vad de heter. 
 
När såg eller hörde ni om religion senast (förutom i religionsundervisningen)?  
- I medier: berätta. - I samtal: berätta - I skolan: berätta - Övrigt: berätta 
 

Bilder att visa - diskutera kring av religion från olika medier (tv-serie, nyhetsmedia, film) 
Taco-fredag: 
En rörlig bild av Jesus med texten ÄNTLIGEN# tacofredag publicerad som en tweet på Svenska kyrkans 
Twitter-konto i oktober 2017. 
 
Burkinibilden: 
En internationell nyhetsbild från en strand på franska Rivieran som visar hur polis talar med en kvinna 
som håller på att ta av sin burkini där det ser ut som att polisen ber kvinnan att ta av sig burkinin. 
 
Sana: 
Ett avsnitt ur den norska tv-serien Skam där karaktärerna Sana och Yousef sitter och pratar om religion 
(islam). 
 

Frågor om religion i relation till medier  
Upplever du att religion diskuteras på sociala medier (Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, bloggar, 
poddar…)? Hur då i så fall? Exempel? 
Religion eller religiösa teman i filmer, musik, tv-serier? 
Religion och religiösa människor i nyhetsmedier? 

Religion i samhället 
Tycker du att religion ska få ta plats i samhället (offentligt - privat)? 
Hur tänker du kring att det finns olika religioner och sätt att tänka och tro i Sverige i dag? 
Vad är era erfarenheter av att prata om religion offentligt – i skolan eller på andra platser i samhället? 

Religionsämnet 
Är religionskunskap ett viktigt ämne? 
Vad är din erfarenhet av religionskunskap på högstadiet och gymnasiet? 
 
Avrundning 

Är det något jag har missat? Något ni vill lägga till? 

 

 

 

 



Intervjuguide enskilda intervjuer: 

 

1. Sedan vi sågs sist – har du stött på något som har med religion eller religiösa frågor (i medier 
eller IRL)? 

- Hur framställdes den religiösa aspekten då?  
 

2. När samtalade du senast med någon om religion eller religiösa frågor? 
- Med någon som tror/tycker annorlunda?  
- De erfarenheter du haft av att diskutera med människor som tycker annorlunda – hur har det 
varit? 
 

3. När och var samtalade du senast med någon om existentiella frågor?  
- Är sådana frågor viktiga/vanliga att prata om? 
 

4. Existentiella frågor i film och tv-serier (populärkultur)? 
- Någon film/tv-serie/karaktär som berör dig på djupet? 
- Varför? 
 

5. ”YouTube är den nya Tv:n” (elevcitat, min anm.). Kommentarer? 
 

6. Hur ser du på sociala medier över huvud taget? 
- Allmänt 
 - I relation till religion i  medier? 
 

7. Är religionskunskap ett viktigt ämne? 
- Varför/varför inte? 
 

8. Hur lär du dig bäst i skolan? 
 

9. Upplever du fördomar? 
-  I så fall, var? 
 - Av vem/vilka? 

 
 
 
 

 



     

Bilaga 2: Informationsbrev och informerat samtycke 
Till skolledare och lärare i religionskunskap på gymnasiet 
 

Vid Uppsala universitet pågår just nu avhandlingsstudien Religious literacy i skolan: Erfarenheter av religion och 
religionskunskapsämnet i relation till gymnasieungdomars medieanvändning och livstolkning. Studien syftar till att 
utforska hur elever och lärare resonerar kring att inkludera egna erfarenheter i religionskunskaps-undervisningen 
samt hur elevers medieanvändning kan sättas i relation till kunskap om och förståelse för olika sätt att tänka och tro i 
ett pluralistiskt samhälle. 

Avhandlingen förväntas bidra med kunskap om hur en ny generation gymnasieungdomar resonerar kring religion, 
religionsundervisning och mediebilder, men även utforska hur lärare upplever undervisningen i ett litet men aktuellt 
och viktigt ämne som religionskunskap. Förhoppningsvis kan resultaten på sikt bana väg för metodologiska 
diskussioner kring didaktiska val och metoder i religionskunskapsundervisningen.  

För att uppnå syftet med studien kommer en intervjustudie att genomföras med lärare och elever under läsåret 
2017/18.  Jag behöver komma i kontakt med lärare och elever och vänder mig därför till er. Er skola har valts ut 
eftersom den representerar en bred elevgrupp med elever från olika program och bakgrund. Jag behöver komma i 
kontakt med lärare som undervisar i religionskunskap och med elever som läser kursen religionskunskap 1. Som en 
förberedelse inför intervjuerna kommer korta elevtexter genomföras. 

För att de deltagande personerna inte skall kunna identifieras kommer inga riktiga namn att finnas med i studien. 
Studien är frivillig och deltagarna kan när som helst dra sig ur utan att förklara varför. Detta gäller innan, under och 
efter intervjuerna. Resultaten kommer att presenteras i form av en doktorsavhandling och som artiklar i 
vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter.  

Projektet kommer att genomföras på tre gymnasieskolor i tre olika kommuner i olika delar av Sverige. Studien 
utförs inom ramen för en forskarskola i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet. Forskarskolan startade höstterminen 
2016 i syfte att stärka forskning om undervisning och lärande och involverar 17 doktorander från olika institutioner. 

Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har några frågor. Mina kontaktuppgifter hittar ni längst ner. Jag kommer 
att höra av mig till er inom en vecka. 
 
Vänliga hälsningar, 

 
Anna Wrammert 
Doktorand i religionssociologi med inriktning didaktik 
Teologiska institutionen, Uppsala universitet 
E-post: anna.wrammert@teol.uu.se 
Mobil: 073 xxxxxxx 



    

Informerat samtycke till studien Religious literacy i skolan: Erfarenheter av religion och 
religionskunskapsämnet i relation till gymnasieungdomars medieanvändning och livstolkning.                  

Ditt deltagande är en del av en intervjustudie som ingår i ett avhandlingsprojekt vid Teologiska institutionen i 
Uppsala. Studiens övergripande syfte är att utforska hur elever och lärare resonerar kring att inkludera egna 
erfarenheter i religionskunskapsundervisningen samt hur elevers medieanvändning kan sättas i relation till kunskap 
om och förståelse för olika sätt att tänka och tro i ett pluralistiskt samhälle. 

Under läsåret 2017-2018 kommer elever och lärare att intervjuas enskilt och i grupp. Som en förberedelse inför 
intervjuerna kommer elevtexter att skrivas och sedan samlas in av forskaren. Intervjuerna kommer att spelas in och 
sedan skrivas ut. Ljudinspelningarna och kontaktinformation kommer att förvaras i ett låst utrymme på teologiska 
institutionen i Uppsala och de utskrivna intervjuerna samt elevtexterna kommer att avidentifieras För att 
intervjupersonerna inte skall kunna identifieras kommer inga riktiga namn att finnas med i studien. Studien är 
frivillig och deltagarna kan när som helst dra sig ur utan att förklara varför. Detta gäller innan, under och efter 
studien. Deltagarna har rätt att ta del av det insamlade materialet som rör dem under processen samt av de färdiga 
resultaten. 

Ansvarig för denna studie är Anders Sjöborg, docent vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet och Anna 
Wrammert, doktorand vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet (se kontaktuppgifter i separat 
informationsbrev).  

Jag bekräftar att jag har läst och blivit informerad om projektets syfte och genomförande samt om innehållet i 
punkterna nedan: 

 Mitt samtycke att delta i projektet är frivilligt och jag förstår att jag när som helst kan dra tillbaka mitt 
deltagande.  

 Jag har haft möjligheten att ställa frågor till forskaren om projektet och om min roll och mitt deltagande i 
detsamma. 

 Jag förstår att mitt namn inte kommer att användas i denna studie, i någon framtida publikation eller 
presentation och att mina personuppgifter skyddas av ansvarig forskare. 

 

_________________________    _________________________  ___________________ 
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Namnförtydligande 
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E-post 

 



    

Bekräftelse på formellt tillträde till gymnasieskola X för genomförande av projektet  
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gymnasieungdomars medieanvändning och livstolkning.                 

Jag bekräftar att jag som skolledare har tagit del av informationen om projektets syfte, hur det kommer att 
genomföras, vad deltagandet i projektet kommer att innebära för elever och lärare, samt att jag när som 
helst kan avsluta skolans medverkan i projektet. Jag bekräftar också att jag har fått information om etiska 
riktlinjer och av den information i form av brev och blanketter som kommer att delges elever, lärare och 
vårdnadshavare för de elever som ännu inte fyllt 18 år. Slutligen bekräftar jag att jag har haft möjlighet att 
ställa frågor om projektet och att jag förstått att de deltagandes personuppgifter skyddas av ansvarig 
forskare. 

Som skolledare ger jag formellt tillträde till gymnasieskola X för genomförandet av ovan nämnda projekt. 

 

Namnteckning………………………………………………………………………….... 

 

Namnförtydligande…………………………………………………………………….... 

 
Ort……………………………………………………………………………………….. 

 
Telefonnummer………………………………………………………………………… 

 
E-post…………………………………………………………………………………… 

 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta: 

 

Anna Wrammert, doktorand  Anders Sjöborg, handledare 
Teologiska institutionen   anders.sjoborg@teol.uu.se 
Uppsala universitet 
E-post: anna.wrammert@teol.uu.se 
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Bilaga 3: Vinjetter i fokusgrupperna 
 
Vinjett 1: 

Ett klipp från tv-serien Skam säsong 4, avsnitt 9 som visar hur karaktärerna Sana och Yosef sitter på en 
brygga vid vattnet i Oslo och pratar om religion och fördomar. Avsnittet visades på SVT i maj 2017 och 
laddades ner för att visa i fokusgrupperna i oktober 2017. Skam är en originalserie från NRK (Norsk 
rikskringkasting), Norges motsvarighet till Sveriges Television.  
Källa: https://tv.nrk.no/serie/skam/sesong/4/episode/9/avspiller  
 

Vinjett 2: 

Den andra bilden är en nyhetsbild som publicerades internationellt i flera medier . Bilden visar hur en 
polisman på en strand i Frankrike talar med en kvinna som håller på att ta av sin burkini (det ser ut som 
att polisen ber kvinnan att ta av sig plagget). 

Källa: https://www.theguardian.com/world/2016/aug/24/french-police-make-woman-remove-burkini-on-
nice-beach  
 

Vinjett 3: 

Den tredje vinjetten är en meme, föreställande Jesus med texten ”När det ÄNTLIGEN är # tacofredag” 
som publicerades på Svenska kyrkans officiella Twitterkonto den 27 oktober 2017.  
https://twitter.com/svenskakyrkan/status/923927277557055493  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4: Kodscheman 
Exempel på kodschema (enskilda intervjuer) 
Koder och underkoder      Källor   Referenser   
Agnostiker       6  20   
Andras åsikter       6  14   
Ateist        6  14 
Att få vara sig själv      4  4 
Auktoritet       6  10 
Bibeln        2  2 
Behöver inte prata      6  10 
Bemöta frågor        6  8 
Borde prata mer       5  9 
Bön        3  6 
Böneutrop       12  19 
Den egna tron       12  17 
Etik/moral       5  10 
Flexibel prövande      7  14 
Fördomar       7  11 
Generation/Familj      10  26 
Genus        7  14 
Globala konflikter      7  14 
Gå emot normen      7  13 
Hat/näthat       3  6 
Hijab        5  11 
HBTQ        6  13 
Identifikation       3  4 
Identitet       6  7 
Islamofobi       5  5 
Israel        1  1 
Konfirmandledare      3  3 
Konservativt vs liberalt      3  4 
Koranen       2  2 
Källkritik       8  17 
  i skolan       6  9 
Laddade symboler      4  7 
Läskigt med offentliga inlägg     4  4 
Mamma       6  6 
Matregler       2  3 
Mediekritk       8  11 
Medvetenhet kontext      9  27 
Meningsfull/meningslöshet     2  2 
Mot svartvitt       5  7 
Motstånd IRL       3  4 
Mångfald som positiv      15  20 
Musik        2  2 
Namn i jobbansökningar     2  2 
Normalisering       8  15 
Okunskap IRL       3  4 
Nyfiken på andra annat      9  22 
Olika tolkningar och perspektiv     17  44 



Pappa        5  6 
Pinsamt kristen       2  3 
Prata om sin egen tro      5  7 
Påhopp på stan       6  8 
Ramadan       3  3 
Religion       15  23 
Religion i medier 
 Burkinibilden      3  3 
 Fake News      3  3 
 Filmer med religiöst tema    4  6 
 Framställning av religion    5  6 
 Gammelmedier vs sociala medier   5  7 

GoT       2  2 
IS/Terrorism      10  12 
Jordan B. Peterson     1  1 
Kritik av gammelmedier    6  9 
Makthavarna      3  5 
Medvetenhet om diskurser    3  3 
Motbilder/Nya bilder     14  19 
Okunskap i medier     4  5 
Representation      3  5  
SKAM Sana      5  5 
Sociala medier      3  3 

Negativt     6  7 
Positivt      7  14 

TACO-fredag      5  6 
Tidningar      4  8 
Tilltro till svenska medier    3  3 
TV-serier      3  3 
Twitter       4  5 
Vinklat       10  16 
YouTube      5  8 
Tjafs/Konflikt      4  4 

Religionskritik       8  19 
Egna erfarenheter     5  8 

Religionskunskap 
Religionsfrihet/ demokrati     5  7 
Respekt        6  11 
Samhällskritik       9  15 
Samtal/diskussion      11  13 
Skapa oro       2  4 
Stolthet/Samförstånd      3  4 
Svenska kyrkan       5  5 
Sverige som annorlunda      8  14 
Vi och dom       7  11 
Vill inte påtvinga      3  3 
Vill inte skylta       2  2 
Vill inte såra       2  4 
Woke – tolerans       10  31 
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Bilaga 6: Slutgiltig tematisering: Huvudteman med underteman1 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 För exempel på hur den potentiella och utvecklade tematiseringen genomfördes, se bilaga 5.  

Huvudteman Underteman 

1. Konstant, engagerat och 
ambivalent 

 ”Hela tiden konflikt": Religion i nyhetsmedier 
 "Ofta och gärna": Vardagliga samtal 
 "Jag vet inte": Ambivalens och osäkerhet 

2. Med(ie)vetenhet, kritik 
och motstånd 

 Mot vi och dom, stereotyper och okunskap 
 Avsaknad av representation och inifrånperspektiv 
 Käll-, själv- och samhällskritik 

3. Nygamla arenor: 
Möjligheter och 
begränsningar 

 Representation och levd kunskap i sociala medier 
och populärkultur 

 Stora arenor, stora problem: Om tjafs och att bevisa 
för andra 

 Genus, generation och religion 
 ”Sätt inte skyddskuddar på eleverna”: Om religion i 

skola och klassrum 

Konstant, engagerat och 
ambivalent 

Med(ie)vetenhet, 
kritik och motstånd 

Nygamla arenor: 
Möjligheter och 
begränsningar 
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