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Abstract 

Today Sweden is both a secular and multi-religious country, of which Christianity histor-
ically has been a dominant player. Both processes of individualization and migration have 
contributed to a changed religious character as the current Swedish social situation 
represents. An interesting question to consider is how the Swedish school system has 
been able to adapt to the changed religious climate. This study examines the policy doc-
uments for religious education produced for upper secondary school, to see how the role 
of religion in the processes of individualization and migration, and the changes that these 
processes have brought the role of religion in today’s society as a whole, are described 
within them. Based on a deductive approach an ideological text analysis is performed by 
constructing categorizations based on two different theories which reflect the two differ-
ent processes. The process of individualization is represented by Anthony Giddens’s 
theory of reflexive self-identity in the late modern age. The process of migration is 
represented by Stuart Hall’s theory of cultural identity. 
 
This study shows that the role of religion in today’s society in the policy documents 
largely is portrayed as one tool among many others that can help shape an identity. Identi-
ty formation is something that students need knowledge of according to the policy docu-
ments in order to develop an understanding and respect for others in the current multi-
cultural and multi-religious society. The study also shows that religion is considered to be 
something private, which complicates intercultural understanding as religious education 
takes the form of knowledge about and not personal knowledge of. From this theoretical 
perspective, the policy documents formulations of Christianity’s special role is also prob-
lematic in the multi-religious landscape.          
 
Nyckelord: styrdokument, religiös undervisning, reflexiv självidentitet, kulturell identitet, 
idéanalys 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
Skolan och samhället är påverkade av varandra. Enligt Richardsson (2010:11) kan 
man, framställt i stora drag, antingen betrakta skolan som en funktion av olika 
samhällsfaktorer, eller som ett instrument med vilket det går att förändra samhäl-
let i något avseende. Oavsett vilket perspektiv man har på samhälle och skola så 
kan det i alla fall konstateras att skolan reflekterar vad som händer i samhället och 
vice versa.  
 
Kristendomen har historiskt sett varit den dominerande religionen i Sverige och 
fyllt olika funktioner i samhället, bland annat religionsundervisning (kristendoms-
undervisning) i skolan. Kyrkans forna ansvarsområden har dock allt sedan mitten 
av 1800-talet successivt tagits över av staten, vilket har lett till att kyrkans plats i 
samhället alltmer har minskat fram till idag (Bäckström, Beckman & Petterson 
2004:10). Detta kan ses som ett resultat av när Sverige blev ett modernt samhälle, 
vilket framförde en starkare individuell betoning och alltmer förde religionens 
funktion från den offentliga sfären till den privata sfären. Kristendomen har idag 
fortfarande en plats i det svenska samhället, men inte alls samma position som 
tidigare, något som kulminerades år 2000 då svenska kyrkan och staten skildes åt 
(Bäckström, Beckman & Petterson 2004:13). Detta och andra processer i samhäl-
let har lett till att dagens svenska religiösa landskap är förändrat mot vad det tidi-
gare varit, vilket har lett till att nya frågor angående religion idag diskuteras.  
 
Globalisering och sekularisering är relevanta ämnen att diskutera idag (Svanberg 
& Westerlund 2011:11). En effekt av globaliseringen är att det globala människo-
flödet, det vill säga migration av människor, har lett till att Sverige idag är en 
mångreligiös mötesplats, vilket i sin tur också bidrar till att den svenska kyrkan 
förlorar sin särställning i samhället (Gardell 2011:25-26). Samtidigt är Sverige 
idag ett sekulärt land. En vanlig tolkning av sekularisering är att människan i mo-
dern tid går från en religiös till en icke-religiös livsstil, men detta stämmer enligt 
många forskare inte in på bilden av dagens samhälle (Görman 2011:64). Många 
menar att det istället går att se en individualisering av religiösa föreställningar, där 
människan mer skapar sitt eget meningsbyggande utifrån ett stort utbud av religi-
oner och inte lika lätt sätter sin tilltro till fasta system. Både migration och indivi-
dualisering bidrar till förändring av det religiösa landskapet.    
 
Samhällsutvecklingen från kristendomens dominans till en religiös mångfald re-
flekteras i läroplansutvecklingen av religionsämnet. Sven Hartman (2011:29-30) 
beskriver denna utveckling i fem vändpunkter från folkskolans inträde 1842 fram 
till 1990-talet. Den första vändpunkten var när katekesundervisningen i hemmen 
successivt började ersättas med undervisning av lärare och skola. Den andra 
vändpunkten kom i och med undervisningsplanen för folkskolan år 1919, då folk-
skolans tradition av att lära ut religion konfessionellt bunden till svenska kyrkan 
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försvann, i och med att den lilla katekesen togs bort från dokumenten. Detta gjor-
de kristendomsundervisningen icke konfessionell, något som eftersträvades av 
samtidens folkrörelser. Den tredje skedde år 1962 då grundskolans läroplan ställ-
de krav på objektivitet i kristendomsundervisningen, vilket innebar att ämnet nu 
allsidigt och sakligt skulle ge undervisning om religion. Den fjärde inträffade i 
och med 1969 och 1980 års läroplaner som skapade en mer elevcentrerad under-
visning, vilket innebar att livsfrågeperspektivet lyftes fram. Den femte vändpunk-
ten Hartman identifierar skedde i och med läroplanen 1994 då skolan kommunali-
serades och kristendomen gjorde något av en comeback i och med formuleringar 
som ”kristen etik och västerländsk humanism”, en annorlunda kristendomstolk-
ning jämfört med den tidigare. 
 
Läroplanen från 1990-talet visar också på de samhällsförändringar som skett un-
der 1900-talets andra hälft (Hartman 2011:28-29). Skolan hade då en roll i att mo-
dernisera samhället samtidigt som skolan alltmer fick anpassa sig till den arbets-
kraftsinvandring och de flyktingströmningar som skedde. Detta innebar att religi-
onsundervisningen fick en ny uppgift, då styrdokumenten började reflektera att 
man såg den växande kulturella mångfalden som en tillgång. Detta markerar ock-
så relevansen av att undersöka frågor som rör migration och individualisering i det 
mångreligiösa landskapet. Som Malin Löfstedt skriver: 
  

Skolan är tillsammans med media en av samhällets viktigaste förmedlare av religi-
onskunskaper. Det är i skolan som de flesta barn och unga får sin grundläggande ut-
bildning i religion och utvecklar förståelse för situationer och händelser som har 
med religion att göra (Löfstedt 2011:10). 

 
Att förstå hur processerna av individualisering och migration kan gestalta sig i 
religiösa uttryck blir en viktig del i att förstå det omgivande samhället, och där-
med något som bör behandlas i skolans religionsundervisning. Att undersöka hur 
styrdokumenten menar att dessa processer tar sig uttryck i dagens mångreligiösa 
samhälle blir därmed en intressant fråga.  
 
Under 2009/2010 hade skolverket i uppgift av regeringen att framställa nya kurs-
planer som reflekterade det nuvarande samhället, vilket man gjorde med hjälp av 
en expertgrupp i ämnet (Löfstedt 2011:10). Dessa bearbetades sedan av regering-
en, varav kursplanerna för grundskolan kom år 2010, medan ämnesplanerna för 
gymnasiet kom i början av 2011. Något som blev omdebatterat i dessa, främst i 
anslutning till grundskolans dokument men som också berör gymnasiets, blev hur 
kristendomens särställning skrevs fram i dokumenten. Förändringarna som reger-
ingen gjorde till skillnad från skolverkets förslag var främst symboliska, men för-
ändringar som kan visa på tydliga markeringar (Löfstedt 2011:11).    
      
              

 
 
 
 
 
 



 6

1.1. Syfte och mål 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken bild av religionens roll inom proces-
serna av individualisering och migration styrdokumenten för ämnet religionskun-
skap på gymnasiet reflekterar. Genom att analysera denna fråga vill jag kunna 
diskutera om det svenska religiösa landskapets förändring, varav individualisering 
och migration är två processer som bidragit till detta, kommer till uttryck i styrdo-
kumenten och genom det hur religionens roll i det svenska samhället framställs.  
Processen av individualisering kommer att undersökas med hjälp av Giddens teori 
om individens roll i sen- moderniteten och processen av migration genom Halls 
teori om den kulturella identiteten.       

    

1.2. Frågeställning 
Går det att finna formuleringar i styrdokumenten för ämnet religionskunskap på 
gymnasiet som reflekterar Giddens respektive Halls teorier om religionens roll 
inom processer av individualisering respektive migration, och hur kan de i så fall 
belysa hur religionens roll inom dessa processer framställs?  

 
Kan Giddens och Halls teorier hjälpa att synliggöra vissa tendenser och/eller be-
gränsningar i hur styrdokumenten beskriver religionens roll för individ och sam-
hälle?   

 

 
 
1.3. Avgränsning 
Jag har i detta arbete valt att begränsa mig till gymnasiets styrdokument för religi-
onskunskap. Detta är för att enligt den progression som skolverket i och med de 
nya kurs- och ämnesplanerna har satt upp så fokuserar grundskolans religionsun-
dervisning mer på religion ur ett historiskt perspektiv, medan gymnasiets religi-
onsundervisning mer riktar sig mot religion i samtiden, vilket känns mer relevant 
för att besvara min frågeställning. En annan avgränsning är att jag inte tittar när-
mare på hur religionsämnets styrdokument implementeras i praktiken, vilket 
egentligen är syftet med styrdokumenten. Studien rör sig på detta sätt bara inom 
den ram som satts upp för att styra och forma den religiösa undervisningen i 
svenska skolor, och inte på den praktiska religiösa undervisning som sker i sko-
lorna. En annan avgränsning i samma anda blir att jag bara tittar på ramarna som 
styr den religiösa undervisningen, och inte de andra styrdokumenten i skolan som 
också behöver tas i betänkande i praktiken.   

1.4. Forskningsgenomgång 
Kurs- och ämnesplanerna som används i skolan i nutid är fortfarande så pass nya 
att det ännu inte finns mycket forskning om dem. Jag har därför mer fokuserat min 
forskningssökning på individualisering och migration inom religionsundervisning. 
En sökning av migration och religious education, respektive individualization och 
religious education i databaserna Jstor och IBSS (International Bibliography of 
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the Social Sciences) den 5/5-2013 gav en del resultat, men inte några som var 
hjälpfulla för denna studie (IBSS m= 52, I=1; Jstor I=21) . Jag valde därför att 
söka inom tidskriften British Journal of Religious Education på samma sökord, 
varav individualization gav 16 träffar och migration 25 träffar, varav dessa träffar 
var mer hjälpfulla. Denna tidskrift valdes eftersom det är en central arena för pub-
licering av religionsdidaktisk forskning. Annan svensk forskning på detta tema 
har också hittas med andra metoder. Den svenska forskningen och Robert Jack-
sons arbete ges mer utrymme än artiklarna som påträffades i databasundersök-
ningen, eftersom de utgår från eller belyser den svenska kontexten tydligare och 
har därmed större värde i denna studie.  
 
Anders Sjöborg (2013) har skrivit ett kapitel om statens intentioner för religiös 
undervisning och elevernas attityder till den. Han menar att det finns en förförstå-
else om att mer kunskap om religion leder till större förståelse. Han undersöker 
denna aspekt genom att titta på intentionerna för Religionskunskap i styrdoku-
menten, för att se om fallet är sådant att det moderna svenska samhället, för att 
förstå sig självt som sekulärt, konstruerar ”den andre” som religiös, och att denna 
”andre” måste förstås för att nå interkulturell förståelse. Han tittar sedan på ele-
vers attityder till religiös undervisning, vilket han tagit reda på genom frågeformu-
lär och intervjuer i fokusgrupper, utifrån syftet att se om det finns någon relation 
mellan attityder gentemot religionsundervisning å ena sidan och religiös och kul-
turell olikhet utifrån faktorer som kulturell tradition, utländsk bakgrund och reli-
giositet å andra sidan. Huvudpoängen han för fram är att det är nödvändigt att 
relatera till den kulturella kontext eleverna befinner sig i, och att lära sig fakta om 
religioner är limiterade om styrdokumentens höga mål om interkulturell förståelse 
ska uppnås. Han menar också att det finns ett gap i attityderna mot religionsämnet 
mellan icke-religiösa och religiösa elever och att de religiösa eleverna ställer sig 
mer positiva till ämnets innehåll. Han tolkar det som att religionsundervisningens 
mål ställer sig närmare en religiös världsbild än en icke-religiös, dvs. att de reli-
giösa eleverna bättre kan förstå intentionen med ämnet. För att nå de höga målen 
med interkulturell förståelse i religionsundervisningen föreslår han att det behövs 
ett bättre tillvaratagande på gapet mellan religiösa och icke-religiösa elever.             
 
Kerstin von Brömssen (2009:94-106) diskuterar och utvecklar resultaten från hen-
nes avhandling om elevers tal om religion i det mångkulturella och post-koloniala 
rummet (publicerad 2003) i boken Your Heritage and Mine: Teaching in a multi-
religious classroom som baserar sig på bidrag från en konferens vid Södertörns 
universitet år 2007. Hon undersöker de diskursiva konstruktioner elever från en 
multikulturell skolmiljö gör i intervjuer gällande deras egen och andras religioner. 
Intervjuerna skedde vid två intervjutillfällen med 40 elever från årskurs 8, varav 
von Brömssen valt ut 11 av dessa för att särskilt titta på i studien. Resultatet hon 
kommer fram till är att det är av betydelse vilket religiöst eller etniskt system ele-
verna är socialiserade i, och att sättet eleverna talar om religion och etnicitet är 
influerade av deras egna traditioner, kulturer och religioner. Eleverna är också 
ständigt påminda om deras egna ursprung genom olika kategoriseringar i det nya 
landet (Sverige). Hon menar att frågor om kultur, religion och etnicitet kan ses 
som ett sätt att uttrycka problem som behandlar makt, rättvisa och jämställdhet 
inom den kulturella och religiösa sfären, där religion används för att göra en kate-
gorisering mellan oss och dem.  
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 Lovisa Berghdal (2009:60-67) framförde ett bidrag vid samma konferens. Hon 
problematiserar skillnaden mellan det publika och det privata i religionsundervis-
ning, genom att ställa frågan om hur detta skulle påverkas om vi inte såg religion 
som endast en inre privat upplevelse utan såg religiösa identiteter som formade av 
att ta del av faktiska konkreta praktiker. Hon använder i diskussionen den svenska 
kursplanen för religionsundervisning (den tidigare) samt Europeiska policydoku-
ment för att utmana den essentiella förståelsen av religion som framkommer ur 
dessa dokument, samt den sekulära förflyttningen av religionen till den privata 
sfären. Hon anser att dessa gränsdragningar mellan samhället i relation till religio-
nen behöver tänkas över.   
 
Robert Jackson (2004) har skrivit om”the interpretative approach”. Perspektivet 
grundar sig på ett synsätt som går ut på att låta barn och unga människor hitta sina 
egna positioner inom den religiösa pluraliteten. Detta för att förhindra undervis-
ning som låser barn i en särskild världsbild. Perspektivet undersöktes i ”the War-
wick RE Project” (WREP), inom vilket ett team av författare och forskare använ-
de perspektivet i produktionen av texter som riktades mot barn mellan 5-13 år. 
Teamet använde sig av etnografisk forskning kopplad till olika religiösa grupper i 
Storbritannien och vetenskaplig teorier för att forma materialet till undervisning-
en. Jag kommer här att presentera vissa delar av perspektivet som är av intresse 
för denna studie. Jackson menar att det i undervisningen är farligt att presentera 
religiösa världsbilder som fasta trosystem, och föreslår istället en mer personlig 
och flexibel undervisning som ger utrymme för varje individs unika drag, och som 
ger uppmärksamhet till de olika inflytanden som hjälper till att forma individens 
upplevelse av personlig och social identitet. Han menar att undervisningen bör ske 
ur ett perspektiv som uppmuntrar till reflektion och strukturerande kritik, för att ge 
eleven verktyg att göra egna bedömningar om religiösa anspråk. Religiös under-
visning innebär inom detta perspektiv inte bara fakta om religioner, utan behand-
lar också vetskapen och erfarenheten bland de deltagande och uppmanar till ett 
interaktivt förhållande dem emellan. Jackson menar också att religioner bör fram-
ställas på ett sätt som ger utrymme för olika synsätt inom och utom religionen, för 
att på så sätt se hur individen identifierar sig själv inom, eller blir definierad inom 
religionen. Det samma gäller kultur, det bör ges utrymme för individens identifie-
ring med en kulturell tradition, men också för identifiering med en mängd kultu-
rella uttryck. Detta problematiserar kategorierna ”insider” och ”outsider”, efter-
som religion och kulturers komplexitet då visas.   

 
Jacqueline Watson (2008) skriver om ateismens roll i religionsundervisningen 
utifrån ett brittiskt perspektiv, men som också kan belysa situationen i Sverige.  
Hon ställer där frågan om barn och unga kan lära sig från ateism som en del av 
spirituell utveckling. Hon ställer sig positivt till ateisms inkludering i Religions-
undervisning, och menar att ateism har potential som en tros inriktning som kan 
belysa spirituella och moraliska värden. Hon menar att detta behöver finnas med i 
undervisningen för att ge möjlighet för spirituell och moralisk utvecklig till alla 
studenter.   
 
Francisco Diez de Velasco (2007) diskuterar religion och identitet i samband med 
utbildning för fred. Han menar att religion och utbildning hör samman med förstå-
elsen av identitet och att det i den nuvarande globala världen skapas en utmaning 
för lärare att hantera identitet och olikhet, det lokala och globala, speciellt när det 
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handlar om att forma en åsikt om olikhet och mångfald. Från ett metodologiskt 
perspektiv menar han att religiös undervisning kan vara ett fält att undervisa för 
fred. Han menar dock att vi måste tänka bortom kategoriseringarna konfessionell/ 
icke-konfessionell. Han föreslår en modell för religiös undervisning i fyra delar; 
teokratisk, nationell religion, sekulär och multireligiös. Han menar att de tre första 
alternativen är problematiska för undervisning i olikhet och fred och att den multi-
religiösa vägen ger den bästa möjligheten, men bara om den religiösa undervis-
ningen definieras av ett icke religiocentriskt synsätt som kan kombinera olika de-
lar och perspektiv från olika kulturella identiteter, och som också kan respektera 
en global, mänsklig, gemensam identitet.      
 
Thorsten Knauth & Anna Körs (2011) har skrivit en artikel som handlar om ele-
vers attityder mot religion i skolan. De fokuserar på fyra aspekter av den religiösa 
pedagogiska debatten; religionens roll i skolan, innehållet i undervisningen, lära-
res religiositet och lärmodeller. Artikeln skrivs som en del av REDco projektet, 
som baserar sig på studier i åtta europeiska länder. De använder sig av materialet 
studien har medfört (kvalitativ studie med över 1000 elever) och tittar på de fyra 
nämnda aspekterna ur ett ”contextual settings approach”. De utgår då från att ele-
verna influerats av den särskilda kontexten av religiös undervisning, dvs. att reli-
giös undervisning är formad efter nationella/regionala traditioner och strukturer, 
osv. De menar att detta är fallet, särskilt när det gäller attityder gentemot religion i 
skolmiljön.         

1.5. Material 
Styrdokumenten som jag kommer att utgå ifrån i min analys är ämnesplanen för 
ämnet religionskunskap på gymnasiet (Gy2011, Skolverket.se). Ämnesplanen 
består av en beskrivning av ämnets syfte samt centralt innehåll och kunskapskrav 
för de tre gymnasiekurserna Religionskunskap 1(RELREL01), Religionskunskap 
2(RELREL02) och Religionskunskap – specialisering (RELREL0). Jag kommer 
också att analysera det kommentarmaterial som skolverket framställt till hjälp att 
förstå och tolka denna ämnesplan. När jag rent generellt använder mig av begrep-
pet styrdokument är det både ämnesplanen och kommentarmaterialet jag refererar 
till.  

 
I detta sammanhang är en diskussion om styrdokumentens roll i skolan på sin 
plats. Skolan styrs genom politiska beslut av ”de som sitter på toppen”, vilka an-
vänder sig av olika styrmedel för att genomföra detta i praktiken (Jarl & Rönnberg 
2010:27-28). Innehållet i skolans verksamhet regleras med så kallade ideologiska 
styrmedel, som bland annat reglerar skolans uppdrag. Framtagningen av detta 
innehåll sker genom politiska majoritets- och kompromiss processer, och formule-
ras och fastslås sedan i politiska dokument (styrdokument) som består av lagstift-
ning, läroplaner och andra policytexter (Jarl & Rönnberg 2010:88), varav ett av 
dem är ämnesplanerna som jag ska titta närmare på. Dessa dokument är en helhet i 
skolan och reglerar varandra. Detta innebär exempelvis att skolans värdegrund 
som finns uttryckt i läroplanen (individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde mm) (Jarl & Rönnberg 2010:91), ska tas hänsyn till när man utifrån 
ämnesplanen utformar undervisningen.  Så vad är då kurs- och ämnesplaner? Jo, 
det är politiska dokument som uttrycker de krav som staten ställer på utbildningen 
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i olika ämnen (Jarl & Rönnberg 2010:107). De anger helt enkelt vad det är elever-
na ska lära sig i respektive ämne. Kursplanerna skiljer sig något från andra styr-
dokument, såsom skollagen och läroplanen, genom att de är direkt riktade till lä-
rarna och hur de ska utforma arbetet i klassrummet, även om dokumenten som 
nämnt fungerar som en helhet. De ger alltså lärarna en ram för hur de sedan i 
praktiken utformar undervisningen. Denna studie kommer, som nämnt, inte att gå 
in på hur undervisningen kan utformas i praktiken, utan tittar snarare på hur staten 
ideologiskt har format ramarna som styr praktiken.   
 
Något som är nytt i kurs- och ämnesplanerna som denna studie utgår från är det 
centrala innehållet. Det centrala innehållet anger vad det är som ska behandlas 
inom ett specifikt ämnesområde i olika skolstadier (Löfstedt 2011:11). Detta gör 
ämnet mer likvärdigt mellan olika skolor. Det skapar också möjligheten att sätta 
upp den progression som jag också nämnt i avgränsningen.  
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Kapitel 2 Teori 

Detta kapitel introducerar först mina teoretiska utgångspunkter, Giddens teori med 
fokus på individen inom den västerländska moderniteten och Halls teori med fo-
kus på den kulturella identiteten. Därefter presenteras min arbetsmodell som be-
skriver hur teorierna ska användas i studien.  
 

2.1. Presentation av teori 
 
2.1.1 Giddens 
 
En av grundpelarna i Giddens teori om samhället, som är central för Giddens mo-
dernitetsanalys, är att det finns ett dualistiskt förhållande mellan individ och sam-
hälle, där det existerar en konflikt mellan aktören (den handlande individen) och 
strukturen (det omgivande samhället) (Kaspersen 2003:490). Individens eget 
handlande och ramarna är båda faktorer som skapar och möjliggör för den andra. 
Giddens menar att denna dualism måste överskridas om man ska kunna förstå 
komplexiteten i det moderna samhället. Det går inte att utgå ifrån antingen aktören 
eller strukturen, utan de båda befinner sig i en sammanhängande relation där 
strukturen är både medlet och resultatet av individens handlingar (Kaspersen 
2003:490). Giddens moderna samhälle får på detta sätt en dynamisk karaktär som 
genomgående i hans teori består av tre faktorer; åtskiljandet av tid - och rum, ur-
bäddningsmekanismer och modernitetens reflexiva karaktär (Kaspersen 
2003:497).  
 
Åtskiljandet av tid och rum innebär att rummet blir oberoende av platsen, dvs. att 
rummet kan påverkas av faktorer som inte är knutna till platsen, exempelvis socia-
la inflytanden som befinner sig långt därifrån (Giddens 1996:27). Detta innebär 
bland annat att det i moderniteten till skillnad från det traditionella samhället är 
möjligt för rationaliserade organisationer att förbinda det lokala och det globala, 
och på så sätt påverka miljontals människors liv dagligen, än jämförelsevis bara 
de som är knutna till en viss plats. Urbäddningsmekanismer ”lyfter ut sociala 
verksamheter ur det lokala sammanhanget och reorganiserar de sociala relationer-
na över stora avstånd i tidrummet” (Giddens 1996:55). Åtskiljandet av tid och 
rum blir därmed en förutsättning för urbäddningsmekanismernas verkan. Med 
modernitetens reflexiva karaktär menar Giddens att ”Produktionen av systematisk 
kunskap om det sociala livet kommer att ingå i systemproduktionen och drar bort 
det sociala livet från de fasta traditionerna” (1996:55). Det moderna samhällets 
reflexivitet får därmed konsekvenser för traditionen. Giddens menar också att mo-
dernitetens förändrade karaktär orsakar en transformering av självidentiteten, ef-
tersom förändringar i individens personliga liv är direkt bundna till förändringarna 
i det sociala rummet (Giddens 1991:32). 
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Giddens menar att det i föreställningen om moderniteten ingår att den står i ett 
motsatsförhållande gentemot traditionen, eftersom traditioner används för att or-
ganisera handlande i lokalsamhällets tidsrumliga organisation. Han ser traditioner 
som ett medel för att ”… hantera tid och rum som placerar in varje handling och 
erfarenhet i kontinuiteten av det förflutna, nutid och framtid, och dessa strukture-
ras i sin tur av återkommande sociala bruk” (Giddens 1996:42). Detta går emot 
det Giddens identifierar som karaktärsdragen för modernitetens dynamik. Han 
menar därför att det i dagens samhälle inte duger att sanktionera ett bruk bara för 
att det är traditionellt; det går att rättfärdiga traditioner, men bara i ljuset av kun-
skap som inte kommer inifrån traditionen själv (Giddens 1996:43). Giddens ser på 
moderniteten som post-traditionell, men han menar inte att säkerheten som fanns i 
traditionen har ersätts med rationell kunskap (Giddens 1991:2-3). Osäkerhet är ett 
väldigt närvarande fenomen i den moderna världen, en existentiell dimension som 
genomsyrar våra liv och som finns närvarande i våra filosofiska funderingar. Han 
menar vidare att osäkerheten moderniteten skapar leder till att kunskap tar formen 
av hypoteser, ställningstaganden som kan vara sanna, men som alltid är öppna för 
revision eller beredda att bli övergivna. För att nå ontologisk säkerhet behövs, 
enligt Giddens, svar på de existentiella frågor som varje mänskligt liv skapar 
(Giddens 1991:47). Han menar att osäkerheten kommer från processen av indivi-
dens ontologiska förståelse av den existentiella verkligheten och den egna förstå-
elsen av den personliga identiteten.         

 
Det är inom denna verklighet som individen enligt Giddens existerar. Självet mås-
te, precis som moderniteten, vara reflexivt uppbyggt och existera i en värld fylld 
av oändliga och konfunderande möjligheter (Giddens 1991:3). Som ovan nämnt 
ser Giddens individen som en aktör som utför sina handlingar inom en struktur. 
Han menar att individens självidentitet blir ett reflexivt projekt som ständigt ska-
par och återskapar sin levnadsberättelse bland de många val som samhällsstruktu-
ren erbjuder (Giddens 1991:5). Han menar att ju mer traditionen förlorar sin ställ-
nig, desto mer måste individen navigera bland olika val på både lokal och global 
nivå för att forma sin självidentitet och livsstil, något som blir allt viktigare i indi-
videns livsplanering. Giddens menar också att:  
 

”Reflexively organised life-planning, which normally presumes consideration of 
risks filtered through contact with expert knowledge, becomes a central feature of 
the structuring of self-identity” (Giddens 1991:5).   

 
Som citatet ovan pekar på är risk och tillit centrala i självidentitetens formande. 
Giddens definierar tillit som förtroende för en persons eller systems pålitlighet 
som ett resultat av händelser, som skapat ett förtroende och förtröstan för perso-
nens eller principens riktighet (Giddens 1996:39). Giddens menar att traditionen 
var vad man tidigare satte sin tillit till, och att varseblivningen nu istället består av 
människans moraliska imperativ, naturliga orsaker och slumpen, vilket medför en 
större risk i var man sätter sin tillit. Vad individen sätter sin tillit till är inte alltid 
resultaten av medvetna val, utan sker ofta på ett omedvetet plan i samverkan mel-
lan tillit och personlighetsutvecklingen (Giddens 1991:19). Modernitetens reflexi-
vitet gör det vanligare för oss att ta beslutet att lita på någon/något, men den tilltro 
som tillit innebär står också emot detta slags besluttagande. Tillit är direkt relate-
rad till individens ontologiska säkerhet. 
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Så vad säger Giddens egentligen om religionens roll i dagens samhälle? Giddens 
sammankopplar religion med tradition. Han menar att traditionen fortfarande har 
ett fäste i den moderna världen, för att den moraliska karaktären som traditio-
nen/religionen erbjuder innefattar en ontologisk säkerhet för dem som följer den 
(Giddens 1994:65) Giddens menar att ”In all societies the maintenance of perso-
nal identity, and its connection to wider social identities is a prime requisite to 
ontological security (Giddens 1994:80). Detta sökande efter trygghet är vad som 
skapar den troendes starka fäste till traditionen. Han menar dock att i och med 
sen- moderniteten och modernitetens reflexiva karaktär så har traditionen tvingats 
att förändra sin roll. Moderniteten såsom Giddens definierar den borde sätta stopp 
för traditioner, men ändå så finns de fortfarande i vårt samhälle, och i vissa fall 
ökar också deras förekommande. Hur hänger det samman? Giddens svar är att:  
 

Traditions may be discursively articulated and defended – in other words, justified 
as having value in a universe of plural competing values. Traditions may be de-
fended in their own terms, or against a more dialogical background; here reflexivity 
may be multilayered, as in those defences of religion which point to the difficulties 
of living in a world of radical doubt (Giddens 1994:100).  

 
De moraliska svårigheter som uppkommer i det moderna samhället kan tacklas 
med hjälp av religionen, religionen blir som en tröst och en säkerhet i ett samhälle 
fyllt av oändliga valmöjligheter.  
 
Furseth och Repstad pekar på ett par punkter Giddens syn på religion har fått kri-
tik för, som också är relevanta för denna studie (2005:93-94). Beckford har pekat 
på att enligt Giddens funktionalistiska förklaringssätt så är religioners chanser att 
överleva extremt små inom högmoderniteten, något som blir komplicerat då Gid-
dens använder moderniteten som ett förklaringssätt till varför vi kan se ett upp-
blommande av religion. Furseth och Repstad menar också att Giddens syn på reli-
gion som individuella svar på moraliska dilemman presenterar en rationell bild 
som inte lyckas redogöra för religionens kollektiva aspekter. Denna kritik kom-
mer att diskuteras i den teoretiska reflektionen.  
 

2.1.2 Hall 

 
Ett resultat av den globala kommunikationen är att människor lättare migrerar till 
andra länder. Det är idag lättare än någonsin tidigare att lämna dåliga levnadssitu-
ationer bakom sig och flytta dit överlevnadsmöjligheterna är bättre, vanligtvis 
västvärlden (Hall 1992:306-307). Migration har lett till att det inom nationsgrän-
serna i västvärlden lever grupper av etniska minoriteter, vilket skapat en pluralise-
ring av nationella kulturer och nationella identiteter. Mot denna bakgrund har Stu-
art Hall försökt att få bort relationen mellan termen ”etnicitet” och begreppen ras, 
kultur och nation, och därmed försökt skapa en mer positiv inställning till termen 
(Spellman 2004:9-10). Hall tar diskussionen om migrationens inverkan på identi-
teten över och mellan nationsgränserna, istället för att fokusera på assimilation 
och kulturell anpassning inom dem. Med hjälp av begrepp som diaspora och hy-
brid talar han istället om skapande av nya etniciteter som ett resultat av migration.   
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Enligt Hall sker det en strukturell förändrig som transformerar det moderna sam-
hället, vilket skapar en identitetskris (Hall 1992:275). Denna transformation frag-
menterar de kulturella landskap som tidigare gav sociala individer fasta situatio-
ner, exempelvis klass, kön, etnicitet, ras och nationalitet. Detta påverkar indivi-
dens känsla av att vara integrerad i ett större sammanhang:   

 
This loss of a stable ‘sense of self’ is sometimes called the dislocation or de-centring 
of the subject. This set of double displacement – de-centring individuals both from 
their place in the social and cultural world, and from themselves- constitutes a ‘crisis 
of identity’ for the individual (Hall 1992:275).       

 
Följden av detta blir att identiteten ständigt förändras, den formas och transforme-
ras ständigt beroende på hur vi representeras och blir adresserade av dem omkring 
oss, vilket innebär att identitet är historiskt skapad och inte biologiskt (Hall 
1992:277). Hall menar att vi har flera olika identiteter inom oss som är motsägel-
sefulla. De drar alltid åt olika håll och skiftas runt, vilket enligt Hall betyder att en 
kompletterad, säker och sammanhängande identitet inte existerar. Vi möts istället 
av en mängd olika identiteter som vi kanske kan identifiera oss med ett tag, men 
bara för stunden. Identitetens beroende av hur den representeras och adresseras är 
en viktig del i Halls teori.  
 
Hall menar att vi ofta ser den nationella kultur vi föds in i som vår kulturella iden-
titet, vilken vi också använder för att definiera oss själva, exempelvis genom att 
säga att jag är svensk (Hall 1992:291). Vi tänker ofta på denna identitet som es-
sentiell, men något som migrationen visar är att identiteten tar en metaforisk form. 
Vi föds inte med en nationell identitet, utan den formas och transformeras inom 
och i relation till hur exempelvis svenskhet representeras för oss (Hall 1992:292). 
En nation representeras av ett kulturellt system, vilket vi socialiseras in och deltar 
i. Hall kallar detta för ’imagined community’ (ett begrepp från början myntat av 
Benedict Andersen) och definierar tre komponenter som ingår i detta; minnen från 
förr, en vilja att leva tillsammans och ett föregivande om ett gemensamt arv (Hall 
1992:296). Hall menar att ”…however different its members may be in terms of 
class, gender or race, a national culture seek to unify them all as belonging to the 
same great national family” (1992:296). Ett sätt att skapa föreställningen om ett 
sådant nationellt sammansvetsat folk är att representera detta som kulturen för ett 
folk, vilket blir komplicerat då inget modernt land är representerat av bara ett folk, 
en kultur eller etnicitet (Hall 1992:297). Moderna nationer är alla kulturella hybri-
der.  
 
Hall drar som en tentativ slutsats att globalisering leder till en utmaning mot de 
centrerade och slutna identiteterna av en nationell kultur (1992:309). Det sker i 
och med globaliseringen en pluralisering av identiteter med nya möjligheter och 
positioner att identifiera sig med. Denna mångfald av möjligheter skapar två posi-
tioner att potentiellt dras emot, antingen tradition eller transformation. Att dras 
mot tradition innebär att man söker återfinna den renhet och sammanhängande 
självklarhet som man känner är förlorad. Att dras mot transformation, å andra 
sidan, innebär att man accepterar att identitet påverkas av historia, politik, repre-
sentation och olikhet, och därmed förmodligen aldrig kommer att finna den sam-
manhängande renhet som traditionen dras emot. Det är denna transformerade 
identitet som Hall syftar på med begreppet hybrid: 
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This describes those identity formations which cut across and intersect natural fron-
tiers, and which are composed of people who have been dispersed forever from their 
homelands. Such people retain strong links with their traditions, but they are without 
an illusion of a return to the past. They are obliged to come to terms with the new 
cultures they inhabit, without simply assimilating to them and losing their identities 
completely. They bear upon them the traces of the particular cultures, traditions and 
histories by which they were shaped. The difference is that they are not and will 
never be unified in the old sense, because they are irrevocably the product of several 
interlocking histories and cultures, belong at one and the same time to several 
‘homes’ (and to no one particular ‘home’). People belonging to such cultures of hy-
bridity have to renounce the dream or ambition of rediscovering any kind of ‘lost’ 
cultural purity, or ethnic absolutalism. They are irrevocably translated. (Hall 
1992:310). 

  
Detta är resultatet av de nya diasporas som det efter- koloniala migrationstrycket 
skapat. Migranter måste tillägna sig två identiteter, lära sig två olika kulturella 
språk och navigera och översätta emellan dem.  Det är detta som menas med hy-
briditet, sammansmältningen av olika kulturella och traditionella identiteter.  
 
Grossberg (1996:92) tar upp kritik som inte är särskilt riktat mot Hall, utan snara-
re mot detta sätt att tänka runt identitet. En kritisk punkt som är relevant här är 
reduceringen av makt till representativa diskurser, det vill säga att identiteten for-
mas av hur vi representeras och adresseras, vilket anses ignorera maktens materi-
ella verklighet. Denna kritik kommer att diskuteras i den teoretiska reflektionen.  
 

2.2. Arbetsmodell 
Syftet med studien blir att se hur pass väl Giddens och Halls teorier stämmer in på 
hur religionens roll inom processerna av individualisering och migration avbildas 
i styrdokumenten. Teorierna fungerar därmed i studien som ett verktyg för att syn-
liggöra tendenser och/eller begränsningar i bilden som framkommer från styrdo-
kumenten. Giddens teori används i denna uppsats för att försöka se vilken bild av 
religionens roll inom processen av individualisering som finns avbildad i styrdo-
kumenten. Det centrala blir därmed att se hur Giddens ser på individen. Detta är 
dock starkt sammankopplat med hur Giddens ser på samhället och modernitet i 
stort, varav båda har fått utrymme i presentationen av Giddens teori. Vissa be-
grepp och sammanhang blir dock viktigare än andra när man anpassar teorin efter 
studiens syfte. Halls teori används i denna studie för att undersöka hur religionens 
roll inom processer av migration är avbildad i styrdokumenten. Halls teori fokuse-
rar på de förändringar som migration fört med sig, här främst i förhållande till en 
nationell kulturtillhörighet. Det blir här nödvändigt att undersöka hur nationell 
kulturtillhörighet avbildas i styrdokumenten och om de förändringar som Halls 
teori beskriver påverkar styrdokumentens innehåll.  
 
Jag kommer att undersöka detta med hjälp av så kallade idealtyper formade av 
Giddens respektive Halls teorier. Idealtyperna reflekterar tydligt de bitar i teorier-
na som blir viktiga för denna studie att fokusera på, genom att en typologi som 
reflekterar innehållet finns som beskrivning till varje kategori, vilka sedan an-
vänds till att sortera formuleringar från styrdokumenten. Hur idealtyper konstrue-
ras beskrivs närmare i metodkapitlet nedan. Något som kan vara bra att nämna 
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redan här är att basal representerar grundvärderingar inom teorierna, medan ope-
rativ representerar vad man inom teorierna anser vara hur samhället är utformat.    
 
 
 
 
 
 
Idealtyperna för Giddens:   

 
Basal a)Individen b)Ontologisk säkerhet c)Religionens roll 

 Aktör som navigerar sina 
handlingar genom ett antal 
olika valmögligheter. 

Existentiell dimension 
som genomsyrar våra 
liv och som finns närva-
rande i våra filosofiska 
funderingar. Kopplat till 
tillit. 

En tröst och en säkerhet 
vid moraliska svårigheter.  

 

Operativ d)Institutioner e)Urbäddningsmekani
smer 

f)Religion 

 Utspridda globalt och lokalt 
och kan påverka människor 
långt ifrån dess ursprungs-
plats 

Sociala verksamheter 
har lyfts ur deras lokala 
sammanhang och reor-
ganiserar sociala rela-
tioner.  

Tradition som organiserar 
sociala bruk och placerar 
dem i en kontinuitet av det 
förflutna, nutid och framtid 

Figur 2:1 Idealtyper baserat på Giddens 
 
 
Idealtyperna för Hall:  

 
Basal g)Identitet h)Tradition i)Hybrid 

 Ständigt omskapande, ald-
rig fast och beroende av 
hur vi representeras och 
adresseras 

Identiteten dras mot det 
traditionsenliga för att 
återfinna renhet och 
sammanhang 

Identiteten samman-
smälter olika kulturella 
och traditionella ut-
tryck 

 

Operativ j)’Imagined community’ k)Nationell kultur 
hybriditet 

l)Diaspora 

 En föreställning om en 
gemensam nationsidentitet 
med en gemensam kultur 
och ett gemensamt kultur-
arv 

Sverige är idag repre-
senterat av mer än ett 
folk, en kultur eller en 
etnicitet 

Olika traditioner har 
tagit sig in inom na-
tionsgränserna, varav 
migranterna bär på 
dessa kulturer och 
historier i den nya 
kontexten.  

Figur 2:2 Idealtyper baserat på Hall 
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Kapitel 3 Metod 

Detta kapitel introducerar först min metodiska utgångspunkt (hypotetisk-deduktiv 
ansats), går sedan vidare till att beskriva hur jag utformar en idéanalys med hjälp 
av de ovan nämnda idealtyperna och avslutas sedan med att presentera de validi-
tetskriterier studien fokuserar på.   
 
 

3.1 Hypotetisk-deduktiv metod 
 
Denna studie tar avstamp utifrån en hypotetisk-deduktiv ansats. När man använder 
sig av hypotetisk-deduktiv metod testas antaganden om verkligheten (hypoteser) 
genom att pröva vilka konsekvenser antagandena får. Detta görs genom att studera 
observationer av verkligheten och därefter se om hypotesen och verkligheten lo-
giskt hänger samman (Grenholm 2006:130-131). Dessa antaganden har sin grund 
i en vetenskaplig teori av något slag. I min studie baseras antagandena på Giddens 
och Halls teorier. Begreppet ”teori” identifierar Grenholm här på följande sätt:  
 

Till en teori i denna mening hör inte bara vissa definitioner utan också en uppsätt-
ning antaganden om verkligheten, som inbördes hänger samman. Det är då inte 
främst frågan om antaganden om vad som kännetecknar ett visst forskningsområde 
utan uppfattningen om hur ett visst fenomen i verkligheten ska beskrivas. Dessutom 
är det antaganden som ger förklaringar av detta fenomen och som kan möjliggöra 
förutsägelser. För att det skall vara fråga om en vetenskaplig teori i denna bemärkel-
se skall antaganden möjliggöra eller utgöra resultat av systematisk empirisk forsk-
ning (Grenholm 2006:131).     

 
Själva hypotesen i den hypotetisk-deduktiva ansatsen kan förstås som den inneva-
rande uppfattningen i teorin, vars sanningshalt det är som ska prövas (Grenholm 
2006:133). Grenholm lägger också fram hur hypoteser kan förstås: 

 
En ”hypotes” kan förstås som en kvalificerad gissning. Närmare bestämt kan den 
förstås som ett påstående som har tre kännetecken, För det första är det ett antagande 
som ingår i en vetenskaplig teori av något slag. För det andra är det ett påstående 
som är sådant att vi inte är helt säkra på om det är sant eller inte. För det tredje är det 
ett antagande utifrån vilket vi, tillsammans med andra antaganden, kan härleda (de-
ducera) vissa konsekvenser, antingen för att förutsäga eller förklara ett visst feno-
men, eller för att testa om antagandet är riktigt eller inte (Grenholm 2006:133).    

 
Föllesdal, Wallöe och Elster har utformat en variation av den hypotetisk-
deduktiva metoden som kan användas vid texttolkning inom litteraturvetenskapen 
(Grenholm 2006:133). De menar att man under läsning av texten formar olika 
tolkningsalternativ och att dessa formar hypoteser om hur texten ska förstås. Hy-
poteserna prövas sedan mot vissa data, vilket här definieras som exempelvis jäm-
förelse med andra avsnitt i texten, kunskap om författarens avsikter och andra 
antaganden som uppfattas rimliga.  
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För att modifiera detta till min studie så kan man säga att mitt tolkningsalternativ, 
min hypotes, för hur religionens roll i samhället inom processer av individualise-
ring och migration framställs i styrdokumenten för ämnet religionskunskap på 
gymnasiet utgår från Giddens respektive Halls teorier. Detta antagande måste nu 
prövas för att se om det stämmer in på vad som finns skrivet i styrdokumenten. 
Till hjälp för detta kommer jag att utföra en idéanalys på textmaterialet. En sak till 
bör dock nämnas i anslutning till den hypotetisk-deduktiva metoden. När Gren-
holm skriver om att pröva en hypotes, så menar han att om resultatet stämmer 
överens med antagandet så ges hypotesen stöd, medan om resultatet inte stämmer 
överens med hypotesen ”så har vi anledning att förkasta hypotesen och revidera 
teorin” (Grenhom 2006:135). Jag vill poängtera att jag inte gör några anspråk på 
att revidera teorin om min hypotes inte stämmer. Studien blir snarare ett sätt att se 
hur teorin passar in på materialet än hur materialet kan forma teorin. Jag använder 
mig snarare av det här angreppssättet och dessa teoretiska utgångspunkter för att 
synliggöra vissa tendenser i styrdokumenten.  
 

3.2  Idéanalys och idealtyper  
 

Min materialhantering innebär en textanalys, närmare bestämt en idéanalys. Det 
finns ingen allmänt erkänd uppdelning av idéanalyser, men det går däremot att 
skilja olika tillvägagångssätt genom att utgå från normativa och faktuella idéer, 
eller genom att skilja mellan studier där syftet är av beskrivande karaktär respek-
tive studier som utgår från ett ställningstagande (Bergström och Boréus 
2012:145). En utgångspunkt som passar in på studiens syfte kallar Bergström och 
Boréus för funktionell idéanalys, och anses ha en koppling till Vedung (Bergström 
och Boréus 2012:146). I denna riktning kan man studera både idéers effekter och 
dess ursprung utifrån både beskrivande och förklarande syften. Detta har relevans 
för denna studie eftersom den omfattar att beskriva hur religionens roll inom pro-
cesser av individualisering och migration tar sig uttryck, varav att beskriva religi-
onens effekt inom dessa processer blir att beskriva dess roll. Det angreppsätt jag 
har valt innebär att jag också försöker sätta ihop denna beskrivning med en teori, 
ett ursprung, vilket som ovan beskrivit innebär att jag tar ett ställningstagande att 
Giddens och Halls teorier kan ge förklaringar. För själva genomförandet av analy-
sen har jag, som nämnt, konstruerat idealtyper med hjälp av Giddens och Halls 
teorier.  

 
Idealtyper som begrepp brukar sammankopplas med sociologen Max Weber och 
kan sägas vara en form av tankekonstruktion som används som ett analytiskt red-
skap ”för att renodla vissa drag och för att sedan renodla hypoteser” (Bergström 
och Boréus 2012:150-151). Jag kommer dock inte att använda verktyget i exakt 
samma benämning, utan använder det till att rekonstruera idésystem. Idealtyper 
fungerar mer på så sätt att de läggs som ett nätmönster över materialet, än vad det 
används till att forma en hypotes. Eftersom jag dock redan har en hypotes, så an-
vänder jag den till att utforma det nätmönster (idealtyper) som läggs över mitt 
material. För att skapa en idealtyp utformas kategoriseringar som innehåller en 
typologi av det väsentliga i varje kategori, och det är här teorin kommer in i bil-
den. Som kan ses i arbetsmodellen ovan, skapas olika fack utifrån Giddens och 
Halls teorier där det väsentliga och särskiljande beskrivs som en typologi. Analy-
sen består sedan av att föra in formuleringar från texten i de olika facken. När man 
utvecklar idealtyper kan man utgå från två olika nivåer, den ”basala” och den 
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”operativa”(Bergström och Boréus 2012:151). På den basala nivån beskrivs 
grundvärderingar medan den operativa nivån beskriver föreställningar inom teorin 
om hur samhället bör utformas eller styras. Det går i arbetsmodellen att se hur jag 
format Giddens och Halls teorier efter dessa nivåer.  

 

3.3 Validitetskriterier      
 

Slutligen kommer vi till validitetskriterierna som är av intresse i denna uppsats. 
Något som är centralt inom detta område är trovärdighet. Uppsatsens trovärdighet 
blir särskilt viktig i uppsatser baserade på kvalitativ forskning, som denna, då den 
skiljer sig från föreställningen om vetenskap främst förknippad med kvantitativ 
forskning (Svensson & Ahrne 2011:27). Jag har därför valt att lyfta fram ett av de 
kriterier som sätts upp för en uppsats trovärdighet, nämligen transparens. Svens-
son och Ahrne identifierar möjligheten att diskutera och kritisera som en god 
egenskap hos forskning. ”Texter som inte kan kritiseras eller diskuteras är ofta 
texter som inte avslöjar tillräckligt mycket om exempelvis forskningsprocessen 
för att en kritisk granskning ska vara möjlig” (Svensson & Ahrne 2011:27). Jag 
kommer därför att genomgående beskriva hur jag gått till väga i min studie, reso-
nerat kring val av metod och dessutom peka på det jag ser som svagheter i min 
studie.  

 
Ett annat validitetskriterium som är intressant att ta upp i denna studie är generali-
serbarheten, det vill säga om det går att säga något om något utanför den kontext 
man studerat (Svensson & Ahrne 2011:28-29). Generaliserbarheten kan inte göras 
gällande på samma sätt som i kvantitativ forskning, utan man måste i kvalitativ 
forskning vara mer försiktig med studiens överförbarhet. Styrdokumenten är till 
sin karaktär en reflektion av skola och samhällets interaktion. Generaliserbarheten 
är därför något som jag kommer att diskutera i diskussionsdelen av uppsatsen. Jag 
kan dock redan här säga att jag inte gör allt för stora anspråk på studiens generali-
serbarhet.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

I första delen av kapitlet presenteras de resultat jag fått fram när jag använt mig av 
idealtyperna på styrdokumenten. I den andra delen använder jag resultatet till att 
besvara mina frågeställningar.   

4.1. Resultat och Analys 
Jag kommer här att presentera en sammanfattning av det jag kommit fram till när 
jag applicerat idealtyperna baserade på Giddens (idealtyp a-f) och Halls (idealtyp 
g-l) teorier på styrdokumenten. Redogörelsen inleds med en figur som beskriver 
antal formuleringar inom respektive kategori (idealtyp) och från vilken källa, för 
att på så sätt ge en överblick över hur förekommande formuleringar som tyder på 
idealtypen är. Eftersom analysfrågorna baserar sig på mitt teoretiska perspektiv så 
har jag valt att skriva resultat och analys under samma rubrik, då det är svårt att 
skilja dem åt.     
 
Kurskoder: RELREL01= Religionskunskap 1, RELREL02= Religionskunskap 2, 
RELREL0= Religionskunskap specialisering.      
 

Giddens a)Individen
b)O ntologisk 
säkerhet

c)Religionens 
roll d)institutioner

e)Urbäddningsme
kanismer f)Religion

Ämnesplan 2 4 3 2 4 2

Kommentar
material 4 4 1 2 5 1

Hall g)Identitet h)Tradition i)Hybrid

j)'Imagined 
Community'

k)Nationell 
kulturhybriditet l)Diaspora

Ämnesplan 3 1 3 2 2 1

Kommentar
material 2 4 5 1 2 3

 
Figur 4.1 Antal formuleringar inom resp. kategori kopplat till källa 
 
a) Individen 
Aktör som navigerar sina handlingar genom ett antal olika valmöjligheter. 
De formuleringar som passar in på denna idealtyp i ämnesplanen avslutas båda 
med ”i ett samhälle präglat av mångfald”, vilket visar att individen befinner sig i 
en situation av många handlingsval, vilket är i enlighet med Giddens teori. Den 
ena formuleringen som beskriver en del av ämnets syfte handlar om att eleverna 
ska ”utveckla en beredskap att förstå och leva” i denna typ av samhälle, och att 
undervisningen därmed ska vara öppen i fråga om människors livshållning och 
olikheter. Den andra formuleringen kommer från det centrala innehållet för REL-
REL02 och beskriver privatreligiositet som ”Individuella tolkningar av, och ut-
tryck för, religiösa trosuppfattningar”, vilket visar på individens navigering ge-
nom mångfalden av valmöjligheter.     
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I kommentarmaterialet kommer detta till uttryck bland annat under beskrivningen 
av begreppet ”tro”, där flera valmöjligheter om hur man kan tro, i både religiösa 
och icke-religiösa kontexter nämns. Exempelvis: ”Människor kan ’tro’ att det 
finns en gud eller ’tro’ att det inte gör det. Människor kan ’tro’ att livet på jorden 
är det enda verkliga och tänkbara eller att livet inte tar slut efter döden”. Det läggs 
i kommentarmaterialet också ganska stor vikt vid att individen personligt väljer 
sin egen livsstil/ livshållning, som beskrivs som en blandning av olika etablerade 
livsåskådningar; ” … människors personliga livsåskådningar, som ofta är en 
blandning av element från olika livsåskådningar och livshållningar” (beskrivning 
av begreppet livsåskådningar).  ”… och kännetecknas till stor del av en stark be-
toning på individens eget fria val och en blandning av inslag från en mängd eta-
blerade religioner utifrån ett slags religiöst smörgåsbord” (beskrivning av nyreli-
giositet).   
 
b) Ontologisk säkerhet 
Existentiell dimension som genomsyrar våra liv och som finns närvarande i våra 
filosofiska funderingar. Kopplat till tillit. 
Att det finns en existentiell dimension som kan besvaras av både religiösa och 
icke-religiösa svar framkommer tydligt i både ämnesplan och kommentarmaterial 
på flera ställen. Bland annat under ämnets syfte sägs att ämnet ska behandla ”hur 
religion och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur 
människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor”. Det 
menas också att eleverna ska få kunskap ”om hur människors moraliska förhåll-
ningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar”. En formulering 
som bygger på detta ovan nämnda kommer till uttryck i det centrala innehållet i 
RELREL01. Det kommer också till uttryck att vetenskap kan ge ett slags svar på 
dessa typer av frågor; ”Olika uppfattningar om relationen mellan religion och ve-
tenskap, hur de kan komma till uttryck och vad de kan betyda för individens för-
ståelse av sig själv och sin omvärld” (RELREL02 centralt innehåll).   
 
I kommentarmaterialet menas att ett sätt att tolka begreppet ”tro” är att se det som 
ett existentiellt förhållningssätt.   

 
Skrivningarna i ämnesplanen lämnar utrymme för att diskutera såväl religiösa och 
icke-religiösa anspråk på att bestämda påståenden och trossatser är sanna, som reli-
giös och icke-religiös tro som uttryck för tillit, trygghet och existentiell förankring. 

 
Även om begreppet tillit här kanske inte menas i exakt den betydelse som Gid-
dens avser, så visas det ändå att det har med ett slags förtroende att göra, vilket är 
vad Giddens avser med begreppet. Detta kommer till utryck på andra ställen i 
kommentarmaterialet också; under beskrivningen av religion och livsåskådning 
som menar att både religiösa och icke-religiösa kontexter kan ge en ”moralisk 
ordning”. Det tas också upp mycket utförligt i samband med etiska teorier och 
modeller, bland annat i följande formulering;  
 

 Att diskutera vad som kan avses vara "rätt" respektive "orätt" i relation till vad som 
kan anses vara "gott" möjliggör att etiska frågor och moralisk problematik kan ses i 
ett vidare och mer komplext sammanhang. Att se normer och regler mot bakgrund 
av vad som kan uppfattas vara ett gott liv, ett gott samhälle - och en god människa - 
kan ge diskussionen en etisk och existentiell förankring som både vidgar och fördju-
par.  
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Det finns också ytterligare förklaring om hur relationen mellan religion och veten-
skap, som är ett ämnesområde som lyfts fram i den nya ämnesplanen, kan använ-
das i undervisningen; 
  

Vad innebär en specifik syn på relationen mellan religion och vetenskap för en viss 
grupp och för en individ som upplever sig tillhöra gruppen - för sättet att leva, att ut-
trycka sig, att skapa en förankring i tillvaron och i samhället.  

 
Denna formulering är ganska intressant att se på utifrån Giddens teori, om vi här 
ser vetenskap som rationell kunskap, ex. evolutionsteorin. Religionen och veten-
skapens bilder av människans skapande går här isär, varav den mer rationella bil-
den är att förlita sig på rationell kunskap, dvs. evolutionsteorin. Men om man går 
tillbaka till Giddens teori så menar han att även om moderniteten är post-
traditionell så har rationell kunskap inte ersatt den säkerhet som fanns i traditio-
nen. Relationen mellan religion och vetenskap blir här komplicerad då moderni-
tetsprocesser menar att religionen inte längre kan ge denna typ av svar, men den 
rationella kunskapen klarar inte av att fylla gapet. Individens ontologiska förståel-
se av den existentiella verkligheten kompliceras när individen tvingas navigera 
mellan dessa två poler, vilket är den komplicerade relation som ämnesplanen vill 
ska tas upp i religionsundervisningen.      
 
c) Religionens roll 
En tröst och en säkerhet vid moraliska svårigheter  
Att religionen kan ta rollen som ett slags svar på moraliska svårigheter finns un-
derliggande i ämnesplanen. Bland annat finns det under ämnets syfte en formule-
ring som lyder ”I ämnet behandlas trons och etikens betydelse av individers upp-
levelse av mening och tillhörighet”. Det går också att tolka ämnesplanen i denna 
riktning i och med formuleringar i RELREL01 som lyder ”Etiska och andra mora-
liska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara”. Religio-
nen skrivs i ämnesplanen inte specifikt in i rollen, men det framkommer att en tro 
(som kan vara religiös) kan ge en upplevelse av mening och tillhörighet, vilket ger 
en säkerhet i Giddens termer, och att moraliska föreställningar (som kan vara reli-
giösa) kan hjälpa individen att bestämma vad ett gott liv och ett gott samhälle är, 
det vill säga ge svar på moraliska dilemman i Giddens termer.     
 
I kommentarmaterialet framkommer det på ett tydligare sätt när betydelsen av 
religion och religiösa livsåskådningar beskrivs;  
 

Med begreppet religion och religiösa livsåskådningar avses i ämnesplanen föreställ-
ningar om att det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i tillvaron 
som inte är skapad av människor. Begreppen avser också verklighets- och moralupp-
fattningar samt handlingar som tar sin utgångspunkt i sådana föreställningar. Det 
kan handla om en verklighetsuppfattning och en moral som innebär att man tror att 
handlingar i det här livet påverkar vad som händer efter döden.  

 
Jag tolkar detta som att religionens roll blir att ge en moralisk säkerhet, exempel-
vis om jag handlar på ett visst sätt nu så kommer jag att få det bättre efter döden. 
Föreställningen om hur man ska vara en god människa och hur man ska handla för 
att leva i ett gott samhälle resulterar här i en säkerhet om ett bättre efterliv. Det 
kan också ses som en slags tröst när man i detta liv möter moraliska svårigheter, 
att veta att mina goda handlingar kommer att löna sig såsmåning om.  
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d) Institutioner  
Utspridda globalt och lokalt och kan påverka människor långt ifrån dess ur-
sprungsplats. 
Att institutioner är utspridda över tidsrummet kommer främst till uttryck genom 
formuleringar som tyder på traditionernas mångfald och utspridning. Giddens 
talar i sin teori i detta sammanhang främst om rationella organisationer som på-
verkar människor långt ifrån dess ursprungsplats. Jag syftar här på olika religiösa 
institutioner som en typ av organisation, med tillhörande traditioner som spridit 
och format sig globalt och lokalt. I ämnesplanen behandlas det under RELREL01s 
centrala innehåll med formuleringar som ”Kristendomen, de andra världsreligio-
nerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för 
individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden”, vilket tyder på tradi-
tionernas spridning i tidsrummet och att de kan ta sig olika uttryck beroende på 
om de befinner dig globalt eller lokalt. Där finns också formuleringen ”Olika 
människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner”, vilket visar på 
att det går att tro olika även inom en religiöstradition på olika platser i tidrummet, 
men att dessa olika sätt att se på människan och gudar också kan mötas på en 
plats.    
 
Kommentarmaterialet handlar i princip om samma sak, bland annat betonas ”vari-
ationen av livsåskådningar och deras uttryck” (rubrik: kristendomen, andra religi-
oner och livsåskådningar). Kommentarmaterialet förtydligar också påståendet om 
olika människosyn och gudsuppfattningar; ” Vissa enskilda och grupper, inom en 
bestämd religion eller religiös tradition, kan representera likartade förhållningssätt 
medan andra skiljer sig åt”. Det visar tydligare på att hur man tror kan bero på 
vilken religiös kontext man kommer ifrån, som jag utifrån Giddens teori resonerat 
om ovan.   
 
e) Urbäddningsmekanismer  
Sociala verksamheter lyfts ur deras lokala sammanhang och reorganiserar socia-
la relationer. 
Detta kommer tydligt till uttryck på flera ställen, främst genom formuleringar som 
tyder på att sociala relationer har reorganiserats. Giddens ser i sin teori sociala 
verksamheter som ett interaktionssammanhang, så en reorganisering av dessa in-
nebär att interaktionssammanhangen sprids och tar nya former. I ämnets syfte sägs 
bland annat att eleverna ska ”utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka 
och leva”, vilket jag här tolkar som att det finns många olika interaktionssamman-
hang och att en förståelse därmed är nödvändig. Det kommer också till uttryck 
genom centralt innehåll i RELREL02 som handlar om nyreligiösa strömningar 
och deras förhållande till världsreligionerna, där det religiösa interaktionssam-
manhanget lyfts ur den ursprungliga verksamheten och tagit nya former. I REL-
REL0 finns också en punkt i det centrala innehållet som innehåller källkritisk me-
tod, som bland annat tar upp ”hur det valda kunskapsområdet framställs i olika 
medier och källor”. Ämnesplanen ger här möjlighet att välja ett valfritt kunskaps-
område att applicera källkritisk metod på. Det jag främst ställer i centrum här är 
dock media som en metod att reorganisera sociala relationer. Media kan ta en so-
cial verksamhet från ett visst interaktionssammanhang och sedan framställa denna 
verksamhet utanför det ursprungliga sammanhanget med och till andra referens-
ramar. Ett kritiskt förhållningssätt gentemot media blir därmed nödvändigt för att 
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utveckla den respekt och förståelse för olika sätt att leva som ämnesplanen talar 
om.      
 
I kommentarmaterialet är det just under denna typ av punkter som urbäddnings-
mekanismer kommer till uttryck. När innebörden av kritiskt granska källor be-
skrivs så menas att eleven kan ges möjlighet att ”undersöka hur föreställningar 
och ståndpunkter kan variera både externt, mellan källor som är förankrade i olika 
livsåskådningar, och internt, mellan källor som har en förankring i en och samma 
religiösa eller livsåskådningsmässiga tradition”. Ett antal formuleringar från 
kommentarmaterialet handlar om nyreligiositet, som bland annat beskrivs som 
”spridda religiösa strömningar” och som en ”vid religiös miljö” som individen 
ofta gör ”osynliga och oreflekterade” kopplingar till. Förklaringen av vad privat 
religiositet innebär har också hamnat under denna idealtyp;   
 

Privatreligiositet har blivit ett utbrett fenomen i pluralistiska samhällen. Den är ing-
en religiös tradition, utan syftar snarare på ett förhållningssätt som kännetecknas av 
att människor själva tolkar religiösa budskap och formar sina egna trossystem utan 
att vara bundna av etablerade läror och traditionella uttolkningar.   

 
Det pekas också i kommentarmaterialet på hur populärkultur har förändrat sociala 
relationer; ”För många ungdomar är det mer naturligt att söka svar på sina livsfrå-
gor i populärkulturella källor än i religiösa urkunder inom de etablerade religio-
nerna”. Populärkultur blir här, precis som media ett sätt att lyfta religiösa referens-
ramar ur sitt sammanhang och reorganiserar hur vi kommer i kontakt med dem. 
Populärkultur blir en mer lättillgänglig metod för ungdomar att komma i kontakt 
med religiösa uttryck, men uttrycken befinner sig inte längre i det ursprungliga 
religiösa interaktionssammanhanget.  
 
f) Religion 
Tradition som organiserar sociala bruk och placerar dem i en kontinuitet av det 
förflutna, nutid och framtid 
Att religionen skulle ha denna funktion kommer till uttryck. I RELREL01s centra-
la innehåll finns formuleringen ”Individers och gruppers identiteter och hur de 
kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skrift-
liga källor, traditioner och historiska och nutida händelser”, vilket tydligt passar in 
på beskrivningen. Detta visas också i RELREL0s centrala innehåll då det beskrivs 
olika områden som går att fördjupa, varav ett är ”riter och handlingsmönster i en 
eller flera valda religioner och livsåskådningar”.   
 
När begreppet människosyn och gudsuppfattningar beskrivs i kommentarmateria-
let betonas främst den interna mångfalden inom den religiösa traditionen och hur 
föreställningar och trostolkningar kan tolkas olika både inom och mellan olika 
religiösa traditioner. Mer implicit framkommer också att traditionen organiserar 
sociala bruk;  
 

Bland annat kan det handla om hur människor, som har sin hemvist i en och samma 
religion, har olika syn på etiska frågor. Hur tar exempelvis kristna, judar eller mus-
limer ställning till frågor som rör homosexuella relationer, abort eller dödsstraff? 
Det finns stora variationer inom respektive religiösa kontext, precis som det finns 
stora skillnader - och likheter - mellan olika religioner och religiösa traditioner. 
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Detta avslutar sammanfattningen av resultatet utifrån Giddens teori, och jag 
kommer nu att övergå till resultatet utifrån Halls teori.  
 
g) Identitet 
Ständigt omskapande, aldrig fast och beroende av hur vi representeras och adres-
seras. 
Detta framkommer i ämnesplanen mer som en betoning på kunskap om hur ”iden-
titet kan formas i relation till religion och livsåskådning (RELREL01 kunskaps-
krav),”Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhö-
righet, gemenskap och syn på jämställdhet” (RELREL02 centralt innehåll) och 
”… betydelse för människors upplevelse av identitet” (RELREL02 kunskaps-
krav). Utifrån Halls teori tolkar jag detta som att religioner och livsåskådningar 
kan ha en påverkan i omskapandeprocessen av identiteten. Det framkommer som 
en faktor i identitetsformandet och i hur åsikter och upplevelser tolkas av indivi-
den. Religionen blir här en faktor i var man hör hemma, vilket tyder på att det blir 
en viktig komponent i den omskapandeprocess som Halls teori tyder på. Det beto-
nas dock i ämnesplanen som kunskap om hur detta kan ske, och inte som ett red-
skap religionsämnet ska ge för att underlätta denna process.   
 
I kommentarmaterialet framställs identitetens betydelse i denna bemärkelse tydli-
gare. I beskrivningen av begreppet mångfald menas bland annat att ”Människor 
kan höra hemma i många varierande kontexter och skapa levnads- och uttrycks-
former som kan se ut på många olika sätt”. Det kommer dock ännu tydligare till 
uttryck i beskrivningen av intersektionalitet;  
 

Ur ett intersektionellt perspektiv formas människors identiteter på grundval av en 
rad olika faktorer, såsom etnicitet, kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och re-
ligion. En människas identietet - såsom hon själv uppfattar den eller som den uppfat-
tas av andra - är därför komplex och i viss mån föränderlig. Det innebär att man i 
ämnet religionskunskap kan studera människors identiteter på ett mer problematise-
rande och nyanserat sätt. En människas religiösa tillhörighet kan vara bara en av de 
faktorer som bestämmer hennes sätt att förhålla sig till andra människor och till om-
världen i stort.  

 
Identitetens omskapningsförmåga betonas här inte lika starkt som i Halls teori, 
ämnesplanen säger att identiteten i viss mån är föränderlig medan Hall säger att 
den är ständigt omskapande. Att identiteten är beroende av hur den adresseras och 
representeras är dock i denna kontext tydligt.   
 
h) Tradition 
Identiteten dras mot det traditionsenliga för att återfinna renhet och samman-
hang. 
Det går att finna uttryck för att identiteten skulle dras mot det traditionsenliga för 
att finna sammanhang, men inte lika tydligt att det skulle vara för att finna renhet. 
Jag förstår styrdokumenten på detta sätt för att individen och identitetens relation 
till grupper beskrivs i termer av tillhörighet. I ämnesplanen kommer det mer till 
uttryck som att identiteten kan formas av mer traditionella medel; ” Individers och 
gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livs-
åskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nuti-
da händelser” (RELREL01 centralt innehåll).  
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I kommentarmaterialet uttrycks det under beskrivningen av begreppet tro att iden-
titeten kan dras till det mer traditionsenliga, bl.a genom att poängtera att tro kan 
”ha med ett existentiellt förhållningssätt eller ett sätt att leva att göra”, varav reli-
gionen kan göra ”anspråk på att bestämda påståenden och trosatser är sanna, som 
religiös och icke-religiös tro som uttryck för tillit, trygghet och existentiell förank-
ring”. Denna mening har jag också tolkat som ett uttryck för Giddens teori om 
ontologisk säkerhet, men den passar även in här eftersom Giddens och Halls teo-
rier på denna punkt ligger ganska nära varandra. I beskrivningen om hur denna 
ämnesplan skiljer sig mot den tidigare kursplanen framkommer en motivering för 
varför frågor som identitet och tillhörighet och dess relation till religioner och 
livsåskådningar tar mer plats i denna ämnesplan än den förra. De menar då att; 
”Det här är frågor som kan ha relevans för studier av såväl individualitet som kol-
lektivet i ett mångfaldssamhälle - men också för studier av förhållanden och rela-
tioner i mer eller mindre tydliga enhetssamhällen”. Jag tolkar detta som att äm-
nesplanen menar att det i ett mångfaldssamhälle blir viktigare att förstå hur identi-
teten kan formas, att det är en viktig komponent i syftet att undervisningen ska ge 
respekt och förståelse.   
 
i)hybriditet 
Identiteten sammansmälter olika kulturella och traditionella uttryck 
Det finns uttryck för att kulturella och traditionella uttryck kan sammansmältas i 
en identitet, vilket främst sammankopplas med intersektionalitet, något som är 
framskrivet tydligare i denna ämnesplan än den förra. Man har bland annat skrivit 
in i ämnets syfte att ”Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analyse-
ra och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexuali-
tet och socioekonomisk bakgrund”, något som också skrivits in som centralt inne-
håll och kunskapskrav i RELREL01.  
 
Denna nya betoning motiveras i kommentarmaterialet i jämförelsen med den tidi-
gare kursplanen; ”Dessa frågor kan behandlas, diskuteras och analyseras i relation 
till såväl religiösa som icke-religiösa uppfattningar och övertygelser, och de har 
klara etiska och existentiella förutsättningar och implikationer.” Detta kommer 
också till viss del till uttryck i beskrivningen av begreppet mångfald; ”Människor 
kan höra hemma i många varierande kontexter och skapa levnads- och uttrycks-
former som kan se ut på många olika sätt”. Under rubriken intersektionalitet be-
skrivs också hur detta perspektiv kan användas i undervisningen;  
 

I undervisningen kan också religioner och livsåskådningar analyseras utifrån någon 
eller några identitetsformande faktorer, exempelvis kön, etnicitet eller socioekono-
misk bakgrund. Till exempel kan det innebära att man studerar hur en viss religion 
eller livsåskådning förhåller sig till socioekonomiska skillnader, hur religionen eller 
livsåskådningen kan yttra sig beroende på deras socioekonomiska status, och i vil-
ken mån och på vilket sätt religionen eller livsåskådningen kan bidra till att legitime-
ra och vidmakthålla eller motverka socioekonomiska skillnader. 

 
j) Imagined community 
En föreställning om en gemensam nationsidentitet med en gemensam kultur och 
ett gemensamt kulturarv. 
Detta kommer inte till uttryck på många ställen, men på ett starkt och tydligt sätt. 
I ämnets syfte menas att ” Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och 
dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund 
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som ligger till grund för det svenska samhället”. Också i RELREL01s centrala 
innehåll kommer det till uttryck genom formuleringen ”Kristendomen, de övriga 
världsreligionerna och olika livsåskådningar…”, där Kristendomen tydligt skrivs i 
en särställning.    
 
I kommentarmaterialet beskrivs också isär hållningens betydelse på ett tydligt sätt: 
”Kristendomen och de övriga världsreligionerna skrivs isär för att betona att kris-
tendomen har en särskild betydelse i en svensk kontext”.   
 
k) Nationell kultur hybriditet 
Sverige är idag representerat av mer än ett folk, en kultur eller en etnicitet 
Detta tar sig främst uttryck i beskrivningar av mångfald. I ämnets syfte finns, som 
också nämnt ovan (idealtyp a), en formulering som lyder;   
 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i 
fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlig-
het att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.  

 
Rent implicit så skulle det inte behövas en öppenhet om Sverige bara var repre-
senterat av ett folk, en etnicitet, en kultur. I RELREL01s centrala innehåll finns 
också formuleringen ”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livs-
åskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grup-
per i samtiden, i Sverige och i omvärlden”, vars beskrivning i kommentarmateria-
let gör att den passar in i denna kategori. Det sägs där att;   
 

Med världsreligionerna avses, precis som i grundskolans kursplan förutom kristen-
domen, islam, judendom, hinduism och buddhism. Ur ett internationellt perspektiv 
finns möjlighet att låta begreppet världsreligioner innefatta också andra religioner 
(rubrik: Kristendomen, andra religioner och livsåskådningar). 

 
Jag tolkar det som att de religioner som avses med världsreligionerna inte skulle 
vara relevanta att ta upp om de inte hade betydelse i en svensk kontext. Att namn-
ge världsreligionerna på detta sätt är nytt för denna ämnesplan, en rimlig gissning 
skulle vara att just dessa valts ut av tradition. När det i styrdokumenten dock är 
formulerat på det här sättet, att även andra religioner kan inkluderas utifrån ett 
internationellt perspektiv, så blir kristendomen, islam, judendom, hinduism och 
buddhism de världsreligioner som är relevanta ur ett nationellt perspektiv, vilket 
tyder på att det finns en relevant närvaro av dem i den svenska kontexten. 
   
Den nationella kulturhybriditeten i Sverige framställs också tydligt i beskrivning-
en av begreppet mångfald; ”Begreppet mångfald syftar i första hand på ett reli-
giöst och kulturellt pluralistiskt samhälle som det svenska, där företrädare och 
utövare av många religiösa och kulturella traditioner lever sida vid sida.” Sverige 
ges här som ett exempel på ett mångfaldssamhälle, vilket kan tyda på, som jag 
ovan nämnt, att de ”övriga världsreligionerna” idag har en relevant närvaro i det 
svenska samhället.    
 
l) Diaspora 
Olika traditioner har tagit sig in inom nationsgränserna, varav migranterna bär 
på dessa kulturer och historier i den nya kontexten. 
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Detta kommer inte till uttryck rent konkret i ämnesplanen, men det finns under-
liggande i ämnets syfte genom påståendet att eleverna ”ska ges möjlighet att re-
flektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och 
därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.” Detta 
visar på att det finns olika sätt att tänka och leva inom olika kontexter, och att de i 
dagens svenska samhälle möts, varpå det behövs en respekt och förståelse för det-
ta.    
 
Detta förhållande kommer också till uttryck i kommentarmaterialet, bland annat 
genom en formulering som finns under beskrivningen av intersektionalitet; ”Den 
enskilda människans kön, etnicitet, socioekonomiska status osv. är också av bety-
delse, vilket innebär att det kan finnas såväl likheter som olikheter inom en och 
samma religions praxis”. Det visar sig också under rubriken människosyn och 
gudsuppfattning;  
 

Med uttrycket olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner 
avses att studier i religionskunskap omfattar en variation av föreställningar och tros-
tolkningar, inte bara mellan olika religioner, utan också inom en och samma religion 
och religiösa tradition, dvs. intern mångfald. 

 
Jag diskuterade denna aspekt också utifrån Giddens teori (idealtyp institu-
tioner) och menade då att det tyder på att religiösa traditioner kan mötas 
inom en kontext, vilket ligger nära till hands även här utifrån Halls teori.  

 

4.2. Slutsatser 
Går det att finna formuleringar i styrdokumenten för ämnet religionskunskap på 
gymnasiet som reflekterar Giddens respektive Halls teorier om religionens roll 
inom processer av individualisering respektive migration, och hur kan de i så fall 
belysa hur religionens roll inom dessa processer framställs?  
 
Individualisering: Giddens teori har hjälpt att belysa formuleringar som tyder på 
att ämnesplanen ser individen som någon som navigerar mellan både religiösa och 
icke-religiösa valmöjligheter. Ämnesplanen tyder också på att individen till stor 
del konstruerar egna system utifrån olika delar av religiösa traditioner, lösdragna 
religiösa uttryck eller andra icke-religiösa förhållningssätt. Att individen själv är 
en aktör framställs tydligt, samt att det finns ett behov av något som kan hjälpa 
oss att finna svar på moraliska och existentiella frågor. Giddens föreslår att religi-
onens roll i och med detta blir en tröst och en säkerhet vid moraliska svårigheter, 
eftersom traditioner organiserar sociala bruk och tidsförlopp. Medan det finns 
uttryck i styrdokumenten för att religionen och de religiösa traditionerna kan ta 
denna roll, så finns det en större betoning på att religiösa uttryck används mer 
lösryckt för att delvis ge svar på existentiella och etiska funderingar och frågor. 
Min slutsats blir därför att religionens roll inom processen av individualisering 
kan ta formen av en moralisk och existentiell säkerhet som Giddens menar, men 
att styrdokumenten också ger utrymme för att den också kan ta formen av ett red-
skap bland många andra för att svara på existentiella och etiska frågor.   
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Migration: Halls teori har hjälpt att finna formuleringar i ämnesplanen som tyder 
på olika roller religionen kan ta i processen av migration. Det lämnas utrymme för 
ett omskapande av identiteten, både utifrån hur vi själva uppfattar den och utifrån 
hur andra adresserar den. Det finns också formuleringar som tyder på att identite-
ten kan ta formen av en mer traditionell religionsroll för att finna sammanhang, 
men också för hybriditet och att olika uttryck blandas för migranten i den nya 
kontexten. Att Sverige idag är ett mångkulturellt land och att det finns människor 
med annan kultur och historia kommer också till uttryck. Det finns dock i ämnes-
planen också en ganska stark föreställning om en ”imagined community”, vilket 
enligt Halls teori är problematiskt. Kulturhybriditeten betonas inte i samma ut-
sträckning som Hall menar att det bör i moderna samhällen, då andra kulturer ex-
kluderas från den svenska traditionen. Min slutsats blir därför att religionens roll 
inom processen av migration är beroende, precis som Hall menar, av hur vi adres-
seras och representeras, och att ämnesplanen ger uttryck för både kategorierna 
”tradition” och ”hybriditet” i identitetens omskapelse process, men att hybridite-
ten har lite av ett övertag.   
 
Kan Giddens och Halls teorier hjälpa att synliggöra vissa tendenser och/eller 
begränsningar i hur styrdokumenten beskriver religionens roll för individ och 
samhälle? 
Analysen ovan visar på vissa tendenser som är hjälpfulla till att besvara denna 
fråga. En tendens är att religioner är något vi måste lära oss om för att förstå 
mångfalden. Styrdokumenten innehåller formuleringar som tyder på att eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla en beredskap att leva i och förstå mångfaldssamhäl-
let. De visar också ganska tydligt på att eleverna ska ges möjlighet att reflektera 
och analysera människors värderingar för att uppnå förståelse och beredskap. 
Giddens teori har också synliggjort att utspridningen av institutioner och omorga-
niseringen av interaktionssammanhang gör att religionen synliggörs mer i samhäl-
let, och att förståelsen därmed blir viktigare.   
 
En annan tendens är att religion idag ses som ett identitetsskapande verktyg bland 
många andra. Detta kan ses genom betoningen på att både religiösa och icke-
religiösa kontexter kan ge en moralisk ordning eller ses som uttryck för tillit och 
existentiell förankring. Det finns en existentiell dimension som är närvarande i 
dagens samhälle, och olika verktyg som kan hantera denna är något vi måste lära 
oss om idag. Samtidigt som denna tendens finns närvarande i styrdokumenten, så 
ses också religion som betydande ur ett traditionellt perspektiv. Identiteten kan 
formas av den religiösa traditionen, vilket både Giddens och Halls teorier har be-
lyst. Den kristna religiösa traditionen ges också en betydelse som formande av det 
svenska samhället, den sägs ha förvaltat den värdegrund det svenska samhället 
står på.    
 
En annan tendens är att religion framställs som något privat, vilket bland annat 
kan ses genom den betoning som finns på individen. Detta kommer bland annat 
fram genom förhållningen att religion och livsåskådningar är något att ge kunskap 
om, inte ett verktyg att ge eleverna som jag bland annat pekar på när det gäller 
identitetens omskapelse utifrån Halls teori. Denna tendens visar sig också ganska 
tydligt i hur begreppet grupp används i styrdokumenten. Begreppet grupp används 
nästan alltid i betydelsen att det är något som individen tillhör eller känner gemen-
skap med, vilket också kännetecknar synen på individen som aktör såsom Giddens 
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lyfter fram den. När begreppet grupp inte klart skrivs ut på det här sättet ses det 
som en efterföljning av individen, exempelvis religiösa uttryck för individer och 
grupper.  
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta kapitel reflekterar jag kring hur pass väl min teori och metod har fungerat. 
Därefter jämför jag det resultat jag fått fram med den forskning som lyfts fram i 
genomgången. Kapitlet avslutas med en avslutande reflektion.  

 

5.1 Teoretisk reflektion 
Jag anser att Giddens och Halls teorier har fungerat bra på detta material, och syn-
liggjort intressanta aspekter att ta vara på i styrdokumenten. Jag tycker att båda 
teorier har belyst relevanta aspekter av det moderna samhället och religionens roll 
inom det. Giddens teori exempelvis visade sig belysa moderna samhällsfaktorer 
som påverkat religionen på ett tydligt sätt. Hans syn på det moderna samhället 
stämde bra in på bilden som styrdokumenten utgör. Särskilt hans syn på individen 
har fungerat bra för att belysa tendensen i styrdokumenten att religion rör sig i den 
privata sfären. Jag tycker ändå att den kritik som riktas mot Giddens teori om reli-
gionens roll här blir relevant att ta till vara på, både i teorin och hur det kommer 
till utryck i styrdokumenten. En anledning till att Giddens teori fungerat bra för att 
belysa religionens roll inom processen av individualisering är att den inte fullt-
ständigt redogör för religioners kollektiva aspekter, något som inte helt ges ut-
rymme i styrdokumenten heller genom betoningen på individen.  
 
Halls teori har också belyst intressanta aspekter som visar på hur religionens roll 
förändrats genom processen av migration. Jag har genom att applicera hans teori 
på materialet synliggjort relevanta kategorier att undersöka och diskutera i detta 
sammanhang. Halls teori syftar dock på att det har skett en större förändring i och 
med migration än vad som reflekteras i styrdokumenten. Jag pekade exempelvis 
på utifrån analysen av idealtypen identitet att Hall ser identiteten som aldrig fast, 
medan styrdokumenten ser den som i en viss mån föränderlig. Detta gör kritiken 
som riktas mot detta sätt att tänka kring identitet som representativa system, att 
det skulle ignorera maktfaktorernas materiella verklighet, relevant. På ett sätt kan-
ske styrdokumenten mer tar till sig maktfaktorernas materiella verklighet genom 
att betona att identiteten i viss mån är föränderlig.  
 

5.2 Metodisk reflektion 
Som jag nämnt så har idealtyperna konstruerade utifrån teorierna fungerat bra för 
att lyfta fram intressanta företeelser. Även om det fungerat bra så kan jag dock se 
några aspekter som kunde ha förbättrats. Ett problem med att konstruera idealty-
perna på det sätt jag gjort är att teoriernas aspekter hela tiden bygger på varandra, 
och att det därför blir svårt att dela upp dem i olika kategorier. Idealtyperna jag 
konstruerat liknar varandra på vissa punkter, exempelvis så liknar typologin, och 
därmed materialet insorterat, i kategorierna Institutioner och Urbäddningsmeka-
nismer, baserat på Giddens teori, varandra. Det fanns också visa punkter där Gid-
dens respektive Halls teorier liknade varandra, vilket innebar att samma formule-
ring dök upp i olika kategorier. En konsekvens av att ha så många kategorier har 
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också varit att samma formulering ibland har dykt upp tolkat ur ett annat perspek-
tiv. Jag har dock kontinuerligt i kapitel 4 försökt att peka ut när något av detta 
inträffat i enlighet med mina validitetskriterier, vilket jag hoppas har framgått. Ett 
sätt att undvika detta, och kunna se var Giddens och Halls teorier liknar varandra 
tydligare, skulle kanske ha varit att utforma idealtyper genom att först hitta ge-
mensamma nämnare i båda teorierna och sedan konstruera idealtyperna efter hur 
teorierna ser på denna gemensamma nämnare. För att ta ett exempel så skulle en 
kategori kunna vara identitet, och idealtypen ur Giddens teori skulle kunna ha haft 
beskrivningen reflexiv, medan Halls skulle kunna ha haft omskapande. Det är 
dock svårt att presentera dem på detta sätt i efterhand eftersom jag använt teorier-
na till att titta på två olika processer, vars slutsatser presenteras åtskilt. Det skulle 
då ha krävts en annan konstruering och fundering kring användandet av idealty-
perna innan analysen utfördes.  
 
När det gäller validitetskriterierna har jag som nämnt försökt låta arbetet reflekte-
ras av transparens. Jag har genomgående försökt att på ett tydligt sätt redogöra för 
hur jag gått till väga, hur teorierna har använts och hur materialet utifrån dessa har 
tolkats. Jag har också, som ovan nämnt, försökt att peka på de ställen där svaghe-
ter i metod och teori funnits. Jag nämnde också i metoddelen att jag skulle disku-
tera denna studies generaliserbarhet. Jag menade då att styrdokumenten till sin 
karaktär är en reflektion av samhället, vilket det i en ideal värld ska vara för att 
undervisningen bäst ska reflektera utbildningsbehoven i samhället. Styrdokumen-
ten är dock, som jag nämnde i materialbeskrivningen, politiska texter där många 
varierande intressen ska få genomslag på en liten yta. Det är därmed inte säkert 
vad som är av politiskt intresse och vad som är en reflektion av samhället. Jag 
tycker dock att jag genom att applicera mina teoretiska utgångspunkter visat att de 
samhällsförändringar teorierna menar på till stor del reflekteras i styrdokumenten. 
Jag tycker därmed att studien är relevant för samhället i stort, men att generaliser-
barheten kompliceras i och med den politiska ideologiska karaktären.    
 

 
5.3 Empirisk reflektion 
Konstruktionen av religion som ”den andre” som Sjöborg tar upp, dvs. att det 
krävs förståelse för att nå interkulturell förståelse, tycker jag är värt att ta vara på 
också i mitt resultat. Det visas ganska tydligt, vilket jag nämnt i resultatdelen, 
genom formuleringar i styrdokumenten som beredskap att leva i ett mångfalds-
samhälle och förståelse för andra människors värderingar. Han menar att fakta om 
religioner leder till en limiterad undervisning, något som Jackson också pekar på. 
Jackson menar att eleverna ska ges möjlighet att hitta egna positioner inom den 
religiösa pluraliteten, något som jag anser att denna ämnesplan misslyckas att ta 
vara på. Det är i och för sig möjligt för läraren att i praktiken forma undervisning-
en enligt ämnesplanens mål på ett sådant sätt att eleven ges denna möjlighet, men 
jag anser ändå att det är något som borde komma till uttryck bättre i ämnesplanen. 
Förutom att det inte finns fokus på elevens egna existentiella verklighet så tycker 
jag att ämnesplanen tar vara på ett antal andra aspekter som Jackson tar upp. Äm-
nesplanen uppmärksammar exempelvis på ett bra sätt olika inflytanden som kan 
forma en människas identitet, och religioner och kulturers komplexitet skiner ock-
så igenom i enlighet med hans perspektiv.   
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Sjöborg menar också att religionsundervisningen ligger närmare en religiös 
världsbild och att religiösa elever därmed bättre förstår intentionen för ämnet. 
Som jag visat i resultatdelen så tar ämnesplanen även upp icke-religiösa livs-
åskådningar, något som Watson pekar på som relevant i dagens undervisning. 
Frågan blir dock i vilken utsträckning eleverna kan tillägna sig detta när ämnes-
planen samtidigt har fokus på att lära om religioner och livsåskådningar. Religiösa 
elever går in i ämnet med en personlig kunskap om vad en livsåskådning är och 
hur den kan forma ett liv, medan icke-religiösa elever kanske inte har det i samma 
utsträckning, och ges dessutom inte lika mycket möjlighet att utveckla den per-
sonliga kunskapen. Här lyser bilden av religion som något privat, som jag pekat 
på i resultat delen, igenom och vi borde kanske, som Bergdahl pekar på, tänka 
över den gränsdragning vi gör mellan den publika och den privata sfären om en 
interkulturell förståelse faktiskt ska uppnås i skolan. Speciellt om det är så som 
Knauth och Körs menar att elevers attityder influeras av kontexten av religiös 
undervisning . Att samtidigt betona det privata och den mångkulturella förståelsen 
och toleransen blir då komplicerat.   
 
Kerstin von Brömssens forskning anser jag också vara relevant i detta samman-
hang. Hon menar att det etniska och religiösa sammanhang personen socialiseras 
in i är relevant för attityden gentemot religion, och att religion också kan kategori-
sera beroende på hur personer adresseras. Jag tycker att detta är något som den 
nya ämnesplanen tagit till vara på genom att lyfta fram det intersektionella per-
spektivet i undervisningen. Jag tror att användningen av religion för att kategori-
sera människor är något som många gör ganska oreflekterat, och att därmed lyfta 
fram detta perspektiv som ämnesplanerna gör bidrar då till att synliggöra detta på 
ett bättre sätt, något som jag tror kan bli positivt i praktiken.   
 
Diez de Velasco menar att ett multireligiöst angreppsätt fungerar bäst för under-
visning om fred och att teokratiskt, nationell religion och ett sekulärt angreppssätt 
komplicerar detta. Det multireligiösa angreppssättet finns där i ämnesplanen men, 
som jag pekat på, kompliceras det av just de faktorer som Diez de Velasco tar 
upp. Jag tycker särskilt att hur man tar upp nationell religion, att kristendomen har 
en särskild betydelse i svensk kontext och att kristendomen är förvaltare av värde-
grunden som det svenska samhället är uppbyggt på, i ämnesplanen är problema-
tiskt. Jag menar inte att kristendomens roll idag är utspelad, men jag anser att 
formuleringarna i ämnesplanen borde ses över så att det tas upp på ett annorlunda 
sätt. När man rent ut säger att Kristendomen har en särskild betydelse i en svensk 
kontext anser jag att det historiska perspektivet borde lyftas fram. Betyder formu-
leringen att kristendomen förvaltat värdegrunden samhället står på att värdegrun-
den bara är relevant i en svensk kristen kontext idag? Kristendomen är fortfarande 
av betydelse idag, men formuleringar som sådana blir problematiska när kristen-
domen i övrigt i ämnesplanen, som mitt resultat visar, beskrivs som ett redskap 
bland många andra i dagens multireligiösa samhälle. För att nå en utbildning för 
fred, eller för tolerans som ligger nära till hands för detta, behöver detta göras 
tydligare anser jag. Kristendomens roll i det svenska samhället är relevant att ta 
upp, men jag är inte nöjd med hur det tas upp i dagens ämnesplan.   
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5.4 Avslutande reflektion 
Resultatet jag fått fram rör sig i samma kretsar som den forskning jag tagit upp. 
Jag tycker därför att det är svårt att avgöra om studien bidragit till något nytt. Jag 
anser däremot att studien har bidragit med ett välbehövligt perspektiv på hur reli-
gionens roll i dagens samhälle framställs i styrdokumenten, vilket jag anser vara 
nödvändigt att ha i åtanke när religionsundervisningen enligt dessa ramar formas i 
praktiken. Studien visar på konsekvenser som formuleringar i styrdokumenten kan 
få. Något som vore intressant att studera vidare ur det perspektiv jag använt är 
varför styrdokumenten ser ut som de gör idag, dvs. processen bakom framställ-
ningen av dem och vems intressen som kommer till uttryck i dokumenten. Jag tror 
att det skulle bidra till förståelsen av vad vi i stort anser religionens roll i Sverige 
vara idag.  
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilken bild religionens roll inom proces-
serna av individualisering och migration styrdokumenten för ämnet religionskun-
skap på gymnasiet reflekterar. Jag ville på detta sätt se om dagens förändrade reli-
giösa landskap kommer till uttryck i styrdokumenten för ämnet och se hur religio-
nens roll i det svenska samhället framställs som en helhet. Studien har utgått från 
två olika teoretiska utgångspunkter för de olika processerna. För att undersöka 
religionens roll inom processen av individualisering har Giddens teori om indivi-
dens roll inom sen- moderniteten använts. För att belysa de förändringar proces-
sen av migration har fört med sig har Halls teori om den kulturella identiteten an-
vänts.     

 
Studien har genomförts genom en idéanalys baserad på idealtyper konstruerade 
efter Giddens och Halls teorier. Idealtyperna lyfte ur relevanta aspekter att under-
söka ur teorierna både på individ- och samhällsnivå. Idealtyperna konstruerades 
enligt kategorierna individ, ontologisk säkerhet, religionens roll, institutioner, 
urbäddningsmekanismer och religion utifrån Giddens teori. Utifrån Halls teori 
konstruerades idealtyperna utifrån kategorierna identitet, tradition, hybriditet, 
”imagined community”, nationell kulturhybriditet och diaspora.     
 
Den slutsats jag drog utifrån Giddens teori var att religionens roll inom processen 
av individualisering kan ta formen av den moraliska och existentiella säkerhet 
som Giddens teori syftar på. Styrdokumenten ger dock också utrymme för att reli-
gionen kan ta formen av ett redskap bland många andra icke-religiösa livsåskåd-
ningar för att svara på existentiella frågor. Att det finns en existentiell dimension 
som kräver olika typer av svar framgår ändå tydligt. Utifrån Halls teori drog jag 
slutsatsen att religionens roll inom processen av migration blir beroende av hur vi 
adresseras och representeras, vilket Halls teori utrycker, men att förmåga för 
omskapelse av identiteten inte uttrycks i samma höga grad i styrdokumenten som i 
teorin.  Styrdokumenten ger uttryck för både de poler Hall menar identitet kan 
dras emot, tradition för att finna sammanhang och hybriditet som blandar olika 
religiösa och kulturella uttryck. Hybriditeten framställs dock med lite av ett över-
tag.   
Jag har utifrån detta resultat identifierat en del tendenser om hur det talas om reli-
gionens roll i samhället i styrdokumenten. Kortfattat ses religion som något som 
tillhör den privata sfären och är något som vi behöver lära oss om för att utveckla 
en förståelse och en beredskap att leva i det mångkulturella samhället. En syn på 
religion som ett identitetsskapande verktyg lyfts också fram, men man menar i 
ganska stor utsträckning att det är ett av många andra identitetsformande verktyg 
som kan ge svar på moraliska och etiska frågor. Hur identiteten kan formas utifrån 
religiösa och icke-religiösa livsåskådningar blir något vi måste lära oss om för att 
leva i dagens mångreligiösa landskap. Hur kristendomens roll skrivs fram i styr-
dokumenten blir ur detta perspektiv också problematiskt för den interkulturella 
förståelsen.     
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