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Sammanfattning 

Föreliggande studies övergripande syfte har varit att undersöka vilka attityder gymnasieelever 

i den svenska skolan har till religionsämnet i skolan och vilka generella attityder de har till 

andra aspekter av religion och kunskap om religion samt att undersöka vilka samband som 

råder mellan attityderna. Metoden för genomförandet av studien har varit kvantitativ och 

tillvägagångssättet för insamling av datamaterial har varit gruppenkäter. Alla gymnasieelever 

som deltog i studien gick på en och samma mångkulturella skola som var belägen i en av 

Stockholms förorter. Sammanlagt deltog 84 gymnasieelever i studien. Statistiskprogrammen 

Excel och SPSS har fungerat som verktyg för att organisera materialet och stapeldiagram, 

korstabeller och korrelationsanalyser har använts för att analysera och tolka resultatet. 

Uppsatsen har kunnat konstatera att eleverna uppvisat övervägande positiva och i andra hand 

neutrala attityder gentemot religionsämnet i skolan och att endast en mindre andel av eleverna 

intagit en negativ attityd. Studien har även kunnat påvisa att det råder ett genomgående 

positivt samband mellan elevernas attityder till religionsämnet i skolan och elevernas 

generella attityder gentemot religion och till kunskap om religion. En tydlig skillnad har även 

påvisats gällande elevernas attityder beroende på om eleverna anser sig vara religiösa eller 

inte där eleverna med religiös bakgrund övervägande visat på mer positiva attityder gentemot 

religionsämnet och andra allmänna aspekter av religion än de som inte anser sig vara 

religiösa. Studien har kunnat konstatera att det för framtida forskning framstår som relevant 

att ytterligare undersöka hur elevernas attityder till religionsämnet i skolan och andra aspekter 

av religion i samhället påverkas av att eleverna har en religiös bakgrund respektive en icke-

religiös bakgrund. 
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1 Inledning 

Religion har varit ett flitigt debatterat ämne i Sverige under de senaste åren där exempelvis 

kyrkans roll under skolavslutningarna varit ett återkommande tema. Nyhetsmedia har även 

valt att fokusera mycket av sin nyhetsrapportering på islamisk extremism vilket även av 

naturliga skäl intensifierats under 2014 i samband med IS framfart och erövringar i Syrien och 

Irak. I övrigt kan svensk nyhetsmedias fokus på det religiösa sägas ha varit skral om vi 

undantar den återkommande rapporteringen om Franciskus, den katolska kyrkans nuvarande 

påve. 

Mitt intresse för religion var mer eller mindre obefintlig under min egen skoltid. Men till 

följd av möten med olika människor med olika kulturella, religiösa och sociala bakgrunder 

och i takt med att jag blivit mer världsvan till följd av återkommande resor runt om i världen 

har även mitt intresse för religion och andra sekulära livsåskådningar ökat avsevärt. Detta var 

den stora anledningen till varför jag valde religion som ett av mina ämnen och som det är 

tänkt att jag skall undervisa i vid sidan om ämnet svenska i min kommande roll som 

grundskole- eller gymnasielärare.  

Frågan jag själv ställer mig är hur länge ämnet religion kommer att anses ha en given plats 

i det svenska skolväsendet. För mig har religionen en självklar plats som obligatoriskt ämne 

både i grundskolan och på gymnasiet, och det inte bara för att det är ett spännande ämne utan 

även eftersom religionens historia utgör en naturlig del av förklaringen till varför Sverige och 

andra delar av det globala samhället ser ut som det gör idag. Kunskap om religion ger oss 

även en förståelse för varför vissa värderingar, moraliska övertygelser och institutionella 

traditioner är mer framträdande än andra. Kunskap om religion möjliggör dessutom för en 

kunskap, förståelse och acceptans för människor med andra kulturella och religiösa 

bakgrunder, något som under 2000-talet framstår som kanske en av de viktigaste 

egenskaperna en människa kan ha tillgång till med tanke på det splittrade samhälle som håller 

på att uppstå eller som kanske redan kan anses ha uppstått. 

När jag för cirka ett år sedan under min verksamhetsförlagda utbildning gav de 

gymnasieelever som jag då undervisade i ämnet Svenska 1 i uppgift att skriva en 

argumenterande text om just deras inställning till att läsa ämnet religion i skolan utgick jag 

från att de flesta elever skulle argumentera för att religion har en adekvat plats i den svenska 

skolundervisningen. Därför blev jag ganska förvånad när det visade sig att ungefär hälften av 

eleverna valde att argumentera för att religion inte borde vara ett obligatoriskt ämne i den 

svenska skolan. Detta har inspirerat mig att fokusera min examensuppsats just på en studie där 
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jag mer omfattande tar mig an och undersöker elever i svenska skolan och deras attityder till 

just ämnet religion i skolan. 

2 Bakgrund 

Redan under 1600-talets Europa, i samband med upplysningstidens födelse, bidrog den då 

ökande tilltron på den vetenskapliga kunskapssynen och tron på den egna rationella förmågan 

till att människor fick en minskad tillit till de religiösa institutionerna och auktoriteterna. Den 

kristna uppenbarelsen som dittills utgjort grunden för hur människan valt att orientera sig 

gällande frågor om vad som är verklighet och vad som är sanning började ifrågasättas och 

röster höjdes för att förnuftsbaserade argument skulle krävas för att kunna legitimera dess 

giltighet (Martinson, 2007, s. 55-56). 

Vid tal om sekularisering brukar vanligtvis åsyftas någon typ av religiös förändring, ofta 

uttryckt som att en minskad tilltro till de religiösa institutionerna skett, och i flera olika 

sammanhang brukar Sverige omnämnas som ett av de mest sekulariserade länderna i världen 

(Andersson & Sander, 2009, s. 27). Exempelvis har flera olika internationella undersökningar 

påtalat detta. En bred internationell undersökning som utfördes av WIN/Gallup International 

(2012) visade att Sverige är ett av de länder som i stor utsträckning inte identifierar sig som 

religiösa och vid en jämförelse av vilka länder som har flest personer som är övertygade 

ateister hamnade Sverige även där högt upp på listan. Samtidigt visar flertalet svenska 

undersökningar, exempelvis Magnus Hagevis (2009), att en minskad tilltro till religiösa 

institutioner har varit och fortsätter att vara ett tydligt mönster i Sverige under 1900- och 

2000-talet.  

Inom det svenska skolväsendet har religion som skolämne dock bevarats. Vikten av 

undervisning i religionskunskap i både grundskolan och på gymnasiet betonas i och med att 

religion fortfarande utgör en förankrad del av undervisningen i grundskolan och läses som 

obligatorisk kurs på gymnasiet. 

Föreliggande studie strävar efter att i ljuset av ovan nämnda samhällstendenser undersöka 

vilka attityder elever i den svenska skolan har till kunskap om religion och vilka attityder de 

har till att läsa och lära sig om religion i skolan. Framstår religion i deras ögon som ett ämne 

som har en självklar plats i det svenska skolväsendet eller ställer de sig av en eller annan 

anledning negativa till religion som skolämne? 
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2.1 Läroplanens och religionsundervisningens utveckling 

Religionsundervisningen i Sverige har genom historien gått från en konfessionell 

undervisning om den lutherska kristendomen till att idag fokusera på en pluralistisk 

undervisning ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv (Hartman, 2011, s. 29). Den lutherska 

prägeln på inlärning och praktisk tillämpning av kristet levande blev centralt i Sverige efter 

1500-talets reformation och i samband med folkundervisningens införande under 1700-talet 

kom Luthers lilla katekes att stå i fokus för den hemundervisning som då präglade bildningen 

av samhällsmedborgarna. Den lilla katekesen fokuserade på centrala aspekter av 

kristendomen som t.ex. Tio Guds bud, Fader vår, Trosbekännelsen, Instiftelseorden, dopet och 

nattvarden (Hartman, 2011, s. 24-25). 

1842 infördes allmän skolplikt vilket samtidigt innebar att kyrkans bestämmanderätt över 

religionsundervisningens innehåll nu även i viss mån kom att regleras av staten. Samtidigt 

svepte den nationalistiska andan fram i Europa vilket medförde att undervisningen om 

kristendomen förenades med idén om en enad och homogen nationalstat (Hartman, 2011, s. 

27).  

Den lilla katekesen övergavs 1919 i och med att folkskolans utbildningsplan slog fast att 

undervisningen skulle ge en mer generell utbildning om protestantisk kristendom (Hartman, 

2011, s. 28). Denna utveckling kan ses som ett startskott för en utveckling mot en icke-

konfessionell undervisning och detta intensifierades 1962 i samband med att kravet på 

objektivitet infördes för undervisning i ämnet kristendom samtidigt som även andra religioner 

än kristendomen bereddes plats i undervisningen. 1980 års läroplan gav dessutom uttryck för 

en ännu större breddning av religionsundervisningen i och med att även livsfrågorna fick 

utrymme i ämnesinnehållet (Hartman, 2011, s. 30). Under 1990-talet har läroplanen främst 

präglats av en strävan efter att anpassa utformningen av den till att överensstämma med det i 

Sverige framväxande mångkulturella samhället (Hartman, 2011, s. 29). 

 

2.2 Gymnasieskolans ämnesplan för religionskunskap 

 Gy11
1
 som infördes 2011 är den senaste läroplanen för gymnasiet och i denna presenteras 

ämnet religionskunskap och dess syfte enligt följande: 

 

                                                 
1
 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Skolverket, 2011). 
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Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i 

religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. [...] Undervisningen i 

ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 

kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika 

tolkningar när det gäller dessa (Skolverket, 2011, s. 137). 

 

Den konfessionella kristendomsundervisningen är inte framträdande i Gy11. Dock läggs det 

tonvikt på kristendomen, bland annat i och med formuleringar om att eleverna ska utveckla 

kunskap om och förståelse för att "kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då 

denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället" 

(Skolverket, 2011, s. 138). Dessutom ges kristendomen en framskjuten roll, exempelvis i det 

centrala innehållet där lärare uppmanas ge eleverna förutsättningar att tillägna sig kunskap om 

"Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken 

och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden". En 

viss markering om att kristendomen är särskilt viktig görs alltså i och med att den explicit 

benämns i kursplanen medan de andra världsreligionerna och livsåskådningarna bara uttrycks 

implicit (Skolverket, 2011, s. 138). 

3 Litteraturöversikt 

Nedan kommer i avsnitt 3.1 under rubriken forskningsöversikt att redogöras för ett urval av 

tidigare forskning som lägger fokus på svenska skolelevers attityder till olika aspekter av 

religion och svenska skolelevers attityder till religionsämnet. I avsnitt 3.2 under rubriken 

teoretiska perspektiv kommer en del centrala begrepp att definieras, teorier om attityder att 

redogöras för och slutligen kommer en översiktlig sammanfattning av olika sekulariserings- 

och sakraliseringsteorier att presenteras.  

 

3.1 Tidigare forskning 

Elevers attityder till religion och religionsundervisning har tidigare studerats utifrån olika 

perspektiv. I det kommande redogörs för relevant forskning om vilka attityder elever i 

grundskolan och gymnasiet har till undervisning om religion i skolan och forskning om vilka 

generella attityder elever har till frågor med anknytning till religion att göra. 
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3.1.1 Elevers attityder till religionsvetenskap som ämne 

I en undersökning från 1971 som genomfördes av Harry Aronson på uppdrag av 

Skolöverstyrelsen (nuvarande Skolverket) fick 399 elever på olika studieförberedande 

program utifrån givna svarsalternativ ange vilken attityd de har till religionsundervisning i 

skolan. Eleverna som deltog i studien hade alla läst religionskunskap på gymnasiet innan de 

deltog i studien. Resultatet blev att 2 procent av eleverna ansåg att religion är helt oviktigt, 5 

procent att det är oviktigt, 17 procent att ämnet är viktigt men oengagerande, 55 procent att 

ämnet är viktigt och att de resterande 20 procenten ansåg att ämnet är mycket viktigt. 

Sammanlagt kan man alltså säga att 75 procent av eleverna intog en självklar och tydligt 

positiv attityd gentemot religionsundervisning i skolan (Aronsson, 1974, s.12).  

1995 genomförde Ulf Sjödin i samverkan med Skolverket en uppföljning av Aronssons 

frågeställning. I studien deltog sammanlagt 1480 elever varav ingen av dem ännu hade 

påbörjat sina studier i ämnet religionskunskap på gymnasienivå. Gällande elevers syn på 

vikten av ämnet religionskunskap ansåg 12 procent att ämnet var helt oviktigt, 13 procent att 

ämnet var oviktigt, 31 procent att ämnet var viktigt med oengagerande, 35 procent att det var 

ett viktigt skolämne och 9 procent att de ansåg att det var ett väldigt viktigt skolämne. 24 år 

efter Aronssons studie visade det sig alltså att  44 procent av eleverna intog en direkt positiv 

attityd gentemot religionsundervisning i skolan (Sjödin, 1995, s. 24-25). 

I en senare undersökning från 2003 som genomfördes på uppdrag av Skolverket 

undersöktes högstadieelevers intresse för SO-ämnet utifrån olika perspektiv. Det visade sig att 

av alla de ämnen som ingår i SO-blocket (samhällskunskap, historia, geografi och religion) 

var religion det ämne som eleverna hade allra minst intresse för (Skolverket, 2005). 

 

3.1.2 Elevers attityder till livsåskådnings- och religionsvetenskapliga frågor 

Gällande elevers generella attityder till frågor som har med livsåskådningar och religiösa 

frågor att göra har Anders Sjöborg genomfört en aktuell enkätstudie där 1850 gymnasieelever 

i årskurs 3 svarade på frågor om deras attityder till vad som är viktigt att studera inom ämnet 

religion. Studien fokuserade bland annat på elevernas intresse för existentiella frågor och 

vilka drivkrafter som finns för att eleverna ska uppleva religionsundervisningen som 

engagerande och meningsfull. Sjöborg kunde konstatera att eleverna hade störst intresse för 

och efterfrågade mer fokus på en undervisning som fokuserade på existentiella frågor. 

Framförallt framkom en övergripande tendens att eleverna efterfrågade mer undervisning om 

kärlek och relationer medan frågor med anknytning till kristendom och andra religiösa 
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institutioner rent generellt av eleverna värderades som mindre intresseväckande (Sjöborg, 

2013). 

I samma projekt som Aronssons studie medverkade i som genomfördes på uppdrag av 

Skolöverstyrelsen undersökte Bernt Gustafsson gymnasieelevers inställning till liknande 

frågor som Sjöborg fokuserade på (Gustafsson, 1971).  Gustafssons studie visade att eleverna 

intresserade sig mest för existentiella frågor som har med mellanmänskliga relationer att göra 

och att eleverna värderade existentiella frågor som har koppling till kristendom och andra 

religiösa institutioner som mindre intresseväckande. 

I Skolverkets undersökning från 2003 uppgav mer än 90 procent av högstadieeleverna att 

de lär sig allra bäst när de har ett intresse för ämnet och samtidigt menade de flesta eleverna 

att de hade ett stort intresse för existentiella livsåskådningsfrågor. Dock var den tydliga 

tendensens att eleverna generellt ansåg att det inte läggs tillräckligt mycket fokus på den 

typen av frågor i undervisningen (Skolverket, 2005). 

 

3.1.3 Attityder till religionsundervisning ur ett genusperspektiv 

Sjödin kunde i sin studie urskilja en distinktion vad gäller pojkars respektive flickors attityder 

till religionsundervisning i skolan. 60 procent av flickorna menade att religionsämnet var 

viktigt eller mycket viktigt medan bara 25 procent av pojkarna menade detsamma. Bara 9 

procent av flickorna ansåg att ämnet var oviktigt eller helt oviktigt medan 41 procent av 

pojkarna däremot ansåg att ämnet var oviktigt eller helt oviktigt (Sjödin, 1995, s. 24-25).  

I Sjöborgs aktuella studie framträdde också en tydlig uppdelning mellan pojkars och 

flickors attityder. Pojkar hade en mer negativ attityd till olika typer av livsåskådnings- och 

religiösa frågor medan flickor genomgående uppvisade mer positiva attityder (Sjöborg, 2013, 

s. 49). 

 

3.1.4 Attityder till religionsundervisning i relation till gymnasieprogram 

I Sjödins (1995) studie gjordes även en jämförelse mellan vilka attityder elever på de 

studieförberedande respektive de yrkesförberedande programmen hade till 

religionsundervisning i skolan. Jämförelsen visade att 17 procent av eleverna på de 

studieförberedande programmen ansåg att ämnet var oviktigt eller helt oviktigt medan 35 

procent av eleverna på de yrkesinriktade programmen ansåg att ämnet var oviktigt eller helt 

oviktigt. 53 procent av eleverna på de studieförberedande programmen ansåg att ämnet var 
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viktigt eller mycket viktigt medan 34 procent på de yrkesförberedande programmen ansåg att 

ämnet var viktigt eller mycket viktigt (Sjödin, 1995, s. 24-25).  

Sjöborg kunde även han konstatera en tydlig distinktion mellan elever på de 

yrkesförberedande och eleverna på de studieförberedande programmen och påvisa att de 

sistnämnda i regel hade en mer positiv attityd till livsfrågor med anknytning till den religiösa 

och livsåskådningsmässiga sfären (Sjöborg, 2013, s. 49). 

 

3.1.5 Attityder till religionsundervisning i relation till religiös bakgrund  

Sjöborg (2013) konstaterade i sin studie att elevernas intresse och engagemang för frågor som 

var relaterade till kristendom och andra religiösa institutioner var mycket mer markant hos de 

elever som hade en religiös bakgrund (Sjöborg, 2013). Andra studier som exempelvis Geir 

Skeies och Marie von der Lippes studie om norska högstadieelevers attityder till religion visar 

på ett liknande samband som Sjöborgs studie lyfter fram. I Skeies och von der Lippes studie 

uppvisade de elever som hade någon form av religiös tillhörighet generellt sett mer positiva 

attityder till religiösa frågor i jämförelse med de elever som inte hade någon specifik religiös 

tillhörighet (Skeie & von der Lippe, 2009). 

Anders Sjöborg har utifrån sina forskningsresultat försökt tolka varför elever med någon 

form av religiös tillhörighet har en större benägenhet att utveckla positiva attityder gentemot 

religionsundervisning i skolan och andra aspekter av religion än elever som inte har denna 

tillhörighet. Den mest självklara och iögonfallande första tolkning som kan göras menar 

Sjöborg är att den religiösa socialisationen, d.v.s. elevernas religiösa bakgrund, kan antas 

medföra att de försetts med verktyg och resurser som skapar förutsättningar för att de 

utvecklar ett intresse och ett engagemang för olika typer av frågor som har anknytning till 

religion och andra livsfrågor. Sjöborg menar att de kan tänkas utveckla ett förhållningssätt 

som innebär att de relaterar ämnet till något som de själva känner att dem äger och dessutom 

har egen erfarenhet av. Sjöborg menar dock att detta inte nödvändigtvis behöver vara den 

självklara tolkningen (Sjöborg, 2013, s. 49). 

Sjöborg lyfter fram att ett av Gy 11:s övergripande syften gällande religionsundervisningen 

är att eleverna ska få en större förståelse för människor med olika religiösa bakgrunder och 

kunskap om olikartade uppfattningar kring olika livsfrågor och menar att gapet mellan 

religiösa elevers attityder till religiösa frågor och sekulära elevers attityder till religion visar 

på att målet med undervisningen inte kan anses ha realiserats. Sjöborg menar att hans 

forskningsresultat visar på att den undervisning som idag bedrivs inom religionsvetenskap 
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därför framstår som misslyckad när det gäller målet att elever i gymnasieskolan ska uppnå en 

utökad förståelse och acceptans för kulturell och religiös mångfald. (Sjöborg, 2013, s. 50-51). 

 

3.1.6 Värdeförändringar i det postmoderna svenska samhället  

Magnus Hagevi har med hjälp av en vetenskaplig studie undersökt vilka värdeförändringar 

och andra övergripande förändringar som skett i samhället under den senare delen av 1900-

talet fram till och med 2008 och relaterat detta till vilka religiösa förändringar som samtidigt 

utkristalliserat sig (Hagevi, 2009). Utifrån ett övergripande samhälleligt perspektiv kunde 

Hagevi med hjälp av en analys av den svenska läroplanens utveckling under 1900-talet 

konstatera att den svenska skolan genomgått en tydlig sekulariseringsprocess. Fram till och 

med år 1919 låg mycket fokus på att undervisningen skulle utgå från konventionell 

kristendom men därefter har betoningen på kristendomen minskat successivt. Under 1960-

talet betonas exempelvis att undervisningen inte bara ska handla om kristendom utan att det 

ska vara undervisning om flera olika religioner och att undervisningen dessutom ska ske 

utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv (Hagevi, 2009, s. 287-288). 

På organisationsnivå konstaterade Hagevi att den svenska kyrkans auktoritet gradvis 

minskat och att den religiösa pluralismen istället ökat mellan åren 1930-1999. En tydlig 

tendens är att svenska barn döps i mycket mindre grad och att tonåringar i mindre 

utsträckning väljer att konfirmera sig. Dessutom påvisar Hagevi att andelen medlemmar i 

Svenska kyrkan minskat exempelvis från 95 procent år 1972 till 74 procent år 2007. Den 

religiösa pluralismen menar Hagevi beror av svenska kyrkans minskade maktinflytande och 

att den ökade invandringen lett till en heterogenisering av vad han kallar för "den religiösa 

marknaden" (Hagevi, 2009, s. 288-289). 

På individnivå fokuserade Hagevi på i vilken omfattning samhällsmedborgarna i Sverige 

deltagit i religiösa möten såsom exempelvis gudstjänsten och konstaterade att kyrkans 

möjligheter att religiöst påverka olika individer minskat eftersom frekvensen av deltagare på 

de kyrkliga mötena successivt minskat under 1900-talet. Under 2000-talet påvisas att mindre 

än 10 procent av den svenska befolkningen regelbundet deltagit på kyrkliga möten (Hagevi, s. 

291-292).   

Hagevis slutsatser är att en tydlig sekulariseringsprocess har pågått i Sverige under 1900-

talet, och framförallt från och med 1970-talet och framåt, både på individ-, organisations- och 

samhällsnivå. Samtidigt menar han sig dock se en tydlig tendens som visar på att de yngre 

generationerna utvecklat ett större intresse för religiösa frågor än de äldre generationerna. 
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Detta menar Hagevi stödjer idén om en sakralisering i det svenska samhället vilket innebär en 

pånyttfödelse av religionens betydelse för olika individer och grupper i samhället. Dock 

betonar han att det här är fråga om en mer privat religiositet vilket är någonting annat än att 

anförtro sig till de redan etablerade religiösa institutionernas gemenskaper (Hagevi, 2009, s. 

296).  

 

3.2 Teoretiska perspektiv 

I syfte att klargöra vilka teoretiska föresatser uppsatsen vilar på avser avsnitt 3.2.1 att 

framföra en definition av de centrala begreppen religion och religiositet. Därefter kommer i 

avsnitt 3.2.2 en etablerad definition av attityder att presenteras och dessutom en redogörelse 

för den mest vedertagna teorin om hur attityder korrelerar med varandra introduceras. I avsnitt 

3.2.3 redogörs för teorier om den primära och sekundära och därefter presenteras i avsnitt 

3.2.4 teorier om det sekulariserade samhället att framföras. Sist presenteras i avsnitt 3.2.5 ett 

urval av den kritik som framförts gentemot teorier om det sekulariserade samhället. 

 

3.2.1 Religion och religiositet 

Kultur och religion betraktas av Andersson och Sander utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Kultur definierar de därför som något som ger uttryck för en grupps 

beteendemönster och kunskapssyn och som uppstått till följd av mänsklig interaktion i olika 

historiska och nutida sammanhang. Religion betraktas i sin tur som en underordnad kategori 

där kultur utgör det övergripande paraplybegreppet. Religion definieras således av Andersson 

och Sander som något som uppstått ur en kulturell kontext (Andersson & Sander, 2009, s. 45). 

De betraktar en människa som religiös: 

 

 i den utsträckning hon har tillägnat sig eller försöker tillägna sig, en viss religions 

(eller en kombination av religioners) tanke- och livsmönster som sitt eget personliga 

tolkningsmönster /.../ Det är att ha tillgång till ett sätt att förstå och uppfatta 

verkligheten på som starkt präglar hennes beteende, känslor och värderingar, liksom 

hennes möjlighet att känna gemenskap och umgås med andra (Andersson & Sander, 

2009, s. 53-54).   

 

Religiositet betraktar de i sin tur, i enlighet med Emile Durkheims uppfattning, som en privat 

uppfattning om olika religiösa frågor. Det är uppfattningar som inte delas med andra genom 
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en gemensam överenskommelse om hur verkligheten är beskaffad utan istället något som 

individen själv skapat i syfte att orientera sig kring sin egen verklighet (Andersson & Sander, 

s. 40). 

 

3.2.2 Attityder 

Alice H. Eaglys och Shelly Chaikens definierar en attityd som en hos människan psykologisk 

inneboende egenskap som uttrycks genom en positiv eller negativ bedömning av något eller 

någon. Bedömningen kan ske både explicit och implicit och kan vara styrd av såväl känslor, 

beteenden och kognitiva förmågor (Eagly & Chaiken, 1993, s. 1).  

Relationen mellan hur människor värderar olika attitydobjekt och deras föreställningar
2
 om 

dessa objekt har varit ett ständigt pågående forskningsprojekt under en lång tid (Eagly & 

Chaiken, 1993, s. 11). Den mest vedertagna teorin över hur man kan välja att se på 

förhållandet är att människor har föreställningar om attitydobjekt och att dessa föreställningar 

överlag fungerar som grundläggande byggstenar för hur andra specifika attityder uppstår 

(Eagly & Chaiken, 1993, s. 103).  

En människa som värderar ett attitydobjekt positivt kommer sannolikt att associera det med 

positiva attribut och ogärna associera det med negativa attribut, medan en människa som 

värderar ett attitydobjekt negativt sannolikt kommer att associera det med negativa attribut 

och ogärna associera det med positiva attribut (Eagly & Chaiken, 1993, s. 11). Detta innebär 

att en person som har en övergripande attityd till något även i regel kommer att inta en 

liknande attityd till andra mer specifika attityder som har anknytning till den övergripande 

attityden. På samma sätt borde attityden till vissa specifika objekt, t.ex. religion som 

skolämne, överensstämma med attityden personen har till ett mer övergripande fenomen, t.ex. 

religion i allmänhet. 

När en person intar en neutral attityd eller säger sig vara varken negativt eller positivt 

inställd till ett attitydobjekt har vissa psykologer valt att betrakta det som ett uttryck för en 

icke-värderande inställning. Eagly och Chaiken föredrar dock hellre att betrakta en neutral 

inställning som ett uttryck för ett ställningstagande där själva värderingen placerar sig på 

mittskåran mellan att vara positiv eller negativ (Eagly & Chaiken, 1993, s. 11). I föreliggande 

studie kommer en neutral attityd att i enlighet med Eagly och Chaikens uppfattning att 

betraktas som ett värderande ställningstagande till ett attitydobjekt. 

                                                 
2
 Föreställningar är en egen översättning av Eagly och Chaikens användning av den engelska termen "belief" 

vilken Eagly och Chaiken i sin tur beskriver som associationer eller förbindelser som människor etablerar mellan 

attitydobjektet och andra attribut (Eagly & Chaiken, 1993, s. 103). 
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3.2.3 Primär och sekundär socialisation 

Attityder i form av olika typer av föreställningar och övertygelser som unga människor 

tillägnar sig under sin uppväxttid har en stark tendens att även fortsätta att vara stabila över 

tid. Forskning som genomförts på 1980-talet av Kaz Deprez och Yves Persoons visar bland 

annat att barn i tidig ålder utvecklar värderande attityder gentemot skillnaden mellan 

nationalitet och ras och att de redan i sju-, åttaårsåldern utvecklat förankrade attityder i frågan 

(Einarsson, 1998, s. 93-95).  

I den fas som brukar kallas den primära socialisationen är föräldrarnas handlingar och sätt 

att uppfostra sina barn avgörande för vilka attityder som överförs till barnen. Det kan handla 

om föräldrarnas direkta överföring av värderingar men också om mer omedvetna överföringar 

som sker genom att barnen börjar sträva efter att efterlikna föräldrarnas beteenden och åsikter 

(Einarsson, 1998, s. 93-95).  

I den fas som brukar kallas för den sekundära socialisationen handlar det även om den 

påverkan av attityder som följer av att individen interagerar med även andra, såsom 

exempelvis kamrater, lärare, massmedier och religiösa institutioner (Einarsson, 1998, s. 93-

95). 

 

3.2.4 Sekulariseringstesen 

I takt med att både svenska och internationella studier visat på det moderna västerländska 

samhällets minskade engagemang och tilltro till religiösa institutioner har flera olika teorier 

lagts fram i syfte att försöka förklara varför. Tron på den autonoma människan till förmån för 

det kollektivt sammanhålla samhället, industrialiseringen, urbaniseringen, den ekonomiska 

utvecklingen och den ökade tillgången till utbildningsmöjligheter är några av de 

moderniseringsprocesser som förekommit frekvent som orsaksförklaringar till varför 

religionen genomgått en regressionsprocess (Pettersson, 2013, s. 37-38). Senare anhängare av 

sekulariseringstesen har också inbegripit globaliseringen
3
 som en viktig övergripande 

orsaksfaktor för framväxten av det sekulariserade samhället (Andersson & Sander, 2009, s. 

71-72). 

 

                                                 
3
 Globalisering kan förstås som en utveckling av kommunikationsteknologi och en kapitalistiskt organiserad 

ekonomi som i ett internationellt perspektiv framstår som framträdande i de länder som betraktas som 

industrialiserade sådana (Andersson & Sander, s. 89). 
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3.2.5 Kritik av sekulariseringstesen 

Många sociologer, teologer och beteendevetare har kritiserat teorierna om sekulariseringen av 

världssamhället. En del av dem menar att sekulariseringstesen tjänat som en "själuppfyllande 

profetia" och slår istället fast att moderniseringen och globaliseringen inte per automatik leder 

till att alla världens samhällsmedborgare väljer att ta avstånd från tron på det gudomliga eller 

det ogripbara (Andersson & Sander, 2009, s. 74-75).  

Yves Lambert och Shmuel Eisenstadt menar att moderniseringseffekterna måste förstås 

utifrån ett kontextuellt perspektiv. På vissa platser kan modernisering och globalisering tänkas 

ha varit orsaken till religionens och framförallt religiösa institutioners nedgång och minskade 

auktoritet, men det behöver inte betyda att samma utveckling i andra kontexter skulle leda till 

samma konsekvenser (Andersson & Sander, 2009, s. 85). 

Ronald Inglehart menar att människan av sin natur har ett behov att skapa sig själv en 

mening med livet och menar att människors religiositet bör anses vara fortsatt bestående även 

om de religiösa institutionerna inte längre har samma auktoritet eller inflytande i det 

västerländska samhället som förr (Inglehart & Welzel, 2007, s. 32).   

Hagevi anser att religiositetens betydelse för olika individer i samhället inte tenderar att 

minska utan snarare att öka och ger därmed uttryck för teorin om sakralisering (Hagevi, 2009, 

s. 282) vilken vilar på uppfattningen att det postmoderna samhällets sekulära utformning 

resulterat i en avsaknad av religiositet hos de enskilda samhällsmedborgarna och att dessa 

individers essentiella behov av religiositet leder dem till ett konstruerande av egna 

meningssystem (Hagevi, 2009, s. 296). 

 

4 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka vilka attityder gymnasieelever i den svenska 

skolan har till religion i allmänhet och till religion som ämne i skolan samt vilka samband 

som råder mellan de generella attityderna till religion och attityderna till religionsämnet i 

skolan. 

 

För att kunna uppnå syftet utgår studien från följande frågeställningar: 

 Vilka attityder har gymnasieelever i årskurs 1 och 2 till att läsa ämnet religion i 

skolan? 
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 Vila bakgrundsfaktorer påverkar elevernas attityder till att läsa ämnet religion i skolan 

och hur påverkar dem? 

 Vilka generella attityder har eleverna till religion och till kunskap om religion? 

 Hur skiljer sig elevernas generella attityder till religion och till kunskap om religion 

beroende på om eleverna anser sig vara religiöst troende eller inte? 

 Vilka samband råder mellan elevernas attityder till att läsa ämnet religion i skolan och 

de generella attityder eleverna har till religion och till kunskap om religion? 

 

5 Metod 

Nedan redogörs för i avsnitt 5.1 valet av metod för uppsatsens genomförande och i avsnitt 

5.1.1 en reflektion över valet av metod. I avsnitt 5.2 presenteras urvalet av respondenter och 

tillvägagångssättet för genomförandet av enkätundersökningen. Därefter presenteras i avsnitt 

5.3 databearbetningsprocessen och vilka verktyg och resurser som använts för att analysera 

det insamlade materialet. I avsnitt 5.4 framförs vilka etiska aspekter som beaktats och tagits 

hänsyn till i samband med genomförandet av studien.  

 

5.1 Val av metod för datainsamling 

För att skapa förutsättningar för en bred och samlad översikt om en större skara av 

gymnasieelevers attityder till ämnet religionsvetenskap i skolan och om elevernas generella 

attityder till religion och kunskap om religion har i denna studie den kvantitativa metoden 

valts för insamling av datamaterial. 

Ur historisk synpunkt härstammar den kvantitativa metoden från naturvetenskapen och den 

s.k. nomotetiska forskningen där den vetenskapliga studien lägger betoning på mätning av 

empiriskt förankrat och objektivt mätbart material. Målet för den nomotetiska forskningen är 

att identifiera generella och återkommande företeelser vilka sedan kan ligga till grund för att 

styrka eller dra troliga slutsatser om det objekt som studerats (Stukát, 2011, s. 35). 

Den kvalitativa metoden härstammar i grunden från de humanistiska vetenskaperna och tar 

sitt avstamp i fenomenologin och hermeneutikens tolkningslära. Metoden kallas också för 

idiografisk forskning eftersom den lägger fokus på att förstå och tolka specifika företeelser 

med hjälp av djupgående tillvägagångssätt och tolkningsmetoder (Stukát, 2011, s. 36). 
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En kvantitativ metod anses ha fördelen att den möjliggör för forskaren att skapa sig en bred 

kunskap om studieobjektet medan den kvalitativa metoden istället har fördelen av att 

forskaren får möjlighet att skapa sig en djupgående kunskap om det som studeras. Medan den 

kvantitativa metoden förstår verkligheten genom en bearbetning och analys av en större 

mängd insamlad data syftar den kvalitativa metoden istället efter att analysera verkligheten 

genom att tolka och förstå det insamlade materialet (Stukát, 2011, s. 35-36). 

 

5.1.1 Reflektion över val av metod för datainsamling 

För att ta reda på vilka specifika attityder elever har till religion och till ämnet religion i 

skolan och dessutom på djupet tolka och förstå varför de tycker som de gör hade en kvalitativ 

metod varit ett mycket lämpligt och absolut fördelaktigt alternativ. Dock är målet med denna 

studie inte att få en djupgående förståelse kring elevers attityder till olika aspekter av religion. 

Intresset har istället legat på hur elever generellt väljer att förhålla sig till religion och till 

religion i skolan och hur dessa attityder korrelerar med varandra. Ett underliggande syfte har 

även varit att undersöka huruvida olika bakgrundfaktorer påverkar elevernas attityder. En 

kvalitativ metod i form av exempelvis ett färre antal intervjuer hade inte kunnat ge några 

generella svar på dessa frågor men en kvantitativ metod i form av en enkätstudie med en 

större mängd respondenter skapar däremot goda förutsättningar för ändamålet. 

 

5.2 Insamling av data samt urval av respondenter 

För att samla in materialet genomfördes gruppenkäter vilket innebär att en forskare söker upp 

en samlad grupp, exempelvis en skolklass, och ber alla närvarande att fylla i enkäterna 

(Dahmström, 2011, s. 94). Alla respondenter som deltog i undersökningen gick på en och 

samma gymnasieskola och den gymnasieskola som undersökningen genomfördes på var 

belägen i en av Stockholms förorter. Att som forskare åka till platsen där respondenterna finns 

och därmed låta eleverna fylla i enkäterna på plats har enligt Dahmström (2011, s. 94) 

fördelar eftersom det skapar goda förutsättningar till att ett större antal respondenter kan 

undersökas snabbt och det kan dessutom ske på en och samma gång. De fördelar som 

dessutom beaktades vid valet av gruppenkäter som verktyg för insamling av material var 

möjligheten att kunna finnas på plats och reda ut eventuella oklarheter i det fall att eleverna 

hade några funderingar gällande frågeformuleringarna eller andra delar av undersökningens 

innehåll. Nackdelarna är enligt Dahmström (2011, s. 95) att en viss medveten eller omedveten 
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påverkan kan ske gentemot respondenterna beroende på hur forskaren väljer att förklara och 

ge instruktioner för undersökningens syfte och innehåll.  

Sammanlagt besöktes två klasser där alla elever gick på ett studieförberedande program 

och tre klasser där alla elever gick på ett yrkesförberedande program. 38 elever som gick på 

de yrkesförberedande programmen lämnade in fullständiga svar på enkäterna och motsvarade 

siffra för eleverna på de studieförberedande programmen var 46. Sammanlagt uppgick 

frekvensen av fullständigt och korrekt ifyllda enkäter därmed till 84 stycken. 39 stycken av 

dessa var flickor och 45 var pojkar. Beräknat utifrån procent så gick 45 procent av 

respondenterna på ett yrkesförberedande program och 55 procent på ett studieförberedande 

program samtidigt som 46 procent av dem alla var flickor och 54 procent var pojkar. 

 

5.3 Databearbetning och analys 

När det insamlade materialet skulle bearbetas skapades en datamatris i Excel där varje 

respondents enkät utrustades med ett specifikt löpnummer. På varje rad placerades alla 

respondenternas löpnummer och i kolumnerna placerades alla svar som respondenterna 

avgett, d.v.s. varje respondents värde för respektive variabel. Varje variabel och dess värde 

kodades och detta i syfte att skapa möjligheter för att i nästa skede på ett enkelt sätt kunna 

analysera och jämföra de olika respondenternas svar på de olika frågorna.  

I nästa skede laddades statistikprogrammet SPSS ner och datamatrisen från Excel 

importerades. Dahmström (2011, s. 207) rekommenderar att man vid första skedet lär känna 

materialet genom att studera frekvensfördelning för varje variabel. Med stöd av Dahmströms 

råd skapades därför stapeldiagram för varje variabel viket skapade möjligheter för att 

översiktligt analysera hur respondenterna hade svarat på de olika frågorna. 

 Stapeldiagram användes för att synliggöra det totala elevantalets procentuella fördelning 

gällande övergripande attityder till religion i skolan. Korstabeller är däremot enligt 

Dahmström (2011, s. 236) lämpliga att använda när ett samband ska undersökas mellan 

exempelvis nominal- och ordinalvariabler. Därför användes korstabeller för att procentuellt 

synliggöra vilka attityder eleverna har till religion i skolan beroende på om eleverna var 

pojkar eller flickor, vilket typ av gymnasieprogram eleverna gick på och beroende på om de 

ansåg sig vara religiösa eller inte samt beroende på vilken religiös eller icke-religiös bakgrund 

elevernas föräldrar hade. 

I nästa skede valdes vilka stapeldiagram och vilka korstabeller som skulle redovisas i 

resultatdelen och i sista skedet genomfördes ett antal korrelationsanalyser. En 
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korrelationsanalys innebär att sambandet mellan två eller flera variabler studeras (Dahmström, 

2011, s. 208). Det som studeras i samband med korrelationsanalyser i denna uppsats är 

variabler som består av rangordnande svarsalternativ. Sambanden mellan de olika variablerna 

kan klassificeras som antingen positiva eller negativa. Undantaget är när det inte finns något 

tydligt samband alls mellan variablerna och då variablerna därför måste betraktas som 

oberoende av varandra  (Dahmström, 2011, s. 244-245). 

  I föreliggande studie valdes ett antal rangordnande frågor ut där eleverna hade fått ge 

uttryck för sina generella attityder till religion och till kunskap om religion och en 

sambandsanalys gjordes för att se i vilket omfång dessa överensstämde med elevernas 

attityder till religionsundervisning i skolan. Det handlade alltså om att undersöka sambanden 

mellan två olika variabler där svarsalternativen var konstruerade i rangordnande skala men 

utifrån olika kriterier.  

Det mått för genomförandet av korrelationsanalysen som utnyttjades var Spearmans 

korrelation vilken ofta även benämns i termer av rangkorrelationskoefficienten rs  och 

Dahmström menar att syftet med användningen av den är att finna just positiva eller negativa 

samband mellan variablerna. Ju närmare koefficienten ligger -1 desto tydligare negativt 

samband föreligger och ju närmare koefficienten ligger +1 desto tyligare positivt samband 

föreligger mellan variablerna (Dahmström, 2011, s. 245). 

Valet av Spearmans korrelationskoefficient till förmån för exempelvis Pearsons 

produktmomentkorrelation baserades på att Pearsons är mer känslig för s.k. extremvärden 

vilket innebär att osammanhängande svar hos enskilda individer kan medföra att 

sambandsanalysen ger ett missvisande svar. Denna risk minskar dock vid användning av 

Spearmans eftersom den inte är lika känslig för extremvärden (Borg & Westerlund, 2007, s. 

154).  

Dessutom lämpar sig Spearmans korrelation när variablerna organiseras utifrån vad 

Dahmström benämner i termer av ordinalvariabler, vilket innebär att variablernas olika värden 

rangordnas utifrån en given skala till skillnad från exempelvis nominalvariabler som inte har 

en värderande funktion (Dahmström, 2011, s. 29). Signifikansnivån för korrelationsanalyserna 

beräknades utifrån värdet 0.01 vilket innebär att det endast är 1 procents risk att det 

identifierade sambandet beror på slumpen. 
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5.4 Etiska hänsynstaganden 

Föreliggande studie har inneburit att en stor mängd elever i olika åldrar medverkat i en 

vetenskapligt förankrad undersökning. I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer medförde detta en skyldighet att informera varje elev som medverkade i studien om 

vilka rättigheter de hade och vilka skyldigheter jag som forskare hade gentemot dem 

(Vetenskapsrådet, 2012). 

Gällande den aspekt som Vetenskapsrådet nämner i termer av "informationskravet" 

informerades eleverna om relevanta upplysningar gällande exempelvis att det är helt frivilligt 

för dem att delta i enkätstudien och de upplystes även om att de hade rätt att ångra sig och på 

så vis avsäga sig sin medverkan. För att eleverna skulle kunna ta beslut om dessa typer av 

frågor informerades varje klass som besöktes om vad studien gick ut på, hur deras svar på 

enkäterna kommer att användas och de informerades även om var slutresultatet av själva 

studien kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 2012). 

Vetenskapsrådets "samtyckeskrav" kräver att ett samtycke upprättas på så vis att den 

deltagande självmant och självständigt tar beslut om hen vill medverka eller inte. Eleverna 

som medverkade i föreliggande studie informerades därför både muntligt om samtyckeskravet 

och skriftligen uttrycktes i enkäten att eleverna per automatik samtycker till att medverka i 

studien i samband med att enkäten ifylles och lämnas in till mig (Vetenskapsrådet, 2012). 

Gällande Vetenskapsrådets "konfidentialitetskrav" informerades eleverna om att bara jag, 

och det enbart i forskningssynpunkt, och ingen annan kommer att tillåtas ta del av elevernas 

svar på enkäterna. Eleverna informerades därför om att de inte skulle skriva sitt namn på 

enkäten eftersom undersökningen är och skall förbli en anonym sådan. Dessutom har 

Vetenskapsrådets "nyttjandekrav" beaktats vilket innebär att elevernas uppgifter inte har 

använts och inte heller kommer att användas som underlag för annat än det som tjänar till 

studiens syfte och ändamål (Vetenskapsrådet, 2012). 
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6 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer en presentation av resultatet och en översiktlig analys att redogöras för. 

 

6.1 Vilka attityder har gymnasielever i årskurs 1 och 2 till att läsa 

ämnet religion i skolan? 

 

 

 

Figur 1. Figuren visar den procentuella fördelningen över vilka attityder de 84 

respondenterna har till att läsa ämnet religion i skolan. 

 

Utifrån figur 1 kan det konstateras att sammanlagt 54 procent, d.v.s. mer än hälften av 

eleverna, anser sig vara positivt eller mycket positivt inställda till att läsa ämnet religion i 

skolan medan endast 12 procent ställer sig negativa eller mycket negativa till 

religionsundervisning i skolan. De resterande 36 procenten av eleverna intar en neutral attityd 

och menar att de varken är negativa eller positiva till att läsa ämnet religion i skolan.  

 

6.2 Vilka bakgrundsfaktorer påverkar elevernas attityder till att 

läsa ämnet religion i skolan och hur påverkar dem? 

Nedan kommer en redogörelse av gymnasieelevernas attityder presenteras i relation till de 

olika bakgrundsfaktorer som studien inbegripit. 
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6.2.1 Elevernas attityder i förhållande till typ av gymnasieprogram 

 

Tabell 1. Korstabell över attityder till religionsundervisning i skolan beroende på om eleverna 

går på ett studieförberedande eller ett yrkesförberedande program. 

 Negativ Neutral Positiv 

Studieförberedande (n=46) 4 % 44 % 52 % 

Yrkesförberedande (n=38) 12 % 35 % 54 % 

 

 

Tabell 1 visar att elever på yrkesförberedande program och elever på studieförberedande 

program har en ganska så överensstämmande attityd gentemot religionsundervisning i skolan. 

54 procent av yrkeseleverna och 52 procent av eleverna på de teoretiskt inriktade programmen 

ställer sig positiva medan 44 procent av yrkeseleverna och 35 procent av eleverna på de 

teoretiskt inriktade programmen intar en neutral attityd. En skillnad framträder dock i och 

med att 12 procent av eleverna på yrkesprogrammen har en negativ attityd till 

religionsundervisning i skolan medan samma procentsiffra för eleverna på de 

studieförberedande programmen är 4 procent. 

 

6.2.2 Elevernas attityder i förhållande till kön 

 

Tabell 2. Korstabell över elevernas attityder till religionsundervisning utifrån en uppdelning 

mellan pojkar och flickor. 

 Negativ Neutral Positiv 

Flickor (n=39) 8 % 39 % 54 % 

Pojkar (n=45) 16 % 31 % 53 % 

 

Tabell 2 visar att 53 procent av pojkarna och 54 procent av flickorna är positivt inställda till 

att läsa ämnet religion i skolan. 39 procent av pojkarna och 31 procent av flickorna ställer sig 

neutrala medan 16 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna är negativa eller mycket 

negativa till religionsundervisning i skolan. Vid en jämförelse mellan pojkar och flickor finns 

det alltså en överensstämmelse gällande procentandelen av hur många som ställer sig mer 

eller mindre positiva till religionsundervisning medan pojkarna tenderar att i större grad än 

flickorna betrakta religionsundervisning i skolan som någonting negativt. 
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6.2.3 Elevernas attityder i förhållande till trosuppfattning 

 

Tabell 3. Korstabell över elevernas attityder till religionsundervisning i skolan beroende på 

om de betraktar sig själva som religiösa eller inte. 

 Negativ Neutral Positiv 

Religiöst troende (n=38) 3 % 8 % 89 % 

Ej religiöst troende (n=46) 20 % 56 % 24 % 

 

Tabell 3 visar hur attityderna fördelar sig beroende på om eleverna själva anser sig vara 

religiöst troende eller om de anser att de inte har en religiös tro. Resultatet visar att endast 3 

procent av eleverna som betraktar sig själva som religiösa ställer sig negativa till att läsa 

ämnet religion i skolan. Av de resterande har 8 procent en neutral åsikt medan hela 89 procent 

anger att de har en positiv eller mycket positiv attityd. Hos de elever som inte betraktar sig 

själva som religiösa ställer sig 56 procent av dem neutrala till frågeställningen medan 20 

procent har en negativ och 24 procent en positiv attityd. Det framgår med andra ord ganska 

tydligt att elever som betraktar sig själva som religiösa i regel har en mycket mer positiv 

attityd till att läsa religion i skolan medan elever som inte betraktar sig själva som religiöst 

troende tenderar att främst inta en likgiltig attityd gentemot frågeställningen. 

 

6.2.4 Elevernas attityder i förhållande till föräldrarnas sekulära eller 

religiösa bakgrund 

 

Tabell 4. Korstabell över elevernas attityder till religionsundervisning i skolan beroende på 

om minst en av föräldrarna är religiösa eller inte. 

 Negativ Neutral Positiv 

Minst en religiös förälder (n=43) 5 % 11 % 84 % 

Ingen religiös förälder (n=41) 19 % 59 % 22 % 

 

Tabell 4 visar att 84 procent av de elever som har minst en religiös förälder är positiva till 

religionsundervisning i skolan medan 5 procent är negativa och 11 procent intar en neutral 

attityd. Tabellen visar även att 19 procent av de elever som inte har någon religiös förälder har 
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en positiv attityd till religionsundervisning i skolan, medan 21 procent har en negativ attityd 

och 61 procent intar en neutral attityd. Skillnaderna i jämförelse med tabell 3 där elevernas 

egna religiösa tro beaktades som variabel är inte speciellt stora. Det framgår alltså att de 

elever som har minst en religiös förälder i mycket större utsträckning är benägna att ha en 

positiv attityd till religionsundervisning i skolan medan mer än hälften av de elever som inte 

har någon förälder med religiös bakgrund tenderar att inta en neutral hållning i frågan. 

 

6.3 Vilka generella attityder har eleverna till religion och till 

kunskap om religion? 

Nedan kommer ett urval av elevernas attityder till olika påståenden om religion och kunskap 

om religion att redogöras för. 

 

 

Figur 2. Figuren visar den procentuella fördelningen över vilka attityder de 84 

respondenterna har till påståendet "Vi har i Sverige många olika utövare av många olika 

religioner och därför är det viktigt att ha kännedom om olika religioner". 

 

Figur 2 visar att sammanlagt 86 procent håller med fullständigt eller till viss del om att det är 

viktigt att ha kännedom om olika religioner eftersom det i Sverige finns många olika utövare 

av många olika religioner. En minoritet av eleverna är av en annan uppfattning, sammanlagt 

14 procent av eleverna anser att detta inte är ett fullgott argument som legitimerar påståendet 

om att det är viktigt med kunskap om religion. 
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Figur 3. Figuren visar den procentuella fördelningen över vilka attityder de 84 

respondenterna har till påståendet "Det finns inga bevis för att gudar eller övernaturliga 

krafter finns, därför är kunskap om religion oviktigt". 

 

Figur 3 visar att sammanlagt 68 procent av eleverna inte alls håller med eller till viss del inte 

håller med om att kunskap om religion är oviktigt på basis utifrån påståendet att det inte finns 

några bevis för att det finns några gudar eller övernaturliga krafter. Sammanlagt 33 procent av 

eleverna håller med till viss del eller fullständigt om att det utifrån premissen finns anledning 

att ifrågasätta vikten av kunskap om religion. 
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Figur 4. Figuren visar den procentuella fördelningen över vilka attityder de 84 

respondenterna har till påståendet "Kunskap om religion gör att man får en större förståelse 

för människor från andra länder och kulturer". 

 

Figur 4 visar att en stor majoritet av eleverna anser att kunskap om religion medför att man får 

en större förståelse för människor från andra länder och kulturer. 95 procent av eleverna håller 

med fullständigt eller till viss del om påståendet medan endast 6 procent till viss del eller inte 

alls håller med. 

 

 

Figur 5. Figuren visar den procentuella fördelningen över vilka attityder de 84 

respondenterna har till påståendet "Religion är roligt och intressant". 

 

Figur 5 visar att sammanlagt 67 procent håller med fullständigt eller till viss del om att 

religion är roligt och intressant. Samtidigt visar figuren att sammanlagt 35 procent av eleverna 

till viss del eller inte alls håller med om att religion är ett roligt och intressant ämne. 

 

6.4 Skiljer sig elevernas generella attityder till religion och till 

kunskap om religion åt beroende på om eleverna anser sig vara 

religiöst troende eller inte? 

Nedan kommer en redogörelse att göras för elevernas generella attityder till religion och till 

kunskap om religion beroende på om eleverna anser sig vara religiösa eller om de inte anser 
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sig vara religiöst troende. I tabellerna har de två svarsalternativen "håller med fullständigt" 

och håller med till viss del" slagits samman och bildar den gemensamma kategorin "håller 

med". Även de två svarsalternativen "håller till viss del inte med" och "håller inte alls med" 

har slagits ihop och bildar nu tillsammans den nya kategorin "håller inte med". 

 

Tabell 5. Redovisning av elevernas attityder till påståendet "Vi har i Sverige många olika 

utövare av många olika religioner och därför är det viktigt att ha kännedom om olika 

religioner". 

 Håller med Håller inte med 

Religiöst troende (n=38) 87 % 13 % 

Ej religiöst troende (n=46) 85 % 14 % 

 

Tabell 5 visar att en majoritet av både de elever som anser sig vara religiösa och de elever 

som inte anser sig vara religiösa håller med om att det är ett gott argument att det är viktigt att 

ha kännedom om olika religioner eftersom Sverige har många olika utövare av många olika 

religioner.    

 

Tabell 6. Redovisning av elevernas attityder till påståendet "Det finns inga bevis för att gudar 

eller övernaturliga krafter finns, därför är kunskap om religion oviktigt". 

 Håller med Håller inte med 

Religiöst troende (n=38) 11 % 89 % 

Ej religiöst troende (n=46) 50 % 50 % 

 

Tabell 6 visar elevernas attityder till påståendet att kunskap om religion är oviktigt eftersom 

det inte finns några bevis för att gudar eller övernaturliga krafter finns. 89 procent av de som 

anser sig vara religiöst troende håller inte med medan 11 procent av dem håller med. Av de 

elever som inte anser sig vara religiöst troende visar det sig att 50 procent av dem håller med 

medan 50 procent inte håller med. Det framstår med andra ord som att en religiös bakgrund 

tenderar att medföra att man ställer sig negativ till påståendet medan en icke-religiös 

bakgrund medför att hälften av eleverna då är beredda att hålla med om påståendet. 

 

Tabell 7. Redovisning av elevernas attityder till påståendet "Kunskap om religion gör att man 

får en större förståelse för människor från andra länder och kulturer". 
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 Håller med Håller inte med 

Religiöst troende (n=38) 95 % 5 % 

Ej religiöst troende (n=46) 89 % 11 % 

 

Tabell 7 visar att av de elever som anser sig vara religiösa menar 95 procent att kunskap om 

religion gör att man får en större förståelse för människor från andra länder och kulturer och 

en majoritet av de elever som inte anser sig vara religiöst troende är benägna att hålla med 

eftersom 89 procent uppgett jakande svar. 11 procent av eleverna som inte anser sig vara 

religiösa ställer sig dock negativa till påståendet medan 5 procent av eleverna som anser sig 

vara religiösa även har en negativ attityd till påståendet. 

 

Tabell 8. Redovisning av elevernas attityder till påståendet "Religion är roligt och 

intressant". 

 Håller med Håller inte med 

Religiöst troende (n=38) 89 % 11 % 

Ej religiöst troende (n=46) 46 % 54 % 

 

Tabell 8 visar att 89 procent av eleverna som anser sig vara religiöst troende anser att religion 

är roligt och intressant medan 11 procent av dem inte håller med. Av de elever som inte anser 

sig vara religiöst troende håller 46 procent av dem med om påståendet medan 54 procent 

ställer sig negativa till påståendet. 

 

6.5 Finns det ett samband mellan elevernas attityder till att läsa 

ämnet religion i skolan och de generella attityder eleverna har till 

religion och till kunskap om religion? 

Nedan kommer en redogörelse att göras för vilka samband som kunnat utkristallisera sig vid 

en korrelationsanalys av elevernas attityder till religionsundervisning i skolan i relation till 

elevernas generella attityder till kunskap om religion och religion i allmänhet. 

 

Tabell 9. Redovisning av hur elevernas attityder till religionsämnet i skolan korrelerar med 

vilka attityder eleverna har till olika aspekter av religion i allmänhet. 
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 Är du positiv eller negativ till att läsa ämnet 

religion i skolan? 

Vi har i Sverige många olika utövare av 

många olika religioner och därför är det 

viktigt att ha kännedom om olika religioner 

rs= 0,551** 

Det finns inga bevis för att gudar eller 

övernaturliga krafter finns, därför är kunskap 

om religion oviktigt. 

rs= 0,637** 

Kunskap om religion gör att man får en 

större förståelse för människor från andra 

länder och kulturer 

rs= 0,391** 

Religion är roligt och intressant. rs= 0,730** 

Notera **p<=0,01 

 

Korrelationsanalyserna (tabell 9) mellan elevernas attityder till att läsa religion i skolan och 

elevernas attityder till kunskap om religion eller religion i allmänhet visar på genomgående 

statistiskt signifikanta positiva samband. Detta betyder att ju mer positivt inställd en elev är 

till olika aspekter av religion i allmänhet, desto mer troligt är det att eleven också har en 

positiv attityd till religion som skolämne.  

Den aspekt som allra mest överensstämmer med vilken attityd eleverna har till 

religionsämnet är den fråga som rör i vilken grad eleverna tycker att religion är roligt och 

intressant. Om eleverna har en positiv attityd till påståendet att religion är roligt och intressant 

framstår det också som troligt att de flesta av dem också intar en positiv attityd gentemot 

religionsundervisning i skolan. 

Därefter framträder den inställning eleverna har till religionens giltighet utifrån påståendet 

att det inte finns några bevis för att gudar eller övernaturliga krafter finns som det påstående 

där det råder näst starkast samband. Om eleverna anser att det är ett gott argument att kunskap 

om religion är onödigt eftersom det inte finns några bevis för att gudar eller övernaturliga 

krafter finns framstår det också som sannolikt att de flesta av dem ställer sig negativa till 

religionsundervisning i skolan. Samma förhållande gäller det motsatta, om eleverna ställt sig 

negativa till påståendet framstår det som sannolikt att de i gengäld är benägna att ha en positiv 

attityd till religionsundervisning i skolan.  
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Ett positivt samband verkar även föreligga mellan attityderna kring påståendet om att det 

är viktigt att ha kännedom om olika religioner eftersom Sverige har många olika utövare av 

många olika religioner och elevernas attityd till att läsa ämnet religion i skolan. De som ställer 

sig positiva till religionsundervisning i skolan framstår som att de även har en positiv attityd 

till påståendet medan de som är negativa till religionsundervisning i skolan även verkar vara 

benägna att till en lägre grad hålla med om påståendet. 

Gällande korrelationen mellan elevernas attityder till religionsundervisning i skolan och 

åsikten att kunskap om religion leder till att man får en större förståelse för andra människor 

från andra länder och kulturer finns också ett positivt samband men inte ett lika starkt sådant. 

Det framstår som att elever som är negativa till att läsa religion i skolan trots detta i större 

omsträckning ändå är benägna att hålla med om att kunskap om religion gör att man får en 

större förståelse för människor från andra länder och kulturer. 

 

7 Diskussion 

Nedan redogörs för en diskussion av studiens resultat i relation till de teoretiska perspektiv 

och den tidigare forskning som i studien tidigare redogjorts för. 

 

7.1. Elevers attityder gentemot religionsämnet 

Av de gymnasieelever som deltog i studien visade endast ett fåtal prov på negativa attityder 

gentemot att läsa religionsvetenskap i skolan. I jämförelse med Aronssons (1974) studie från 

1974 där 7 procent av eleverna ställde sig negativa till religionsundervisning och Sjödins 

(1995) studie där 25 procent av eleverna ställde sig negativa till religionsundervisning 

placerar sig denna studies resultat i ett mellanläge eftersom 12 procent av eleverna i denna 

studie ställde sig negativa till undervisning i religion. Andelen positivt inställa i Aronssons 

studie var 75 procent och i Sjödins studie 44 procent vilket innebär att denna studies resultat 

där 54 procent av eleverna intog en positiv attityd visar på en ökning i jämförelse med Sjödins 

studie men i jämförelse med Aronssons studie kan man istället se att gymnasieeleverna i 

denna studie procentuellt tenderar att ha en mer negativ attityd gentemot religionsämnet i 

skolan än vad eleverna i Aronssons studie hade på 1970-talet. 
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7.2 Attityder i relation till gymnasieprogram 

I föreliggande studie kunde inga tendenser skönjas för att stödja ett påstående om att elever på 

yrkesförberedande program i regel intar en mindre positiv attityd gentemot 

religionsundervisning än elever på studieförberedande program. I min studie visade det sig 

istället att 54 procent av eleverna på de yrkesförberedande programmen och att 2 

procentenheter färre av eleverna på de studieförberedande programmen intog en direkt positiv 

attityd till religionsämnet. I Sjödins (1995) studie från 1995 var det 53 procent av eleverna på 

de studieförberedande programmen som ställde sig direkt positiva till religionsundervisning 

medan 19 procentenheter färre på de yrkesförberedande programmen var positivt inställda. 

Även i Sjöborgs (2013) studie från 2013 visade eleverna på de yrkesförberedande 

programmen tydliga tendenser på en mindre positiv attityd gentemot religiösa frågor än vad 

eleverna på de studieförberedande programmen gjorde. 

  

7.3 Attityder i relation till kön 

I både Sjödins (1995) och Sjöborgs (2013) studie konstaterades att pojkar hade en mer negativ 

attityd gentemot religionsundervisning än vad flickor uppvisade. I Sjödins studie uppvisade 

hela 41 procent av pojkarna en direkt negativ attityd gentemot religionsundervisning medan 

bara 9 procent av flickorna uppvisade negativa attityder. I föreliggande studie visade sig 8 

procent av flickorna var negativt inställda medan 16 procent av pojkarna ställde sig negativa. 

Även om det råder en skillnad mellan andelen pojkar och flickor som intar en direkt negativ 

attityd i min studie så visar resultatet på en tydlig tendens vilket är att pojkar har mindre 

negativa attityder i min studie än vad pojkarna hade i Sjödins studie på 1990-talet. Dessutom 

uppvisade 53 procent av pojkarna i denna studie direkt positiva attityder till 

religionsundervisning i skolan vilket skiljer sig gentemot Sjödins studie där endast 25 procent 

av pojkarna hade en direkt positiv attityd.  

 

7.4 Attityder i relation till elevernas och föräldrarnas religiösa 

bakgrund 

Gällande elevernas attityder i relation till elevernas religiösa eller icke-religiösa bakgrund kan 

det konstateras att föreliggande studies resultat är mycket intressanta i relation till den tidigare 

forskning som finns kring området. Både Sjöborg (2013) och Skeies och Von Der Lippes 
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(2009) studier har visat på en tydlig tendens att elever som hade någon form av religiös tro 

samtidigt hade mycket mer positiva attityder gentemot frågor som har med kristendom eller 

andra religiösa institutioner att göra. I denna studie visade det sig att hela 89 procent av 

eleverna som var religiöst troende också uppvisade en positiv attityd gentemot 

religionsundervisning i skolan medan endast 24 procent av de icke-religiöst troende delade 

deras uppfattning.  

Vid en jämförelse av elevernas attityder gentemot religionsundervisning beroende på om 

eleverna hade en religiös bakgrund respektive om eleverna hade minst en förälder med en 

religiös bakgrund har det i resultatdelen kunnat konstateras att attityderna, sånär som på fem 

procentenheter, fördelade sig näst intill likvärdigt. En förklaring till varför eleverna dels har 

en religiös tro och dels varför de har en positiv attityd gentemot religionsundervisning i 

skolan kan förstås utifrån teorier om den primära socialisationen (Einarsson, 1998). Enligt 

dessa vedertagna teorier är det sannolikt att barn som växer upp tillsammans med sina 

föräldrar också övertar de uppfattningar och värderingar som ens föräldrar bär på. I detta fall 

framstår det därför som att eleverna som är religiösa och ställer sig positiva till 

religionsundervisning i skolan gör det till följd av att föräldrarna uppfostrat eleverna utifrån 

attityder som bygger på föreställningen om att religion är någonting som bör associeras 

utifrån positiva premisser. Sjöborg (2013) föreslår som tidigare nämnts (avsnitt 3.3.3) även 

han att den religiösa socialisationen är en mycket tänkbar förklaring till varför elever med 

religiös bakgrund intar en mer positiv attityd gentemot religiösa frågor och religionsämnet i 

skolan än vad elever som inte har en religiös bakgrund gör. 

 

7.5 Elevernas attityder till religion och till kunskap om religion 

Övergripande har eleverna i föreliggande studie visat prov på en enad föreställning om att 

kunskap om religion fyller en funktion som kan komma till användning i samhället. 

Resultaten kan jämföras med likartade frågor som Sjöborg (2013, s. 44) ställde i sin 

undersökning. I Sjöborgs studie menade 64 procent av de elever som var religiösa och 39 

procent av de icke-religiösa att kunskap om religion "ökar förståelsen mellan människor" och 

att det därför är en viktig aspekt för att legitimera utbildning om religion. Gällande påståendet 

att religion "ger mig kunskap för att bättre förstå samhället" höll 60 procent av de religiösa 

eleverna med om påståendet medan 37 procent av de icke-religiösa eleverna höll med. Vid en 

jämförelse med de attityder som utkristalliserade sig i min studie framstår det som att de 

deltagande eleverna har en mycket mer positiv attityd till likartade frågor än vad eleverna 
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uppvisade i Sjöborgs studie. I min studie var både de elever som betraktade sig själva som 

religiösa och de elever som inte gjorde det mer eller mindre överens om att kunskap om 

religion fyller en viktig funktion i samhället eftersom 87 procent av de religiöst troende och 

85 procent av de icke-religiöst troende menade att kunskap om religion är viktigt eftersom det 

i Sverige "finns många olika utövare av många olika religioner" (tabell 5) samtidigt som 95 

procent av de religiöst troende och 89 procent av de icke-religiöst troende menade att "kunkap 

om religion är viktigt eftersom det leder till att man får större förståelse för människor från 

andra länder och kulturer" (tabell 7). 

Även om påståendena inte är formulerade på samma sätt så har de ända liknande 

innebörder och resultatet kan därför tolkas som att eleverna i föreliggande studie har en 

mycket mer positiv attityd gentemot värdet av att ha kunskap om religion än vad eleverna i 

Sjöborgs studie uppvisade. 

 

7.6 Korrelationen mellan elevernas attityder till religion som 

skolämne och elevernas attityder till olika aspekter av religion i 

allmänhet 

Resultatet som visat på att elevernas attityder till religionsämnet i skolan korrelerar med 

elevernas attityder till religion och till kunskap om religion kan förstås med hjälp av de teorier 

som tidigare redogjorts för gällande hur generella attityder även påverkar mer specifika 

attityder (Eagly & Chaiken, 1993). 

Utifrån Eagly och Chaikens terminologi tillkommer då frågan om vilken attityd det är som 

bör betraktas som attitydobjekt och vad som i sin tur bör betraktas som ett attribut till 

attitydobjektet. Förhållandet går att förstås genom att betrakta elevernas attityd till religion i 

skolan som attitydobjektet och sedan visa på hur det korrelerar med olika uppfattningar om 

specifika attribut vilka därmed utgörs av vilka föreställningar eleverna har om vilka effekter 

kunskap om religion medför, vilken uppfattning eleverna har till Gud och andra övernaturliga 

krafter, vilket intresse eleverna har till religion och hur roligt de anser att ämnet är. Det går 

också att förstå förhållandet som att attitydobjektet utgörs av de övergripande 

föreställningarna eleverna har till olika aspekter av religion i allmänhet och mena att dessa 

korrelerar med attributet som därmed utgörs av vilken attityd eleverna har till religion som 

skolämne. 
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Oavsett vilket kan det övergripande sambandet som framkommit i föreliggande uppsats 

förstås utifrån Eagly och Chaikens (1993) framläggande om att i det fall en person associerar 

ett fenomen utifrån en positiv synvinkel kommer även personen att associera närliggande 

fenomen utifrån en positiv synvinkel, i det fall att personen associerar ett fenomen negativt 

kommer även personen att associera närliggande fenomen negativt och i det fall en person 

associerar ett fenomen utifrån en neutral synvinkel kommer även personen att associera 

närliggande fenomen utifrån en neutral synvinkel. I föreliggande studie framgår det utifrån 

den analys som genomförts med hjälp av Spearmans korrelationskoefficient att elever som 

associerar religion som skolämne utifrån en positiv synvinkel följaktligen även i regel 

associerar olika aspekter av religion i allmänhet utifrån en positiv synvinkel, de elever som 

associerar religion som skolämne som någonting negativt associerar även i regel olika 

aspekter av religion i allmänhet som någonting negativt och de elever som associerar religion 

som skolämne utifrån en neutral utgångspunkt även i regel betraktar olika aspekter av religion 

i samhället utifrån neutrala utgångspunkter. 

 

7.7 Ett sekulariserat eller sakraliserat samhälle? 

Kan föreliggande studies resultat förstås i relation till den tidigare forskning och de teoretiska 

perspektiv som det tidigare redogjorts för i uppsatsen där föreställningarna om det 

sekulariserade, alternativt sakraliserade västerländska samhället behandlats? 

Gällande elevernas intresse för religion så har 67 procent uppgett att de tycker att religion 

är roligt och intressant och 68 procent försvarat religionens giltighet oavsett om det kan anses 

finnas bevis för att gudar eller övernaturliga krafter finns eller inte. Resultaten kan sägas 

stödja Hagevis (2009) påstående om att svenska ungdomar rent generellt har ett intresse för 

religiösa frågor. Även hos de elever som uppger att de inte är religiösa så uppger ändå nästan 

hälften av dem (46 procent) att de anser att religion är roligt och intressant samtidigt som 50 

procent av de icke-religiösa inte heller vill utesluta att kunskap om religion är oviktigt oavsett 

om det finns bevis för att gudar eller övernaturliga krafter finns eller inte. Huruvida detta kan 

vara ett uttryck för vad Durkheim, Luckman, Hagevi (2009) och andra benämnt i termer av 

privat religiositet eller inte går inte att utläsa av studien men klart är att religiösa frågor 

förefaller som att de har relevans hos många av de elever som medverkat i denna studie. 

Att så många elever visade sig vara religiösa och att så många av de religiösa eleverna 

hade positiva attityder till religion i allmänhet och positiva attityder till religionsundervisning 

samtidigt som elever som inte hade en religiös tillhörighet redogjorde för svagt positiva men 
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framförallt neutralt färgade attityder kan även förstås som ett uttryck för att teorierna om 

sakralisering har relevans. Resultatet tyder ju på att många elever har någon form av religiös 

tro och samtidigt att majoriteten av eleverna intar en positiv attityd gentemot att ha kunskap 

om religion.  

Det faktum att resultaten visar på ett ökat engagemang för religiösa frågor hos eleverna i 

denna studie i jämförelse med den studie som genomfördes av Sjödin (1995) kan ge en 

antydan om att det finns ett större intresse för religiositet och religiösa frågor hos dagens 

svenska gymnasielever än vad som var gällande för ca 20 år sedan. I det fall att fler studier av 

mer omfattande slag skulle visa på samma tendenser skulle det i så fall tala för att Sverige inte 

är i färd mot att bli ett än mer sekulariserat samhälle utan snarare går mot ett sakraliserat 

samhälle där vikten av religion och frågor som har med det religiösa närvarar, väcker intresse, 

engagerar och av svenska ungdomar antas ha relevans på ett eller annat sätt.  

8 Konklusion 

Föreliggande studie har i enlighet med det övergripande syftet strävat efter att utreda vilka 

attityder gymnasielever i den svenska skolan har till religionsämnet i skolan och vilka 

generella attityder eleverna har till olika aspekter av religion i allmänhet samt undersökt vilka 

samband som råder mellan de olika variablerna. 

Resultatet och analysen av den har visat att de elever som deltagit i studien rent generellt 

intar en positiv attityd gentemot religionsundervisning alternativt en mer neutral attityd. 

Framförallt har det visat sig att elever som har en religiös bakgrund starkt väljer att orientera 

sig kring positiva attityder till religionsämnet i skolan.  

Korrelationsanalyserna har dessutom visat på ett signifikant och positivt samband mellan 

vilka attityder eleverna har till religionsämnet i skolan i relation till vilka generella attityder 

eleverna har till religion i allmänhet och till kunskap om religion. Att elevernas attityder till 

de olika aspekterna av religion överensstämt med varandra har förståtts i relation till teorier 

om att generella attityder till ett visst objekt sannolikt även färgar av sig och genererar i en 

likartad attityd till andra aspekter som har med det övergripande attitydobjektet att göra. 

I relation till Sjöborgs (2013) resonemang som ifrågasätter gymnasieskolans infriande av 

GY 11:s mål om att eleverna ska få en större förståelse för människor med olika religiösa 

bakgrunder kan föreliggande studie understryka att det precis som i Sjöborgs studie finns en 

tydlig skillnad gällande hur engagerade och intresserade eleverna är beroende på om de har en 

religiös tillhörighet eller om de inte har det. Att eleverna som anser sig vara religiösa visar på 
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övervägande positiva attityder gentemot att läsa ämnet religion i skolan och att eleverna som 

inte anser sig vara religiösa visar upp både negativa, positiva men främst neutrala attityder 

behöver dock inte innebära att eleverna inte kan ha utvecklat en förståelse och acceptans för 

ett multikulturellt eller ett multireligiöst samhälle. Det faktum att en stor majoritet av eleverna 

i föreliggande studie håller med om att kunskap om religion är väldigt viktigt eftersom det i 

Sverige finna många olika utövare av olika religioner (88 procent) och att en stor majoritet 

även håller med om att det är viktigt för att kunna skapa sig en förståelse för människor från 

andra länder och kulturer (95 procent) tyder på en strävan efter och en vilja att acceptera och 

skapa sig en förståelse för ett mångreligiöst och pluralistiskt samhälle. Dock framstår det som 

att, även om de flesta elever har en positiv attityd till kunskap om religion, många av eleverna 

saknar engagemang för att i skolan läsa religionsämnet och på så vis skapa sig kunkap om just 

religion vilket de ju uppgett att de trots allt anser är viktigt. 

 

8.1. Framtida forskning 

Som förslag till fortsatta studier kring området skulle jag rekommendera att, med 

utgångspunkt från mina och främst Sjöborgs (2013) resultat och slutsatser, framöver fokusera 

forskningen på hur elevernas attityder till religionsämnet i skolan och andra aspekter av 

religion i allmänhet påverkas av elevernas religiösa eller icke-religiösa bakgrund. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Uppsala Universitet 
 
Enkätstudie: Gymnasieelevers attityder till religion och religionsundervisning 
 
Denna enkätstudie har som syfte att undersöka gymnasieelevers generella attityder till 
religion och gymnasieelevers attityder till ämnet religion i skolan. 
 
Din medverkan är helt frivillig. Alla dina svar kommer att vara anonyma. Ingen förutom jag 
kommer att kunna ta del av dina svar och jag kommer inte veta vem som har fyllt i svaren 
eftersom ni inte ska skriva era namn på enkäten. 
 
Sammanlagt kommer ungefär 100 gymnasieelever att fylla i enkäten. Just dina enkätsvar är 
till stor hjälp då de bidrar till att jag kan slutföra min examensuppsats och sedan bli 
färdigexaminerad som lärare. 
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Du kan när som helst välja att avbryta besvarandet av enkäten och då kommer den att 
sorteras bort. Besvarar man frågorna och lämnar in enkäten lämnar man i och med det sitt 
samtycke till att enkäten får användas i denna studie. 
 
Tack så mycket  på förhand för din medverkan.  
 
Alexander Bylund 
Lärarstudent i religion och svenska 
Uppsala Universitet 
Email: alexander.bylund7@gmail.com 

 

Bakgrund 

Är du kille eller tjej?  Kille  Tjej 

När är du född? 19 

Går du första, andra eller 
tredje året på gymnasiet? 
 

 Åk 1  Åk 2  Åk 3 

Har du ännu läst  kursen religionskunskap 1 
under din tid på gymnasiet? 
 

 Ja  Nej 

Går du på en kommunal 
skola eller en friskola? 
 

 Kommunal skola  Friskola  Vet ej 

Ange ditt: 

Gymnasieprogram: _______________________________________________________________ 

Inriktning: ______________________________________________________________________ 

Är ditt gymnasieprogram ett 
yrkesförberedande eller 
studieförberedande program? 

 

 
Yrkesförberedande 

 
Studieförberedande 

 
Vet ej 

 

Trosuppfattning 

Tror du på något 

övernaturligt? 
Ja Nej 
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Hur pass sannolikt (troligt) anser du att det är att det finns något övernaturligt, t.ex. Gud/gudar 

eller någon annan kraft, t.ex. ödet, som på ett eller annat sätt styr över världen och människan? 

 Mycket sannolikt       Ganska sannolikt         Inte speciellt sannolikt           Inte alls sannolikt 

Brukar du delta på 
religiösa möten?    Ofta  Ganska 

Ofta  Ibland Nästan   

aldrig Aldrig 

Anser du dig vara religiöst 
troende? 

 Ja  Nej 

Är någon av dina föräldrar 
religiöst troende? 

 Ja  Nej  Vet inte 

Jag tror på en Gud som man kan ha en personlig relation till. 

 Stämmer inte alls       Stämmer inte speciellt bra       Stämmer ganska bra       Stämmer precis 

Jag tror på en opersonlig högre makt eller kraft. 

 Stämmer inte alls       Stämmer inte speciellt bra       Stämmer ganska bra       Stämmer precis 

 

Religionskunskap i skolan 

Kryssa för det alternativ som ligger närmast intill din egen uppfattning om religionskunskap. 

 Det är ett helt oviktigt ämne 

 Det är ett oviktigt ämne    

 Det är varken viktigt eller oviktigt 

 Det är ett viktigt ämne  

 Det är ett väldigt viktigt ämne 

Är du positiv eller negativ till att läsa ämnet religionskunskap i skolan? Kryss i den ruta som 

stämmer in bäst på din egen attityd. 

 Mycket Negativ       Negativ     Varken negativ eller positiv    Positiv        Mycket positiv 

Idag är religion obligatoriskt att läsa om man går på 

gymnasiet (50p). Tycker du att ämnet religion bör vara 

obligatoriskt att läsa på gymnasiet? 

Ja Nej 
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Kryssa för det alternativ som ligger närmast intill din egen uppfattning vad gäller följande två 

påståenden. 
 

Istället för religion så är det viktigare att i skolan lägga tid och fokus på andra skolämnen som är mycket 

viktigare. 

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med 

 

Det är inte skolans uppgift att ge eleverna kunskap om religion. 

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med 

 

Generella attityder till religion 

Nedan (och på nästa sida) följer ett antal påståenden om religion i allmänhet. Kryssa för det 

alternativ som bäst överensstämmer med din egen uppfattning. 
 

1. Vi har i Sverige många olika utövare av många olika religioner och därför är det viktigt att ha kännedom 

om olika religioner.            

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med  
 

 

2. Det är så få som är religiösa i Sverige idag och därför är det onödigt att ha kunskap om religion. 

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med 
 

 

3. Man har ingen större användning för kunskap om olika religioner i livet.        

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med 
 

 

4. Vårt samhälle är byggt på religiösa, framförallt kristna värderingar, och därför är det viktigt att ha 

kunskap om religion.           

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med 
 

 

5. Det finns inga bevis för att gudar eller övernaturliga krafter finns, därför är kunskap om religion 

oviktigt.     

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med 
 

 

6. Religion är en livsåskådning precis som t.ex. feminism och liberalism. Och det är viktigt att ha kunskap 

om alla dessa. 

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med 
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7. Kunskap om religion gör att man får en större förståelse för människor från andra länder och kulturer. 

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med 
 

 

8. Religion är tråkigt och ointressant. 

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med 
 

 

9. Det ingår i allmänbildningen att ha kunskap om religion. 

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med 
 

 

10. Kunskap om religion gör att man får en större förståelse för människor som är religiösa.          

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med 
 

 

11. Kunskap om religion motverkar (hindrar) främlingsfientlighet och rasism. 

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med 
 

 

12. Religion  är roligt och intressant. 

Håller med fullständigt   Håller med till viss del    Håller till viss del inte med   Håller inte alls med 
 

Bilaga 2 

 
Tabell 

 Är du positiv eller negativ till att läsa ämnet 

religion i skolan? 

Vi har i Sverige många olika utövare av 

många olika religioner och därför är det 

viktigt att ha kännedom om olika religioner 

rs= 0,551** 

Det är så få som är religiösa i Sverige idag 

och därför är det onödigt att ha kunskap om 

religion 

rs= 0,486** 

Man har ingen större användning för kunskap 

om olika religioner i livet 

 

rs= 0,540** 

Vårt samhälle är byggt på religiösa, rs=  0, 414** 
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framförallt kristna värderingar, och därför är 

det viktigt att ha kunskap om religion 

Det finns inga bevis för att gudar eller 

övernaturliga krafter finns, därför är kunskap 

om religion oviktigt. 

rs= 0,637** 

Kunskap om religion gör att man får en 

större förståelse för människor från andra 

länder och kulturer 

rs= 0,391** 

Det ingår i allmänbildningen att ha kunskap 

om religion. 
rs= 0,435** 

Kunskap om religion gör att man får större 

förståelse för människor som är religiösa. 
rs= 0, 484** 

Kunskap om religion motverkar 

främlingsfientlighet och rasism 
rs= 0,412** 

Religion är roligt och intressant. rs= 0,730** 

 

Notera **p<=0,01 

 


