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Abstract 

Sweden has been characterized as one of the world’s most secular countries, even 
though it is becoming increasingly more multicultural. This, combined with the fact 
that pupils do not feel they have enough time in school for Religious Education and 
that the requirements are increasing made me interested in how they talk about religion 
in upper secondary school. The aim of this study is to see if there are any differences 
between how pupils in vocational programs and academic programs are talking about 
religion and Religious Education. The main questions that were raised revolved around 
1) how pupils talk about what religion is, 2) how they talk about religion in the 
Swedish society and 3) how they talk about Religious Education in upper secondary 
school. The questions were also about what similarities and differences I could find in 
the way they talked about these subjects. The used data came from a qualitative study 
with four main focus groups with a total of 22 upper secondary pupils. The method 
used is a content analysis of focus groups with a thematic classification of the result. 
The thematic analysis is inspired from the method of discourse analysis, because the 
comparison is primarily based on how the different study programs are talking about 
religion in society and Religious Education. The theories I used were secularization 
theory based on Peter L. Berger and Pierre Bourdieu’s class theory of cultural capital. 
The result showed that there are similarities in what the pupils are talking about, but 
that there are differences in how they express themselves. For example the pupils in 
academic programs use a more elaborated terminology than the pupil’s in the 
vocationally programs did. The study showed that the pupil’s cultural capital 
contributed to different ways of talking about religion in society and Religious 
Education, which complemented other differences in ways of talking related to the 
pupil’s gender and religiosity. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: religion, religionsundervisning, sekularisering, klass, kulturellt kapital 



 3 

Innehållsförteckning 

Kapitel 1 Inledning ...................................................................................................................... 5	  
1. Inledning ............................................................................................................................. 5	  
1.1. Syfte och mål ................................................................................................................... 6	  
1.2. Frågeställning ................................................................................................................... 6	  
1.3. Avgränsning ..................................................................................................................... 6	  
1.4. Forskningsgenomgång ..................................................................................................... 7	  

1.4.1. ”En skola – flera världar” ............................................................................. 7	  
1.4.2. ”Religion som resurs?” ................................................................................. 8	  
1.4.3. Religious education ....................................................................................... 9	  
1.4.4. Aiming for the stars? ..................................................................................... 9	  
1.4.5. Leva och lära demokrati? ............................................................................ 10	  

1.5. Material .......................................................................................................................... 11	  

Kapitel 2 Teori ........................................................................................................................... 12	  
2.1. Presentation av teori ....................................................................................................... 12	  

2.1.1 Kulturellt kapital .......................................................................................... 12	  
2.1.2 Sekularisering .............................................................................................. 13	  

2.2. Arbetsmodell .................................................................................................................. 14	  

Kapitel 3 Metod ......................................................................................................................... 15	  
3.1. Fokusgrupper ................................................................................................................. 15	  

3.1.1. Svårigheter med fokusgrupper som metod ................................................. 16	  
3.2. Diskursanalys som inspiration ....................................................................................... 17	  

Kapitel 4 Resultat och Analys ................................................................................................... 18	  
4.1. Resultat ........................................................................................................................... 18	  

4.1.1. Vad är religion? ........................................................................................... 18	  
4.1.1.1 Yrkesförberedande program ................................................................. 18	  
4.1.1.2. Studieförberedande program ................................................................ 19	  
4.1.1.3. Sammanfattning ................................................................................... 19	  

4.1.2. Religionens roll i det svenska samhället ..................................................... 20	  
4.1.2.1 Yrkesförberedande program ................................................................. 20	  
4.1.2.2 Studieförberedande program ................................................................. 21	  
4.1.2.3 Sammanfattning .................................................................................... 22	  

4.1.3. Religionsundervisningen i skolan ............................................................... 23	  
4.1.3.1. Yrkesförberedande program ................................................................ 23	  
4.1.3.2. Studieförberedande program ................................................................ 24	  
4.1.3.3. Sammanfattning ................................................................................... 25	  

4.2. Analys ............................................................................................................................ 25	  
4.2.1. Analys av klassens betydelse i talet om religion och 
religionsundervisningen ........................................................................................ 25	  
4.2.2. Analys av talet om religion och religionsundervisning som sekulariserat . 26	  

4.3. Slutsatser ........................................................................................................................ 27	  



 4 

Kapitel 5 Diskussion och sammanfattning ................................................................................ 29	  
5.1. Diskussion ...................................................................................................................... 29	  

5.1.1. Teoretisk reflektion ..................................................................................... 29	  
5.1.2. Metodisk reflektion ..................................................................................... 29	  
5.1.3. Empirisk reflektion ..................................................................................... 29	  
5.1.4. Didaktisk reflektion .................................................................................... 30	  
5.1.5. Avslutande reflektion .................................................................................. 31	  

5.2. Sammanfattning ............................................................................................................. 31	  

Bilaga ......................................................................................................................................... 32	  

Referenser .................................................................................................................................. 33	  

 



 5 

Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
 
Sverige har karakteriserats som ett av världens mest sekulariserade länder, samtidigt 
som det är ett land som blir allt mer mångkulturellt och mångreligiöst (Sjöborg 2013a, 
sid 69). I takt med det har ämnet religionskunskap också fått en given plats i läroplanen 
för gymnasieskolan sedan 1994 (Sjödin 1995). Religionskunskapsämnet i skolan har 
förändrats åtskilligt sedan folkskolans tid och det finns de som påstår att det är det 
ämnet som inom svenska skolan har förändrats allra mest (Brömssen 2012, sid 133). 
Inte minst kan man se den svenska skolan som sekulariserad. Undervisningen har gått 
från att prästerskapet hade som ansvar att lära ut katekesens budskap och sedan utföra 
kontroller av kristendomskunskapen i husförhör (Torstensson-Ed 2003, sid 18) till en 
skola som i dag lägger fokus på hur religioner och existentiella frågor diskuteras, levs 
och uttrycks.  
 

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i 
religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskaplig. Det 
behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och 
handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till existentiella 
frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers 
upplevelse av mening och tillhörighet (Skolverket 2011, sid 1). 

 
Enligt styrdokumenten är syftet med religionsundervisningen i skolan att få kunskap 
för att skapa en ökad förståelse, vilket blir allt viktigare i takt med att vårt samhälle blir 
mer mångkulturellt. Man lägger en tonvikt vid å ena sidan värderingar och 
trosuppfattningar, och å andra sidan människor, institutioner och grupper där tanken är 
att skapa förståelse (Sjöborg 2013b). Religionsundervisningen hänger således till stor 
del ihop med att acceptera varandra för olikheter, som exempelvis kulturella sådana.  
 
Vad som i tidigare studier om elevers studieresultat framkommit är att den 
socioekonomiska bakgrunden är av betydelse för elevens skolresultat. Elever som har 
välutbildade föräldrar lyckas i stor utsträckning bättre i skolan och väljer 
studieförberedande linjer på gymnasiet. Alla elever har rätt till lika utbildning med 
samma kvalité menar Skolverket (2012) vilket gör denna sociala snedrekrytering 
bekymmersam. Just språket definieras som ett viktigt redskap för att kunna 
kommunicera och reflektera och på så vis utveckla sina kunskaper och enligt 
Bourdieus teori om kulturellt (språkligt) kapital så är detta någonting som vi ärver från 
tidigare generationer.  
 
Som blivande gymnasielärare inom bland annat religionskunskap har det väckt ett 
intresse hos mig att göra en jämförande studie mellan yrkeselever och 
studieförberedande elever. Hur talar dessa olika grupper om religion och 
religionsundervisningen, och går det att i deras tal om dessa ämnen bekräfta Bourdieus 
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teori om det kulturella kapitalet? Det finns ingen aktuell forskning som jämför dessa 
olika elevgrupper och som dessutom utgår direkt ifrån elevernas egna tankar. Klass är 
en faktor i mycket forskning, men religion och klass tillsammans har inte tidigare 
undersökts på samma sätt som denna studie. Mot bakgrund av detta och i syfte att bidra 
till forskningen om olika gymnasieinriktningars inställning till religionsundervisningen 
har jag valt att göra en jämförande analys mellan just studieförberedande och 
yrkesförberedande gymnasieprogram. Jag kommer göra detta genom att i resultatet 
presentera olika teman i elevernas tal om studiens frågeställningar. Studien är 
intressant dels ur ett religionssociologiskt perspektiv för att förstå vilka faktorer som 
för ungdomar har betydelse för att förstå religion i samhället. Det är också intressant ur 
ett religionsdidaktiskt perspektiv då elevers tal om religionsundervisningen är i fokus. 
Lärare bör vara lyhörda på elevers tankar kring vad det är de lär sig i skolan för att på 
så vis kunna utveckla sina egna färdigheter och sin egen undervisning.  
 

1.1. Syfte och mål 
Syftet med uppsatsen är att belysa en eventuell betydelse av klass för elevens sätt att 
tala om religion i skolan, och framförallt för hur eleverna talar om 
religionsundervisningen och dess relevans. För att göra det kommer jag att studera om 
det finns några likheter eller skillnader i elevers sätt att se på religionsundervisningen i 
skolan om de läser ett yrkesinriktat program eller ett studieinriktat program. Det är 
också relevant att se elevernas tal om religion rent allmänt och även religionens roll i 
det svenska samhället. Detta för att få en tydligare bild av eleverna och deras 
uppfattningar om religion som tema. 

1.2. Frågeställning 
För att uppnå uppsatsen syfte utgår jag från tre forskningsfrågor: 

 
• Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur elever på yrkesförberedande 

respektive studieförberedande program i gymnasiet talar om vad religion är?  
 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur elever på yrkesförberedande 
respektive studieförberedande program i gymnasiet talar om religionens roll i 
det svenska samhället?  
 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur elever på yrkesförberedande 
respektive studieförberedande program i gymnasiet talar om inställning till 
religionsundervisning i skolan?  

1.3. Avgränsning 
I denna studie utgår jag främst från Pierre Bourdieus teori om kulturellt kapital och 
avgränsar därför undersökningen till att främst beskriva klasskillnader i 
intervjumaterialet. Det finns andra mer iögonfallande skillnader som till exempel 
könsskillnader och även betydelsen av elevernas religiositet, men det är inte vad denna 
studie kommer att behandla. Då jag utgår från ett redan färdigt intervjumaterial har jag 
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också fått anpassa mig efter det. Till att börja med blir studien utifrån elevernas 
perspektiv; elever som läser på gymnasieskolor runt om i landet. Det fanns hundratals 
sidor med intervjumaterial från olika fokusgrupper, men jag har valt att fokusera på fyra 
olika intervjuer. Anledningen till att jag inte tar med alla är främst på grund av 
uppsatsens omfång men också för att fokus ligger på skillnad och likheter mellan 
yrkesprogram och studieförberedande program. I ursprungsmaterialet fanns det inte lika 
många intervjuade yrkeslinjer som det fanns studieförberedande och för att 
undersökningen ska bli så representativ som möjligt ville jag ha lika många av varje. 
Detta gjorde att urvalet föll på dessa fyra fokusgrupper: två från yrkeslinjer och två från 
studieförberedande linjer.  
 
I denna uppsats studeras klasskillnader genom att jämföra elever på yrkesförberedande 
och studieförberedande gymnasieprogram. Som framgår i forskningsgenomgången 
finns tidigare studier som visat tydliga samband mellan klass i form av föräldrars 
utbildningsnivå och elevers val av gymnasieprogram. I fokusgruppmaterialet har det 
inte ställts direkta frågor om elevernas klassbakgrund. Därför har jag valt att förstå 
elevernas studieinriktning som ett sätt att komma åt klassbakgrund. 

1.4. Forskningsgenomgång 
Det finns en del andra forskare som publicerat studier som kan liknas vid denna, vilket 
är bra att förhålla sig till i uppsatsen. Den specifika inriktning som denna uppsats har 
saknas ännu i forskarvärlden och kan vara intressant ur ett religionssociologiskt 
perspektiv, men även religionsdidaktiskt. I detta avsnitt kommer jag att presentera 
tidigare forskning på området och hur jag förhåller mig till den i mina studier.  

 

1.4.1.	  ”En	  skola	  –	  flera	  världar”	  
Ulf Sjödin (1995) presenterar skolverkets undersökning om gymnasieelevers 
uppfattningar om religionsundervisningen i En skola – flera världar. Värderingar hos 
elever och lärare i religionskunskap i gymnasieskolan. Detta är den studie som ligger 
nära min egen studie, samtidigt som studien inte är så aktuell då den är 20 år gammal. 
Han har en liknande utgångspunkt där han till exempel lyfter frågan ”ser yrkeselever 
annorlunda än teorielever på religionskunskap?”, men främst ligger fokus på en 
jämförelse mellan könen. Hans forskning är mer kvantitativ och handlar mer om siffror 
än vad min egen forskning gör. Detta är dessutom en studie från 1995, ett år efter att 
religionskunskapen blivit ett kärnämne i svenska gymnasieskolan. Alltså är det 
undersökta materialet i Sjödins studie gymnasieelever som ännu inte läst ämnet på 
gymnasienivå. Studien kommer därför att återspegla elevernas synsätt på tidigare 
erfarenheter i ämnet, från grundskolan, och även deras förväntningar på ämnet i 
kommande studier (Sjödin 1995, sid 23). Livsåskådningar och livsfrågor är i båda 
grupperna viktigast för flickorna på de teoretiska linjerna, följt av flickor på de 
yrkesförberedande linjerna, pojkar på teoretiska linjer och till sist pojkarna på de 
yrkesförberedande linjerna. De Ockulta fenomenen tyckte emellertid flickorna på 
yrkeslinjen var viktigast, följt av flickorna på de teoretiska linjerna, pojkar på 
yrkeslinjer och till sist pojkar på de teoretiska linjerna. Resultatet på Sjödins studie 
visar sammanfattningsvis att det har större betydelse om eleverna är flickor eller pojkar 
än om de går på yrkes eller teoretiskt program, vad gäller intresset för religionskunskap 
(Sjödin 1995, sid 33).  
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Vad gäller frågan om religionen i sig, och inte som skolämne, är skillnaden mellan 
könen stor och programtyp har ingen betydelse i Sjödins studie. På frågan hur många 
som tänker på meningen med livet är det 68 procent flickor som svarat att de ofta eller 
ibland tänker på frågan medan endast 45 procent av pojkarna gör det (Sjödin 1995, sid 
66).   

 

1.4.2.	  ”Religion	  som	  resurs?”	  
Enkätstudien Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga 
svenskars liv visar att, förutom på TV och av vänner, är skolan en av de viktigaste 
platser där ungdomar kommer i kontakt med religion. Studien har haft för avsikt att 
besvara frågor om ”på vilket sätt religion möjligen kan fungera som resurs i unga 
människors liv” (Bromander 2012, sid 43) och har därför ingen direkt koppling till 
skolan. Det är också i grunden en enkätstudie som har varit materialet, vilken forskare 
sedan har använt sig av för sina studier.  

 
Kerstin von Brömssen (2012) har inför sin studie om Elevers möten med religion i 
gymnasieskolan i Religion som resurs?, intervjuat ett antal gymnasieungdomar genom 
fokusgrupper. Hon lägger stor vikt vid att det är en mångkulturell och en mindre 
mångkulturell skola som hennes intervjumaterial utgår ifrån. Eleverna i von Brömssens 
undersökning skiljer mellan det transcendenta i religion och etik och moraldelen så till 
vida att eleverna anser att de stöter på religion dagligen, utan att tänka på det. Då rör det 
sig inte om religion som ett högre väsen utan snarare om hur man behandlar sina 
medmänniskor. En av eleverna i undersökningen nämner att religionsämnet är 
intressant i skolan, framförallt den historiska aspekten men att han annars inte gillar 
fenomenet religion, med en Gud vars ord är lag. Eleven nämner att hans negativa känsla 
för religion kan komma från andras påverkan under uppväxten, vilket är en intressant 
tanke ur Bourdieus teori om kulturellt kapital; något som denna uppsats kommer att 
återkoppla till. Eleverna överlag verkar vara överens om att religionen på en individuell 
nivå är bra, men att det i grupp kan bli rent av farligt och skapa infekterade konflikter. 
Det är när religionen tvingas på en som det går emot vår demokratiska uppfostran som 
Sverige ger sina medborgare. Sedan tycker eleverna att religion är bra som resurs när 
det handlar om att kunna se världen ur andra perspektiv.  

 
De intervjuade eleverna i von Brömssens undersökning är av varierad bakgrund och 
kön, några är religiösa och några ickereligiösa. En av flickorna som är muslim menar 
att tron är bra och att hon gör sitt bästa för att vara en god muslim, men kan inte följa 
alla regler. Trotts detta är hon muslim.  

 
Jag är muslim! Du är född och du har en religion, mina föräldrar hade en 
religion... […] jag skall lära mina barn att vi är muslimer… min familj är 
ju religion… Det är i kött och blodet (citerat i von Brömssen 2012, sid 
142).  

 
Enkätundersökningen som ligger till grund för studien visar också att föräldrar är de 
som har störst påverkan i synen på livet, detta tätt följt av vänner. Trotts detta tycker 
samtliga elever att det är ett viktigt och allmänbildande ämne i skolan. Det talas mycket 
om religioner på nyheterna och då vill eleverna kunna hänga med. De betonar även att 
det är positivt att religionsundervisningen utvecklats, som jag nämner i inledningen. 
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Det är inte längre enbart kristendomsundervisning utan finns någonting för alla i den 
nutida religionsundervisningen i skolan.   

 
Kerstin von Brömssen tar upp att det rent historiskt funnits ett svalt intresse att 
akademiskt studera religion, ungdomar och undervisning men att det är en ökande trend 
och att det börjar fyllas ut med forskning på området. I studien som hon gjort är fokus 
på att ”analysera gymnasieelevers tal om hur de kan möta religion inom institutionen 
skola” (von Brömssen 2012, sid 132), vilket skiljer sig från mina forskningsfrågor som 
handlar om att se skillnader eller likheter mellan elever på yrkesförberedande- och på 
studieförberedande linjer.  

 

1.4.3.	  Religious	  education	  
Då materialet jag undersöker är taget från Anders Sjöborg är det också lämpligt att 
nämna hans forskning på samma fokusgrupper. I sin artikel Religious education and 
intercultural understanding: examining the role of religiosity for upper secondary 
students’ attitudes towards RE  (2013c) tar Sjöborg upp ett resultat från en enkätstudie 
i svensk gymnasieskola, som visar att elevernas bakgrund har stor betydelse i deras 
attityder mot existentiella frågor, vad man bör studera i religionsundervisningen och 
även varför man ska studera religion i skolan. Vad gäller elevernas bakgrunds inverkan 
på deras attityd mot religionsundervisningen så visar Sjöborg att sådant som kön, 
etnisk bakgrund, föräldrars utbildningsnivå (utbildningskapital) och även vilken typ av 
program man läser på gymnasiet (studieförberedande eller yrkesförberedande) tycks 
vara av betydelse för elevernas åsikter kring skolämnet religion. Det är denna 
sistnämnda variabel som kommer att undersökas i denna uppsats och då är det skillnad 
och likheter mellan just yrkesprogram och studieförberedande program som kommer 
att studeras.   

 
Sjöborg (2013c) utgår i artikeln från två hypoteser; (1) religiösa elever är mer positiva 
mot religionsundervisning än vad icke-religiösa elever är och (2) religiositet påverkar 
elevernas attityd mot religionsundervisning kontrollerat för socio-ekonomiska 
variabler. Elevernas attityder till religionsundervisningen undersöks sedan genom (a) 
livsfrågor, (b) preferenser kring vad som ska studeras i religionsundervisningen och (c) 
varför man ska studera religionskunskap. Sjöborgs fokus ligger således på 
religiositetens betydelse för elevernas attityder gentemot religionsundervisningen i 
skolan. Däremot gör detta att denna uppsats och Sjöborgs studie skiljer sig, då de har 
helt olika fokus. I Sjöborgs studie lyfter han resultat från Sjödins (1995) studie som 
bland annat visar på att vilket program du läser i gymnasiet har betydelse för din 
inställning till religionsundervisningen. Denna tes stärks ytterligare i Sjöborgs (2013c) 
studie. Till skillnad från Sjödins studie får Sjöborg i sin studie fram att religiositet, 
dock inte religiös bakgrund, är en variabel att räkna med vad gäller betydelse för 
elevers attityder till religionsundervisningen.  

 

1.4.4.	  Aiming	  for	  the	  stars?	  
I ytterligare en artikel av samma studie som ovan och av Anders Sjöborg (2013a) 
skriver han om att Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade länder. 
Samtidigt blir landet allt mer mångkulturellt, till stor del på grund av invandring. 
Forskning visar att detta gör religionsundervisningen i skolan än mer betydelsefull för 
att öka förståelsen för andra kulturer och att bristande kunskap på området skulle 
kunna leda till antisemitiska och islamofobiska åsikter (Sjöborg 2013a, sid 69). Detta 
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sätter minst sagt en viss press på vad religionsämnet i skolan ska uppnå och syftet med 
Sjöborgs artikel är att relatera religionsundervisningens höga mål med elevernas 
attityder till undervisningen. Eleverna har fyllt i en enkät med frågor och sedan har ett 
antal plockats ut för fokusgruppintervjuer. Det är samma material som denna uppsats 
bygger på. 
 
Sjöborg kommer fram till att religiösa elever har lättare att acceptera 
religionsundervisningens verktyg, vilket gör att de också uppfattas som mer toleranta 
än de icke-religiösa eleverna mot just religionsämnet i skolan. Anledningen till det 
resultatet kan vara just att de religiösa eleverna lättare kan förstå 
religionsundervisningens syfte och mening, vilket gör det lättare för dem att förhålla 
sig toleranta till ämnet (Sjöborg 2013a, sid 81). Resultaten tyder också, enligt Sjöborg, 
på att dialogen mellan religiösa och icke-religiösa är svårare att uppnå än den mellan 
olika religioner. Om målen om interkulturell förståelse vill uppnås kan det därför vara 
lämpligt att låta eleverna reflektera över ”den andra” i sig själv, oavsett religiös 
tillhörighet eller ej.   
 
Fokus i denna studie av Anders Sjöborg (2013a) ligger alltså på en skillnad mellan 
religiösa och icke-religiösa elever, vilket skiljer sig från min egen studie. Däremot har 
han en utgångspunkt i sekularisering av det svenska samhället, vilket också kommer 
ligga till grund för denna uppsats. Hur sekulariseringen av samhället påverkar elevers 
tankar kring religion och religionsämnets betydelse. Sjöborg tar upp en studie av von 
Brömssen (2003) där hon genomfört en kvalitativ studie i en skola med kulturell 
mångfald. Där framkom att studenter med utländsk bakgrund såg religion som en 
resurs för skapandet av sin identitet, även om de ofta fastnade i diskussioner kring vad 
en ”riktig” muslim eller buddhist, etc. är. Svenska elever, med svenskfödda föräldrar 
tog däremot avstånd från religion och hävdade att de på grund av sin svenskhet inte 
heller är religiösa. Som om att svenskhet gick hand i hand med att inte vara religiös. 
Sjöborg menar att det i studien tydligt framkommer att det svenska klassrummet och 
inte minst religionsundervisningen ”drabbats” av sekulariseringen då innehållet i 
undervisningen tydligt sammankopplas med ”den andre”.  
 

1.4.5.	  Leva	  och	  lära	  demokrati?	  
En studie som riktar in sig på betydelsen av klass och även en jämförelse mellan en 
yrkeslinje och en studieförberedande linje på gymnasiet är gjord av Carina Hjelmér. 
Hon har under en längre tid intresserat sig för hur elever med olika bakgrund och 
förutsättningar ska kunna påverka sin egen utbildning till att bli så betydande som 
möjligt. Hjelmér menar att gymnasieskolan tack vare sin uppdelning av program är 
intressant att undersöka angående demokrati- och inflytandefrågor. Skolan är en plats 
som ska ge lika förutsättningar för alla, ändå delas elever upp i skolor med olika 
kapacitet och på olika program, vilket kan bli problematiskt. Inom de 
yrkesförberedande programmen finns en tydlig könsuppdelning, exempelvis med 
mestadels flickor på barn och fritid medan byggprogrammet domineras av pojkar. 
Naturvetenskapsprogrammet har en stor andel elever från medelklasshem och där är 
också könsfördelningen betydligt jämnare (Hjelmér 2012, sid 5-6).  
 
Syftet med Hjelmérs avhandling är att ”utveckla kunskap om demokratifostran i 
gymnasieprogram med olika köns- och klassmärkning” (Hjelmér 2012, sid 6). Studien 
i sig är således inte nära denna studie då den i stora drag utgår från begreppet 
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demokrati i undervisningen men även elevernas maktpositioner i skolvardagen. 
Däremot är den relevant så till vida att hon lyfter klassperspektivet, även om hon också 
relaterar det till ett könsperspektiv vilket denna studie inte kommer att göra.  
 
Hjelmér har Basil Bernstein som grund i sitt teoretiska ramverk. Han är en brittisk 
sociolog som gjort sig känd för sina analyser av elevers sociala och språkliga bakgrunds 
inverkan på deras förmåga att tillgodogöra sig undervisning. Bernstein menar att barn 
från arbetarhem har ett mer begränsat språk än vad barn från tjänstemannahem har. 
Barnen från arbetarhemmen har inte på samma vis med sig de, ofta outtalade ”regler” 
som ofta gäller i skolan. Klivet till Bourdieus kapitalbegrepp är således inte långt. 
Hjelmér vill i sin avhandling få en fördjupad bild av elevernas uppfattningar kring sitt 
ämne demokrati i skolan och använder därför en etnografisk metod där hon under en 
längre tid observerar, intervjuar och samtalar med de involverade. Hjelmér har alltså 
samlat in sitt eget material, vilket jag inte haft möjlighet till. Ett, för min egen studie, 
intressant resultat som Hjelmér redovisar är hur undervisningen i den 
studieförberedande klassen i hennes undersökning tydligt präglas av att arbeta hårt för 
att uppnå målet: att studera på universitetet. För de yrkesförberedande programmet var 
det mer diffust och innehållet verkade till stor del varken vara yrkesförberedande eller 
studieförberedande. 

1.5. Material 
Materialet som jag utgått ifrån är Anders Sjöborgs insamlade och transkriberade 
intervjumaterial med elever i 20 olika kommuner i Sverige. Han samlade in detta 
material under höst och vinter 2009/2010. 52,2% av Sjöborgs insamlade material var 
elever som läser teoretisk linje. Detta är samma procentantal som vid denna tid var 
representativt för hela landet, vilket på flera sätt gör materialet representativt. Av detta 
material har jag valt fyra fokusgrupper; två från yrkesförberedande linjer och två från 
studieförberedande linjer. Det är totalt 22 elever som deltagit i det intervjumaterial jag 
använt och av dessa är 13 flickor och 9 pojkar. De är av varierad religiös tillhörighet 
där några bekänner sig till kristendomen som pingstvän, protestant och en del 
syrienortodoxa. Det finns en sikh och övriga ungdomar påstår sig vara agnostiker eller 
rent av icke-troende. det finns en relativt jämn fördelning av religiösa och icke-religiösa 
på yrkes- och studieprogrammen. Två fokusgrupper kommer från en söderförort till 
Stockholm och de två övriga är från en norrförort till Stockholm respektive en 
universitetsstad. Eleverna är i intervjumaterialet avidentifierade av sekretesskäl och 
nämns i denna uppsats resultatdel med enskilda bokstäver.  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 
I detta kapitel presenterar jag Pierre Bourdieus vetenskapliga teori kulturellt kapital 
vilken är utgångspunkten i denna uppsats. Detta följs av sekulariseringsteorin, en teori 
som kräver sin definiering på grund av dess mångtydlighet.  

 

2.1.1	  Kulturellt	  kapital	  
 

Klass är inte en fråga om antingen objektivt observerbara positioner i 
produktionssystemet eller ständigt föränderliga sociala konstruktioner och 
tolkningar av vad som ger status i samhället. För att analysera och beskriva 
vad som formar en individs klassposition använder Bourdieu begreppen 
kapital och habitus (Nordmark 2014, sid 234). 

 
Så skriver Sofia Nordmark (2014) om Pierre Bourdieu i verket Sociologins teoretiker. 
Detta för att beskriva hur han försöker förklara klass som någonting mer komplext än 
vad vi tidigare tänkt. Bourdieu är känd för sitt teoretiska ramverk som innefattar olika 
typer av kapital, ett uttryck som han hämtat från Karl Marx; som frågar sig hur det 
kommer sig att vi ärver klass från generation till generation. Vad Bourdieu gör är att 
han utvecklar tidigare teorier som lagt tonvikten på det ekonomiska kapitalet för att 
förklara klassbegreppet, till att även handla om kulturellt- och socialt kapital (Nordmark 
2014). Det symboliska kapitalet är ett av begreppen som inte är ett kapital i sig utan 
som istället används för att beskriva olika grupper genom exempelvis kläder, stil och 
intressen, men det kan också vara hur man rör sig och för sig i olika sammanhang. Helt 
enkelt det som av gruppen erkänns som betydelsefullt. Detta är beroende av exempelvis 
ens ekonomiska kapital som är materiella tillgångar, eller det sociala kapitalet som är 
ens sociala nätverk (Bourdieu 1994). ”Man blir som man umgås” är ett känt uttryck 
som skulle kunna passa för att beskriva kopplingen mellan kapitalen och det 
symboliska kapitalet. Det kulturella kapitalet är mest relevant i uppsatsen då det berör 
bland annat kännedom om kultur och samhället, men för min studie framförallt 
utbildning och språket (Nordmark 2014, sid 231). 
 
Bourdieu (1994) menar att vi ärver kapitalen från våra föräldrar och förfäder vilket gör 
att vi har olika förutsättningar i livet, och även i skolan. Till exempel att barn som har 
föräldrar med ett lågt utbildningskapital, alltså en utbildning som kanske bara täcker 
grundskolan, tenderar att välja yrkesinriktade linjer i gymnasiet. Inom forskningen kan 
detta benämnas som socialisationsprocesser, vilket handlar om den process som sker 
när människor assimilerar den närmaste omgivningens beteenden och tankemönster 
(Bromander 2012, sid 50). Detta gör alltså att till exempel utbildningskapitalet ärvs 
generation efter generation.  I och med ett allt bredare utbildningsutbud ökar också en 
social snedrekrytering mellan olika slags utbildningar. Donald Broady (2002) har gjort 
studier över vilka elever som går på vilken typ av utbildning och där visar de 
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exempelvis att nästan vart annat barn med en läkare som förälder, har valt att studera en 
naturvetenskaplig linje på gymnasiet, medan barn ur de lägre samhällsklasserna är 
sällsynta på utbildningen. Barnen som studerar på naturlinjen har ett starkt nedärvt 
utbildningskapital från sina föräldrar som läst många år i skolan för sitt yrke.   

 
Sambandet mellan kulturellt kapital och framgångar i skolan kan alltså enligt denna 
teori förklaras med att man som barn till föräldrar med starkt kulturellt kapital får 
tillgång till vanor, attityder, färdigheter och god smak vilket skulle underlätta i 
skolvärlden. Det kulturella kapitalet överförs från generation till generation och den 
bakomliggande mekanismen kallar Bourdieu för habitus, vilket kan beskrivas som 
förkroppsligat och nedärvt kapital (Broady 1998, sid 17). En människas habitus är 
produkten av dess historia och formas till stor del av ens kapital: hur du växt upp, vad 
du haft för tillgångar (ekonomiska, kulturella, sociala) och dina tidigare erfarenheter. 
Precis som utbildning är en del av det kulturella kapitalet kan språkligt kapital ses som 
en underkategori, vilket tar sig i uttryck genom språkligt habitus. Bourdieu menar att 
språket, hur du behärskar det akademiska språket, kan vara avgörande för dina 
framgångar i skolan. Hur väl en elev uttrycker sig är på många sätt ett arv från dennes 
klassbetingade uppfostran och ju längre undervisningens språk är från hemmets språk 
desto svårare får eleven att tillgodogöra sig undervisningen (Bourdieu & Passeron 
2014). 

 

2.1.2	  Sekularisering	  
Sekularisering är ett mångfaldigt begrepp, vilket gör det extra viktigt att definiera just 
vad man menar i användandet av det. Den franske sociologen Yves Lambert talade om 
”nedgång, anpassning och nytolkning, konservativ reaktion och innovation” (Furseth, 
Repstad 2003, sid 108) som följder av religionen i framväxten av det moderna. Det är 
då främst ”nedgång” som beskriver sekularisering, då begreppet ofta används för att 
beskriva just religionens minskade betydelse. Slår man upp sekularisering i 
nationalencyklopedin beskrivs det som ”processer som innebär att religionen förlorar i 
betydelse i ett samhälle och i medborgares medvetande” (www.ne.se). Det finns 
mycket kritik mot sekulariseringsteorin som till stor del grundar sig i att den kretsar 
kring samhällsnivån och att detta inte behöver vara lika med att religiositeten minskat 
på individnivå. Allt handlar om hur religion definieras; som någonting sakralt eller som 
någonting profant. I stort sett är det ändå den substantiella religionsdefinitionen som 
diskussionerna kring sekularisering bygger på (Furseth, Repstad 2003, sid 109). 
Mycket av den kritik som överlag riktas mot sekulariseringsteorin handlar just om den 
oklara definition på vad man menar att religion är, och exakt i vilket hänseende 
religionen förlorar i makt. Många på kritikersidan menar just att bara för att kyrkan 
förlorar sin makt i samhället betyder det inte att religion påverkas som privatsak, på ett 
individuellt plan (Lyon 2002).  
 
Peter L. Berger som engagerat sig i att analysera religion som ett socialt fenomen, har 
en samhällelig grund i sin definition av sekulariseringsbegreppet och menar just att 
”[…] sektorer i samhälle och kultur avlägsnas från religiösa institutioners och 
symbolers herravälde” (Furseth, Repstad 2003, sid 111). Han menar alltså att 
religionens roll för hur det sociala livet fungerar, minskar. Lyon (2002) som kritiserar 
sekulariseringsteorin ser ett problem i att man ser på religionen och moderniseringen 
som två olika statiska tillgångar.  
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Att religionen har förlorat i samhälleligt inflytande märks inte minst i skolan, där 
religionsundervisningen idag handlar allt mer om olika religioner och livsåskådningar 
än att fostra kristna och nyttiga samhällsmedlemmar. Svenska skolan har gått från en 
skola som starkt präglats av kristendomsundervisning till en skola där 
religionsundervisning är ett separat ämne, som inte anses mer eller mindre viktigt än 
andra skolämnen (Linné 2001). Religionsundervisningen ska också enligt kursplanen 
innehålla ”kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar” 
(Skolverket 2011, sid 3). Religionsundervisningen har också fått allt mindre utrymme i 
läroplanen, och kristendomen utgör idag inget fundament för hur medborgarna ska 
formas (Linné 2001, sid 26).  
 
Det är denna typ av samhälleliga sekulariseringsdefinition jag kommer att utgå från i 
min studie, för att belysa det förhållande till religion i samhället som präglat 
fokusgruppdeltagarna. Sekulariseringsteorin kommer användas för att få en samhällelig 
bakgrundsförståelse till elevernas resonemang i studien. 

2.2. Arbetsmodell 
Teorin om kulturellt kapital kommer jag i uppsatsen använda när jag identifierar 
likheter och skillnader i habitus, elevernas språkanvändning, som jag hittar utifrån 
uppsatsens frågeställningar. Om teorin appliceras på min studie så skulle det betyda att 
det finns en skillnad i elevernas kulturella habitus beroende av vilket program det läser, 
där eleverna på de studieförberedande programmen borde ha en studiemässig fördel. 
Jag kommer således att titta efter hur eleverna uttrycker sig och vilka ord de använder i 
intervjumaterialet. Då svenska samhället till stor del präglas av sekularisering är 
studiens andra teori en sekulariseringsteori, vilket är en viktig del av elevernas 
förförståelse av religion och religion i samhället. Det profana och sakrala har i 
användandet av sekulariseringsteorin nämnts som viktigt att göra åtskillnad på, då man 
bör vara tydlig med om man menar att religionens roll minskat på ett heligt eller ett 
världsligt plan. Jag kommer därför att se hur eleverna uppvisar detta i sitt tal om 
religion och sekularisering. Även detta kommer göras med att identifiera de ord som 
eleverna använder.  
 
Elevernas tal kommer att delas upp tematiskt, där jag tittar på vad det är de pratar om, 
vilka ord och uttryck eleverna använder och om det finns likheter och skillnader i hur 
de uttrycker sig på yrkesförberedande eller studieförberedande program. Till hjälp har 
jag intervjuguiden (se bilaga) där det framgår vilka frågor som ställts under 
intervjuerna. När eleverna exempelvis får frågan hur de uppfattar religionsämnet i 
skolan pratar de om tiden för undervisningen, varpå detta identifieras som ett tema. 
Detta ska sedan med hjälp av diskursanalysen analyseras för hur de talar om dessa olika 
teman, alltså vilka ord och uttryck de använder. Teorierna används i analysen så att jag 
efter att ha identifierat likheter och skillnader i elevernas tal utifrån om de går 
yrkesförberedande respektive studieförberedande program, undersöker om skillnaderna 
i sättet att tala går att tolka utifrån kulturellt kapital.  
 



 15 

Kapitel 3 Metod 

Uppsatsen har en induktivt ansats då teorin kommit som ett resultat av observationer i 
materialet (Bryman 2011, sid 28). I detta kapitel kommer valet av metod att redovisas 
och det är en innehållsanalys av fokusgrupper. Inspiration har också tagits från 
diskursteorin då uppsatsen syfte är att se hur eleverna talar om valda frågeställningar. 
Till att börja med går jag igenom fokusgrupper och vad som kan vara problematiskt 
med att jag själv inte utfört intervjuerna utan endast tagit del av ett färdigställt material. 
Sedan följer en allmän beskrivning av fokusgrupper som metod, samt hur det går till 
vid analys av fokusgrupper. Avslutningsvis gällande fokusgrupper går jag igenom vissa 
svårigheter som finns med metoden. Nästa rubrik är diskursanalys och där kommer en 
övergripande förklaring av ett annars komplicerat begrepp samt hur det i uppsatsen 
används som inspiration till huvudmetoden innehållsanalys.  

3.1. Fokusgrupper  
Det använda materialet är som tidigare nämnts, ett färdigt intervjumaterial med elever i 
fokusgrupper. Eftersom jag endast tar del av ett färdigt material och inte är med under 
själva samtalet med fokusgruppen går jag miste om att exempelvis kunna påverka 
elevernas samtal i den riktning som hade passat mina egna frågeställningar. Det gör att 
jag istället får anpassa mina frågeställningar efter det material jag fått del av. 
Transkriberingen och upplägget på intervjun är tydligt dokumenterat så det går att med 
enkelhet sätta sig in i intervjumaterialet. Sjöborg använder sig av något som Wibeck 
(2010) beskriver som öppningsfrågor där eleverna kort börjar med att presentera sig för 
varandra och för moderatorn. Detta förenklar arbetet för mig, som då får en aning om 
deltagarna. Sjöborg avslutar också intervjuerna med en så kallad slutfråga där han 
frågar om det är någon som vill tillägga någonting. Detta gör att deltagarna får en chans 
att fylla i något de eventuellt tycker har saknats under intervjun (Wibeck 2010, sid 75). 
Det finns ett material där Anders Sjöborg redogör för vilka frågor som har ställts och i 
vilken ordning, en så kallad intervjuguide (se bilaga). Denna underlättar ytterligare i 
processen att sätta sig in i materialet. Vad som framförallt är positivt med att 
intervjumaterialet redan är färdigställt är den tid jag besparas; tid som inte hade funnits 
att tillgå för utformandet av denna uppsats. 
 
Fokusgrupper är en intervjumetod som ofta används när syftet är att diskutera ett redan 
förvalt ämne med en grupp, i detta fall bestående av gymnasieelever. Till skillnad mot 
gruppintervjuer så pekar Alan Bryman (2011) på tre utmärkande drag hos 
fokusgrupper. Det är förvisso en slags gruppintervju, men de kännetecknas av att det 
finns fler deltagare, att frågorna rör ett ganska avgränsat ämne och att fokus ligger på 
samspelet mellan gruppdeltagarna (Bryman 2011, sid 447). Wibeck (2010) stärker 
Brymans tankar och menar också att moderatorn inte har egenskapen av en intervjuare, 
då denne mer ska övervaka samtalet i gruppen och hålla diskussionen levande. 
Exempelvis kan moderatorn komma med följdfrågor eller introducera nya aspekter. På 
så vis kommer samtalet vidare och svävar inte iväg. Detta påvisar också en positiv 
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aspekt med fokusgrupper som metod vilket exempelvis undersökningsmetoden med 
enkäter inte har; nämligen att forskaren direkt i samtalet upptäcker någonting som 
deltagarna tycker är viktigt. Eleverna får även möjlighet att hjälpa varandra på traven 
vilket kan vara positivt då svaren kan bli mer utförliga än vid enkätintervjuer eller 
enskilda intervjuer. Det är forskaren som bestämmer ämnet i fokusgruppsintervjuer 
vilket skiljer diskussionen från vardagliga diskussioner som uppstår spontant, och till 
skillnad från mer intervjuliknande situationer är det gruppinteraktionen som undersöks 
(Wibeck 2010).  

 
Vad man vid en innehållsanalys av fokusgrupper vill komma åt är aspekter av vad som 
sägs under intervjun. Vanligen styr forskningsfrågan både det insamlade materialet och 
den metod som ska användas, då forskaren skapat ett syfte till undersökningen som 
denne sedan utgår från i intervjun. Så är inte fallet i denna undersökning. Eftersom jag 
tagit del av färdigställt material har syftet fått tillkomma efter materialinsamlingen. 
Wibeck (2010) menar att datainsamlingen och analysen är parallella processer, vilket 
lätt kan leda till att moderatorn färgas av de mönster som börjar träda fram i 
intervjumaterialet. Det är också positivt att moderatorn inför möten med senare grupper 
kan sålla bort ämnen som inte av fokusgruppdeltagarna väcker diskussion och istället 
lyfta de punkter som faktiskt tycks intressanta att diskutera. Analys av fokusgruppdata 
handlar till stor del om att kategorisera efter valda teman, dela upp materialet och söka 
efter mönster. Tillvägagångssättet ska vara systematiskt så att undersökningens resultat 
blir så tillförlitligt som möjligt (Wibeck 2010, sid 100).  

 

3.1.1.	  Svårigheter	  med	  fokusgrupper	  som	  metod	  
Vad som blir positivt för mig som endast tar del av ett färdigt intervjumaterial blir att 
jag undkommer de flesta svårigheter med fokusgrupper som metod. Det handlar 
mestadels om svårigheter i hur man ska planera men även sådant som kan uppstå under 
själva intervjusituationen. Antalet deltagare i fokusgruppen är någonting som enligt 
Wibeck (2010) kan bli en svårighet om gruppen är för stor. Hon rekommenderar därför 
att det ska vara mellan fyra och sex deltagare i en fokusgrupp, så att moderatorn finner 
tid att uppmärksamma alla (Wibeck 2010, sid 62). Det kan också finnas ett problem i 
att deltagarna känner varandra, som fallet är i denna studie. En effekt av att deltagarna 
känner varandra är att de spelar sina vanliga roller som de har i skolan, till exempel kan 
det finnas en ledartyp som säger mer än de andra och någon som aldrig vågar yttra sig. 
Å andra sidan lyfts de faktum att deltagarna känner varandra också som en positiv 
effekt av fokusgruppsintervjuer jämfört med enskilda intervjuer; deltagarna kan då 
hjälpa varandra att komma vidare i sina resonemang. Tystnad hos en elev behöver 
heller inte betyda att denne inte har någonting att säga, utan kan istället bero på att det 
finns deltagare med starkare röster i gruppen eller att det för personen är ett känsligt 
ämne (Wibeck 2010, sid 107). 
 
Vad som tas upp som en svårighet, och som även upplevdes som svårt när jag tog del 
av materialet, är transkriberingen. Det kan vara svårt att höra vad alla säger eller vem 
som säger vad vid alla tillfällen, exempelvis om de pratar i mun på varandra, vilket kan 
leda till att delar av samtalet uteblir (Wibeck 2010, sid 63). 
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3.2. Diskursanalys som inspiration 
Då uppsatsen bygger på ett kvalitativt metodarbete är det bra att reducera mängden 
information och lägga fokus på det i intervjuerna som besvarar uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor. För analysen av detta kommer jag att hämta inspiration från 
diskursanalysen, vilket handlar om språk och meningsbyte. Med hjälp av 
diskursanalysen ämnar jag se hur det talas om religion i samhället och 
religionsundervisningen i skolan i de olika gymnasieinriktningarna yrkesförberedande 
och studieförberedande. Jag vill se om det skiljer sig i vilka ord och uttryck eleverna 
använder i sitt tal och vidare hur detta går att koppla till teorin om kulturellt kapital. Det 
är också av intresse att undersöka om talet skiljer sig beroende på elevernas valda 
gymnasieprogram. Genom en tematisk uppdelning av fokusgrupperna tar jag hjälp av 
diskursanalysen för att se vilken mening eleverna lägger i sina diskurser, hur och om 
deras verklighetsuppfattningar skiljer sig beroende på vilket program de läser (Larsen 
2009, sid 102).   

 
Karin Widerberg nämner i Kvalitativ forskning i praktiken att diskursanalysen inte är en 
enhetlig metod, utan snarare ett perspektiv där texten som text står i fokus (Widerberg 
2002, sid 158). Hon belyser också vikten av att vid diskursanalyser vara medveten om 
att det samtal som ska analyseras präglas av det förvalda temat; i denna uppsats fall är 
det ett intervjumaterial där temat handlar om elevernas relation till religion i samhället 
och religionsundervisning. Hade temat vart exempelvis ”skolämnen” hade samtalet och 
diskursen kunnat se ut på ett helt annat vis även om de kommit in på 
religionsundervisning (Widerberg 2002, sid 159). Boréus (2011) menar att det också är 
av betydelse vilken tidsepok och i vilket samhälle man befinner sig för hur olika 
företeelser uppfattas, och detta är viktigt att vara medveten om vid en undersökning av 
diskurser. I detta fall handlar materialet om gymnasieungdomar vars tal färgats av att de 
lever i ett visst samhälle vid en viss tid, men också att de talar i en skolkontext. Vidare 
är deras tal också färgat av vad som kan kallas en tonårsdiskurs, vilket är ett 
utmärkande sätt för tonåringar att tala. I Kristina Boréus (2011) kapitel i Handbok i 
kvalitativa metoder går hon steg för steg igenom hur man använder sig av metoden 
diskursanalys på bästa sätt. Vid formuleringen av forskningsfrågor är det viktigt att 
tänka på att de ska kunna besvaras med hjälp av analys av texter som är i dess 
samhälleliga sammanhang. Hon menar också att det är grundläggande att kunna koppla 
det, i denna uppsats fall, nedskrivna intervjumaterialet till en samhällelig praktik, vilket 
blir talet om religion i samhället och religionsundervisningen i skolan (Boréus 2011, sid 
158).  

 
Vid en innehållsanalys av fokusgrupper vill man alltså komma åt aspekter av vad som 
sägs. För att enklast göra det delas materialet upp i teman som kommer att utgå ifrån 
uppsatsens forskningsfrågor 1) vad religion är 2) religionens roll i det svenska 
samhället och 3) inställning till religionsundervisning i skolan. Jag kommer att 
analysera vilka ord och uttryck eleverna använder sig av, men också vad de tar upp som 
enligt dem är viktigt berörande mina frågeställningar. Då teorin jag främst utgår från 
handlar om klass är det i denna tematiska uppdelning av intresse att se hur eleverna 
talar om dessa olika frågor för att se om det finns några påfallande likheter och 
skillnader, till vilket jag använder diskursanalysen.   
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

Inledningsvis i detta kapitel kommer jag att gå igenom frågeställningarna var för sig 
och presentera resultatet av undersökningen. Under varje frågeställning har jag delat 
upp svaren från de yrkesförberedande och de studieförberedande programmen. Svaren 
är uppdelade i olika teman som identifierats i elevernas tal, vilket markeras med kursiv 
stil. Eleverna har avidentifierats i citat genom att nämnas vid en specifik bokstav då jag 
inte haft tillgång till samtliga elevers namn, samt att det för studiens syfte inte är 
relevant. Varje frågeställning avslutas med en kortare sammanfattning och i den ligger 
fokus på att ta upp vilka likheter och skillnader som ses i de olika elevgrupperna. Efter 
detta följer en analys där jag med hjälp av de valda teorierna ämnar besvara uppsatsens 
frågeställningar. Avsnittet avslutas i slutsatser genom att gå igenom resultatet i 
förhållande till uppsatsens frågeställningar. 

4.1. Resultat 

4.1.1.	  Vad	  är	  religion?	  

4.1.1.1	  Yrkesförberedande	  program	  
I de fokusgruppsintervjuer jag tagit del av med elever från yrkesprogram har jag 
kunnat hitta olika teman i deras sätt att beskriva religion. Det tydligaste temat handlar 
om olika sätt att leva, att religion helt enkelt är olika kulturer. Det handlar om att följa 
vissa regler och följa en tro för att skapa sig skydd, vilket av en elev beskrivs nedan:  
 

Att de följer reglerna å att de tror att allt kommer bli bra för dem liksom, att 
det är nåt slags skydd men sen är ju religion asså det finns hur mycket bra 
saker som helst. 

 
Ett annat väldigt tydligt tema som eleverna pratar om är historien och även den etiska 
och moraliska delen av religion. Att religionen genom historien fått människor att leva 
efter vissa regler, vilket de tror varit bra för mänsklighetens utveckling. Den moraliska 
delen av religion beskrivs som någonting självklart för oss idag, men hade kanske inte 
vart det om Bibeln inte en gång i tiden dikterat det. Denna typ av diskussion kunde se 
ut på det här viset:   
 

D: ja men asså när de säger så här du ska inte stjäla du ska inte va otrogen 
mot din fru asså såna där saker som ändå är ganska självklara 
C: ja men asså det är så att hade inte det där stått i bibeln så hade det inte 
varit vår moral man slår inte nån man gör inte så men hade inte det stått så 
hade det inte varit. 
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Det finns också ett ytterligare tema som handlar om personliga egenskaper. Enligt 
eleverna är en religiös person någon som ber, tror på Gud, är snäll och strävar efter 
svar.   

4.1.1.2.	  Studieförberedande	  program	  
Av eleverna i de studieförberedande programmen identifierar jag tro som det tydligaste 
temat på vad religion är. Religion beskrivs som en ”tro på något över, inte 
nödvändigtvis något övernaturligt […]” en annan elev fyller i ”transcendent”. Vad det 
är man tror på lägger de ingen större vikt vid, det är själva tron som står i centrum. 
Ytterligare ett viktigt tema är gemenskap. En elev beskriver detta på följande sätt: 
 

[…] jag tycker att det är bra att religion inte bara handlar om alltså gud och 
sånt längre utan det är liksom just det hära gemenskapen är mer i fokus i 
religion […] 

 
Även om religionen enligt eleverna kan framstå som skrämmande, just för att den har 
en sådan makt och kan påverka så många människor, så tycker de att det är viktigt för 
vissa människor att ha någonting att kunna ”ty sig till”, den där gemenskapen. 
Religionen ”[…] är ju liksom som en jätte familj för många […]” säger en av eleverna 
för att förtydliga religionens betydelse som gemenskap. De tar upp exempel där den 
här känslan av gemenskap lett till tragiska händelser och nämner tillexempel Knutby 
som ett tillfälle då det gått snett med kombinationen tro och gemenskap. 
 
Eleverna pratar om tolkningar av religion och att betydelsen av religion ser olika ut i 
olika länder. De tror inte på en sekularisering så till vida att religionen skulle försvinna 
utan talar istället om att nya tolkningar av religion hela tiden kommer leda till en 
utveckling av den och även dessa nya tolkningar får stå som ett eget tema. Ett bevis de 
ser i religionens odödlighet är till exempel att de ser religion överallt i vardagen, även 
hos de som inte är religiösa. 
 

Men det är som om man, det är så roligt för folk som inte tror, har någon tro 
överhuvudtaget så vem säger inte, när dem är i knipa: Gud hjälp mig! […]  

 
Med detta citat från en av eleverna fastställde jag ett sista tema i vad religion är, och 
det är språk. Språket om och kring religion ser några av eleverna som en del av det 
som är religion. 

4.1.1.3.	  Sammanfattning	  
Det tema som samtliga elever är överens om att religion är, är tro. Yrkeseleverna 
beskriver det som personliga egenskaper, att en religiös människa är någon som tror på 
Gud. De studieförberedande eleverna diskuterar kring en tro på någonting 
transcendent, vad de tror på lägger de ingen större vikt vid. Det går att se ett mer 
abstrakt tänkande i talet hos eleverna på de studieförberedande programmen, då de inte 
har samma behov att fastslå vad det är man ska tro på. 
 
Yrkeseleverna lägger också en stor vikt vid den historiska aspekten, att vårt samhälle 
idag är byggt på kristna värderingar och att den moral vi lever efter idag kanske hade 
sett annorlunda ut om inte religionen funnits. De studieförberedande eleverna lägger 
stor vikt vid den gemenskap som religionen ger och tror att det är en av de främsta 
anledningar till att människor är religiösa, men de problematiserar också kring vad en 
sådan gemenskap kan leda till som inte bara är positivt. Vid temat nya tolkningar 
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beskriver de studieförberedande eleverna religion som någonting som alltid kommer 
att finnas kvar, men att det kommer att ändras allteftersom att samhället utvecklas.  
 

4.1.2.	  Religionens	  roll	  i	  det	  svenska	  samhället	  

4.1.2.1	  Yrkesförberedande	  program	  
Det första temat jag noterar gällande religionens roll i samhället är sekularisering. 
Religionens roll i det svenska samhället beskrivs som någonting som håller på att 
försvinna lite i taget. Istället för religion tänker människor på arbete och pengar. 
Många slutar betala in pengar till svenska kyrkan för att de behöver pengarna till annat 
och ser kyrkan som onödig. En elev beskriver sekulariseringen som följer:  
 

Det är ju många som väljer att stanna hemma också, istället för å gå i 
kyrkan, så jag menar, de som har tidigare varit inom religionen väljer att 
stanna hemma istället för å va inom kyrkan. 

 
De tror att det har mycket med frihet att göra, människor vill inte låta sig kontrolleras 
av någon annan i dagens samhälle. Just tanken om frihet är nästa tema som 
identifierats. Eleverna är också rörande överens om att det fria valet är viktigt. Enligt 
vissa elever är kristendomen ett exempel på en religion som är alldeles för hård. De 
talar om synden och att ingen människa är perfekt, det går inte att leva efter de kristna 
värderingarna i dagens samhälle är eleverna överens om, oavsett trostillhörighet. 
Däremot är nästa citat, som beskriver hur eleverna ser kristendomen som hård men 
även nyfikenheten på ”de andra”, taget av en elev som inte ser sig själv som troende.  
 

Asså de enda jag känner är så här totalt emot kristendomen jag är mer såhär 
för hinduismen och buddhismen. 

 
Hinduismen och buddhismen beskriver de som ”de andra” och någonting fritt där man 
styr sitt eget liv, tar eget ansvar och inte skyller på någon Gud. Återigen kommer temat 
frihet, men vi kan också se talet om ”de andra” som blir nästa tema. Några av eleverna 
pratar om de asiatiska religionerna som någonting exotiskt och någonting bättre än de 
religioner som det västerländska samhället bygger på. Även om det inte nämns vid 
namn så talar eleverna kring teodicéproblemet: 
 

E: men om Gud e så bra å så varför hjälper han inte varför bor folk på gatan 
och driver omkring folk går på soc varför är det så om Gud hjälper folk. 
C: men det är som såhär med häxeri det var väl gud och kristendomen de 
har ju straffat mer människor än vad de hjälpt ju brände folk på bål och så 
bara för att- de flesta häxorna kanske hjälpte mer.   

 
I citatet ovan nämner eleverna samhällsproblem och ifrågasätter varför Gud, om han nu 
är så bra, inte hjälper de som behöver hjälp. Sedan återkommer det historiska temat, 
när elev ”C” börjar tala om häxor. Eleverna fortsätter att prata om den historiska 
aspekten och att det svenska samhället vilar på kristna värderingar. Även fast många i 
Sverige inte ser sig som kristna så är det den religionens värderingar många ändå lever 
och är uppfostrade efter. Här återkommer också etik och moral som tema. ”J” beskriver 
det som att: 
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Ja men även fast folk inte tycker att de är religiösa eller kristna över huvud 
taget så följer de ju ändå vad fan heter det, typ moralen vi har. 

 
Temat religionen som vardag; eleverna ser Sverige som ett kristet land och många 
påstår sig kunna se religionen överallt, även om man inte tänker på det. En av eleverna 
räknar upp exempel på vart denne kan se påminnelser om en religiös tillvaro ”i kyrkan, 
i skolan, på gatan, hemma, på TV”. Det kan vara sättet olika människor klär sig som 
visar att de tillhör en viss religiös grupp, det kan vara TV-program om olika religioner 
med mera. Religionen finns ständigt kring elevernas vardag, oavsett om man är 
medveten om det eller ej, men anser inte att detta behöver vara någonting negativt. ”J” 
beskriver det som att ”ja men alla blir ju drabbade ändå” och ”C” fyller i att ”Ja, men 
det är inget dåligt ändå”, och ”J” håller med ”Ja det man inte vet lider man inte av”. 
 
Trotts att eleverna nämner Sverige som ett land med allt minskad tro på grund av att 
många svenskfödda går ur kyrkan och att samhället allt mindre samarbetar med kyrkan 
så talar de ändå om ”andras” tro, alltså folk som bor i Sverige med annan religiös tro 
än kristendomen. Detta tema identifierar jag som mångkulturalitet. Sverige är ett land 
med många invånare från olika delar av världen, vilka bär på olika kulturella 
bakgrunder och religiösa tillhörigheter. Eleverna menar att det ofta kan bli bråk i 
samhället på grund av olika trosuppfattningar och det sker även på skolgården. ”För 
alla tänker ju inte likadant heller”, säger en elev.  Diskussionerna kan uppkomma vid 
olika högtider ”eller om det händer någonting runt om i världen om det är nå krig, ja 
men, ja med det var ditt fel, nä det var muslimer å så här”.  

4.1.2.2	  Studieförberedande	  program	  
Eleverna i den ena fokusgruppen hamnar i en diskussion kring ett tema som vi känner 
igen från yrkeseleverna: vikten av det fria valet. Alla tycker att en viktig aspekt av 
religionen är att man i dagens samhälle får välja själv vad man tror och om man tror. 
En av de kristna tjejerna håller inte riktigt med utan tycker att skolan och samhället har 
ett ansvar att verkligen se till att alla elever kommer till kyrkan och får lära sig vem 
Gud är. Hon påstår sig inte vara emot friheten att välja, men tycker att alla måste få ta 
del av Guds budskap.  
 
Temat modernitet identifieras i och med att alla eleverna, religiösa som icke-religiösa, 
tycker att det är svårt att leva efter de heliga skrifterna eftersom de skrevs ner för så 
länge sedan, när samhället såg helt annorlunda ut. Vi kan i kommande citat se hur 
eleven ”A” tar upp en historisk aspekt och använder den för att jämföra då och nu. ”K” 
fyller i och problematiserar hur uppdateringen av religion skulle kunna se ut.  
 

A: vi bor inte i lertegelhus längre i gamla stan där man drar åsnan till fältet 
och skördar. 
K: nä, eller precis man borde ha någon form av uppdatering på det nästan, 
visst det är ju en helig text man kan ju inte uppdatera en helig text liksom 
bara hej Gud kan du komma ner igen för vi har visst datorer nu liksom. 
 

På temat modernitet fortsätter de att prata om Sverige som sekulariserat, men menar då 
att religionen förändras snarare än att den avtar. De pratar om att det svenska samhället 
har kommit långt. Religionens betydelse är inte som den vart förr ”[…] nu känns det 
som om nu är det en ny religion på något sätt […]”. Att samhället bygger på kristna 
protestantiska värderingar, men har vart bra på att anpassa sig efter dess utveckling. I 
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detta stycke kan vi även utläsa historia som ett tema, och framförallt när de börjar tala 
om konfirmationen; vad den har för betydelse nu och vad den hade för betydelse förr. 
Denna konversation pågår ett tag och eleverna har mycket att säga. Till exempel 
upplever de inte att konfirmationen idag handlar lika mycket om tron på Gud som den 
gjorde förr, utan det är andra teman som står i fokus, som till exempel etik och moral. 
En elev beskriver sina upplevelser av konfirmationslägret: 
 

Fast jag upplever från min konfaläger att liksom vi liksom, vi pratade inte 
så jättemycket om just religion, om Gud, vi pratade mer om det hära 
människan asso, vad, vad är rätt och vad är fel […] 

 
Eleverna tror inte på religionens försvinnande, men tycker att människor borde öppna 
sina sinnen och lära sig att acceptera varandra för att undvika krig. Det råder delade 
meningar om detta, men vissa av eleverna anser att religion är en viktig faktor till 
många krig och tycker att det utan religioner världen vara en fredligare plats. En elev 
problematiserar en annan elevs påstående att ”utan religion skulle vi inte ha några krig” 
på följande vis: 
 

Ja, men alltså man kan, visst religion skapar krig men då kommer, om man 
tar bort religioner kommer det ju skapa andra organisationer skapas. 

4.1.2.3	  Sammanfattning	  
Sekularisering är ett gemensamt tema som vi ser i båda elevgrupperna, om än på olika 
sätt. Eleverna på de studieförberedande programmen talar inte om sekularisering som 
religionens försvinnande eller minskade inverkan i samhället utan istället som en 
religiös förändring. Resonemanget fortsätter med religionens anpassning till det nya 
samhället. Yrkeseleverna talar om sekularisering som religionens minskade makt i 
samhället och syftar då till kristendomen och att folk slutar gå i kyrkan; samtidigt talar 
de om att det ofta blir bråk mellan folk som är av olika religiösa åsikter. ”De andra” är 
någonting annat, antingen spännande eller främmande. De studieförberedande eleverna 
utgår inte på samma sätt från kristendomen (trotts att en del av dem anser sig vara 
kristna) utan talar om muslimer och hinduer på samma sätt som kristna, då de är en del 
av vårt mångkulturella Sverige idag. I en mångkulturell värld som vi lever i, ser de 
studieförberedande eleverna ett problem i bristande acceptans vilket kan leda till krig. 
Med viss komplexitet tar sig en elev an påståendet att vi inte skulle ha några krig utan 
religion, och menar att det kanske inte är så enkelt. Utan religioner skulle det finnas 
annat att kriga om. 
 
Modernitet och historia är två teman som jag vill ställa emot varandra. Visserligen 
talar de studieförberedande eleverna till viss del om den historiska aspekten, men de 
talar snarar om det ur ett modernt perspektiv och gör på så vis jämförelser över tid. 
Detta till skillnad mot yrkeseleverna som gärna lägger tyngden på ett historiskt 
perspektiv i varför samhället ser ut som det gör idag. Etik och moral talar 
yrkeseleverna om någonting som hänger kvar från vår religiösa historia och jag kan 
inte påstå att det är någonting som de studieförberedande eleverna motsätter sig. 
Däremot talar de som etiken och moralen som en del av den moderna religionen. De 
yrkesförberedande eleverna pratar också om hur de kan se religion i sitt vardagliga liv, 
på TV, på folks klädstilar, om de ser en kyrka med mera. Detta problematiseras inte 
vidare utan de accepterar det och konstaterar att så är det. 
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Friheten kring religion som dagens samhälle bidragit till är en övervägande majoritet 
positivt inställda till. Det är egentligen bara en elev som tycker att samhället bör ta 
större ansvar för att stärka religionens roll i samhället via tvång. Samtliga elever tycker 
också att det är orimligt att leva efter de kristna regler som dikterades för tusentals år 
sedan; de ser att samhället har förändrats sedan dess och tycker att även religionen 
borde göra detsamma. 
 

4.1.3.	  Religionsundervisningen	  i	  skolan	  

4.1.3.1.	  Yrkesförberedande	  program	  
Samtliga elever på yrkesprogrammen är överens om att religionsämnet är intressant 
och ett viktigt skolämne, detta tema kallar jag för syfte vilket handlar om varför de 
läser religion i skolan. Det är framför allt väldigt allmänbildande. Ett tema har jag 
namngett mångkulturella studier och det beskriver varför eleverna tycker att det är 
intressant, viktigt och allmänbildande. Eleverna tycker det är bra att man får lära sig 
hur olika människor lever i olika kulturer, i olika delar av världen. ”P” säger att ”Det är 
väl schysst att veta olika tankesätt som många religioner har då”. De nämner ökad 
förståelse för andra som någonting viktigt som religionsundervisningen ger, även om 
undervisningen också kan bidra till att dra upp konflikter mellan olika livsåskådningar. 
Eleverna har mycket olika människor från olika kulturer i sina respektive skolor och 
allas åsikter går inte alltid ihop. En elev beskriver situationen enligt följande: 
 

Ja det är jättemycket olika kulturer så det är så blandat så man måste ju eh 
acceptera dem även fast man inte själv gör det så så måste man ändå 
respektera dem. 

 
Ett identifierat tema i elevernas tal om religionsundervisningen är tid, och de talar om 
tiden som en bristvara. Den tid eleverna ändå har ska fyllas med någonting, så nästa 
tema blir innehåll. Religionsämnet kan upplevas som tjatigt av eleverna. Sedan 
grundskolan har fokus legat på kristendomen, tätt följt av judendomen och islam. 
Buddhism och hinduism får lite tid och många andra livsåskådningar lämnas därhän. 
”om vi säger så, varje år får man ju lära sig om kristendomen det spelar ingen roll att 
man gjort det tusen gånger innan” säger en elev. Lärarens roll är ett annat viktigt tema, 
det är exempelvis läraren som väljer innehållet och fördelar den lilla tid som finns för 
religionsämnet. Några av tjejerna pratar om att tidfördelningen på de olika religionerna 
är ojämn:  
 

Jag tycker inte om upplägget alls hon har liksom lagt tre lektioner på 
judendomen å en hemuppgift på buddhismen å en halv lektion på 
hinduismen asså redan där visar läraren vilken som är bra religion och 
vilken som är dålig religion tycker jag i alla fall.  

 
På temat innehåll fortsätter diskussionen. Eleverna tycker att de förutom att de får lära 
sig om världsreligionerna (mest kristendom) så upplever de flesta att de också får lära 
sig om vårt samhälle, hur det är uppbyggt på kristna värderingar och även hur folk 
tänker. På lektionerna är det mycket diskussioner vilket uppskattas av eleverna. Det är 
intressant att höra vad klasskamraterna har för åsikter och det är viktigt att de själva får 
utgå från sina egna åsikter. Moderatorn ställer en fråga som visar på elevens 
uppfattning om religionsämnet som någonting personligt som till stor del bör utgå från 
dina egna tankar. 
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Moderator: Men tycker ni att det hör religionsundervisningen till att prata 
om vad man själv tycker och tänker eller är det viktigare att lära sig om vad 
man tror om man är muslim eller ateist eller -   
A: ja men både ock är viktigt det blir annat man får lite mer inblick i det 
man kan jämföra med sig själv eller om man bara sitter å läser och läser 
eller om man får tänka på vad tycker jag vad känner jag vad tycker jag om 
det här och jämför då blir det lite mer personligt. 

4.1.3.2.	  Studieförberedande	  program	  
Första temat har jag sammanfattat till syfte, och det handlar om elevernas 
sammanfattning av religionsämnet i skolan, varför det är ett ämne i skolan. De anser att 
det är framförallt viktigt, intressant och roligt. Att lära sig om andra kulturer, hur de 
uppkom och hur de fungerar för att lättare kunna acceptera andra religioner och 
komma närmare människor med olika bakgrund. De pratar också om 
religionsundervisningen som allmänbildande och tycker att alla borde läsa lika mycket 
”[…] jag tycker alla ska ha kunskap om alla religioner […]” säger ”L”. Eleverna tycker 
att en viktig del av vardagen är att vara insatt i olika livsåskådningar för att kunna 
förstå folk med olika religiösa åsikter ifrån deras perspektiv. Detta delar jag in under 
temat mångkulturella studier. ”I” och ”P” berättar här varför de tycker att 
religionsundervisningen är viktig och hur de använder sig av de kunskaperna i verkliga 
livet: 
 

I: alltså jag tycker att det är jätte bra att läsa religion, för att det är så här, 
ska man resa någonstans så vet man varför dom gör som dom gör, alltså i 
andra länder, jag tycker det är jätte viktigt med religion. 
P: ja, men precis då kan man få kontakt med, få en annan kontakt med 
människor från andra länder, lära sig lite om deras kultur och se lite gran. 

 
Nästa tema blir lärarens roll. Eleverna talar om vikten av en kompetent lärare med 
goda ämneskunskaper och framförallt någon som brinner för ämnet. Det, i kombination 
med att det är ett intressant ämne gör att eleverna fokuserar på just 
religionslektionerna. De är överens om att religionsämnet borde få mer tid. Det är 
mycket som känns viktigt och vissa saker, framförallt när det gäller religioner de inte 
kommer i kontakt med så ofta, är svårt att greppa på så kort tid. ”[…] för att man ska 
förstå en religion så krävs det mer än att man ska plugga till ett prov” säger ”G”. 
 
Temat kritik skapade jag för att en tjej av samtliga elever faktiskt uttrycker en viss 
skepticism mot varför vi läser religion i skolan. Hon säger att: 
 

 […] jag är lite skeptisk mot religion just i skolan att vi ska lära oss det, just 
för att jag tycker att det är ett påhitt, ja, det låter sjukt konstigt men, det 
kanske därför jag inte har någon motivation för just religion att jag känner 
att, ja påhittat, jag vet inte svårt att tro på det. 

 
De andra eleverna verkar hålla med i hennes resonemang men tillägger att det på 
många vis är därför det är intressant med ämnet. Hur påhittade sagor kan påverka så 
många människor över hela världen. 
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4.1.3.3.	  Sammanfattning	  
Vad gäller religionsundervisningen i skolan är alla eleverna överens om en hel del, 
framförallt på temat att det behövs mer tid till undervisningen. Yrkeseleverna vill ha 
mer tid för att de tycker att det är ett intressant och viktigt ämne, det är allmänbildande. 
De studieförberedande eleverna ger religionsundervisningen samma omdöme och 
tycker att det krävs mer tid för att verkligen förstå många av de komplicerade 
livsåskådningar som finns. På temat om mångkulturella studier är de alla också 
överens om att det är intressant att lära sig om andra kulturer för att få en ökad 
förståelse för andra. Yrkeseleverna menar att det till viss del skapar en ökad förståelse 
för oliktänkande men att det trotts detta ändå blir bråk mellan folk med olika 
uppfattningar. Studieeleverna pratar om att de kan bära med sig kunskapen när de reser 
ut i världen, för att det skapar en förståelse och även att det väcker en nyfikenhet att 
vilja se mer av andra kulturer. Båda inriktningarna talar också om lärarens roll som 
viktig för hur du som elev uppfattar skolämnet. Med en dålig lärare och svag 
lektionsplanering hinns inte allt med, vilket gör undervisningen mindre intressant är 
eleverna överens om. Detta går att rädda om du verkligen brinner för ditt ämne och har 
goda kunskaper i de du väljer att förmedla enligt eleverna på studieförberedande 
programmen. 
 
Vad gäller innehåll i undervisningen, så är det mestadels yrkeseleverna som pratar om 
det. De ser ämnet som tjatigt då de ligger mycket fokus på kristendomen, som de 
tycker att de redan kan för att de lärt sig den sedan grundskolan. Just dessa elever är 
dessutom uppväxta i ett kristet samhälle. Några av eleverna är också kristna. På 
studieprogrammen framkommer inget om att den ena religionen skulle få mer plats en 
den andre, men en elev uttrycker kritik mot religionsundervisningen och ifrågasätter 
varför man ska lära sig om påhittade sagor.  

4.2. Analys 

4.2.1.	  Analys	  av	  betydelsen	  av	  klass	  i	  talet	  om	  religion	  och	  religionsundervisningen	  
Det skiljer sig en hel del vad de olika studieprogrammen pratar om, men någonting 
som samtliga elever nämner som viktigt i vad religion är, är tron. Sedan skiljer sig 
elevernas språkliga habitus åt på flertalet sätt, där de studieförberedande programmen 
använder ett tal som visar på ett mer abstrakt tänkande än vad yrkeseleverna gör. Detta 
visar sig stämma bra överens med Bourdieus teorier om språkligt kapital som ärvs av 
ens föräldrar. Enligt Broadys (2002) undersökning så söker elever med ett rikligt 
kulturellt kapital i större utsträckning till studieförberedande linjer på gymnasiet. Dessa 
elever skulle då ha en större tillgång till ett avancerat språkbruk enligt Bourdieu, vilket 
också har framkommit i resultatet. 
 
Eleverna som läser på de studieförberedande programmen har dels i större utsträckning 
en terminologi och använder sig av uttryck som sekularisering och transcendent med 
mera. De talar också om resor och att förstå andra kulturer vilket kan kopplas till att 
världen enligt den ses som större. De studieförberedande eleverna visar också på ett 
mer abstrakt tänkande när de talar om exempelvis sekularisering; vilket de inte ser som 
religionens försvinnande, utan snarare som en religiös förändring. De kan visserligen 
se att religionens roll minskar i samhället, men i sitt tal om religion och dess roll i 
dagen samhälle visar de på att de gjort skillnad på de profana och de sakrala vilket 
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Furseth och Repstad (2003) nämner som en viktig grund i användandet av begreppet 
sekularisering.  
 
När eleverna talar om undervisningen på gymnasiet så är tiden en stor bristvara som 
samtliga elever är överens om. Vad som däremot skiljer dem åt är hur de talar om 
varför tiden är viktig. Medan yrkeseleverna vill ha mer tid för att de tycker ämnet är 
intressant och allmänbildande så uttrycker studieeleverna att de vill ha mer tid för att 
verkligen förstå ämnet religion som de ser som både komplext och mycket viktigt i 
samhället i dag. Den pluralism som kännetecknar det moderna/senmoderna förhåller 
sig eleverna till på olika vis där de på yrkesförberedande program visserligen ser ämnet 
som viktigt, men mest något som leder till ändlösa konflikter och diskussioner. Att 
ämnet är komplext kan för studieeleverna vara ett tecken på att det är intressant, 
relevant och värt att lägga tid på. Dessa mer avancerade sätt att tänka på de 
studieförberedande linjerna stämmer överens med Bourdieus tankar om nedärvda 
färdigheter, vanor och språk som skulle underlätta för elevens framgångar i 
skolvärlden. 
 

4.2.2.	  Analys	  av	  talet	  om	  religion	  och	  religionsundervisning	  som	  sekulariserat	  
Resultatet i min undersökning stärker tanken om sekularisering i klassrummet. 
Samtliga elever talar om att skolan erbjuder för lite tid för religionsundervisningen. 
Katekesundervisning hade högsta prioritet under en längre period i skolans historia. 
Det började med att präster kontrollerade katekeskunskaperna i husförhör till att 
folkskolan hade det som huvuduppgift att utifrån katekesen uppfostra eleverna enligt 
en kristen moralisk grund (Torstenson-Ed 2003, sid 18). Idag förväntas eleverna lära 
sig om samtliga världsreligioner och även ett stort fokus på acceptans och människors 
lika värde och undervisningstiden är inte tillräcklig.  
 
Det går också att se att eleverna präglats av den samhälleliga sekulariseringsteorin i 
deras tankar kring religion och religiositet. Vad gäller frågeställningen om det finns 
några likheter och skillnader mellan elevers sätt att tala om religion i samhället så kan 
jag se likheter i vad de pratar om. Däremot skiljer det sig hur de pratar om dessa olika 
teman. Eleverna på yrkesprogrammen använder sig inte av någon direkt terminologi 
när de pratar om sekularisering, vilket studieeleverna gör. Yrkeseleverna jämför med 
historien på ett konkret sätt; hur det förr var mer religiöst och att människor idag inte 
bryr sig om religion. Det är andra tider nu och fokus ligger på att tjäna pengar, menar 
eleverna på yrkesprogrammen. Många av eleverna, oavsett gymnasieprogram, nämner 
att det är svårt att leva som man gjorde för 2000 år sedan idag och även de religiösa 
eleverna menar att de inte går i kyrkan på samma sätt som man gjorde förr. Några av 
eleverna på de studieförberedande programmen diskuterade en bristande tro på 
religionen och nämner bland annat att de tror på ett fredligare samhälle om det inte 
fanns några religioner.  
 
En annan intressant aspekt av sekularisering som eleverna på yrkesprogrammen rör vid 
är när de talar om Sverige som sekulariserat, men samtidigt nämner en 
mångkulturalitet som vid flertalet tillfällen leder till mer eller mindre allvarliga bråk 
just på grund av deras olika religiösa åsikter. I och med en ökad invandring, av olika 
anledningar, får Sverige också fler kulturer och dessa kan bygga på olika religiösa 
grunder. Staten har sedan år 2000 separerats från svenska kyrkan vilket betyder att 
kyrkan har mindre inflytande i samhället och skolan idag. I och med att olika sociala 
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grupper formats har också samhället börjat präglas av nya världsbilder, vilket eleverna 
på studieprogrammen pratar om som den religiösa förändringen.    
 
De talar inte om sekulariseringen som religionens försvinnande på de 
studieförberedande programmen utan snarare som en religiös förändring. Att 
religionen måste hänga med i moderniseringen av samhället och fylla de funktioner där 
samhället inte räcker till, vilket för eleverna i undersökningen handlar om det privata. 
De visar i sitt tal om religion att de gör skillnad på de profana och de sakrala i talet om 
sekularisering. Religionen har tappat i makt som någonting profant, men eleverna ser 
inte att den sakrala delen av religion skulle minska utan tror att människor behöver en 
tro på någonting, oavsett vad de väljer att tro på. 

4.3. Slutsatser 
Som resultat av studien med syftet att se vilka likheter och skillnader som finns mellan 
elever på yrkesförberedande- och studieförberedande program, har jag kunnat se att 
likheterna till stor del handlar om vad de talar om medan den största skillnaden finns i 
hur de talar om dessa teman. De talar till viss del om olika teman, men de mest 
intressanta för studiens syfte är att se hur de talar om samma teman.  
 
När eleverna ska prata om vad religion är ligger mest fokus i samtliga fokusgrupper på 
tron och vad som skiljer de yrkesförberedande linjerna åt, jämfört med de 
studieförberedande programmen är just hur de talar om tron. Yrkeseleverna pratar om 
tro som en personlig egenskap och att det är en självklarhet att det är en, eller flera 
Gudar som man tror på. De studieförberedande eleverna pratar om en tro som 
någonting transcendent där definitionen av vad du tror på är ointressant. När eleverna 
diskuterade religionens roll i samhället var sekularisering och frihet två teman som 
samtliga elever ständigt återkom till. Friheten och det fria valet tycker alla eleverna är 
viktigt, att man själv får välja vad man vill tro på och om man vill tro på någonting. 
Vad gäller sekularisering så finns däremot en skillnad i hur eleverna definierar 
begreppet. På yrkesprogrammen pratar de om sekularisering som religionens minskade 
makt i samhället i kombination med ett minskat intresse av religion hos befolkningen, 
att svenskar har slutat att gå i kyrkan och istället har andra intressen. På 
studieprogrammen pratar de om sekularisering som en religiös förändring och de gör 
skillnad på de profana och sakrala, vilket enligt Furseth och Repstad (2003, sid 109) är 
viktigt för förståelsen av sekulariseringen i samhället. Den slutliga frågeställningen 
handlade om elevernas inställning till religionsundervisningen och alla elever, utom en, 
var positivt inställda till ämnet och benämnde det som intressant och allmänbildande. 
Däremot var de rörande överens om att de krävs mer tid. Yrkeseleverna vill ha mer tid 
för att det för dem känns som ett viktigt och allmänbildande ämne och även om dessa 
anledningar stämmer överens med yrkeseleverna så förklarar de studieförberedande 
eleverna att det behövs mer tid för att ämnet är komplicerat och svårt att sätta sig in i. 
Detta visar på en större förståelse för ämnet som de studieförberedande eleverna tycker 
är värt att lägga ner tid på, när de som karaktäriserar yrkeselevernas inställning mer kan 
liknas vid ett intressant diskussionsämne där ingen har rätt eller fel. Vad gäller 
religionsundervisningen som mångkulturella studier så tycker eleverna att det är 
intressant att lära sig om andra kulturer och att det ökar förståelsen i samhället. Utöver 
det konkretiserar de studieförberedande eleverna ämnet genom att också förklara hur de 
ska använda sig av det i verkliga livet, till exempel vid resor. Lärarens roll pratar alla 
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eleverna om som viktig. De elever som går yrkesprogram tycks ha kommit fram till 
detta på grund av att de är missnöjda med sin lärare medan de på studieprogrammen 
uppskattar deras lärare och hennes undervisningsmetoder.  

 
Vad som i samtliga samtal skiljt eleverna i de studieförberedande programmen är att de 
använder sig av en terminologi som eleverna på de yrkesförberedande linjerna saknar. 
På yrkesprogrammen kan de diskutera kring sekularisering, teodicéproblemet och 
ockulta företeelser men de nämner aldrig någon passande terminologi till företeelserna. 
Denna terminologi finns istället hos eleverna på de studieförberedande programmen 
även om deras språk, likt eleverna på yrkesprogrammen präglas av en tydlig 
tonårsdiskurs.  
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Kapitel 5 Diskussion och sammanfattning 

5.1. Diskussion 
I Ulf Sjödins (1995) studie framkommer att det är av större betydelse vad eleverna har 
för kön än vad de läser för program i deras inställning till religionsundervisning på 
gymnasiet. Denna studie har inte fokuserat på deltagarnas kön, men har däremot 
kommit fram till att det inte tycks spela någon roll vilket program man läser, samtliga 
elever tycker att religionsundervisningen är viktig och allmänbildande. Denna studie 
har inte heller samma antal deltagare som Sjödins (1995) studie, utan fokuserar på en 
mindre grupp bestående av totalt 22 elever. Dessa elever har tillfrågats om de vill ställa 
upp på intervjun och tackat ja, vilket också skulle kunna betyda att det är elever som 
tycker att religion är ett intressant ämne. Detta är aspekter man bör vara medveten om 
när man tar del av studien, då det kan minska dess validitet.    

5.1.1.	  Teoretisk	  reflektion	  
I studien används fler än en teori, där Bourdieus kulturella kapital spelar huvudrollen. 
Sekulariseringsteorin används för att få en bakgrundsförståelse till elevers tankar om 
religion, men det är också intressant att se hur elevernas tal om sekularisering skiljer 
sig åt beroende av deras gymnasieprogram. Resultatet jag kom fram till var så vitt jag 
vet enhetligt med Bourdieus teorier. Jag har i min studie ingen vetskap om de 
undersökta elevernas familjeförhållanden, men däremot ser jag att det finns en skillnad 
i hur eleverna på studieförberedande programmen resonerar kring religion och 
religionsundervisning, jämfört med elever på yrkesförberedande program. Donald 
Broady (2002) har i sin studie visat att elever som väljer yrkesförberedande program i 
stor utsträckning kommer från familjer med ett lägre utbildningskapital. Med denna 
studie som stöd går det att anta att ett flertal av de intervjuade eleverna på 
yrkesprogrammen i min studie har föräldrar som också studerat ett yrkesprogram, eller 
har en lägre typ av utbildning och därför också saknar vissa akademiska fördelar som 
eleverna med större kulturellt utbildningskapital får.   

5.1.2.	  Metodisk	  reflektion	  
Den metod jag främst använt mig av har varit innehållsanalys av fokusgrupper. En 
begränsning med undersökningen var att jag inte kunde vara med i processens början 
då jag inte hade möjlighet att samla in material på egen hand. Till viss del har detta 
styrt min undersökning då jag fått anpassa mig efter ett redan befintligt material. 
Däremot anser jag att fokusgrupper är en utmärkt metod för att besvara uppsatsens 
frågeställning. Då eleverna tar hjälp av varandra kan diskussionerna bli mer naturliga 
och mer djupgående, vilket ger ett mer intressant resultat. Framförallt när det handlar 
om en jämförelse mellan olika gymnasieprogram och deras sätt att tala.  

5.1.3.	  Empirisk	  reflektion	  
Kerstin von Brömssen (2012) lyfter i sin undersökning fram resultat kring elevers tal 
om religionsundervisning som ordagrant stämmer överens med resultatet i denna 
undersökning; eleverna beskriver undervisningen som intressant, viktig och 
allmänbildande. Eleverna i von Brömssens (2012) studie gör också en skillnad på de 
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transcendenta och etik och moral i undervisningen vilket eleverna i denna studie också 
gör. Det finns inte heller någon skillnad mellan programtyper vad gäller detta, utan det 
är snarare hur de beskriver de olika fenomenen. Som undersökningen visat finns det en 
bristande vokabulär hos elever på yrkesprogrammen så till vida att de inte behärskar 
terminologi på samma sätt som de studieförberedande eleverna. 
 
I Anders Sjöborgs (2013c) artikel Religious Education visar han att föräldrarnas 
utbildningsbakgrund och elevernas studieinriktning tillsammans med kön och 
religiositet är av stor betydelse för inställningen till religionsundervisningen. Denna 
studie bekräftar betydelsen av elevers studieinriktning, vilket jag tolkade som 
klassbakgrund. Min analys visade dessutom att klassbakgrunden gör att elevernas sätt 
att tala om religion och religionsundervisning skiljer sig åt. Alla är intresserade och 
anser att det är ett viktigt skolämne, men hur eleverna uttrycker detta skiljer sig åt i de 
studieförberedande klasserna jämfört med de yrkesförberedande klasserna. Att 
eleverna på yrkeslinjerna saknar ett visst akademiskt språk, är i enlighet med 
Bourdieus teori på grund av deras bristande kulturella kapital. I Sjöborgs (2013a) andra 
studie Aiming for the stars? ser han klassrummet som sekulariserat vilket stämmer väl 
överens med hur eleverna pratar om religionsundervisningen. Dels tycker de att den får 
för lite tid på schemat och dels pratar eleverna om religionens minskade eller 
förändrade roll i samhället. Religion, framförallt de asiatiska religionerna, beskriver 
eleverna i intervjumaterialet som någonting exotiskt, till stor del för att dessa religioner 
får så lite tid i undervisningen. Det finns en andrafiering i deras sätt att tala om 
religiositet rent allmänt. Denna syns framförallt hos yrkeseleverna som hela tiden 
relaterar till det kristna som någonting som vi var förr.      
 
Carina Hjelmér lyfter i sin studie fram ett intressant resultat som visar att de på det 
studieförberedande programmet har ett tydligt mål med utbildningen, medan 
yrkesprogrammets mål är mer diffust då de på något vis hamnar mellan att vara 
yrkesförberedande och studieförberedande. I denna studie har jag inte haft förmånen 
att själv studera eleverna och deras undervisning på samma sätt som Hjelmér gjort men 
det går ändå att dra slutsatser ifrån mina resultat som går att likna vid hennes. Hjelmér 
nämner att studieeleverna inte bara skolas i ämneskunskaper utan också en inställning 
till studier överlag, och att förhållningssättet till studierna i sin helhet är vetenskapligt 
(Hjelmér 2012, sid 173). I denna studie kan vi se att eleverna på de studieförberedande 
linjerna faktiskt har mer än ämneskunskaper och att de utvecklat en förmåga att 
uttrycka mer abstrakta tankar kring det komplicerade ämnet religion, vilket enligt 
teorin om det kulturella kapitalet beror på ett arv från föräldrarna. Med detta mer 
utvecklade språk är det också lättare att tillgodogöra sig studierna, vilket blir en 
akademisk fördel för elever med ett starkt kulturellt kapital. De lyckas också applicera 
deras kunskap på verkliga händelser på ett helt annat sätt än yrkeseleverna, vilket de 
visar genom att vid flertalet tillfällen ta upp exempel på händelser som går att relatera 
till vad de pratar om.   
 

5.1.4.	  Didaktisk	  reflektion	  
Av elevernas tal om religionsämnet i skolan går att dra slutsatsen att det är ett viktigt 
ämne för förståelse för varandra i det mångkulturella samhälle som Sverige är. För att 
undvika konflikter och för att skapa en djupare förståelse krävs mer tid för ämnet i 
läroplanen. Som religionslärare bör man också bära med sig det faktum att många 
elever påpekar att kristendomen får alldeles för stor plats och i stället göra en jämnare 
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fördelning av innehållet i undervisningen. Hur läraren prioriterar undervisningen sätter 
standarden för vad eleverna anser är viktigt. 

5.1.5.	  Avslutande	  reflektion	  	  
I studien har jag valt att fokusera på andra faktorer än genus och religiös bakgrund, 
vilket skulle ha visat ett mer utförligt resultat. Det har inte heller vart lätt alla gånger att 
inte lägga vikt vid vem som uttrycker vad, mer än på vilket program de läser. Jag har 
inte haft med det då fokus i denna studie varit jämförelsen mellan studieprogram och 
yrkesprogram samt dess samband med klass. Att beakta flera av dessa faktorer 
samtidigt, med hjälp av ett intersektionellt perspektiv vore en intressant fråga för 
vidare studier. 

5.2. Sammanfattning 
Uppsatsen syfte har varit att belysa betydelsen av klass kring elevers sätt att tala om 
religion och främst om hur de talar om religionsundervisningen på gymnasiet. För att 
göra det har fokus legat på att se likheter och skillnader i elevernas sätt att tala om 
religion rent allmänt men också religionsundervisningen i gymnasiet, beroende om de 
läser på ett studieförberedande eller yrkesförberedande program. Materialet som 
använts var transkriberingar från fyra fokusgruppintervjuer med totalt 22 elever. Vad 
som styrt undersökningen har varit de tre forskningsfrågorna 1) Vilka likheter och 
skillnader finns det mellan hur elever på yrkesförberedande respektive 
studieförberedande program i gymnasiet talar om vad religion är? 2) Vilka likheter och 
skillnader finns det mellan hur elever på yrkesförberedande respektive 
studieförberedande program i gymnasiet talar om religionens roll i det svenska 
samhället? Och slutligen 3) Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur elever på 
yrkesförberedande respektive studieförberedande program i gymnasiet talar om 
inställning till religionsundervisning i skolan?  
 
Studien har utgått från två olika teorier varpå sekulariseringsteorin enligt Peter L. 
Berger legat till grund för bakgrunden till varför eleverna talar som de gör om 
religionen, dess roll i samhället och i klassrummet. För att analysera betydelsen av klass 
i elevernas tal om valt ämne har Pierre Bourdieus teori om kulturella kapital varit till 
hjälp. Han menar att man ärver bland annat språk, sätt att föra sig och intresse för 
studier av sina föräldrar. Dessa tankar har sedan Donald Broady gjort undersökningar 
på som visat att elever från hem med ett starkt kulturellt kapital i större utsträckning 
söker sig till studieförberedande program.  

 
Då materialet redan förelåg och utgick från metoden fokusgrupper valde jag att fortsätta 
arbeta med vald metod och gjorde en tematisk indelning på materialet som i huvudsak 
tog upp vad eleverna pratade om gällande uppsatsens frågeställningar. I analysen var 
det mest intressant att titta på de teman som gått att identifiera hos både studie- och 
yrkeseleverna. Detta för att kunna jämföra talet kring dessa teman, då jag även hämtat 
inspiration från metoden diskursanalys och således fokuserat på hur de olika 
programmen talar om ämnet. Utifrån teorin om kulturellt kapital har det sedan visat sig 
att det finns en viss skillnad i sätt att tala om religion och religionsundervisningen 
mellan elever från de olika programmen. Likheterna handlar till stor del om vad 
eleverna pratar om och skillnaden ligger i hur de pratar. Eleverna på studieprogrammen 
använder en terminologi som yrkeseleverna tycks sakna, och de har en förmåga att 
uttrycka mer abstrakta tankegångar. 
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Bilaga 

Intervjuguide 
Gymnasieelevers syn på religion och religionskunskap  
Öppningsfrågor: 
Vad heter ni och hur gamla är ni? 
Vilken religionskurs har ni läst eller läser? 
Vad skulle du säga att du har för bakgrund? (rörande etnicitet och religion)  
Vilket land är du född i?  
Hur skulle du beskriva ditt förhållande till religion?  
 
Introduktionsfrågor - religionsämnet i skolan:  
Hur uppfattar ni religionsämnet i skolan? 
Vad har religionsämnet för innehåll? 
Vilka människor möter ni i religionsundervisningen (bakgrund, kön, vilka religioner är 
representerade)?  
Upplever ni att ni kan lära er något om er själva eller ert eget samhälle i 
religionskunskapen eller handlar det mer om andra människor eller andra samhällen? 
Upplever ni att ni genom religionskunskapsämnet fått ökad eller minskad förståelse för 
andra religioner eller andra sätt att se på omvärlden?  
Har religionsämnet gett dig några nya tankegångar runt religion och livsfrågor?  
 
Nyckelfrågor: 
Hur ser ni på religion? 
Vad är religion? 
Var ser ni religion någonstans (hemma i Sverige, utomlands)? 
Skapar religion konflikt eller samförstånd mellan människor?  
Vad är skillnaden mellan en person som är religiös och någon som inte är det? 
Varför är man religiös, skulle ni säga? 
Hur ser ni på förhållandet mellan det moderna samhället och religion? (går det att 
kombinera ett modernt samhälle och ett religiöst samhälle, vad är ett modernt 
samhälle) 
Hur ser ni på förhållandet mellan vetenskap och religion? (strider dessa mot varandra 
eller är det två helt olika saker?) 
 
 
Slutligen - religionskunskapsämnets relevans: 
Är religionskunskapsämnet viktigt?  
För vem?  
Varför?  
 
Avrundning: 
Är det något som vi har missat? Något ni vill lägga till i diskussionen?  
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