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A bstract
This study focuses on the encounter between students who postition themselves within a
religious tradition and the Swedish school system´s mandatory, integrative and nonconfessional subject Religious Education.
The aim of the study is to show how students who position themselves within a religious
tradition speak about the school's religious education. The interest is directed towards
three themes. Firstly, the encounter between teaching content and the students
experiences of their own religious tradition and faith. A second theme deals with the issue
of being representatives of their own tradition in the classroom. A third theme addresses
how the students describe the framework and conditions for religious education. The
empirical material consists of twenty-one group- and individual interviews with students
ages 16-19 from Muslim, Jewish, Christian and Buddhist traditions. Social constructionist
theory provides the basis and critical discourse analysis is used as theoretical and analytical
approach.
The results show that all the students in the study find it difficult to recognise and relate
to their own tradition in the framework of religious education. According to the students,
religious traditions are presented in a shallow, stereotypical and fact-oriented manner with
a focus on history, strict rules and obedience. Another finding is summarised in the
discourse "religious positioning as an independent choice". These articulations are
understood as a resistance discourse. It seems necessary for the students to challenge what
they perceive as dominant discourses of religion and religious life, as expressed in the
religious education classroom, in school and in society. For some students, representing
their own tradition in the classroom, is discribed as a selfimposed position allowing them
to defend and give a more nuanced picture of their own tradition. Most students,
however, describe the position of being a faith representative in the classroom as assigned
and undesirable.
Within the discourse "the neutral religious education", teaching is described as tightly
regulated by the requirements of neutrality, objectivity and fairness. In the light of
students' talk about other school subjects (NO and Philosophy), it is possible to
understand ”the neutral religious education” as part of a wider secular, possibly secularist
discourse, where the school fosters critical thinking and imposes a strict scientific
worldview, where religion and religious beliefs are dismissed, ridiculed and denied.
Although the students criticise the teaching, they value the subject´s potential of
contributing to tolerance and mutual understanding.
Implications of the findings are discussed in relation to the teachers didactical choices, the
classroom practice and the aims of Religious Education.
Keywords: religious education, students, religious positioning, identity, non-confessional,
neutrality, representation, critical discourse analysis, secular
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Förord
Nu står jag på bergets topp, äntligen framme, äntligen uppe. Solen håller på att
gå upp denna tidiga försommarmorgon och utsikten är strålande. Jag är trött
men mycket nöjd och glad… MÅLBILD. De här raderna skrev jag ner för
många månader sedan, mest på skoj, för att fylla ut det halvfärdiga manuset inför forskarskolans seminarium i byn Cruz de Tejeda på Gran Canaria, 1 580
meter över havet. Det tog längre tid än väntat men nu är jag här.
Jag har inte vandrat ensam. Det finns många som följt mig på vägen och gjort
det här projektet möjligt. Först vill jag tacka de unga människor som medverkar
i studien. Tack för att ni ville vara med och för att ni så generöst delade med er
av era erfarenheter, tankar och funderingar - utan er hade det inte varit möjligt.
Några som varit med från början till slut och som jag har all anledning att rikta
mitt varmaste tack till är mina två handledare, Christina Osbeck och Kerstin
von Brömssen. Tack för alla kloka och skarpa kommentarer, för ert kunnande
och engagemang. Tack för att ni har tagit er tid, för er uppmuntran och
omsorg. Ni är helt enkelt fantastiska.
Jag vill också tacka samtliga lärare som undervisat på Forskarskolan CSD-FL,
vid Karlstad universitet: Bengt Schüllerqvist, Gabriel Bladh, Anders Broman
Martin Kristiansson, Hans Lödén, Ingrid Mossberg-Schüllerqvist, Johan
Samuelsson och Martin Stolare. Ett speciellt tack till Kerstin von Brömssen,
Christina Osbeck och Sidsel Lied som lett vårt arbete i religionsdidaktikgruppen. Tack för ett mycket givande upplägg och ett tillåtande och
gott arbetsklimat. Jag vill också rikta ett tack till alla er som jag fick nöjet att läsa
forskarutbildningen tillsammans med. Det var härligt att ingå i ett stort gäng
forskare/lärare. Särskilt viktig har gemenskapen i religionsdidaktikgruppen varit
där Thérèse Halvarson Britton, Helena Anderberg, Anders Karlsson, Marie
Lindskog, Jonas Wåhlberg och David Carlsson har ingått.
I gruppen medresenärer är det en som har betytt något alldeles särskilt. Tack
Thérèse Halvarson Britton för att du hela tiden funnits med. Tack för alla
samtal och alla kloka kommentarer som fått mig att komma vidare. Tack för
skrivarhelger, springturer, korrekturläsning och allt stöd och uppmuntran!
Jag vill också tacka Signild Risenfors för din noggranna läsning av mitt manus
och för dina konstruktiva synpunkter.
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Många fler förtjänar tack däribland Margaretha och Göran, Malin, Patrik och
Astrid och pappa som generöst bistått med mat och husrum åt en
hemvändande värmlänning. Tack till mina vänner och min övriga släkt. Ni har
stöttat, lyssnat och visat förståelse för att jag ibland fått välja bort ert umgänge.
Några av er har också korrekturläst, tusen tack för det! Tack också till
Styrsöskolan som bistod min ansökan och som delvis finansierade mina
forskarstudier.
Min familj – det är med stor tacksamhet och kärlek jag tänker på er. Ni har
verkligen följt den här processen på nära håll. Utan ert oändliga tålamod,
omsorg och uppmuntran hade jag inte kommit långt. Göran, Linnéa, Emil,
Jonathan plus era kära och så Selma förstås.
Och mamma hade nog varit stolt.
Styrsö första oktober 2016
Carina Holmqvist Lidh
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DEL 1
UTGÅNGSPUNKTER OCH
KONTEXTUALISERING
KAPITEL 1
UTGÅNGSPUNKTER
Salma: Man skulle ändå vilja liksom bevisa för sina klasskamrater vad det
egentligen är och allt bra inom religionen liksom. Men det känns som vi bara
har gått igenom helheten, ja men det finns en Gud, vi ber fem gånger om
dagen, vi gör det och det och det …(I.G. s. 3)

Den här religionsdidaktiska studien handlar om hur elever som positionerar sig
inom en religiös tradition talar om skolans religionskunskapsundervisning. Det
är deras beskrivningar, producerade genom gruppintervjuer och individuella
uppföljande intervjuer som utgör studiens empiriska material. I utdraget ovan
möter vi Salma som positionerar sig inom muslimsk tradition. Hon uttrycker en
önskan om att religionskunskapsundervisningen ska belysa andra sidor av islam
än den hittills har gjort. Mötet mellan undervisningsinnehåll och elevernas erfarenheter av
sin egen religiösa tradition och tro utgör det första av studiens tre centrala teman. Här
uppmärksammas särskilt de presentationer av respektive religiös tradition som
eleverna säger sig möta i klassrummet. Finns det möjligheter att känna igen sin
egen tradition i undervisningen?
Det är först under senare tid som forskare börjat intressera sig för de
erfarenheter som elever som själva positionerar sig som judar, kristna,
buddhister eller muslimer har av skolans religionskunskapsundervisning. De
studier som har genomförts i England och Norge1 visar att elever med religiös
positionering många gånger finner religionskunskapsundervisningen
problematisk (Moulin 2011, 2015a, 2016; Nicolaisen, 2013). De vittnar om
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

England och Norge har i likhet med Sverige en obligatorisk och icke-konfessionell
religionskunskapsundervisning i den offentligt finansierade skolan.
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svårigheter att relatera till sin egen tradition i klassrummet. De ser hur de
stereotypa framställningarna dominerar och hur det i sin tur riskerar att försvåra
en förståelse för den religiösa traditionen i fråga men också för dem själva. Det
finns exempel på hur elever med religiös positionering känner sig obekväma
och ibland direkt utsatta i samband med religionskunskapsundervisningen.
Hur hanterar elever med religiös positionering det som sker i
religionsklassrummet? Låt oss återvända till Salma från det inledande
textutdraget. Salma beskriver sig själv som en aktiv och frivillig representant för
sin religiösa tradition i klassrummet. Hon säger att hon gärna berättar om islam
och delar med sig av sina erfarenheter av att leva som troende muslim. Flera
gånger under intervjuerna beskriver hon situationer i klassrummet då hon känt
det nödvändigt att förvara sin religiösa tradition. Inom det religionsdidaktiska
fältet finns didaktiska ansatser som lyfter fram vikten av att elever delar sina
erfarenheter i religionskunskapsklassrummet.2 Likaså förespråkas, med
hänvisning till nationella utvärderingar, en undervisning där man utgår från
elevernas egna erfarenheter och där man också menar att elever med en religiös
positionering kan fungera som en särskild resurs i undervisningen (Jönsson &
Liljefors Persson, 2006; Skolinspektionen, 2012). I den här studien undersöks som
det andra centrala temat, hur eleverna talar om sina erfarenheter av att vara eller att
förväntas vara representant för sin egen tradition i undervisningen.
Ett tredje tema handlar om hur eleverna beskriver ramar och förutsättningar för
religionskunskapsundervisningen. Sverige har sedan mer än fyrtio år en ickekonfessionell religionskunskapsundervisning.3 All undervisning i den svenska
skolan ska vila på vetenskaplig grund samt vara allsidig och saklig. Eleverna ska
inte bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen
(Skolverket, 2011c, s. 8). Det är dessa institutionella ramar och riktlinjer som
skolans aktörer på ett eller annat sätt har att förhålla sig till, acceptera eller
eventuellt protestera emot. Kanske är det just i ämnet religionskunskap som
nyckelord såsom allsidig och saklig samt ett vetenskapligt förhållningssätt blir
föremål för den intensivaste förhandlingen? Studien har inte som syfte att
undersöka huruvida läroplanens målformuleringar realiseras i undervisningen,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Under samlingsnamnet dialogiska ansatser (Dialogical approaches), ryms modeller som specifikt
fokuserar på dialogen mellan elever i klassrummet. Även Erricker, C. och Erricker, J. ´s spirituella
postmoderna ansats och den kanske mest kända s.k. tolkande ansatsen, utarbetad vid Warwick
University i England, ser vikten av att utgå från elevernas egen erfarenhet och uppmuntrar till dialog
mellan elever (Jackson, 2004, kap. 6-7).
3	
  Konfessionell betyder enligt NE bekännelsetrogen eller som avser religiös bekännelse
(Nationalencyklopedin, konfessionell.http://.ne.se, hämtad 2016-02-15)

8

8	
  

men läroplanen och kursplanerna (grundskolan) eller ämnesplanerna
(gymnasiet) för religionskunskap är del av den institutionella inramningen där
undervisningen bedrivs. Det är därför rimligt att anta att de också påverkar vad
som sägs och görs i religionsklassrummet och hur detta i sin tur upplevs av
eleverna. I studien betraktas skolan som en social praktik som i sin tur är en del
av ett större nätverk av praktiker i samhället. Det svenska samhället kan
beskrivas som i hög grad sekulariserat men också som ett samhälle präglat av en
tilltagande pluralitet. Religion har i en mening fått en minskad betydelse för
människor, men i en annan mening kan motsatsen hävdas. I takt med att
religion och religiösa uttryck blivit mer synliga i samhället förefaller också den
religiösa intoleransen växa. Jag analyserar, om än i begränsad omfattning, hur
elevernas tal förhåller sig till diskurser i samhället kring religion, religiös
tillhörighet, individualism och sekularisering.
Studien har en diskursanalytisk inriktning (Fairclough, 1995, 2010, 2015,
Foucault, 1971/1993, 1974/2003; Gee, 1999, 2000) och bedrivs följaktligen
inom en socialkonstruktionistisk ram, vilket har betydelse för hur jag använder,
för studien viktiga, begrepp som religion, subjekt och identitet/er. Elevernas tal
har analyserats med hjälp av diskursanalytiska verktyg. Skolan och religionskunskapsklassrummet ses i analysen som en praktik som är strukturerad genom
institutionella diskurser som i sin tur skapar olika förutsättningar för elever,
lärare och undervisningens utformning. Det har varit angeläget att använda en
teori och analysmetod som riktar uppmärksamheten mot diskursers
begränsande/tvingande karaktär men som också gör det möjligt att se det
utrymme som finns för individer att omförhandla och utmana rådande
diskurser.
Forskningsintresset har sin upprinnelse i egen undervisningserfarenhet och har
sedan vuxit fram i dialog med tidigare genomförd internationell forskning. I
arbetet som religionskunskapslärare på en högstadieskola där ett relativt stort
antal elever är aktiva inom en kristen frikyrka har jag åtskilliga gånger funnit
anledning att fundera över hur elever ur denna grupp upplever innehåll,
arbetssätt och mål i den religionskunskapsundervisning jag har haft ansvar för.
Dan Moulins (2009, 2011, 2015a, 2015b, 2016) brittiska forskning fungerade
sedan som dörröppnare in i forskningsområdet och har även varit en viktig
inspirationskälla i frågor kring inriktning, upplägg och forskningsdesign. Inom
svensk religionsdidaktisk forskning finns ännu ingen studie som har som sitt
huvudsakliga syfte att undersöka religionskunskapsundervisningen utifrån det
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här specifika elevperspektivet. Den här studien kan därför fylla en lucka i det
religionsdidaktiska forskningsfältet.
Min förhoppning är att föreliggande studie kan bidra till att ge lärare, lärarutbildare och läromedelsproducenter kunskap om och en större förståelse för
religionskunskapsundervisningens konsekvenser och då specifikt för de elever
som själva positionerar sig inom religiösa traditioner. Det skulle i sin tur kunna
leda till en ökad medvetenhet om, men också beredskap för att hantera de
didaktiska utmaningar som finns i ett pluralistiskt klassrum. Framför allt är det
två religionsdidaktiska utmaningar som den här studien fokuserar, undersöker
och problematiserar. Det första området handlar om hur undervisningen kan
utformas för att ge religiösa traditioner en framställning som elever med religiös
positionering kan acceptera, relatera till och kanske också lära nytt av. Det
andra området rör frågan om hur lärare på bästa sätt kan möta elever med
religiös positionering i religionskunskapsklassrummet.
Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande intervjustudie är att visa hur elever som positionerar sig
inom en religiös tradition talar om skolans religionskunskapsundervisning.
Följande frågeställningar belyser de tre teman som presenterades inledningsvis
och har även till uppgift att avgränsa syftet.
1. Hur beskriver eleverna att deras egen tradition konstrueras genom
undervisning och klassrumskonversation?
2. Hur beskriver eleverna de positioner de tilldelas, respektive skapar sig, under
skolans religionskunskapslektioner?
3. Hur beskriver eleverna ramar och förutsättningar för religionskunskapsundervisningen?
Studien syftar till att visa hur elever från fyra olika religiösa traditioner talar om
religionskunskapsundervisningen i svensk skola. Genom urvalet skapas
förutsättningar för att fånga elevernas erfarenheter från flera olika skolor och
religionskunskapsklassrum. Att deltagarna kommer från flera olika religiösa
traditioner öppnar också för en möjlighet att upptäcka eventuella diskursiva
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mönster som kan ha samband med positioneringen inom en specifik tradition.
Att jag använder ordet hur ska inte uppfattas som ett utelämnande av innehållet.
Ett hur inkluderar, i detta fall även ett vad (se Risenfors, 2011, s. 24, 63).
I den första frågeställningen används begreppet konstruera, vilket behöver
förklaras. I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (se kapitel 4) betraktas
kunskap som något som konstrueras, det vill säga skapas, upprätthålls och
förhandlas i sociala processer. Världen blir tillgänglig för oss genom språket och
hur vi uppfattar ett fenomen beror på våra sätt att kategorisera. Den andra
frågeställningen avser att fånga hur eleverna talar om egna positioner i
religionskunskapsundervisningen. Hur talar eleverna om erbjudanden,
förväntningar och krav och hur resonerar de kring möjligheter att själva välja
position? Den sista frågeställningen riktar uppmärksamheten mot det som
eleverna ger uttryck för styr undervisningens innehåll och utformning.
Jag har varken följt undervisningen i de klassrum som här talas om eller
intervjuat de lärare som omnämns. Intresset har istället riktats mot elevernas tal
om den undervisning de tagit del av. Deras tal rymmer också reflektioner kring
den undervisning de ännu inte haft, men som de uttrycker en önskan om ska
förverkligas.
Disposition
Texten som helhet är uppdelad i tre större avsnitt. I det första redogör jag för
den kontext där studien kan anses höra hemma. Syftet är att läsaren ska få ett
nödvändigt sammanhang, eller karta över terrängen, så som jag har valt att
avgränsa den. Här ryms en översiktlig beskrivning av några, för studien, centrala
samhällsprocesser. Därefter uppmärksammas religionskunskapsämnet samt de
institutionella villkor som kan ha betydelse för utformningen av
undervisningen. Sist presenteras den empiriska forskning som jag bedömer ha
relevans i förhållande till syfte och frågeställningar. I andra avsnittet
introduceras studiens teoretiska ramverk, metod och analysredskap. Jag redogör
också för arbetsprocessen samt diskuterar mina etiska överväganden och den
egna forskarrollen. I det tredje och avslutande avsnittet presenteras och
diskuteras resultaten. Resultatkapitlen är fyra till antalet och struktureras utifrån
forskningsfrågorna, kapitel 6 relateras till den första frågan, kapitel 7 och 8 till
den andra och kapitel 9 till den tredje.
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KAPITEL 2
SAMHÄLLE, SKOLA, OCH
RELIGIONSKUNSKAPSÄMNET
I det här kapitlet kommer jag att placera in studien i dess samhälleliga och
utbildningsmässiga kontext. Ramverkets betydelse lyftes redan i inledningen. De
intervjuade eleverna ingår i lokala och nationella, kulturella och sociala
sammanhang och de påverkas av diskurser som uttrycks i media och samhällsdebatt. I enlighet med studiens diskursanalytiska inriktning relateras de
diskurser som framträder i elevernas tal till diskurser i andra arenor av samhället
samt till de institutionella ramar som villkorar verksamheten. Kapitlet inleds
med en översiktlig beskrivning av det svenska samhället där studien är
genomförd, med fokus på två parallellt pågående processer, sekularisering och
en tilltagande pluralitet samt några konsekvenser av samhällsutvecklingen med
relation till studiens inriktning. Därefter riktas blicken mot skolans
institutionella inramning, för att sedan koncentreras kring studiens nav,
religionskunskapsämnet. Ämnet beskrivs både i ett historiskt och i ett
internationellt perspektiv. Slutligen redogörs för några diskussionslinjer i den
debatt som förs kring en offentligt finansierad religionsutbildning.
Samhällskontexten - sekularisering, ökad pluralitet och religiös förändring
Sverige kan i en mening beskrivas som ett av världens mest sekulariserade
länder, om inte det mest sekulariserade.4 Religion förefaller spela en allt mindre
roll i samhället och i människors liv. Samtidigt kan konstateras att Sveriges
socio-religiösa landskap har förändrats markant under senare tid (Andersson &
Sander, 2015; Lövheim & Nordin, 2015; Weibull, 2012). Beskrivningar av
Sverige som ett relativt homogent religiöst samhälle får betecknas som
historiska och i många fall också förenklade (se von Brömssen, 2003, s. 297).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4 Sekulariseringbegreppet är ett omtvistat och komplicerat begrepp med flera olika betydelser. Ibland

syftar begreppet på en tes/teori och i andra sammanhang användas det som ett deskriptivt begrepp.
Sekularisering kan i den senare betydelsen förstås som en beskrivning av en samhällsprocess där
religionens institutioner, religiöst tänkande och praktik förlorar sin betydelse för samhället som socialt
system. En definition som ofta används av sekularisering är ”att religion betyder allt mindre för allt
fler människor och inom allt fler samhällsområden” Sekularisering kan också betyda att den
personliga tron minskar (Hagevi, 2002, s. 43, von Brömssen, 2003, s. 44-49).
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Sekularisering och religiös förändring
Forskningsprojektet World Value Survey har visat att svenskar i högre
utsträckning än alla andra deltagande länders befolkningar omfamnar rationella,
sekulära värderingar, det vill säga uttrycker mycket låg grad av religiositet. Detta
i sin tur korrelerar med en hög andel emancipatoriska värderingar, d.v.s. mått på
individuell frihet och självförverkligande (Inglehart & Welzel, 2010). Det finns
enligt samma undersökning en stark tilltro till vetenskap och teknologi hos
svenskarna. De flesta svenskar menar att vetenskap och teknologi gör att livet
blir hälsosammare, lättare och mer bekvämt samt innebär fler möjligheter för
kommande generationer. En liten andel (15 %) instämmer i att vi litar för
mycket på vetenskapen och för lite på religiösa övertygelser (Lindberg &
Svensson, 2012).5 Studier visar också att religionskritiken bland svenskar har
tilltagit (Weibull, 2012). Andra siffror pekar i samma riktning. Allt färre besöker
regelbundet gudstjänster och antalet medlemmar i Svenska kyrkan liksom i de
flesta frikyrkor går stadigt nedåt. Endast 13 % av svenskarna beskriver sig själva
som religiösa (Zuckerman, 2009). För gruppen unga är siffrorna än lägre.
Knappt 5 % av unga människor i Sverige anser att religion är en viktig del av
livet (Lövheim & Bromander, 2012, s. 7).
Bilden som tecknats ovan av svenskarnas svala intresse för religion behöver
dock nyanseras. Mycket tyder på att det finns alternativa bilder av och
förklaringsmodeller för vårt samhälles förhållande till religion. Dagens
socioreligiösa landskap kan beskrivas som mångreligiöst. Islam är idag den näst
största religionen efter kristendom i Sverige.6 Muslimer ingår tillsammans med
kristna från olika inriktningar, judar, buddhister, hinduer, sikher, zoroastrier,
bahia-anhängare i en annan och ny beskrivning av det svenska samhället. Därtill
finns en relativt stor andel svenskar som inte bekänner sig till en specifik
tradition, men som karakteriseras av en ”vagare och mer obestämd Gudstro
och har en dörr på glänt mot det transcendenta”7. Närvaron av religion har
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5 Män (24 %) är i högre utsträckning än kvinnor (13) ateister (Lindberg & Svensson, 2012, s. 93)
6	
  Det är enligt lag förbjudet att efterfråga och registrera religiös tillhörighet i Sverige vilket bidrar till

svårigheter att få fram tillförlitliga siffror. En annan faktor som komplicerar är frågan om hur man ska
kategorisera tillhörighet. Ett sätt att hantera detta är att hänvisa till den statistik som finns hos SST –
Nämnden för statligt stöd till trossamfund. År 2014 var sex muslimska riksorganisationer, samlade i
samverkansorganet Islamiska samarbetsrådet, berättigade till statsbidrag via SST. Uppskattade
medlemmar inom organisationerna var 110 000 enligt SSTs beräkningar

(http://www.sst.a.se/statistik/statistik2014.4.1295346115121ad63f315d2a.html, hämtad 2016-03-18)	
  
7

Formuleringen återfinns i von Brömssen (2003) och är i sin tur hämtad från Bråkenhielm, (2001, s.
22) som sammanfattar resultatet från en stor enkätundersökning kring svenskarna och deras
livsåskådningar 1998.
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därmed blivit mer påtaglig vilket kan antas utmana vissa antaganden i den så
kallade sekulariseringsteorin. Enligt sekulariseringsteorin går modernisering och
sekularisering hand i hand. Ju mer moderniserat ett samhälle blir, desto mindre
roll spelar religionen och den religion som finns kvar förpassas till den privata
sfären. Sekulariseringen som en närmast obeveklig process har numera
ifrågasatts. Forskare inom skilda discipliner menar att samhällsutvecklingen
snarare visar en motsatt trend. Religionen har inte, som teorin förutspått,
privatiserats eller bort-rationaliserats med förnuftet hjälp. Idag talas det istället
om religionens nya synlighet och att vi befinner oss i ett postsekulärt tillstånd. Enligt
detta resonemang har religionen aldrig varit försvunnen utan det handlar
snarare om en förändrad självförståelse där en ökad pluralitet ger fler
valmöjligheter. Den religiösa mångfalden blir synlig när majoritetsreligionen
inte längre har samma position som förut i form av en statskyrka (Sigurdson,
2009).8
I talet om religionens nya roll eller nya synlighet kretsar diskussionen ofta kring
gränsdragningsfrågor. Vilken plats ska religionen ha i samhället? Inom vilka
samhällsdomäner ska religionen och religiösa argument/utsagor tillåtas ha
inflytande? Likaså diskuteras de gränser som eventuellt finns inom människan,
gränser mellan det rationella tänkandet och den irrationella tron (Geoffroy,
2004; Habermas, 2006; Sigurdson, 2009; von Brömssen, 2003).

Religiös intolerans
Forskningen visar att det religiösa engagemanget på individnivå blir alltmer
politiserat, exempelvis gäller detta frågor om religiösa ritualer, klädsel och
religiösa symboler (Bäckström, 2014). Ibland övergår debatt och diskussion
kring det som tidigare beskrevs som gränsdragningsfrågor i mer våldsamma
uttryck. Intolerans och främlingsfientliga handlingar mot trossamfund och dess
medlemmar är enligt flera rapporter vanligt förekommande i Sverige (Nämnden
för statligt stöd till trossamfund, [SST] 2014)9

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

För en analys av olika användningar av begreppet postsekulär, se Carlsson och Thalén (red)
(2015)
9
Drygt 490 med islamofobiska motiv, knappt 270 med antisemitiska motiv, drygt 330 med
kristofobiska motiv och nästan 160 med andra antireligiösa motiv registrerades under 2014, vilket är
de högsta uppmätta talen hittills (https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/hatbrott.html, hämtad
2016-03-10)
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Intervjupersonerna i föreliggande studie är unga människor som själva
positionerar sig som kristna, buddhister, judar och muslimer. Det är därför av
intresse att uppmärksamma hur svenskarnas attityder till olika religioner och
religionsutövare ser ut?
När Forum för levande historia och
Brottsförebyggande rådet år 2009 undersökte svenska skolungdomars attityder
till judar visade det sig att sammanlagt 18,6 procent av de svarande hade en
negativ inställning till judar och hälften av ungdomarna hade en ambivalent
inställning till judar. En liknande undersökning genomfördes 2006. Resultaten
pekar på en svagt tilltagande negativ attityd gentemot judar. På liknande sätt
undersöktes samma år skolungdomars attityder till muslimer. Siffrorna ligger på
liknande nivåer som ovan och visar att 6,8 procent av ungdomarna instämde
konsekvent i de negativa påståendena om muslimer. Hela gruppen negativa till
muslimer uppgick till 18,7 procent (Forum för levande historia, 2011, s. 24-25).
Den negativa diskursen kring islam och muslimer blir enligt en färsk studie
också synlig i medias rapporteringar. När svenska tidningar skriver om
muslimer handlar det i huvudsak om våld, hot, islamofobi och spänningar i
samhället. Muslimer framställs oftast som grupp. Beskrivningar av muslimer
som individer är sällsynta och i de fall de förekommer handlar det om män. I
jämförelse med tidigare studier genomförda under en 20-årsperiod har mycket
litet hänt. De negativa stereotyperna har fortsatt genomslag i medias
rapporteringar (Axner, 2015).
Svenskarnas attityder till kristna samt kristnas upplevda utsatthet är inte lika väl
dokumenterade (Nämnden för statligt stöd till trossamfund, 2014, s. 28). Ett
undantag utgörs av de resultat som publicerats i rapporten Tid för Tolerans
(Forum för levande historia, 2014). Rapporten visar att två procent av de
tillfrågade skoleleverna som beskriver sig som troende kristna har upplevt
kränkningar eller hot som de förknippar med sin religion (ibid. s. 48). I en
annan rapport, beställd av Diskrimineringsombudsmannen om självupplevd
diskriminering (Fridenäs, Christiansson, & Holmberg, 2010) uttrycker några
intervjuade att medlemskap i frikyrkor bemöts med att människor och
däribland också andra kristna blir rädda, misstänksamma och avvaktande. Ett
citat hämtat från en av intervjuerna synliggör hur hen upplever att troende
bemöts: ”Att vara troende är att vara lite dum eller enfaldig och gör personen
till ett tacksamt offer” (Fridenäs, Christiansson och Holmberg 2010, s. 62).
Liknande upplevelser bland informanter med kristen positionering finns
representerade i Thurfjells studie (2015).
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I SST:s kartläggning av religiösa gruppers och individers utsatthet i Sverige 2014
framkommer genom intervjuer att barn och ungdomar inom flera kristna
kyrkor uppges vara utsatta för trakasserier i skolan. Det handlar enligt
rapporten om att lärare ifrågasätter deras tro och tvingar elever att försvara sina
övertygelser inför klassen. Det förekommer att elever väljer att inte avslöja sin
religiösa identitet på grund av rädsla för att bli retad, utsatt och trakasserad av
både lärare och klasskamrater (Nämnden för statligt stöd till trossamfund, 2014,
s. 7-8).
Lämnar vi gruppen unga och ser till ett representativt urval av befolkningen,
genom SOM-institutets undersökning 2011, blir det tydligt att buddhism och
kristendom är de enda religiösa traditioner som fler svenskar har en positiv än
negativ inställning till. Islam intar en särställning då 50 % anger en negativ och
endast 9 % en positiv inställning i den undersökning SOM-institutet
genomförde 2011 (Weibull, 2012, s. 547).
Buddhism är som synes en religiös tradition som svenskar rankar högt. Den
hamnar på andra plats efter kristendom för hela gruppen men på första plats
när personer mellan 19-26 år svarar. Förklaringar till den positiva hållningen
kan enligt Thurfjell (2013, 2015) vara att buddhism har starka konnotationer till
fred, miljömedvetenhet, meditation, introspektion och hälsa. Den kopplas inte i
lika hög grad som andra religiösa traditioner samman med dogmer, politisering,
våld och förtryck. Svenskar upplever i många fall att buddhism tillhör en annan
kategori än de andra religiösa traditionerna. Buddhism betraktas mer som en
livsfilosofi än en religion och uppfattas som kompatibel med rationellt tänkande
(Thurfjell, 2013)10.
Det sekulariserade, västerländska samhället som norm
Som redan har beskrivits är sekulariseringsteorin idag ifrågasatt. En del av
kritiken har riktat in sig på teorins utgångspunkter och de metoder som används
i forskningsstudier (Burén, 2015; Thurfjell, 2015; von Brömssen, 2003, s. 49	
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Thurfjell (2013) följer buddhismens receptionshistoria i Europa och synliggör hur olika bilder av
buddhism har avlöst varandra. Han visar också hur de europeiska kolonisatörernas närvaro och
mötet mellan buddhismtraditionen och den västerländska idéhistorien har påverkat den historiska
utvecklingen av traditionen. Thurfjell menar att den form av buddhism som svenskar möter genom
böcker, media, resor och undervisning är en buddhismform som kan betraktas som en hybrid, en
anpassning av traditionen till ett protestantiskt religionsideal och ett västerländskt sätt att tänka (s.
136-137).
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53). Här vill jag särskilt lyfta fram kritiken som synliggjort sekulariseringsteorins
evolutionistiska tolkningsram. Inom denna eurocentriska, evolutionistiska
diskurs betraktas religion, religiöst tänkande och handlande i grunden som ett
barnsligt och outvecklat fenomen som genom en naturlig process kommer
ersättas av ett rationellt, moget och icke-religiöst tänkande, såväl i ett personligt
som i ett samhälleligt perspektiv. Det västerländska sekulariserade subjektet
framstår i den här tolkningsramen som idealmodell, medan det som definieras
som religiöst tänkande och handlande urskiljs och förpassas utanför Västs
gränser. Antropologen Johannes Fabian (2002) synliggör hur tiden kan fungera
som en skillnadsskapande kategori. Det västerländska samhället uppfattas som
standard/utgångspunkt och andra kulturer placeras in på en tidsskala som löper
från det primitiva till dagens högt utvecklade nivå. Tillvägagångssättet leder till
det Fabian benämner som ”denial of coevalence”, vilket innebär ett
systematiskt förnekande av samtidighet med den man studerar.

Traditionell och modern pluralitet
Om nu sekulariseringstesen/teorin har visat sig innehålla brister, hur ska vi
förstå det svenska samhället och den kontext som studien är placerad i?
Förmodligen kan begreppet pluralitet vara lämpligare att använda än
sekularisering för att beskriva dagens samhälle och de sociala och kulturella
processer som pågår (Jackson, 2004; Skeie, 1998; Østberg, 2000). Skeie (2002;
1998) skiljer mellan två typer av sociokulturell pluralitet; traditionell och modern
pluralitet. Samhällen har alltid präglats av mångfald i den meningen att olika
kulturella grupper, ofta sammansatta utifrån religiös och/eller etnisk tillhörighet
med förankring i ett internt värdesystem, har existerat sida vid sida. Den
kulturella och däribland religiösa pluraliteten är därför inget nytt historiskt
fenomen, menar Skeie utan är en del av den traditionella pluraliteten och
existerar idag som en integrerad del av den moderna pluraliteten.
Skeie kopplar däremot begreppet modern pluralitet till vår tids sammanbrott för
en gemensam referensram, både för individer och för de grupper och
institutioner som individerna relaterar till. Med den moderna pluraliteten
upplöses de traditionella grupperna inifrån, men också de traditionella
värderingarna och sättet att leva bryts upp för att sedan kunna sättas samman
på nya sätt. Detta innebär följaktligen en ny syn på identitet, religion och
religiös tillhörighet. ”I stedet for å se identitet som stabil tilhørighet til gruppe,
fokuserer den moderne pluraliteten på det unike individets selvoppfatning,
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autonomi og autensitet, og dermed på relativitet, oppbrudd og valg” (Skeie,
1998, s. 87). Därmed blir individens religiösa ställningstagande ett val bland
andra val, som behöver vägas, motiveras och försvaras.
Autonomi och reflexivitet
Det framträdande reflexiva draget i det västerländska samhället som Skeie
diskuterar uppmärksammas också av Tomas Ziehe (1991) och Anthony
Giddens (2010)11. Ziehle menar att i takt med upplösningen av de traditionella
normerna behöver människor själva skapa sin identitet. Han använder
begreppet kulturell friställning för att beskriva hur den individuella friheten ökar
samtidigt som det finns en baksida. Vi föds inte längre in i ett givet
sammanhang, utan tvingas själva genom tolkning och aktiva val välja våra liv
och försvara våra val.
Anthony Giddens resonerar på liknande sätt. I och med den tilltagande
globaliseringen håller traditionernas makt över människor på att förändras på
alla nivåer. I och med avtraditionaliseringen försvinner och/eller kommersialiseras
traditioner, men det finns också exempel på att traditioner skapas, omformas
och lever vidare. Vad som har skett är framförallt att vårt sätt att förstå och
förhålla oss till traditioner har förändrats. I en alltmer kosmopolitisk värld där
allt fler människor med olika bakgrund, tro och traditioner möts förväntas vi
kunna förklara och rättfärdiga vårt eget sätt att tänka. Vi får i allt högre grad
använda vår rationella förmåga och vår förmåga att reflektera över vårt eget liv
och de val vi gör. Det kan ge oss ökad frihet och autonomi och vi har möjlighet
att bli kvitt traditionens makt över våra liv. Samtidigt har denna ökade frihet
även hos Giddens en annan mer negativ sida. När traditionen inte längre finns
som en trygghet, en kollektiv manual för att leva våra liv blir vi utelämnade till
oss själva och våra val. På en personlig nivå kan detta leda till en stor otrygghet
som i sin tur kan dövas eller dämpas av nya beroenden (Giddens, 2010, s. 5657).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11	
  Osbeck (2006, s. 378), uppmärksammar problemet med användningen av begreppet ”vår samtid”.
Exempelvis publicerade ungdomsforskaren Tomas Ziehe sin avhandling under mitten av 70-talet.
Det har förflutit fyrtio år sedan dess och att tala om samtid, eller ”vår tid”, kan därför vara
problematiskt. I det här fallet kan man förstå det som att Ziehe var tidig med att se en utveckling som
har förstärkts och som har också har synliggjorts i en rad andra studier. Kanske är det så att
friställningsprocessen idag är en så självklar del av den kultur som vi socialiseras in i att den nästan
blivit osynlig?
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För att summera den här delen som berör samhällskontexten där studien är
genomförd kan det svenska samhället beskrivas som i hög grad sekulariserat
men också som ett samhälle präglat av en tilltagande pluralitet. Religion har i en
mening fått en minskad betydelse för människor, men i en annan mening kan
betydelsen av religion i samhället anses ha ökat. Olika uttryck för religiös
intolerans har behandlats. Jag har även valt att lyfta fram den så kallade
friställningsprocessen som karakteriseras av att traditionernas makt minskat,
vilket gett ett större utrymme för individers egna val samtidigt som kraven höjts
på att själv välja och motivera sina egna val.
Skolkontexten
Föreliggande studie handlar om hur elever som positionerar sig inom en religiös
tradition talar om skolans religionskunskapsundervisning. Under nästa rubrik
kommer religionskunskapsämnet att presenteras närmare men dessförinnan
behöver några aspekter av skolans institutionella inramning uppmärksammas.
Skolan som institution betraktas i föreliggande studie som en social praktik som
med sin specifika struktur påverkar hur diskurser konstrueras och därmed vilka
subjektspositioner som blir möjliga, alternativt omöjliga, att inta (Fairclough,
2010). Av särskilt intresse för den här studien är de skrivningar som reglerar
den icke-konfessionella utbildningen i den svenska grund- och gymnasieskolan.
Icke-konfessionell utbildning
De övergripande bestämmelserna som styr undervisning och lärande i den
svenska skolan finns i skollagen, läroplaner och kursplaner/ämnesplaner. De
fastställs genom riksdagsbeslut och beskrivs ofta som kompromisstexter. Den
här studien är ingen läroplansstudie. Däremot finner jag det angeläget att
uppmärksamma några skrivningar i grundskolans såväl som gymnasieskolans
policytexter som jag bedömer har betydelse i relation till studiens
forskningsinriktning. Den svenska skolan är inte värdeneutral utan har ett
tydligt normativt uppdrag. I skollagens första kapitel 5 § finns följande
formulering som även återfinns i något förändrad form i läroplanerna för
samtliga skolformer:
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet samt solidaritet mellan människor. (SFS 2010:800 § 5)
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Skolans fostrande uppdrag förtydligas och utvecklas under rubriken
Grundläggande värden i läroplanstexterna:
I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och
västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla,
generositet, tolerans och ansvarstagande. (Skolverket, 2011b, s. 5, Skolverket,
2011c, s. 7)

Kritik har riktats mot läroplanstexternas formuleringar. Framförallt väckte
formuleringen som infördes i och med 94-års läroplan debatt, där man gjorde
en koppling mellan etik och kristen tradition. Förmedlingen av en bestämd
värdegrund har även diskuterats och kritiserats utifrån andra aspekter. Bland
annat har konflikten mellan skolans uppdrag att förmedla vissa värden och
uppdraget att utveckla elevers kritiska tänkande uppmärksammats (Wyndhamn,
2013) samt spänningen mellan innehållet i skolans värdegrund och
religionskunskapsämnets mål att bereda elever möjlighet att utveckla en
personlig livshållning12(Osbeck, 2006, s. 18; Risenfors, 2011, s. 21-22).
Enligt Skollagen (2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011c, [Lgr 11]) samt Läroplan, examensmål
och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011( Skolverket 2011b,
[Lgy11]) ska utbildningen i den svenska skolan vara icke-konfessionell. Fristående
skolor tillåts dock ha en konfessionell inriktning, men deltagandet i
konfessionella inslag måste vara frivilligt. Hur man i praktiken ska förstå och
iscensätta skrivningarna om en icke-konfessionell utbildning har vållat
diskussion och stundtals het debatt, vilket dels indikerar att det inte råder
konsensus om begreppets innebörd, dels visar att frågor kring religion och
sekulärt samhälle engagerar och väcker starka känslor även utanför skolans
område. Frågan kring skolavslutningar i kyrkan är ständigt aktuell13. Andra
frågor som diskuteras är huruvida lektionsbesök från religionsföreträdare,
studiebesök på gudstjänster, att pröva meditation, utöva yoga eller måla ikoner
ska anses som konfessionella inslag i undervisningen eller inte (se exempelvis
Religion & livsfrågor, 2008, nr 4; Pedagogiska Magasinet, 2014, nr 4). Föräldrars
krav på att välja eller välja bort undervisning utifrån religiös övertygelse är ett
annat exempel på att innehållet i religionskunskapsämnet engagerar. År 2012
gav Skolverket ut en skrift med juridisk vägledning för skolledare och lärare i
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13

Detta syfte finns inte längre med i ämnesplanen för religionskunskap för gymnasieskolan Gy 2011.
http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/2.6125/skolavslutning-i-kyrkan-1.175509
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frågor som bland annat handlar om hur man ska hantera skolavslutningar i
kyrkan, studiebesök i konfessionella lokaler och elevers möjlighet till befrielse
från undervisningsmoment.14 Här försöker man bidra till klargöranden genom
att peka på skillnaden mellan utbildning och undervisning Utbildning framställs
som ett vidare begrepp än undervisning och avser ”den verksamhet inom vilken
undervisning sker utifrån bestämda mål”. Undervisning definieras som:
”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare
syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av
kunskaper och värden” (SFS 2010:800, 2010, 1 kap. 5 §). Inom till exempel
religionskunskapsundervisningens ram finns det möjligheter att besöka religiösa
lokaler eller bjuda in representanter från samfund och församlingar om dessa
sker som inslag i en saklig och allsidig undervisning och där dessa inslag för- och
efterarbetas av läraren. Skolinspektionen fattade beslut angående studiebesök
(2012-01-25 dnr 41-2009:2150) där de kom fram till att studiebesök får och bör
göras ”under förutsättning att eleverna inte utsätts för påverkan för att tillägna
sig en viss trosuppfattning” (via Skolinspektionen 2012, s 15).
Enligt läroplanstexten ska en allsidig och saklig undervisning fungera som
garant för otillbörlig påverkan. Inget tros- och värdesystem får ha en
privilegierad ställning i skolverksamheten. Föräldrar ska därmed kunna känna
förtroende för skolan och dess verksamhet.
Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan,
förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena
eller andra åskådningen. (Skolverket, 2011c, s. 8)

Kraven på allsidighet och saklighet hänger vidare samman med kravet på att
skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (SFS
2010:800, 2010, 1 kap. 5 §). Kravet på vetenskaplig grund kan hänvisa dels till
innehållet i de ämnen som undervisas, dels till de metoder som används i
undervisningen.
Religionskunskapsämnets förändringsprocess i ett svenskt perspektiv
Fokus i den här studien är elevernas tal om den religionskunskapsundervisning
de själva tagit del av. Elevernas erfarenheter av undervisningen sträcker sig
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Skolinspektionen redovisar på sin hemsida exempel på beslut där man tagit ställning i frågor som
rör skolavslutningar (http://.skolinspektionen.se/sv/Rad-ochvagledning/Stallningstaganden/Skolavslutningar/ hämtat 2014-08-07)
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högst ett tiotal år tillbaka i tiden. Jag väljer trots det att inleda presentationen av
ämnet med en historisk tillbakablick.15 Senare i texten kommer den svenska
modellen för religionskunskap också att jämföras med andra länders. Tanken är
att ett historiskt och ett jämförande perspektiv bidrar till att bättre förstå dagens
institutionella inramning och det religionskunskapsämne som eleverna i studien
möter och resonerar kring.
Debatten kring religionskunskapsämnets roll och funktion i den svenska skolan
har ofta varit intensiv. Ett vanligt sätt att skissera ämnets skolhistoria är att
urskilja tre faser. 16Den första sträcker sig från folkskolans införande fram till
60-talet då kristendomskunskap var ett ämne som skulle fostra svenska barn
och ungdomar i den kristna läran. Det skulle, med hjälp av den brittiska
religionspedagogen Grimmits (1987) begrepp, kunna beskrivas som en
undervisning i 17 kristendom, vilket innebär att eleverna skulle fostras in i den
kristna traditionen. Under 60-talet blossade en intensiv debatt upp.18
Kulturradikala förespråkare ville avskaffa ämnet helt medan kristna företrädare
stod för motsatt uppfattning. Läroplanen för grundskolan 1962, Lgr 62, kan ses
som en kompromiss. Kristendomsämnet blev kvar med vissa blygsamma inslag
av andra religioner, samtidigt som läroplanstexten krävde att undervisningen
skulle vara objektiv. Härmed fick vi en icke-konfessionell religionsundervisning
i Sverige. Ämnet blev ett samhällsorienterande ämne och eleverna skulle
därmed lära om religioner. Lärarrollen förändrades och många lärare upplevde
det problematiskt. Rädslan för att påverka resulterade i att lärare såg med
skepsis på undervisning som kunde skapa inlevelse och entusiasm och många
klasslärare undvek ämnet i sin undervisning (Falkevall, 2010, s. 20-21;
Härenstam, 2000, s. 150).
I och med Lgr 69 bytte ämnet namn till religionskunskap och livsfrågor skrevs
för första gången in som en del av religionsämnets innehåll. Det har tolkats som
ett sätt att komma runt objektivitetskravet i skolans religionsundervisning.
Objektivitetskravet betonades förvisso men kompletterades med begreppen
allsidighet och saklighet. Härenstam (2000) menar att man med Lgr 80 tog
steget fullt ut och formellt öppnade för en religionsundervisning som
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Den historiska tillbakablicken är en mycket kort sammanfattning av bland annat Hartman (2011),
Härenstams (2000) och Falkevalls (2010, s. 14-24) genomgångar.
16
Hartman (2011) beskriver läroplansutvecklingen i form av fem didaktiska vändpunkter där han
länkar samman religionsämnets historia med den demokratiska samhällsutvecklingen.
17
Benämningarna lära i, om och av religioner har problematiserats av bland annat Kittelmann
Flensner (2015) och Teece (2010). De visar bland annat på svårigheter att skilja mellan lära om och
lära av då lärande leder till en förändrad förståelse.
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möjliggjorde att eleverna kunde lära av religionerna och inte bara om dem.
Religionskunskapsämnet kunde därmed bli ett livstolkande ämne (Härenstam,
2000, s. 153.). Även Osbeck (2006) argumenterar för att ämnet kan
karakteriseras som ett ämne som har möjlighet att bidra till elevers livstolkande
och som på så sätt intar en särställning bland grundskolans ämnen.
”Religionskunskap skiljer sig från andra ämnen genom att livsförståelse är ett av
ämnets centrala kunskapsobjekt” (Osbeck, 2006, s. 368). Osbeck menar att de
flesta religionsdidaktiska forskare och lärarutbildare är eniga om att ämnet har
detta specifika uppdrag (2006, s. 122).	
  
Religionsämnets historia bör ses i ljuset av den generella samhällsutvecklingen,
där industrialisering, demokratisering, sekularisering, ökad invandring och
religiös förändring utgör viktiga faktorer som påverkat processen. Förändringen
som skett under 1900-talet kan enligt Olivestam (2006) beskrivas som att ämnet
gått från ett samhällsbevarande och individfostrande ämne till ett
samhällsspeglande och individfrigörande ämne. Från att ha varit skolans
viktigaste ämne, med ett avgränsat innehåll har ämnet i dag förhållandevis lite
tid på schemat samtidigt som innehållet har breddats betydligt (Hartman, 2011,
s. 29). När samhällsutvecklingen får stå som bakgrund till ämnets
förändringsprocess kan det vara lätt att tolka det som skett i en riktning, det vill
säga att det är den politiska, sociala, ekonomiska och religiösa förändringen som
i sin tur har tvingat fram korrigeringar av mål, syfte och innehåll. Här finns
dock de som menar att påverkan också går i motsatt riktning. De menar att
förändringen av religions(kunskaps)ämnet från ett konfessionellt till ett ickekonfessionellt ämne i sig kan betraktas som en viktig historisk och strukturell
förklaring till den långt framskridna sekulariseringsprocessen i Sverige
(Tomasson, 2002; Willaime, 2007).
Religionskunskapsämnets syfte och mål i aktuella läro- och kursplaner
I Lgr 11 motiveras religionskunskapsämnets plats i läroplanen med
formuleringen: ”I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper
om andra religioner och livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig
förståelse mellan människor” (Skolverket, 2011c, s. 186). Under syftesrubriken i
ämnesplanen för religionskunskap i gymnasieskolan beskrivs hur eleverna ”ska
ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och
trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt
att tänka och leva” (Skolverket, 2011b, s. 137).
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I Lgr 11 framgår vidare att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet samt
resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
utifrån etiska begrepp och modeller. Samtidigt finns det andra förmågor som
också ska utvecklas, som att analysera religioner och livsåskådningar, analysera
relationen religion och samhälle samt söka information och värdera källor med
koppling till religioner och andra livsåskådningar (Skolverket, 2011c, s. 186).
Innebörden i den sistnämnda förmågan förtydligas i kommentarmaterialet till
religionskunskapsämnet i grundskolan genom texten: ”Den kritiska
granskningen i religionskunskap kan i förlängningen leda över i ett analytiskt
förhållningsätt till religioners och andra livsåskådningars utsagor och
sanningsanspråk” (Skolverket, 2011a, s. 9). Hur den här formuleringen ska
tolkas är inte helt klart: Är ett analytiskt förhållningssätt till religioner och andra
livsåskådningars utsagor och sanningsanspråk ett mål i sig eller beskrivs det som
en möjlig konsekvens av studierna?
I den nuvarande ämnesplanen för gymnasiet i religionskunskap fokuseras
analytiska förmågor medan förmågor som att reflektera över egna livsfrågor
och sin egen identitet saknas. Det här är en förändring från skrivningar i den
föregående kursplanen och en skillnad gentemot innehållet i grundskolans
kursplan.
Ett gemensamt och framträdande syfte med religionskunskapsämnet i såväl
grundskola som gymnasieskola är således att utveckla en ömsesidig och
respektfull förståelse för olika sätt att leva och tänka. Vid sidan av det här
framskrivna syftet finns andra formulerade mål. Ett av dessa mål handlar om att
utveckla ett analytiskt förhållningssätt till religioner och livsåskådningar.
Religionskunskapsämnet i ett internationellt perspektiv
Sverige har liksom länder som Norge, England, Wales, Schweiz och Sydafrika
en obligatorisk och icke-konfessionell religionskunskapsundervisning. I ett
internationellt perspektiv är det en relativt ovanlig lösning. I exempelvis USA,
Frankrike och Kina har man valt att helt utelämna religionsundervisning från
den offentligt finansierade skolans läroplan. Religionsundervisning anses inte
vara en uppgift för den sekulära staten. I majoriteten av länder har man valt en
konfessionell religionsutbildning i någon form. Den vanligaste lösningen är att
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eleverna undervisas, i den för landet, dominerande religiösa traditionen. I andra
länder erbjuds flera valmöjligheter som t.ex. i Tyskland, Österrike Belgien,
Indonesien och Finland (Cush, 2007, s. 219; Zilliacus & Holm, 2013, s. 284).
För att illustrera hur olika och ibland komplexa modeller som har utformats i
olika länder kan den finska lösningen tas som exempel. Eleverna i den
finländska grundskolan har rätt att välja religionsundervisning eller
etikundervisning. Skolorna är skyldiga att anordna religionsundervisning om det
finns tre eller fler elever inom ett skoldistrikt som tillhör samma religiösa
tradition. Elever som tillhör den dominerande evangeliska Lutherska kyrkan har
däremot inte möjligheter att välja andra alternativ än den Lutherska
inriktningen, något som har kritiserats. Det har också framförts kritik mot
föräldrarnas inflytande över sina barns val, ett inflytande som i vissa fall kan
strida mot barnens rättigheter. Trots att eleverna undervisas i separata grupper
och att undervisningen syftar till att skapa, alternativt stärka, den religiösa
identiteten betecknas undervisningen som icke-konfessionell. Huruvida kraven
på en icke-konfessionell undervisning efterlevs inom alla undervisningsgrupper
är också en fråga för diskussion i Finland (Zilliacus & Holm, 2013, s. 284-285)
I de länder där religionskunskap inte finns som ämne i utbildningssystemet är
det vanligt att aspekter/sidor av religion ingår i andra ämnens undervisning
däribland historia, samhällskunskap, geografi och filosofi (Cush, 2007;
Estivalezes, 2007).
Det märks i dag ett tilltagande internationellt intresse för att diskutera hur en
statligt finansierad religionsundervisning kan utformas (Jackson, 2014). Viktiga
internationella organ som FN, EU, Europakommissionen och Organisation of
Security and Co-operation har tagit initiativ till studier av religion och tro i
offentligt utbildningssystem. Här bör det omfattande forskningsprojektet
Religion in Education: A contribution to Dialogue or a factor of Conflict in
transforming societies of European Countries (REDCo) nämnas. Projektet som
löpte mellan åren 2006 till 2009 syftade till att öka kunskapen om religion i
utbildningssammanhang och på sikt främja dialog och förståelse i en tid av
tilltagande spänningar. Åtta länder deltog i projektet; Tyskland, Spanien, Norge,
Estland, Frankrike, Nederländerna, Ryssland och Norge. Sverige var som synes
inte en av deltagarländerna (REDCo, 2013).
Sverige har sedan mer än fyrtio år en icke-konfessionell och en för alla elever
obligatorisk religionskunskapsundervisning. Modellen har varit förhållandevis
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ovanlig i ett internationellt perspektiv, men det finns idag ett intresse i Europa
att pröva utbildningsformer liknande den svenska. I det här sammanhanget
aktualiseras behovet av mer kunskap om skilda aspekter av den svenska
religionskunskapsundervisningen. Föreliggande studie har med sitt valda fokus
och perspektiv en plats att fylla i ett annars relativt outforskat område.

Argument för och emot en icke-konfessionell religionskunskapsundervisning
I texten som följer vill jag ge en översiktlig bild över hur religionsdidaktiker
men också andra utanför det religionsdidaktiska fältet diskuterar för- och
nackdelar med en icke-konfessionell religionskunskapsundervisning. När
eleverna i den här studien talar om skolans religionskunskapsundervisning lyfter
de fram det som de menar fungerar dåligt, men också aspekter av
undervisningen som de uppskattar. De diskuterar också undervisningens
konsekvenser utifrån olika perspektiv. Det finns därför intresse att undersöka
hur elevernas tal förhåller sig till den diskussion som förs inom det
religionsdidaktiska fältet.
Förespråkare för en icke-konfessionell och obligatorisk religionskunskapsundervisning hänvisar framförallt till den roll religion har i dagens samhälle.
Religionens ökade synlighet och betydelse i världspolitiken och i människors
vardagsliv, genom ökad migration och nya kommunikationsvägar, kräver också
god kunskap och förståelse hos medborgarna. Om vi ska kunna leva
tillsammans i ett allt mer pluralistiskt samhälle är tolerans för olikheter
nödvändigt. En obligatorisk och icke-konfessionell religionsundervisning ses då
som ett viktigt instrument (Cush, 2007; Jackson, 2004, 2014). Liknande
argument lyfts fram i de policydokument som REDCo-projektet utmynnade i,
liksom i Toledo guiding principles,19 som är ett verktyg, framtaget av OSCE
(The Organisation for Security and Co-operation in Europe), för att diskutera
och planera för religionens plats i utbildningssystemet. En annan
argumentationslinje berör ämnets potential att på olika sätt bidra till elevers
egen livsförståelse/livstolkning20 och identitetsutveckling. Genom undervisningen får elever hjälp att synliggöra sina egna värderingar samt får
kännedom om konkurrerande värderingar och livsstilar och får på så sätt
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19

Organization for Security and Cooperation in Europe. Office for Democratic Institutions and Human
Rights (2007).
20
Osbeck (2006) definierar livsförståelse som en förståelse av hur livet fungerar, en förståelse av
vad som ger livet värde och mening.
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möjlighet att utveckla en egen livshållning (Franck & Löfstedt, 2015; Grimmitt,
1987, 2000; Gunnarsson, Grönlien Zetterqvist, & Hartman, 2009).
Kritiken och ifrågasättandet av en obligatorisk och icke-konfessionell
religionskunskapsundervisning kommer från en rad håll och har såväl sekulära
som religiösa utgångspunkter och motiv. Inom den första kategorin återfinns
argument som går stick i stäv med resonemanget ovan, angående religionens
roll i dagens samhälle. Här ifrågasätts religionsämnets plats i den obligatoriska
läroplanen mot bakgrund av att vi idag lever i ett sekulariserat samhälle där
majoriteten av medborgarna inte har en religiös tillhörighet. Organiserad
religion sägs spela en liten eller ingen roll alls i de flesta människors liv, vilket
borde
få
konsekvenser
för
hur
utbildningsväsendet
ser
på
religionskunskapsundervisning. Att ägna undervisningstid åt att nå en ökad
kunskap, förståelse och respekt för minoritetsgruppers grundvärderingar är i det
här perspektivet inte självklart i ett demokratiskt och sekulariserat samhälle
(White, 2004). Ett liknande resonemang återfinns hos Hargreaves, (presenterat i
Jackson, 2004, s. 131-133). Hargreaves förespråkar en utbyggnad av religiösa
skolor inom det statliga systemet. Det är bättre att religiösa skolor erbjuder en
undervisning för den lilla grupp som så önskar. I en plural
religionskunskapsundervisning kan de skilda religionernas sanningsspråk
trivialiseras, menar Hargreaves, vilket är en farhåga som uppmärksammas också
från religiöst håll (Thompson, 2004; Wright, 2007). Religioner kan bäst förstås
genom att eleverna får ta del av ett inifrånperspektiv.
Ett annat motargument utifrån en sekulär utgångspunkt ifrågasätter kopplingen
mellan religion och moral i undervisningen som man menar finns i
läroplanstexter.21 Det underliggande antagandet att religionskunskapsundervisningen ska bidra till elevers etiska lärande behöver skärskådas, enligt
White (2004). Etik och moral kan härledas ur och försvaras utifrån andra
samhälleliga och filosofiska föreställningar och principer än de religiösa. Dagens
religionskunskapsundervisning riskerar snarare att skapa förvirring än klarhet på
det här området, menar White (2004, s. 158).
En till synes vanligt förekommande kritik mot den obligatoriska och ickekonfessionella undervisningen siktar in sig på de antaganden eller
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White hänvisar till brittiska läroplanstexter. I de svenska läroplanerna och kursplanerna är inte
kopplingen mellan moral och religion explicit. Religionskunskapsämnet är det ämne som har det
övergripande ansvaret att för etik- och moralundervisningen, vilket i sig kan väcka frågor kring hur
relationen moral och religion kan förstås och iscensättas i undervisningen.
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grundvärderingar som denna vilar på. En icke-konfessionell undervisning ska
vara allsidig och saklig och vårdnadshavare ska kunna sända sina barn till skolan
i trygg förvissning om att de inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena
eller andra åskådningen (Skolverket 2011c, s. 8). Det som förefaller väcka den
starkaste kritiken såväl från sekulärt som religiöst håll är själva antagandet om
att det är möjligt att bedriva en allsidig, neutral och värderingsfri undervisning.
Undervisning handlar om påverkan i någon form och är därför alltid i någon
mening konfessionell (Copley, 2008; Dahlin, 2008; Runebou, 2013; Thompson,
2004).	
  
Inom den brittiska religionsdidaktiska debatten finner vi forskare som går så
långt att de menar att dagens plurala, icke-konfessionella undervisning är en
form av konfessionell sekulär indoktrinering (Copley, 2008; Thompson, 2004;
Watson, 2012).
We are culturally programmed to be wary of religious indoctrination in the
West, but the question of secular indoctrination has largely escaped attention.
It seems that our children need to be protected from religion, but not from
secularism. (Copley, 2008)

Indoktrinering kan enligt Copley ske på olika sätt. Ett sådant är propaganda,
vilket sker när exempelvis en regim som Nordkorea eller Nazityskland med
intention planerar och genomför handlingar i syfte att påverka. En annan form
är exkludering eller utelämnande av vissa frågor, teman, ämnen eller
ämnesinnehåll. Ytterligare en variant är	
   positionering,	
   vilket i	
  
utbildningssammanhang kan handla om vilken plats ett ämne får både	
  
tidsmässigt och rumsligt. Positionering kan också avse vilka perspektiv som
lyfts fram och vilka som hamnar i periferin. Exempelvis kan religiös tro
framställas som något som människor i en avlägsen historisk tid ägnade sig åt.
En fjärde form av indoktrinering sker genom sublima sätt att uttrycka sig för att
påverka tanken i en bestämd riktning. Det kan exempelvis handla om vilken typ
av frågor som ställs i undervisningen. Frågor med (natur)vetenskaplig inriktning
försvårar möjligheter att inkludera en transcendent/andlig/religiös dimension
(Copley, 2008, s. 25-26; Dahlin, 2008).
Enligt Copley behöver indoktrinering inom religionskunskapsundervisningens
ram inte handla om en medveten indoktrinering, utan snarare om en
försummelse att presentera alternativ, s.k. null curriculum. Utbildningen ska hjälpa
elever att synliggöra sina egna värderingar och få kännedom om konkurrerande
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värderingar och livsstilar. Om detta ska vara möjligt måste olika inriktningar ges
samma förutsättningar, vilket befarar Copley inte är fallet idag. Att i
undervisning utgå från att Gud finns är indoktrinering, men att utgå från att
Gud inte finns är också indoktrinering, menar Copley och han förespråkar en
utbildning som undervisar om ”Guds möjlighet” och hävdar att det först då
finns en verklig valmöjlighet för eleverna (Copley, 2008, s. 31).
I svenskt sammanhang ställer Runebou (2013) frågan om det i själva verket är
en ny form av konfessionell sekulär religionskunskapsundervisning som avlöst
den tidigare explicit konfessionella i svensk skola. Han understryker, som i
resonemangen ovan, att det inte finns någon neutral position utifrån vilken vi
kan studera livsåskådningar. En livsåskådning måste alltid studeras utifrån en
annan livsåskådning. Problemet uppstår, menar Runebou när man hävdar att
utgångspunkten är neutral (se också Kittelmann Flensner, 2015). Ett exempel
hämtar Runebou från syftestexten för religionskunskap i grundskolans läroplan
där religioner framställs som kulturella fenomen, uppkomna ur människors
funderingar. Här utesluts, enligt Runebous analys, en syn på religion såsom
skapad av ett gudomligt ingripande i världen. Detta kallar Runebou ”en
sekulärhumanistisk vinkling” (Runebou, 2013, s. 39). Ett annat exempel är
tendensen att placera livshållningsfrågor i facket smakfrågor som avgörs av den
enskilda individen. Det här perspektivet är i sig en livshållning. Genom att
blunda för att det finns en utgångspunkt kan vi hålla fast vid idén om att ämnet
är neutralt. Neutraliteten blir, som Runebou uttrycker det, istället en ”påbjuden
livshållning” (2013, s. 42). Synsättet utmanas dock av de nya
samhällsförändringarna där samhället har blivit alltmer pluralistiskt.
Även Dahlin (1989) uppmärksammar risken att en neutral undervisning kan
främja synen på religiös tro som en åsikt eller ett försanthållande bland andra,
vilka i enlighet med våra demokratiska värderingar ska behandlas lika (s. 161).
Det som då inte synliggörs är att traditionen för de troende istället fungerar
som bakgrund mot vilken åsikter formuleras. ”En världsbild, en livsform, ett
tolkningsmönster för tillvaron som helhet är inte en ”åsikt”, enligt Dahlin (s.
161).	
  
	
  

En annan invändning mot en plural och icke-konfessionell
religionskunskapsundervisning framförs av Cöster (2012). Han lyfter frågan om
en, av religionsfrihet och tolerans präglad, religionskunskapsundervisning
oavsiktligt kan förstärka uppfattningen att religioner är något som förknippas
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med ”de andra”, vilket i sin tur kan bidra till en alltmer utbredd religionsfobi
(Cöster, 2012, s. 252). Det är dock inte religion som fenomen utan
främlingsrädsla som ligger till grund för vad Cöster benämner som den nya
religionsfobin. Han menar att religionskunskapsundervisningen riskerar att
förstärka intrycket att religion är något som handlar om ”de andra”, de
engagerade, de som hotar religionsfriheten och toleransen. I religionskunskapsundervisningen tränas eleverna, enligt Cöster i konfessionsneutralitet
eller likgiltighet, det vill säga att inte bli religiöst engagerade, att inte bli som ”de
andra” (s. 255).
Slutligen vill jag uppmärksamma frågan om religioners sanningsanspråk, en
redan snuddats vid tidigare. Hur ska en icke-konfessionell religionskunskapsundervisning hantera religioners sanningsanspråk i ett alltmer pluralistiskt
samhälle? Ska undervisningen ge utrymme för kritisk reflektion? Vilka
ontologiska och epistemologiska utgångspunkter ska en sådan reflektion vila
på? Vilka metoder ska användas och vilka konsekvenser kan en sådan
undervisning få? Finns det en risk att elever med religiös positionering
ifrågasätter sin egen tro? Frågor kring hur religioners sanningsanspråk ska
hanteras förefaller ha fått en alltmer framträdande plats i debatten under senare
tid (Barnes & Wright, 2006; Bergdahl, 2009; Franck, 2015; Rosenquist, 2007;
Runebou, 2013; Thompson, 2004; Wright, 2007). Alla kommer dock inte till
samma slutsats som Hargreaves ovan, det vill säga att plocka bort ämnet från
det offentligt finansierade utbildningen och låta religiösa friskolor själva sköta
undervisningen. Exempelvis förespråkar Wright (2007) istället en
undervisningsmodell inom den plurala undervisningens ram som ger elever
verktyg att kritiskt granska religionernas sanningsanspråk. Både Moulin (2009)
och Rosenquist (2007) prövar hur John Rawls politiska liberalism, i form av ett
hypotetiskt samhällskontrakt, kan användas för att hantera utmaningen. Att
organisera undervisning utifrån en religionsdidaktisk modell är enligt Moulin
inte förenligt med individens rätt till religionsfrihet. ”A truly liberal approach, as
argued for in this paper, allows for a secular education but suppresses neither
secular nor religious views and values” (Moulin, 2009, s. 164).
Moulin varnar också för undervisningens konsekvenser för identitetsprocessen
hos elever med en religiös positionering. Unga troende kan uppfatta
religionskunskapsundervisning som problematisk när den ger en felaktig bild av
den egna religionen och när den egna religionen granskas och utsätts för kritik.
Moulin (2015b) menar vidare att den neutrala och instrumentella
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undervisningen kan skapa problem och förvirring genom att den inte bygger på
någon teologisk eller religiös auktoritet
Jag har i det här avsnittet gjort några nedslag i diskussionen kring för- och
nackdelar med en icke-konfessionell och obligatorisk religionskunskapsundervisning. Av framställningen framgår att förespråkare framhåller
undervisningens potential för ökad förståelse och tolerans människor emellan
samt för den enskilda elevens identitetsutveckling. De som kritiserar modellen
gör det utifrån olika utgångspunkter. Flertalet argument riktas dock mot
antagandet att det är möjligt att bedriva en allsidig och neutral undervisning.
Undervisning handlar alltid i någon mening om påverkan och vissa hävdar, som
har beskrivits ovan, att neutralitet skulle kunna bli en “påbjuden livshållning”
(Runebou, 2013) eller som några uttrycker det, en “sekulär
indoktrinering”(Copley, 2008; Thompson, 2004), som antas få konsekvenser
för förståelsen av religion/er men också för elevers (och i synnerhet elevers
med en religiös positionering), livsförståelse och identitetsutveckling.	
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KAPITEL 3
TIDIGARE FORSKNING
I forskningsöversikten har jag med några reservationer valt att redovisa och
diskutera resultat från empiriska studier. Dessa undersöker på olika sätt
relationen mellan skolans religionskunskapsundervisning och elever med
religiös positionering. I såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv
har relativt få studier genomförts i syfte att explicit undersöka vilka erfarenheter
och uppfattningar som elever med religiös positionering har av en ickekonfessionell religionskunskapsundervisning. Det finns dock några viktiga
undantag som kommer att presenteras närmare.
Översikten består av tre delar som på olika sätt knyter an till studiens syfte och
de tre forskningsfrågorna. Inledningsvis belyser jag elevers erfarenheter av och
attityder till religionskunskapsundervisningen. Därefter behandlas forskning som
studerar förhållandet mellan religion och ungas identitetsprocesser. Sist redovisas studier
som undersöker ramar, villkor och förutsättningarna för religionskunskapsundervisningen.
Elevers erfarenheter av och attityder till religionskunskapsundervisningen
Hur upplever elever religionskunskapsämnet och undervisningen? Finns det
delar av ämnets innehåll som uppskattas mer än andra? Går det att se skillnader
mellan olika grupper av elever? Detta är några av de frågor som kommer att
behandlas i den här första delen av forskningsöversikten. Presentationen tar sin
utgångspunkt i några generella mönster för att sedan närma sig på forskning
som direkt berör elever med religiös positionering.
Attityder till religionskunskapsundervisningen hos hela elevgruppen
I Skolverkets och Skolinspektionens nationella utvärderingar av
religionskunskapsämnet (Oscarsson, 2005; Skolinspektionen, 2012) görs ingen
kategorisering av svar utifrån elevers religiösa tillhörighet. Några generella
tendenser i elevernas svar kan ändå vara viktiga att uppmärksamma för att ge en
bild av hur ämnet uppfattas av elever i svensk skola. Religionskunskapsämnet i
grundskolan rankas enligt Skolverkets rapport NU-03 som det minst populära
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av SO-ämnena (Oscarsson, 2005).22 Samtidigt visar samma utvärdering, samt
tidigare utvärderingar, NU-92 och UG-95, att eleverna har ett stort intresse för
områdena etik- och livsfrågor. Eleverna uttrycker behov och önskemål om att
få arbeta mer med livsfrågor, kulturmöten och aktuella samhällsfrågor (s. 78,
115). Jönsson och Liljefors Persson (2006) som granskat resultaten från NU-03
argumenterar för en undervisning i linje med elevernas uttryckta önskemål och
menar vidare att elever med en religiös positionering kan fungera som en
särskild resurs i undervisningen (2006, s. 22). I Skolinspektionens granskning av
gymnasieskolans religionsundervisning (2012) ger eleverna en något mer positiv
bild av svensk religionskunskapsundervisning. De flesta elever anser att kursen
Religion A som granskats, är intressant och relevant när undervisningen ger
dem utrymme att reflektera över sig själva och sina liv (s. 7). Ett av de
utvecklingsområden som Skolinspektionen skriver fram är att lärare i högre
utsträckning än som nu är fallet bör planera och genomföra undervisningen
utifrån de intressen och erfarenheter som den aktuella elevgruppen har (s. 25).
Sjöborgs (2013) kvantitativa undersökning av elevers attityder till
religionskunskapsämnet bekräftar bilden ovan angående elevernas preferenser.
Här framkommer att elever föredrar att arbeta med frågor som är relaterade till
kärlek och relationer medan frågor som handlar om institutionell religion och
religionsutövning ses som mindre lockande delar av religionskunskapsämnet.
Att religionskunskapsämnet uppfattas mer positivt av elever på gymnasieskolan
än på grundskolan ligger i linje med resultaten från von Brömssens två
intervjustudier (2003, 2012). De högstadieelever som ingår i von Brömssens
studie (2003) ger en negativ bild av skolans religionskunskapsämne medan
samtliga 25 intervjuade gymnasieelever i den studie som publicerades 2012
ställer sig positiva, eller mycket positiva till ämnet. I jämförelse med
grundskolans undervisning, som de uppfattar som mer faktatyngd och torr,
erbjuder gymnasieämnet fler möjligheter till diskussion, analys och
argumentation och därmed ett annat sätt att närma sig ämnet (s. 149-151).
Ett annat generellt mönster i de utvärderingar som genomförts, inklusive
Sjöbergs studie, är att flickor är mer positiva till ämnet än vad pojkar är. Dessa
skillnader har även visat sig konsistenta över tid (Sjöborg, 2013, s. 49).
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Utvärderingen visar att 42 procent av eleverna inte anser att religionsundervisningen är intressant.
Vidare visar sifforna att 66 % av eleverna tycker att religionskunskaper är viktiga, vilket kan jämföras
med procenttalen för övriga SO-ämnen som ligger mellan 80-90 % (Oscarsson, 2005, s. 59).
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Rör vi oss utanför svenskt sammanhang visar resultaten från det omfattande
REDCo-projektet (REDCo, 2013) där 1011 elever i åldern 14-16 från åtta
europeiska länder deltog23 att eleverna generellt ställer sig positiva till att få lära
sig mer om religion i skolan. En klar majoritet av eleverna i studien anser att
religionskunskapsämnet bör vara en del av den obligatoriska skolan även om
det finns skillnader mellan länder och regioner. Ett tydligt mönster är att elevers
inställning beror på tidigare erfarenheter. De tenderar att föredra den modell
för undervisning de själva har tagit del av. Enligt studien finns ett intresse hos
eleverna att få kunskap om religioner, både sin egen och andras. Religion anses
spela en allt större roll i samhället och i deras liv (Knauth & Körs, 2011, s. 214,
221). Speciellt stort intresse visar elever som själva har en religiös tro (Knauth
& Körs, 2011, s. 214, 221), vilket leder över till nästa del där elever med religiös
positionering står i centrum.

Elever med religiös positionering mer positiva
Flera studier pekar, liksom REDCo-studien ovan, på att elever med religiös
positionering uppskattar religionskunskapsundervisningen mer än sina
klasskamrater som positionerar sig själva som ”ickereligiösa”24. Thanissaro
(2012) har i en brittisk studie undersökt attityder till RE25 bland annat utifrån
religiöst engagemang. Religiöst engagemang mättes genom att eleverna fick
ange hur ofta de bad, respektive besökte platser för tillbedjan. Resultaten visar
att elever som anger en hög grad av religiöst engagemang också är mer positiva
till RE än de med ett mindre engagemang (s. 205). Thanissaro drar slutsatsen att
det är det personliga religiösa engagemanget snarare än den religiösa
tillhörigheten som muslim, kristen etc. som får genomslag för elevernas
attityder till RE, vilket även synliggörs i flera av REDCo-projektets delstudier
(Jozsa, Knauth, & Weisse, 2009; Skeie & von der Lippe, 2009).26
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REDCo-projektet initierades och finansierades av den Europeiska unionen och genomfördes
mellan 2006-2009. Den kvalitativa studien baserades på ett frågeformulär som innehöll åtta frågor
vars syfte var att identifiera elevers åsikter och erfarenheter av religion, den roll religion spelar i
deras liv och i interaktionen med jämnåriga samt deras åsikter om religion och religionsundervisning i
skola. Sverige var inte bland de länder där studien genomfördes.
24
Se Lövheim och Bromander (2012, kap 3) för en diskussion kring religiös självidentifikation och
begreppet ”ickereligiös”.
25
RE står för Religious education som i den här studien syftar på religionskunskapsundervising inom
ramen för en icke-konfessionell utbildning.
26
I forskningsgenomgången finns studier från olika länder representerade. Skillnader mellan
länderna vad gäller samhällsstruktur, kultur och utbildningssystem etc. komplicerar ibland jämförelser
av forskningsresultat.
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Liknande resultat återfinns i svenska studier. I Sjöborgs kvantitativa studie
(2013) synliggörs hur den egna religiositeten hos elever i åldern 18-19 år får
betydelse för deras attityder till religionskunskapsundervisningen. Elevernas
religiositet får ett klart större genomslag i elevernas svar än utländsk bakgrund
(visades i 11 av 14 analyser). Gruppen elever som själva identifierar sig som
religiösa skiljer sig från gruppen ickereligiösa på tre områden; (a) existentiella
frågor, (b) preferenser för vad man ska studera i RE och (c) incitament för att
studera RE. Bland annat svarar de i högre utsträckning än gruppen ickereligiösa
att ämnet bidrar till en ökad förståelse för andra människor. Det framgår dock
inte om förståelse i det här sammanhanget syftar på a) att deras egen förståelse
för andra ökar eller b) om de känner att andra elevers förståelse för dem ökar
(Sjöborg, 2013, s. 44).
Skillnader i attityder mellan elever med religiös positionering och elever med en
icke-religiös positionering synliggörs även i von Brömssens studie (2003). De
elever som ingår i studien ger, som tidigare nämnts, en negativ beskrivning av
ämnet och undervisningen. Eleverna som positionerar sig som religiösa anser
inte att de lärt sig något nytt om sin egen religiösa tradition under
religionskunskapslektionerna. Flera efterfrågar en undervisning som kan
fördjupa kunskaperna om den egna traditionen och om andra religioner samt ge
möjlighet till samtal och diskussion (s. 240). Samtliga etniskt svenska elever som
ingår i von Brömssens studie positionerar sig inom en sekulariserad och
materialistisk tolkningsram (s. 308). Två av dessa ställer sig mycket tveksamma
till att religionskunskapsundervisning ska vara obligatorisk. Religion ses som en
omodern företeelse och förknippas med tvång och trångsynthet i sitt
förnekande av naturvetenskapliga förklaringsmodeller. Religion kopplas av
dessa elever samman med det som är ”utländskt”, med ”de andra” (s. 284).
Vilka slutsatser är möjliga att dra så här långt? Religionskunskapsämnet ligger
kanske inte högst på popularitetslistan hos svenska elever, men det finns
områden inom ämnets ramar som engagerar elever. Elever uttrycker en önskan
om en undervisning som berör och knyter an till deras liv och erfarenheter. Vi
kan också se att religionskunskapsundervisningen verkar uppskattas mer av de
äldre eleverna än av de yngre och dessutom mer av flickor än av pojkar.
Forskningen visar även att elever med religiös positionering uttrycker en större
uppskattning för ämnet än elever som positionerar sig som icke-troende.
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Svårigheter att relatera till undervisningens religionsrepresentationer
Vad säger då de studier som har undersökt erfarenheter av
religionskunskapsundervisningen hos elever med en religiös positionering?
Moulin (2011, 2015a, 2016) har i flera sammanhang valt att undersöka hur den
här gruppen elever upplever RE i Storbritannien. I den första mindre studien
genomfördes grupp-, par- och enskilda intervjuer med 34 elever från kristen
och judisk tradition. I de uppföljande studierna intervjuades elever från kristen,
judisk och muslimsk tradition. Intervjupersonerna har kontaktats genom
samfund och församlingar och intervjuerna har ägt rum i respektive traditions
egna lokaler. Sammantaget visar resultaten att flertalet elever upplever att
religionsundervisningen ger en stereotyp bild av deras religiösa tradition. RE
lyckas inte, enligt eleverna, visa på mångfalden inom traditionen och de religiösa
ungdomarna känner inte själva igen sig i beskrivningarna. De befarar att
undervisningen snarare är kontraproduktiv. Religionen framställs som tråkig,
sträng, konstig, omodern och intellektuellt oförsvarbar, vilket man befarar inte
kommer att bidra till ökad förståelse, utan snarare kan få elever att förlora
respekten för religion och även för religiösa människor. Eleverna upplever en
klyfta mellan den egna erfarenheten eller upplevelsen av religion å ena sidan,
och den bild som förmedlas i klassrummet, som till stor del bygger på fakta och
generaliseringar, å den andra.
Flera andra tidigare brittiska studier pekar i samma riktning (Ipgrave, 1999;
Jackson & Nesbitt, 1993; Nesbitt, 1998). Exempelvis uppmärksammar Arweck
och Nesbitt (2011) elevers svårigheter att relatera religionskunskapsundervisningens innehåll till sin hemkontext. Eleverna i deras etnografiska
studie kommer från så kallade ”religiöst mixade” familjer, det vill säga familjer
där föräldrarna har olika religiös bakgrund. Analysen visar att eleverna har stora
svårigheter att koppla samman det de lär under religionskunskapslektionerna
med den egna erfarenheten. När detta ändå äger rum tillämpar de lärobokens
kriterier på sina egna släktingar och finner att beskrivningarna inte stämmer
överens. Exempelvis kan morföräldrarnas religiösa praktik, i en jämförelse,
skilja sig markant från den beskrivning som finns i läroboken. Detta i sin tur
väcker elevers funderingar kring huruvida de kan betraktas som ”riktiga” sikher,
kristna och så vidare.
I forskning kring läromedel synliggörs hur dessa bidrar med förenklade och
stereotypa framställningar av religiösa traditioner (Härenstam, 1993, 2006;
Osbeck, 2006). Resultatet från norska studier (Vestøl, Gundersen, Kristiansen,
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& Samdal, 2014; Vestøl, 2016) gör tydligt att elever med religiös positionering
finner läroböckernas framställningar problematiska och svåra att relatera till.
Eleverna kritiserar läroböckernas framställningar och menar att dessa framhäver
den exotiska sidan av religioner och främjar på så sätt marginalisering av
religiösa grupper. Upplevelse- och känslomässiga aspekter, samt ett individuellt
inifrånperspektiv får litet utrymme. Läroböcker tenderar istället att ge en
systematisk presentation av religion som ger intryck av religioner som distinkta
och tydligt definierade traditioner.
Problematiken som beskrivs ovan förefaller handla om hur religiösa traditioner
presenteras i undervisningen, d.v.s. religionsrepresentationer27, vilket är temat
för den här studiens första forskningsfråga. Resultaten indikerar att
undervisningen misslyckas med att representera religioner på ett sätt som elever
med religiös positionering kan känna igen och relatera till. Forskare har
uppmärksammat hur antaganden om religionens/religioners natur, d.v.s.
ontologiska och epistemologiska grundantaganden i sin tur styr utformning av
läromedel och undervisning (Jackson, 2011; Moulin, 2011; Nicolaisen, 2013).
Eleverna i flera av de redovisade studierna ovan beskriver hur de har svårt att
känna igen sig i vad de upplever som en stereotyp bild av den egna religiösa
traditionen. Frågan som väcks är hur det kan påverka dessa elever? Vad händer
när den egna erfarenheten och skolans undervisning inte stämmer överens? I
nästa avsnitt kommer forskning som berör ungas identitetsprocesser att
behandlas.
Religion och ungas identitetsprocesser
Den här delen av forskningsöversikten riktar uppmärksamheten mot forskning
som studerar religionens roll i ungas identitets- och socialisationsprocesser.
Avsnittet har ett brett anslag för att sedan koncentreras mot studier som
undersöker religionskunskapsundervisningens roll i formandet av religiösa
identiteter.

Föränderliga identiteter och förändrade förutsättningar för religiös socialisation
Identitetsbegreppet har sedan några decennier fått stor uppmärksamhet inom
många forskningsfält, inte minst i samhällsvetenskaplig forskning. Idag talas
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Religionsdefinitioner och religionsrepresentationer diskuteras mer ingående i kapitel 4.
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alltmer om identitet som något föränderligt, något som ständigt omskapas och
förhandlas. Föreställningen om en stabil och sammanhållen identitet ifrågasätts
och intresset riktas alltmer mot identitetsprocesser (Castells, 1999; Gee, 2000;
Giddens, 2010).
Unga människor förefaller vara mindre religiösa idag än föregående
generationer, åtminstone om man ser till institutionell religionsutövning. De
identifierar sig inte med en religiös tradition i samma utsträckning som äldre
generationer gjorde. Flera studier visar även att unga människor är mer aktiva
än man förut antog i att kritiskt och självständigt förhålla sig till, tolka, omtolka
och utöva religiösa traditioner (Bailey & Redden, 2010; Collins-Mayo &
Dandelion, 2010; Cush, 2010; Day, 2010; Karlsson Minganti, 2010; Lövheim &
Bromander, 2012; Sunnier, 2010; Østberg, 2000). Mot bakgrund av det
samhällspolitiska läget efter 9/11 har forskningen haft ett särskilt intresse riktat
mot identitetsprocesser hos unga muslimer (Moulin, 2015a, s. 2). I flera av
dessa studier synliggörs hur unga muslimer framstår som aktivt handlande
subjekt som inte förkastar traditionen, men som omtolkar och omförhandlar
sin tro och sin identitet i nya sammanhang (Karlsson Minganti, 2010; Sunnier,
2010).
Forskningen kring socialisering och identitetsprocesser har undersökt hur unga
människor resonerar kring moraliska beslut. Ett exempel är Days (2010)
forskning som visar hur unga människor grundar sina moraliska beslut i egna
övertygelser och inte i någon gud eller religiös doktrin eller auktoritet. Detta
gäller även för ungdomar med religiös positionering. Religiösa mallar visar sig
vara otillräckliga när det kommer till vardagslivets moraliska överväganden.
Days slutsats är att unga människor tror på gemenskap och att känna
tillhörighet. Mänskliga relationer är det som skapar mening i deras liv, vilket
ligger i linje med resultat från flera andra studier (Cush, 2010; Lundby, 2010;
Mason, 2010).
Flera svenska studier synliggör hur viktiga de egna valen är för unga i relation
till religion och livsåskådningar (Gustavsson, 2013; Kittelmann Flensner, 2015;
Risenfors, 2011). Inom forskningsprojektet ”Religion som resurs” (Lövheim &
Bromander, 2012) genomfördes en enkätundersökning där ungdomar fick ange
vad som värderas som viktigt i synen på livet. Majoriteten svarade att det
viktigaste är att deras livssyn är ett eget val. Deltagarna fick också svara på
frågor kring religiös tillhörighet. Utifrån deltagarnas svar gjordes en indelning i
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tre kategorier; organiserat religiösa, individuellt religiösa och ickereligiösa. Det
visar sig att det är de organiserat religiösa som i störst utsträckning kryssar för
alternativet ”eget val”. När frågan om skäl till religiös tillhörighet ställs upprepas
mönstret. De organiserat religiösa anger i högre utsträckning än andra att deras
religiösa tillhörighet är ett personligt val (s. 96-97).
Moulin (2015a, 2016) undersöker de egna valens roll och betydelse i
identitetsprocessen hos elever från kristen, judisk och muslimsk tradition i deras
möte med skolsystemets utmaningar i plurala och sekulariserade sammanhang.
Han urskiljer tre olika förhållningssätt: internal seeking, identity declaration, and
identity masking. Inom den första kategorin söker ungdomar stöd och svar på
problem och utmaningar genom att blicka inåt mot den egna traditionen. Här
spelar församlingsledare, lärare och kamrater med samma religiösa positionering
en central roll. Inom den andra kategorin väljer de unga att tydliggöra den egna
religiösa identiteten för att bemöta det de uppfattar som fördomar och
diskriminering. Det kan exempelvis innebära att de ser det som en plikt att
upplysa och undervisa klasskamrater och lärare om det de uppfattar som
felaktiga och stereotypa föreställningar om den egna traditionen. Inom den
tredje kategorin återfinns de som väljer att dölja den egna religiösa identiteten.
Det kan enligt Moulin ses som ett begripligt val i situationer där religion
betraktas med skepsis och misstänksamhet.
I exemplen ovan synliggörs hur unga människor förhåller sig på nya sätt till
etablerade religiösa traditioner och hur de väljer att förankra sina moraliska i sig
själva snarare än i en religiös doktrin. Individualism, valfrihet och autonomi
framstår som centrala värden för unga oavsett om livsåskådningen är sekulär
eller religiös.
Religiös positionering och möjligheter att välja position
En av frågeställningarna i den här studien handlar om vilken position eleverna
tilldelas, respektive skapar sig under skolans religionskunskapstimmar. En
annan frågeställning handlar om hur eleverna beskriver de ramar och
förutsättningar som finns för religionskunskapsundervisningen. Forskning som
studerar möjligheter för unga människor med religiös positionering att välja
position kan därför bidra med ökad förståelse och en mer vaksam blick för
maktrelationer i spel i samhället, i skolan och i klassrummet. Här kan forskning
som uppmärksammar majoritet- respektive minoritetspositioner liksom egna
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och andras kategoriseringar av och gränsdragningar mellan grupper vara av
intresse.
Knappt 5 % av unga människor i Sverige idag anser att religion är viktig del i
deras liv (Löwheim & Bromander, 2012, s. 7)28. Är man ung och aktivt religiös i
västvärlden idag kan man antas befinna sig i en social minoritets- och
subkulturell position (Löwheim & Bromander, 2012, s. 85; Zackariasson, 2012;
Wilkins 2008). Samtidigt visar analysen av den enkätunderökningen som
redovisas i boken Religion som resurs (Lövheim & Bromander, 2012) att de
unga med religiös positionering inte skiljer sig så mycket från gruppen som
benämns som ”icke-religiösa” ungdomar. De delar i det stora hela samma
värderingar och de möter liknande utmaningar som jämnåriga ”icke-religiösa”
ungdomar. De utgör ingen, som författarna uttrycker det, ”marginell eller
»farlig« subkultur”(s. 108).
I von Brömssens forskning synliggörs dock en tydlig tudelning mellan de elever
som positionerar sig som religiösa och de som positionerar sig som
sekulariserade med en materialistisk livstolkning. Föreställningen om den
Andres religion bidrar till att konstruera gränser. Religion fungerar således som
en skillnadsskapande kategori mellan vi och de Andra (von Brömssen, 2003, s.
330). Avsaknaden av ett gemensamt språk försvårar en dialog och istället för att
mötas i ett gemensamt samtal karakteriseras skolsamvaron av, som von
Brömssen uttrycker det, ”tystnadens tolerans”. Man fördrar varandra, har
överseende med och står ut med de Andras uppfattningar och värderingar men
man närmar sig inte den Andre utan undviker direkta möten (s. 323). Studien
visar också att skolan inte lyckas med att skapa förutsättningar för att
överbrygga klyftan.
Minoriteters möjligheter att vara öppna med sin religiösa identitet i skolmiljö
studeras av Østberg (2000, jfr också Moulin, 2014a ovan). Hon ser i sin studie
av norska pakistanska barn att dessa uppvisar olika strategier för att profilera
eller dölja sin religiösa identitet i skolsammanhang. I skolor med en låg andel
elever är det vanligt att dessa elever underkommunicerar sin religiösa och
etniska identitet (2000, s. 194). När undervisningen tog upp ämnen som var
relevanta för muslimer kommenteras detta sällan av de pakistanska eleverna. I
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Siffrorna redovisas i boken Religion som resurs (Lövheim & Bromander, 2012). Boken tar sin
utgångspunkt i ett projekt som initierats av Svenska kyrkan. I projektet gjordes en enkätundersökning
2008, med frågor om bl.a. religion, livssyn och levnadsvanor som besvarades av 1300 svenskar
mellan 16-24. Enkätsvaren är underlag för forskare som gjort fördjupade studier. 	
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skolor med en hög andel minoritetselever och med en multikulturell profil var
situationen den motsatta. Minoritetseleverna överkommunicerade där sin
identitet, de grupperade sig utifrån etnisk bakgrund men även utifrån kön (2000,
s. 194).
Ipgrave (2012) har undersökt hur religionsutövning i lokalsamhället och
ungdomars attityder till skolkamraters religiositet relaterar till varandra. I
samhällen där religion finns synlig och där religion betraktas som accepterat och
normalt blir kamraters attityder gentemot klasskamrater med en religiös
positionering mer öppna, tillåtande och positiva i förhållande till samhällen där
religion är en frånvarande företeelse. I de sammanhangen möts elever med
religiös positionering av fördomar och negativa kommentarer från
klasskamrater. Vissa väljer då att dölja sin religiösa positionering, vilket Ipgrave
beskriver på följande sätt:
The students were not excluded from school life on account of their religion,
but their religion was excluded; for some this meant that a significant part of
their lives was unacknowledged. (Ipgrave, 2012, s. 266)

Hittills har blicken riktats mot forskning som visar hur religiös positionering
generellt kan ha betydelse för möjligheter att uttrycka sig och kommunicera,
men finns det skillnader mellan olika religiösa positioneringar? Skeie (2010)
diskuterar de unga religiösas situation i samhället utifrån REDCo-studiens
resultat. Unga muslimers värderingar av religionens betydelse i livet visar sig
skilja sig markant från gruppen kristna. Över 60 % av de muslimska eleverna
anser att religion är mycket viktigt i deras liv. Motsvarande siffror för kristna
elever i t.ex. England ligger på 37 %, Frankrike 18 % och Norge på 12 %.
Siffrorna ovan gäller gruppnivå. På individnivå framträder inte skillnaderna på
samma sätt, vilket synliggörs i von der Lippes norska studie (2010).
Skeies diskussion kring möjliga orsaker till skillnaderna ovan handlar om
majoritets- respektive minoritetspositioner i samhället.
My assumption is that the understanding of what religion and worldview are
about, is shaped in the interface between majority and minority interpretations
and practices in the field. (Skeie, 2010, s. 46)

Skeie beskriver hur muslimer idag lever i en minoritets- och/eller immigrantsituation i Europa. Som minoritet betraktas de av omgivningen som mer
homogena än de är, och den tillskrivna identiteten anammas också till viss del
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av gruppmedlemmarna själva. Majoritetens bild av muslimer som annorlunda,
som ”de Andra”, lämnar lite utrymme för individuella tolkningar av religionen.
Men Skeie menar att själva minoritetssituationen också kan ha positiva effekter
för medlemmarna. I en sådan situation kan den religiösa identiteten erbjuda
stark sammanhållning och gemenskap. De kristna som lever inom
majoritetssamhällets ramar har snarare en motsatt upplevelse. Religionen ses
inte som något givet utan uppfattas snarare som ett personligt val som i sin tur
kräver en individuell förklaring. Skeie konstaterar, liksom andra forskare (se
t.ex. Lied & Osbeck, 2012; Thurfjell, 2011; von Brömssen, 2012; von der Lippe,
2010, 2011), att religion inte ses som ”coolt” av majoriteten unga i
sekulariserade länder som Norge och Sverige. För unga kristna som anser att
religionen spelar en viktig roll, kan därför priset vara högre än för motsvarande
grupp muslimer. De sistnämnda behöver inte i samma utsträckning försvara sin
religion och känner mindre press att dölja sin tro (Skeie, 2010, s. 46-47, se också
Risenfors, 2011, s. 173-174, 180).
En religionskunskapsundervisning som kan leda till förändring
Ett grundantagande i föreliggande studie är att det är i mötet med andra som
den egna identiteten förhandlar och formas (Castells, 1999; Gee, 2000;
Giddens, 2010). Engen (genom Lied, 2004) talar i sammanhanget om integrerande
socialisering. Integrerande socialisering är en kombination av förstärkt
socialisering och resocialisering. När eleven möter sin egen kultur och
värderingar eller andras kultur och värderingar kan de egna redan tillägnade
värderingarna bli bekräftade, eller så kan en reflektion äga rum som får till följd
att de egna värderingarna justeras och nya kommer till (Lied, 2004, s. 21-22).
Lied jämför Engens modell med Jacksons tolkande ansats, the interprative
approach och finner likheter. I en tolkande ansats får eleven möjlighet att
relatera det nya hen möter till sin egen livstolkning och stort utrymme ges
därför till elevernas egna föreställningar (Jackson, 2002, s. 111-112, 134, 2004, s.
88). Processen av tolkning och reflektion kan leda till att fördomar utmanas, att
den egna självförståelsen fördjupas och att nya insikter skapas. Den här möjliga
förändringen talar Jackson om som edification (Jackson, 2011, s. 5).29 När
Halvarson Britton (2014) undersöker ett moskébesöks religionsdidaktiska
möjligheter och utmaningar finner hon att besöket i moskén och mötet med
trosrepresentanten bidrar till att gymnasieleverna speglar det de möter i sin egen
religiösa eller icke-religiösa livstolkning. Den egna bakgrunden och elevernas
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Se Halvarson Britton (2014, s. 23-24) för en problematisering av begreppet edification.
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tidigare erfarenheter aktiveras således genom besöket och förefaller också att
påverka deras syn på islam och deras uppfattning om trosrepresentantens
trovärdighet.
Frågan är om alla önskar en sådan förändring (Lied, 2011, s. 166). Den ickekonfessionella RE har kritiserats just på den här punkten. Föräldrar uttrycker en
oro för att en plural religionsundervisning kan leda till att barnen ifrågasätter
den egna religiösa traditionen. Här kolliderar olika perspektiv på religionsfrihet.
Handlar religionsfrihet främst om barnets rättigheter eller om föräldrarnas?
Handlar den om rätt till religion eller rätt att slippa religion? Enligt FNs
barnkonvention ska varje barns rätt till andlig utveckling, yttrandefrihet,
tankefrihet och religionsfrihet respekteras. Samtidigt finns en paragraf i de
mänskliga rättigheterna som hävdar föräldrars rätt att ge sina barn en utbildning
som inte strider mot egna religiösa övertygelser (Lied, 2011, s. 166-169).
Finns det en fara att elever som får en plural religionskunskapsundervisning blir
förvirrade både kognitivt och existentiellt? Forskningen ger inget entydigt svar
på frågan. Lied (2004) finner inga belägg för en sådan förvirring i sin empiriska
studie av norska mellanstadiebarn. Ingen av hennes informanter signalerar att
mötet med andras religiösa tro eller livssyn har gett upphov till förvirring.
Undervisningen har inte ställt dem i, för dem, besvärliga valsituationer. Snarare
visar analysen att elever med religiös positionering förefaller att ha stärkt sin
medvetenhet om den egna traditionsbakgrunden. Slutsatsen är att det är fullt
möjligt att vara lojal med sin egen tradition samtidigt som man skaffar sig
kunskaper och insikter om andra traditioner (Lied, 2004, s. 322-323, 329-330).
Inte heller Østberg (2000) eller Arweck och Nesbitt (2011) ser några tecken på
att undervisningen har påverkat elevernas religiösa övertygelser. I Østbergs
studie (2000) framstår skolan som viktig i socialisationsprocessen för de norska
pakistanska barnen, men starkt underställd den islamiska fostran barnen får
genom föräldrar hemma och i moskén. Hon konstaterar att barnen utvecklar
vad hon kallar "integrerade plurala identiteter" i den religiösa och kulturella
socialisationsprocessen. De förmår navigera framgångsrikt mellan olika
förväntningar och krav i olika miljöer. De hinduiska barnen i Nicolaisens studie
(2013) visar på liknande sätt prov på en förmåga att hitta fungerande strategier i
mötet med skolan och religionskunskapsundervisningens utmaningar.
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Carlsson (2015) undersöker vilka förändringar som eventuell skett med
gymnasieelevers livsåskådningar efter att eleverna har deltagit i undervisning i
religionskunskap. Eleverna fick skriva texter om livsåskådning ur ett individuellt
perspektiv vid början och vid slutet av kursen Religion A. Resultatet visar att
eleverna själva inte anser att deras livsåskådning har påverkats medan Carlsson
genom analysarbetet kan se att vissa förändringar i förhållningssätt har skett.
Exempelvis skriver en elev att den egna livsåskådningen har stärkts och andra
elever skriver om nya erfarenheter som har ökat förståelsen för hur andra
tänker.
I Moulins studier (2011, 2015a, 2016) berättar däremot flera elever med religiös
positionering att de upplever obehag när undervisningen behandlar religionsfilosofiska frågor. Exempelvis berättar en elev att hon under dessa pass var
tvungen att distansera sig och ”stänga av” sin personliga tro (2011, s. 319).
Huruvida utmaningarna i skolmiljön i sig får elever att ta avstånd från den egna
tron och traditionen kan däremot inte fastslås (2014a, s. 11-12).
Utmaningen att dela erfarenheter
I Skolinspektionens granskning av gymnasieskolans religionskunskapsundervisning (2012) framkommer att 4 % av eleverna uppger att de känt sig
kränkta över uttalanden från klasskamrater under religionskunskapslektioner (s.
17). Flera lärare anger att de väljer att inte ta upp ämnen till diskussion som
tidigare har visat sig kontroversiella och som har orsakat starka känsloyttringar.
De känner sig inte trygga med att kunna hantera situationer där starka känslor
väcks och där elever kan uttrycka starkt negativa åsikter om någon enskild
religion (s. 18-19). Inledningsvis i forskningsgenomgången beskrivs ett av de
utvecklingsområden, som Skolinspektionen identifierar utifrån sin granskning,
vara att lärare i högre utsträckning bör planera och genomföra undervisningen
utifrån de intressen och erfarenheter som den aktuella elevgruppen har. Det slås
fast att elever behöver ges utrymme att reflektera över sig själva och sina egna
liv. En förklaring till att lärarna reducerar möjligheterna till reflektion kan enligt
rapporten vara att de vill undvika obehagliga diskussioner (s. 16).
Flera religionsdidaktiska modeller betonar vikten av reflektion och att låta
elever mötas och utbyta erfarenheter. För att det ska vara möjligt krävs en trygg
arena, d.v.s. ett tillåtande klassrumsklimat där religiösa frågor kan behandlas på
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ett öppet och respektfullt sätt (Lied 2011, s. 170-171).30 Långt ifrån alla
klassrum uppfyller dessa krav och att då uppmuntra elever att dela erfarenheter
skulle kunna få negativa konsekvenser för vissa elever, vilket också synliggörs i
forskningen. För att besvara den här studiens frågeställning som rör vilka
positioner eleverna tilldelas, respektive skapar sig under skolans religionskunskapstimmar ställs intervjufrågor som handlar om huruvida eleverna har
erfarenhet av att representera sin egen religiösa tradition i klassrummet.
Så gott som alla elever i Moulins studier (2011; 2014a) har upplevt
klassrumssituationer när de har fått fungera som representanter för sin religiösa
tradition, ofta på lärarens initiativ, men ibland också på uppmaning av
klasskompisar. Det finns några få exempel på att elever upplevt detta som
positivt. De uppskattar de andra elevernas intresse för deras tradition och
personliga erfarenheter. Merparten av eleverna talar emellertid om negativa
erfarenheter. Några elever känner att de genom att fungera som representanter
blir måltavlor för andra elevers ifrågasättande och ibland öppen fientlighet.
Fientligheten kan ta sig olika uttryck, allt från glåpord till rena fysiska
våldshandlingar. Repressalier som också fortsätter utanför klassrummet. Flera
elever talar om en önskan att skydda den egna identiteten och undviker så långt
det är möjligt att avslöja sin religiösa tillhörighet (Moulin, 2011, s. 322-323).
Moulin menar att elevernas utsagor pekar på ett etiskt dilemma i
religionskunskapsundervisningen. Undervisningsstrategier som bygger på att
elever kan dela sina erfarenheter i klassrumssamtal kan ifrågasättas utifrån
studiens resultat (Moulin, 2011, s. 324-325).
De hinduiska barnen i Nicolaisens (2013) norska studie verkar istället uppskatta
att få tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter i RE-klassrummet så länge de
inte förväntas att uppträda som experter eller försvara, till exempel kritiserade
inslag i den egna traditionen. Det finns dock tillfällen när barnen i studien har
fått utstå klasskompisars hån och nedsättande kommentarer i samband med att
deras tradition behandlats. Eleverna upplevde exempelvis ett studiebesök i ett
hinduiskt tempel som besvärande när klasskompisar missförstod och gjorde
narr av bilder på hinduiska gudar.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
30 Några studier har också visat att elever med muslimsk positionering är mer positivt inställda, i

jämförelse med elever med annan religiös positionering, till dialog, diskussion och utbyte av
erfarenheter i religionskunskapsundervisningen (Miller & McKenna, 2011).

45

45	
  

Religionskunskapsundervisningens ramar
Studiens tredje forskningsfråga avser att undersöka hur eleverna beskriver de
ramar och förutsättningar som finns för religionskunskapsundervisningen. Ett
flertal studier inom det religionsdidaktiska fältet har liksom den här studien en
diskursanalytisk inriktning (Kittelmann Flensner, 2015; Nicolaisen, 2013;
Osbeck & Lied, 2012; Risenfors, 2011; von Brömssen, 2003; von Brömssen,
2006; von der Lippe, 2010). Här söker forskarna på olika sätt identifiera
verksamma diskurser och se hur dessa påverkar vilka subjektspositioner som
blir tillgängliga, vilka religionsrepresentationer som får genomslag och vilket
lärande som möjliggörs.
Dominerande diskurser
Nicolaisen
(2013)
visar
hur
styrdokument,
läroböcker
och
undervisningsmetoder sammantaget konstruerar en dominerande diskurs för
KRL/RLE-ämnet,31 som bland annat sätter gränser för/styr religionsuppfattningar, gudsförståelse och synen på förhållandet mellan tro och praktik.
Världsreligionerna presenteras i undervisningen som separata enheter och de
monoteistiska traditionerna får utgöra den norm, vilken andra traditioner sedan
mäts emot. Heliga skrifter och studiet av trossystem, snarare än religiös praktik
ges framträdande roller i undervisningen. De hinduiska barnen32 i Nicolaisens
studie utmanar delvis den dominerande KRL/RLE-diskursen och representerar
därmed en alternativ eller oppositionell diskurs. Deras agerande benämns av
Nicolaisen som ”egengjøring” och ställs i kontrast till begreppet
”andregjøring”33 som blir framträdande i KRL/RLE-undervisningen.
Flera svenska klassrumsstudier uppmärksammar hur sättet att tala om religioner
och religionsutövare i religionskunskapsundervisningen får konsekvenser för
lärandet och för möjligheten att nå de mål som religionskunskapsundervisningen är satt att arbeta mot (Bergdahl, 2015, kommande; Karlsson,
2015; Kittelmann Flensner, 2015; Osbeck & Lied, 2012). Inom den här
forskningen är inte elever med religiös positionering det huvudsakliga
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
31

KRL är en förkortning av Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, som var namnet på
religions- og livssynsfaget i norsk grundskola fram till 2008, då namnet, och även kursplanen
ändrades, till KRL. KRL är en förkortning av ”Religion, livssyn og etikk”.
32
Nicolaisen (2013) använder benämningen ”hindubarna” i avhandlingen och diskuterar sitt val på s.
16-17.
33
Se Nicolaisen (2013, s. 72-73) för en förklaring av begreppet ”andregjøring”.
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studieobjektet men resultaten kan trots det bidra med kunskap och förståelse
för det som villkorar och påverkar undervisning och elevers handlingsutrymme.
Karlsson (2015) följer en gymnasieklass genom ett undervisningsmoment och
visar, med hjälp av bl.a. Bakhtins språkteori, hur religiösa människor framställs
som annorlunda, avvikande, ofria och okunniga. Karlsson ser också att det
spektakulära och extrema lyfts fram i undervisningen för att fånga elevernas
intresse. När eleverna får diskutera i ett digitalt forum förändras strukturen för
samtalet, dock inte bilden av religiösa som “främmande”. Ett religiöst liv ställs
emot ett sekulärt förhållningssätt där det senare får en överordnad position.
När eleverna jämför med sina egna liv förefaller den egna valfriheten,
informationsfriheten och öppenheten som en skiljelinje gentemot troende (s.
116-117). Religioner uppfattas stå emot oliktänkande och utveckling då de ses
som slutna och svåra att påverka, medan ett sekulärt samhälle står för
motsatsen. Religioner framställs således som en bromskloss och hinder för ett
demokratiskt och mångkulturellt samhälle (s. 119-120). Eleverna fokuserar på
det som begränsar troende människor och de finner mycket få positiva sidor
med att leva ett religiöst liv. Lärarens uttalade mål att skapa förståelse för
religiositet och troende misslyckas, enligt Karlsson.
Kittelmann Flensner (2015) finner att en sekularistisk diskurs är hegemonisk i
samtalen i religionskunskapsundervisningen, vilket får konsekvenser för vilka
representationer av religion, religioner och livsåskådningar som får genomslag
samt för vilka positioner som blir tillgängliga. Inom den sekularistiska diskursen
associeras religion och religioner med det omoderna och det historiskt avlägsna.
Hon ser hur en ickereligiös position framställs som en neutral position kopplat
till att vara en rationell och kritiskt tänkande individ. Att vara ”neutral” eller
”objektiv” har således positiva konnotationer. Mot detta ställs en religiös
position som anses stå i strid med individualism, kritiskt tänkande och ett
vetenskapligt förhållningssätt till sanning. En religiös livsåskådning framställs
därmed som irrationell, ointelligent och okunnig om sakernas tillstånd. Inom en
sekularistisk diskurs beskrivs islam inta en särställning bland de religiösa
traditionerna. Den beskrivs som en expressiv form av religion som är
inkompatibel med ett sekulärt samhälle (148-149).34 Religiös påverkan betraktas
av eleverna som en särskilt “kraftfull” form av påverkan som anses viktigt att
uppmärksamma och att undvika. Även om elever i smågruppsdiskussioner
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Halvarson Britton (2014) finner att gymnasieeleverna i hennes studie ger uttryck för en
generaliserande och stereotyp uppfattning om islam som en sträng religion med många regler, inte
minst för kvinnor (s. 82).
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positionerade sig själva inom olika religiösa traditioner var det mycket få, och då
endast elever med muslimsk positionering, som gjorde det i helklassamtal. Om
den sekularistiska diskursen blir helt hegemonisk i religionskunskapsklassrummet försvinner, enligt Kittelmann Flensner, mångfalden av perspektiv
och därmed också möjligheten att möta individer med olika bakgrund och
uppfattningar. “Ingen position, kristen, muslimsk, ateistisk, religiös eller ickereligiös har större rätt att dominera än någon annan”(s. 296).
Som synes finns flera gemensamma drag i de här två aktuella
klassrumsstudierna. De visar att en stark sekulär/sekularistisk diskurs dominerar
talet i klassrummen, vilket får konsekvenser för förståelsen av religiösa
traditioner för troende människor och som Kittelmann Flensners forskning
visar, också för elever som själva har en religiös positionering.
Även i Osbeck och Lieds (2012) klassrumsstudie blir det tydligt hur talet om
religion får betydelse för lärandet. Två dimensioner verkar särskilt viktiga: hur
religionen värderas; respektfullt eller hånfullt och huruvida religioners gränser
förstås som öppna respektive fixerade. Lärares primära fokus på elever eller på
innehåll spelar också roll.
När Halvarson Britton (2014) undersöker elevernas tal om islam före, under
och efter ett studiebesök i en moské finner hon att sättet att tala (talgenrer)
förändras beroende på kontexten. I moskén är det fler elever som ställer frågor,
tjejerna får större andel av talutrymmet och eleverna lyssnar mer aktivt på
varandra i jämförelse med klassrumsmiljön. Eleverna anpassar också frågornas
innehåll till de skilda kontexterna. I moskén ställs personliga frågor som söker
trosrepresentantens erfarenheter och åsikter, vilka inte förekommer under
förberedelserna i klassrummet. I moskén synliggörs hur en artighetsgenre
påverkar eleverna. De undviker att ställa frågor av en mer kontroversiell
karaktär, exempelvis frågor kring kvinnans ställning och kopplingen mellan
islam och terrorism.
Ytterligare en klassrumsstudie ska nämnas. I forskningsprojektet Föreställningar
om femininitet och maskulinitet i klassrummet: en feministisk-filosofisk undersökning av
ämnena religion, naturkunskap och svenska (Bergdahl, 2015, kommande, se också
Bengtsson, 2014) kunde forskarna se hur religionskunskapsämnet, liksom
naturkunskapsämnet, har ett manligt kodat innehåll. Utifrån en
religionshistorisk analys kan talet i religionsklassrummet förstås som ett
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protestantiskt präglad tal. Genom reformationen fick riter, handlingar, det
kroppsliga och det kvinnliga ett underordnat värde i förhållande till
intellektuella dogmer, vilket också synliggörs i observationerna från dagens
klassrum. Undervisningen präglas av faktaförmedling och fokus på begrepp och
trossatser. Konsekvenserna kan, enligt Bergdahl därför bli att elever som inte
förstår “det religiösa” utifrån detta system exkluderas och både flickor och
pojkar positioneras som feminina i relation till ett maskulint kodat ämne.
Särskilt tydligt blir det när elever som själva positionerar sig som kristna inte
känner igen sin egen tradition. Vidare ställs frågan om en religionsförståelse
som implicit bygger på en partikulär (protestantisk) religionsförståelse kan anses
uppfylla kraven för en icke-konfessionell undervisning (2015, s. 16,
kommande).
Sammanfattning av forskningsöversikten
Med några viktiga undantag har relativt få studier genomförts i syfte att explicit
undersöka hur elever med religiös positionering resonerar kring sina
erfarenheter av en obligatorisk och icke-konfessionell religionsundervisning.
Trots det finns forskning som på olika sätt knyter an till studiens övergripande
syfte och till de forskningsfrågor som har formulerats. Jag har därför valt att
inkludera forskning som rör den betydelse religion kan ha i ungas
identitetsprocesser liksom studier med diskursanalytisk inriktning som
uppmärksammar verksamma diskurser i religionskunskapsundervisningen.
Flera viktiga och även kritiska aspekter av religionskunskapsundervisningen har
blivit synliga genom forskningsöversikten. Elever med religiös positionering
visar svårigheter att relatera till klassrummets presentationer av den egna
religiösa traditionen och de befarar att undervisningen kan bli kontraproduktiv.
Istället för intresse och ökad förståelse befaras undervisningen leda till att
stereotypa föreställningar förstärks. Elever rapporterar skilda erfarenheter av att
fungera som representant för sin tradition i klassrummet. Några uppskattar att
bli tillfrågade medan andra har mycket negativa erfarenheter av att bli måltavlor
för andras kritiska kommentarer och kränkningar. Forskningsöversikten visar
också att sättet att tala om religion i klassrummet kan få konsekvenser för
förståelsen av såväl religiösa traditioner som för människor med religiös
positionering. Religionskunskapsämnet förefaller vara ett ämne där innehållet
kan komma nära, där undervisningsstrategier kan utmana och där elevers
identitetsprocesser kan påverkas.
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Studiens placering
Studiens disciplinära placering är inom det religionsdidaktiska fältet. Osbeck
(2006) har skisserat fältet genom att använda en strukturerande modell där
studier placeras utifrån kontext, sekvens och komponent. Utifrån den
sekventiella indelningen placeras studier i antingen lärprocessens för-, mitt- eller
efterarbeten. Studier kan också delas in efter dess primära forskningsobjekt
(komponent), d.v.s. om studieobjektet är lärare, elever, läromedel o.s.v.
(Osbeck, 2006, s. 374-375).
Resultatet från Osbecks genomgång visar att de flesta studier rör lärprocessens
förarbete. Få studier uppmärksammar lärprocessens mitt och efterarbeten. Den
här studien är av utvärderande karaktär och kan därför placeras i lärprocessens
efterarbete. I förhållande till tidigare studier inom samma område har
föreliggande studie ett bredare anslag. Genomförda studier har befunnit sig
närmare ett lärtillfälle och har i högre utsträckning fokuserat ett specifikt
lärandeobjekt (Osbeck, 2006, s. 148-149). I den här studien finns en lösare
koppling mellan lärprocess och utvärdering, vilket i en mening gör den mer likt
den utvärderingsforskning som Skolverket och Skolinspektionen står bakom.
Avsikten är inte heller att utvärdera ett specifikt moment eller specifikt
lärandeobjekt35 utan forskningsfrågorna är förhållandevis öppna till sin karaktär.
I svensk forskning har elevperspektivet tidigare (före 2006) funnits väl
representerat, framförallt genom Sven Hartmans forskningsinsats. Det har då
företrädelsevis handlat om barns tänkande som förutsättning för vidare lärande.
(Osbeck, 2006, s. 97-98) Under perioden 2006 - 2011 återfinns färre studier
med elever i fokus, (Lied & Osbeck, 2012, s. 26). Under de senaste åren har
dock den religionsdidaktiska forskningen återigen valt att uppmärksamma
elevernas perspektiv i undervisningen (se exempelvis Halvarson Britton, 2014;
Karlsson, 2015; Risenfors, 2011).
En summering av den internationella forskning som hittills har bedrivits på
området visar att studier som riktar intresset mot elever från en enskild religiös
tradition dominerar, medan antalet studier med ett bredare urval är färre
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
35

Flera av forskningsfrågorna liksom en stor del av intervjuguidens frågor handlar om undervisning
där religiösa traditioner behandlas. Detta utesluter inte att eleverna, som resultatet också visar,
också talar om andra delmoment religionskunskapsundervisningen eller de institutionella ramar som
villkorar undervisningen.
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(Moulin, 2014a, s. 2). I föreliggande studie finns elever från fyra olika religiösa
traditioner representerade, vilket öppnar för möjligheter att dels se
gemensamma mönster och dels uppmärksamma det som eventuellt skiljer
grupperna åt.
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DEL 2
TEORI, METOD OCH
ANALYSVERKTYG
KAPITEL 4
TEORETISK RAM OCH CENTRALA
BEGREPP
I föregående kapitel presenterades forskning med relevans för studiens
inriktning. I det här kapitlet kommer jag att redogöra för studiens teoretiska
ramverk. Jag kommer också att presentera och definiera centrala begrepp såsom
diskurs, subjekt, position, identitet, religion, religiösa traditioner och religionsrepresentationer,
samt de verktyg som används i analysarbetet.
Diskursanalys som teori och metod
För att analysera elevernas tal använder jag verktyg hämtade från diskursanalys,
men att enbart se diskursanalysen som en metod för analys av data är att
begränsa dess räckvidd. Diskursanalysen bidrar också till att bygga upp studiens
teoretiska ramverk. Teori och metod är således sammanflätade. Forskare
använder någon typ av forskningsmetod för att undersöka ett specifikt område,
men som Gee (1999) uttrycker det: ”There can be no sensible method to study
a domain, unless one also has a theory of what the domain is” (Gee, 1999, s. 5).
Det finns ett flertal olika inriktningar inom den diskursanalytiska
forskningstraditionen. Föreliggande studie inspireras av den så kallade kritiska
diskskursanalysen, men oavsett diskursanalytisk inriktning finns några
gemensamma utgångspunkter hämtade från socialkonstruktionism och från
poststrukturalistisk teori. (Bryman, 2011, s. 476; Börjesson, 2003, s. 25-33;
Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10-14).
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Kunskap, språk och verklighet – ontologisk och epistemologisk
utgångspunkt
I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv betraktas kunskap som något som
skapas, upprätthålls och förhandlas i sociala processer/i social interaktion.
Synen på kunskap och sanning är alltid kulturellt och historiskt präglade och
därmed också föränderliga. Den kunskap som anses giltig i en specifik kontext
får också konkreta sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.
11). Att studien har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har betydelse för min
syn på kunskap och kunskapsproduktion, exempelvis hur kunskap konstrueras
under grupp- och uppföljningsintervjuer samt vilken kunskap som är möjlig att
fånga, organisera och sedan presentera (se t.ex. Gubrium & Holstein, 2003).
Perspektivet har också betydelse för hur jag förstår, för studien, viktiga begrepp
som subjekt, identitet/er och religion/er.
Studien utgår vidare från att vi strukturerar, kategoriserar och tolkar världen
genom språket. Istället för att anta att språket direkt avspeglar det som
benämns som verkligheten, ses språket istället som ett raster mellan
verkligheten och vår beskrivning av den. Hur vi talar om exempelvis

religion/er och religiösa människor formar sättet vi ser och förstår
dem(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vår egen utgångspunkt färgar alltid
vår förståelse. I ett poststrukturalistiskt perspektiv är det således inte genom
relationer till fenomen i verkligheten som språket får mening. I språket skapas
istället mening genom relationer till andra tecken som organiseras utifrån vissa
mönster. Språket konstruerar på så sätt verkligheten, våra sociala relationer och
våra sociala identiteter, men det betyder inte att man måste inta en antirealistisk
position. Jag ansluter mig till en riktning inom poststrukturalistisk teori som
erkänner att ”verkligheten” finns utanför vårt språk men det är genom språk och
kultur som den ges mening (Fairclough, 2010, s. 4).
Resonemanget så här långt har handlat om de grundläggande ontologiska samt
epistemologiska premisser som diskursanalysen och föreliggande studie vilar på.
Under nästa rubrik går jag närmare in på begreppen diskurs och subjekt och
min förståelse av dessa.
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Diskurs och subjekt
Den kanske enklaste och vanligast förekommande definitionen av
diskursbegreppet är ”ett bestämt sätt att tala och förstå världen (eller ett utsnitt av
världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Här anges endast indirekt,
genom ordet ”bestämt”, att det finns en ram eller ordning/struktur för vad som
kan sägas och förstås. Diskursanalysens förgrundsgestalt Michel Foucault
granskade just de gränser som upprättas inom och mellan diskurser. I studierna
av fängelsesystemets framväxt och i kartläggning av behandlingen av psykiskt
sjuka visade han hur synen på vad som kan anses vara sant och falskt, normalt
och sjukt skapas genom en rad utestängningsprocedurer. Dessa i sin tur styrs av
de dominerande diskurser som råder i ett specifikt sammanhang, plats och tid.
Vad som är socialt och kulturellt accepterat är diskursivt konstruerade
”sanningar”. Det finns därför ingen neutral position utanför diskursen och
därför blir talet om och strävan efter Sanningen med stort S, enligt Foucault, en
illusion. Diskursanalysens uppgift är att, istället för att söka Sanningen,
dekonstruera det som tas för givet och på så sätt undersöka hur
sanningsregimerna opererar. Makten tillhör inte en bestämd individ, grupp eller
stat utan ses av Foucault som spridd. Den genomsyrar och skapar och kan vara
förtryckande men också produktiv (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 20;
jfr Fairclough, 2015, s. 29).
Foucault menar vidare att subjekt och relationer mellan subjekt skapas i och
genom diskurser. Subjektet är enligt Foucaults terminologi decentrerat eller
fragmenterat. Diskursen formar så att säga subjektet genom att erbjuda möjliga
subjektspositioner samt genom att utesluta/omöjliggöra andra (Foucault,
1971/1993). Detta görs genom en rad s.k. styrningstekniker, vilket innebär att
individer styrs eller korrigeras i riktning mot det “normala”. Individers
beteenden, tankar och handlingar formas med hjälp av olika normaliseringsoch disciplineringsprocesser som sammanfattas av Foucault i begreppet
governmentality. Processerna kan också fungera självdisciplinerande. Vi anpassar
oss efter det som efterfrågas och är önskvärt (Foucault, 1971/1993;
1974/2003).
Norman Fairclough, en av skaparna av den kritiska diskursanalysen, vilken jag
hämtat inspiration och analysverktyg ifrån, ser en fara i att för ensidigt lyfta
fram diskursens tvingande karaktär. Han menar att man inte får negligera
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enskilda personer eller gruppers agens (Fairclough, 1992, s. 45, 64, 2015, s.
15).36
Foucault´s insistance upon the subject as an effect of discursive formations
has a heavily structuralist flavour which excludes active social agency in any
meaningful sense. (Fairclough, 1992, s. 45)

Fairclough har definierat diskurs som: ”Discourse is language viewed in a
certain way, as a part of the social process (part of social life) which is related to
other parts” (Fairclough, 2015, s. 7). Diskurs är språk är men inte enbart språk.
Fairclough använder ibland begreppet ”semiosis” som också inkluderar
meningsskapande samt de resurser som används i meningsskapandet (ibid. s. 8).
Det är inte möjligt att definiera en diskurs som ett separat ”objekt”, utan
diskurs bör enligt Fairclough alltid förstås i ett relationellt perspektiv
(Fairclough, 2010, s. 3-4). Han menar i likhet med Foucault att diskursen bidrar
till att konstruera sociala identiteter och subjekstpositioner, sociala relationer
mellan människor och till att skapa kunskaps- och betydelsesystem (ibid. s. 64).
Samtidigt poängterar han den växelverkan som råder: ”I am emphasising that
discourse makes people, as well as people make discourse” (Fairclough, 2010, s.
41). I den form av diskursanalys jag valt att inspireras av uppmärksammas
därmed subjektens möjligheter och hinder för utövandet av agens, vilket
utvecklas under nästa rubrik.
Agens och struktur
Den kritiska diskursanalysen erbjuder således en analysmetod som både riktar
uppmärksamheten mot diskursers begränsande/tvingande karaktär och mot det
utrymme som finns för individer att agera och omförhandla diskursens gränser.
I intervjumaterialet synliggör hur elever ibland anpassar sig efter dominerande
diskurser medan de i andra fall protesterar mot tillskrivna subjektspositioner
och kritiserar föreställningar av religiösa traditioner och religiös tillhörighet som
de menar konstrueras i religionskunskapsundervisningen. Jag betraktar således
inte eleverna som ingår i studien som passiva, utan som sociala aktörer och
medskapare av sociala identiteter i de diskursiva och social praktiker de befinner
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Lindgren (2010, s. 57) menar att möjligheten att göra motstånd mot makten finns inbyggd även i
Foucaults maktanalys. Själva maktbegreppet inkluderar motstånd. Genom att makt existerar,
existerar också motstånd: utan motstånd - ingen makt. Vidare öppnar Foucault för en annan syn på
subjekt och agentskap i sina sista texter. Här ges subjektet ett visst mått av handlingsutrymme och
möjlighet att göra sig själv till subjekt (s. 64-65). Ett likande resonemang finns även hos Wyndham
(2013, s. 56).
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sig i. Samtidigt är eleverna begränsade av på förhand tilldelade positioner i den
sociala praktiken såsom elev eller trosrepresentant.
Skolan som institution består i ett diskursanalytiskt perspektiv av olika ”speech
communities”, med sina specifika repertoarer av språkliga uttryckssätt, sin
specifika uppsättning av diskurser som subjekten både formas av (ofta
omedvetet) och är med och formar/omformar (Fairclough, 2010, s. 40-41). I
många fall kan man se hur en diskurs dominerar och hur denna är ideologiskt
färgad. Den kritiska diskursanalysens syfte är, enligt Fairclough, att
”denaturalisera” rådande diskurser och därmed synliggöra hur diskurser kan
skapa ojämlika maktförhållanden och hur vissa grupper på så sätt missgynnas
och förtrycks.
CDA [Critical Discourse Analysis] combines critique of discourse and
explanation of how it figures within and contributes to the existing social
reality, as a basis for action to change that existing reality in particular
respects. (Fairclough, 2015, s. 6)

Den kritiska diskursanalysen är normativ i sin strävan att synliggöra diskurser,
men även undersöka dess effekter samt försöka ge förklaringar som sträcker sig
utanför den omedelbara situationen (Fairclough, 2010, s. 7-8, 45). För att kunna
göra en sådan analys krävs, enligt Fairclough, en relationell och dialektisk syn på
diskursbegreppet. Vad det innebär presenteras under nästa rubrik.

Micronivå i förhållande till makrostrukturer
Det har varit av vikt att söka en teori- och analysmetod som erbjuder en
möjlighet att sätta in empirin från intervjuerna i ett vidare sammanhang. Den
tredje forskningsfrågan som handlar om elevernas beskrivningar av ramar och
förutsättningar har tagit form under processens gång. Jag fann att eleverna
många gånger talade om ”spelreglerna” i religionskunskapsklassrummet, om de
krav som omgärdar en ”objektiv undervisning”, om rättvisa och balans. Det
blev också påtagligt hur andra skolämnen diskuterades och hur medias
rapporteringar av religioner och religiösa anhängare drogs in i samtalen kring
religionskunskapsundervisningens innehåll och upplägg. Den kritiska
diskursanalysen öppnar upp för möjligheten att se hur elevernas tal i
intervjusituation står i korrespondens med diskursiva mönster bortom den
aktuella situationen, eller annorlunda uttryckt, hur övergripande mönster skär
igenom elevernas tal (von der Lippe, 2010, s. 69-71; Wyndhamn, 2013, s. 80,
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195). Sambandet mellan det som sker i den sociala praktiken och den
övergripande samhällsstrukturen blir föremål för analys.
Fairclough har utarbetat en tredimensionell analysmodell. De tre dimensionerna
eller aspekterna37 utgörs av text, diskursiv praktik (diskurs) och social praktik
(Fairclough, 2010, s. 57-58). Text ska förstås i ett vitt perspektiv där även
transkriberingar av talad text liksom bilder i kombination med text inkluderas
(Fairclough, 2015, s. 8, 59-60). I föreliggande studie består texten av
transkriberingar från de 21 intervjuerna. Språket/texten analyseras i kritisk
diskursanalys först på en lingvistisk nivå, men det räcker inte enligt Fairclough,
utan resultatet av analysen behöver sedan relateras till ett vidare sammanhang.
Genom den kritiska diskursanalysen undersöks därför relationen mellan text,
meningsskapandet av text, så kallade diskursiva praktiker, samt sociala praktiker.
I föreliggande studie betraktas skolan som en social praktik. Praktiker behöver
dock inte omfattas av hela organisationen. Den sociala praktik som den här
studien främst fokuserar är religionskunskapsundervisningen. Fairclough skiljer
alltså, som beskrivs ovan, på diskursiv praktik och social praktik vilket inte görs
inom en annan betydelsefull inriktning, den så kallade diskursteorin (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 25). Den diskursiva praktiken, d.v.s. utövandet av
diskurs, befinner sig i ett dialektiskt förhållande till den sociala praktiken, den
både konstituerar (formar) den och konstitueras (formas) av den samma
(Fairclough, 2015, s. 67-68).
Analysen av den sociala praktiken innebär således en kontextualisering av texten
och den diskursiva praktiken. Det görs genom att, utifrån tre nivåer,
uppmärksamma de sociala förhållanden/villkor som diskursen är en del av.
Den första nivån är den sociala situationen där diskursen kommer till uttryck, i
den här studien utgör den av själva intervjusituationen. Den andra nivån är den
sociala institutionen, i det här fallet skolan och här specifikt religionskunskapsundervisningen. Den tredje nivån utgörs av samhället som helhet. En microanalys
av text bör därför enligt Fairclough kompletteras med en makroanalys
(Fairclough, 2015, s. 57-58). I uppsatsens första kapitel beskrivs därför några
centrala drag i den samhälleliga kontext som elevernas tal är en del av samt de
institutionella villkor som styr skolan och religionskunskapsundervisningen.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
37	
  Löf (2011) väljer att använda begreppet aspekt istället för Faircloughs begrepp dimension för att
inte riskera att leda tanken i riktningen mot att världen ses som uppdelad i lager.	
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Analysverktyg
Att arbeta diskursanalytiskt innebär på ett grundläggande plan att forskaren
riktar uppmärksamhet mot det som sägs, hur det sägs och om det skulle kunna
sägas på ett annat sätt (Börjesson, 2003, s. 21). Det handlar, som tidigare
nämnts, inte om att hitta en sanning eller en verklighet bakom det sagda, utan
snarare om att finna diskursiva mönster i det som sägs, samt att försöka se vilka
konsekvenser olika diskurser kan få (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28).
Diskurser är uppbyggda av representationer. Objekt/fenomen filtreras genom våra
kategorier och vårt språk. Representationer är inte objekten/fenomenen i sig
utan den mening vi ger dem. Det som blir intressant är hur representationer
skapar objekt, inte hur objekt skapar representationer. Hall uttrycker det så här:
”Representation is the production of the meaning of the concepts in our minds
through language” (Hall, 1997, s. 17).
Diskursiva mönster kan synliggöras genom att uppmärksamma typifieringar och
kategoriseringar. I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skapar vi mening i
tillvaron genom att både medvetet och omedvetet urskilja, sortera och
kategorisera (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 85; Börjesson, 2003, s. 91).
Kategoriseringar är emellertid aldrig neutrala. I diskursanalysen är det viktigt att
se hur vi konstruerar ”något” med hjälp av kategorier. I analysprocessen har jag
därför sökt tillfällen i elevernas tal när de på olika sätt skapar ordning genom
kategoriseringar. Exempelvis när de definierar en företeelse, när de ställer
ord/begrepp mot varandra i motsatspar/dikotomier, när de namnger eller talar
om grupper och individer eller om sig själva i förhållande till andra eller när de i
sitt tal exkluderar och inkluderar. Den kritiska diskursanalysens uppgift är även
att söka orsaker till och konsekvenser av dessa kategoriseringar.
Det finns som jag ser anledning att uppmärksamma skillnaden mellan
typifiering och stereotypifiering. Om typifiering kan beskrivas som en förenklad
form av kategorisering, då man tillskriver människor eller föremål mening
innebär stereotypifiering däremot att man överdriver, förenklar och fixerar olika
personlighetsdrag hos enskilda människor eller hos en grupp. Därigenom skiljer
man också det acceptabla/normala från det oacceptabla/onormala. Stereotyper
konstrueras framförallt i de sammanhang där makten är ojämlikt fördelad (Hall,
1997, s. 257-261).
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Ett viktigt begrepp inom den kritiska diskursanalysen är diskursordning.
Begreppet definieras av Fairclough som en komplex och motsägelsefull
konfiguration av diskurser och genrer inom samma sociala område eller
institution (Fairclough, 2010, s. 74). Det handlar alltså om diskurser som
konkurrerar i samma rum eller annorlunda uttryckt, strider i samma terräng.
Striden eller kampen handlar om vilken diskurs som ska ha företräde. Den här
”kampen” kan också studeras på textnivå. Här kan det handla om hur ord ska
definieras, tolkas och förstås. En diskurs försöker att bestämma eller fixera
betydelsen, även om låsningen alltid är temporär. På ett annat plan förs så att
säga en kamp mellan olika diskurser, där varje diskurs söker reducera
mångtydigheten och ge ordet ett specifikt innehåll (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000, s. 34-35). Inom kritisk diskursanalys görs ofta detaljerade
textanalyser. I den här studien görs ingen ingående lingvistisk textanalys utan
fokus ligger huvudsakligen på de diskursiva mönster som framträder i elevernas
tal. I analysen har jag exempelvis uppmärksammat återkommande ord och
uttryck, granskat hur de länkas samman med andra ord och noterat hur ett och
samma ord kan fyllas med olika mening och innebörd beroende på det
sammanhang det används.
Hegemoni är ytterligare ett centralt begrepp som förekommer i såväl diskursteori
som diskursanalys. En hegemonisk diskurs är en diskurs som vid en viss
historisk tidpunkt intar en särställning. Diskursen har, om än tillfälligt,
utkonkurrerat andra alternativa diskurser. En hegemonisk diskurs kan framstå
som så självklar och ”naturlig” att den i det närmaste blir osynlig. Därigenom
döljs ojämlika maktrelationer, menar Fairclough. De inlemmas i samhällets
konsensusuppfattningar (Fairclough, 2010, s. 127-130). En viktig uppgift i
diskursanalysen är att dekonstruera eventuella hegemoniska diskurser och visa
på alternativ för att möjliggöra förändring (Fairclough, 2010, s. 127-131). I
studiens resultatkapitel använder jag inte begreppet hegemonisk diskurs utan
istället dominerande diskurs för att beskriva vad jag uppfattar som det mest
dominerande sättet att tala om en företeelse. I studiens avslutande kapitel
diskuteras relationerna mellan olika diskurser. När diskurserna kontextualiseras
och när resultaten summeras och diskuteras på en mer övergripande nivå blir
emellertid hegemonibegreppet användbart.
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Position, positionering och identitet
Centrala begrepp i studien är position, positionering, identitet/er. Positionering
används inom diskursanalys för att beteckna hur subjekt positioneras eller
positionerar sig inom och/eller av de diskurser som finns tillgängliga. Genom
att använda begreppen positionering och position vill jag leda läsaren i riktning
mot process och förändring snarare än mot det statiska och på förhand givna.
I texten används löpande uttrycket ”elever som positionerar inom en religiös
tradition”, för att lyfta fram subjektens agens samt det föränderliga. Som
redogörs för i metodkapitlet har eleverna själva fått ange sin religiösa
positionering. Att använda uttryck som ”kristna elever”, ”elever med judisk
bakgrund” signalerar en mer passiv hållning där den religiösa identiteten är
given.
Begreppet identitet har sin etymologiska rot i det latinska ordet idem som
betyder densamme. Identitet får då innebörden; uppfatta sig själv som likadan
som någon eller några andra, höra till en viss kategori (von Brömssen, 2003).
Samtidigt kan begreppet inom, exempelvis psykologi, spegla en persons
individualitet och hans/hennes utmärkande egenskaper och personlighet.
Begreppet kan som synes syfta på likhet men också unicitet. I den här studien är
det emellertid identitetens sociala dimensioner som uppmärksammas. Under
intervjuerna pågår som jag ser en identitetsprocess där eleverna, genom att välja
vilka erfarenheter de vill lyfta fram och sättet de uttrycker sig, konstruerar och
omförhandlar sina identiteter (jfr Moulin, 2015a, s. 688).
Identitet syftar således inte på en oföränderlig essentiell kärna som jag som
forskare kan förvänta mig att nå, avtäcka och sedan beskriva. Identitet/er är
istället något som ständigt förhandlas, bekräftas eller omskapas (se t.ex. Castells,
1999; Gee, 2000; Giddens, 2003; von Brömssen, 2003).38 Gees beskrivning av
identitetsbegreppet ligger i linje med min egen förståelse:
Being recognized as a certain ”kind of person” in a given context, is what I
mean here by "identity." In this sense of the term, all people have multiple
identities connected not to their "internal states" but to their performances in
society. This is not to deny that each of us has what we might call a "core
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
38	
  Risenfors (2011) använder, i sin avhandling, begreppet identifikation istället för identitet för att
understryka att det rör sig om en ständigt pågående process. Hon söker även stöd i Vikki Bells
(1999) begrepp ”belonging” (tillhörighet). ”Belonging handlar inte bara om be-ing, att vara, utan även
om long-ing, att längta” (Risenfors, 2011, s. 50), vilket ytterligare accentuerar det föränderliga, det
framåtpekande.	
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identity" that holds more uniformly, for ourselves and others, across contexts.
(Gee, 2000, s. 99)

I enlighet med Gee uppfattas identitetsskapande ske i ett sammanhang och i
samspel med andra. Vi erkänns/bemöts/känns igen som en typ eller sorts
person i ett givet sammanhang. Gee utesluter emellertid inte att det finns någon
som kan beskrivas som en persons ”core identity”, en mer stabil och
sammanhållen identitet som inte är statisk eller given men som inte lika lätt
förändras över tid och mellan olika kontexter (jfr också Lied, 2004, s. 58; von
Brömssen, 2003, s. 313).
I religionsdidaktisk forskning har man intresserat sig för de identitets- och
socialisationsprocesser som barn och ungdomar med en religiös positionering
genomgår (Jackson & Nesbitt, 1993; Lied, 2004; Moulin, 2014; Nicolaisen,
2013). Robert Jackson och Eleanor Nesbitts forskningsprojekt kring hinduiska
barn i Storbritannien (1993) betraktas som ett viktigt pionjärarbete, vilket andra
forskare inom fältet har inspireras av och också bygger vidare på. Jackson och
Nesbitt kombinerar insikter från religionsvetenskaplig, socialpsykologisk och
antropologisk forskning för att konstruera en modell för att tolka och förstå
relationen mellan individ, grupp och tradition (Jackson & Nesbitt, 1993, s. 174176).
The interpretation of a religious world view involves examining the
relationship between individuals and groups, using the wider tradition as a
general reference point. (Jackson & Nesbitt, 1993, s. 174)

Även om den så kallade vidare traditionen ses som en generaliserad helhet och
fungerar som referenspunkt är den inte en obestridd eller oomtvistad helhet.
Den konstrueras på olika sätt i olika tider och i olika kontexter av de innanför
traditionen såväl som de utanför. På gruppnivån finns en rad möjliga grupper
för individer att ingå i. Dessa grupper är liksom den vidare traditionen
föränderliga. Individen påverkas av sin/a grupptillhörighet/er liksom av
identifikationen med den vidare traditionen, samtidigt som hen är unik (Jackson
& Nesbitt, 1993, s. 176). I sin forskning finner Jackson och Nesbitt att de
hinduiska barnen är flexibla och de rör sig utan problem mellan olika grupper
och kulturella miljöer. Barnen i studien uppvisar vad Jackson och Nesbitt
benämner som en multipel/flerfaldig kulturell kompetens (multiple cultural
competence) (Nesbitt & Jackson, 1993, s. 174-175). Østberg (2000) kommer
fram till en liknande slutsats. De pakistanska barnen i hennes norska studie
utvecklar en kulturell kompetens som möjliggör för dem att röra sig säkert och
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smidigt mellan olika kontexter. Østberg använder begreppet ‘integrated plural
identity’, för att synliggöra hur barnens identitetsprocess på samma gång kan
uppfattas som dynamisk och som stabil.
Jackson och Nesbitt konstruerade som har beskrivits ovan en modell för att
kunna tolka och förstå relationen mellan individ, grupp och tradition, där den
senare beskrivs som föränderlig och omtvistad. Under nästa rubrik kommer
fokus att riktas mot, de för studien centrala och omstridda begreppen, religion
och religiösa traditioner.
Religion, religiösa traditioner och religionsrepresentationer
Religioner och andra livsåskådningar kan beskrivas som religionskunskapsämnets huvudsakliga studieobjekt (Skolverket, 2011a, s. 7). Talet om religion/er
genomsyrar intervjuerna i den här studien och en av forskningsfrågorna riktar
blicken specifikt mot hur religiösa traditioner, enligt eleverna, konstrueras
genom undervisning och klassrumskonversation. Religion, religiösa traditioner och
religionsrepresentationer är således centrala begrepp i den här studien. Hur ska då
religionsbegreppet förstås? I den här studien görs inga försök att stipulera en
definition av begreppet. Givet studiens teoretiska ramverk blir det istället
intressant att undersöka hur begreppet/en definieras. Vilka kategoriseringar blir
synliga i elevernas tal? Vilka gränsdragningar görs? Hur beskrivs personer
tillhörande en religion? Vilka konsekvenser får beskrivningarna?
Religionsbegreppet förstås således som kontextberoende och ickeessentialistiskt. Genom diskursiva processer ges religion olika betydelse
beroende på historiska, kulturella och sociala sammanhang. För att understryka
ett icke-essentialistiskt synsätt väljer jag att i de flesta sammanhang använda
begreppet religiösa traditioner framför religioner (jfr Jackson, 2002, 2004).
Motsatsen till en icke-essentialistisk religionsuppfattning är en essentialistisk,
där religion eller i synnerhet enskilda religioner kännetecknas av att ha en essens
eller kärna av specifika egenskaper. Religionen uppfattas då snarare som en
enhetlig, objektiv och oföränderlig storhet. Hylén (2012) pekar på flera problem
med essentialistiska religionsuppfattningar. Vad är det som ska räknas som
kännetecknade för en religion? Vem har privilegiet att göra avgränsningar – är
det den troende, religiösa auktoriteter eller är det religionsforskarens uppgift?
Essentialistiska religionsuppfattningar innebär enligt Hylén ofta grova
generaliseringar och förenklingar av komplexa fenomen vilket innebär att inre
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variation och föränderlighet många gånger osynliggörs. I det här perspektivet
bortser man också från att andra normsystem vid sidan av det religiösa påverkar
religiösa människor.
Sigurdson (2009) identifierar flera moderna diskurser om religion som förenas i
just ett essentialistiskt synsätt. Religion ses i en diskurs som en rival till den
liberala demokratin och då i många fall som en farlig sådan i
fundamentalismens form. I en annan diskurs ses religion istället som ett
(ofarligt) livsstilsval bland många andra. Sigurdson menar att båda perspektiven
rymmer några gemensamma och problematiska föreställningar om religion och
dess anhängare. Religioner ses som statiska system, som ”passiva och stumma”.
De har inte själva möjligheten att på ett självkritiskt sätt reflektera och föra en
diskussion omkring sina övertygelser. Denna kritiska förmåga får därför om
möjligt tillföras utifrån. Anhängare av en religion betraktas inom den här
diskursen som en specifik ”civilisation”, med en homogen uppsättning
uppfattningar vilket leder till att den interna mångfalden inom religioner skyms
(Sigurdson, 2009, s. 108-111).
Hur religioner kan/ska representeras i undervisningen är en central fråga inom
den religionsdidaktiska forskningen. Ontologiska och epistemologiska
grundantaganden om religionens ”natur” anses ha betydelse för uppfattningen
om lämpliga undervisningsstrategier. Mycket kort kan man i det brittiska fältet
urskilja tre ståndpunkter, här representerade av tre religionsdidaktiker. Wright
(kritisk realism) argumenterar för att religiösa traditioner är ”sociala fakta” som
kan studeras och kritiseras i ett religionsfilosofiskt perspektiv. Religiösa
traditioner kan i och för sig förändras men det finns en kärna i en tradition som
andra mer ”udda” tolkningar måste ställas mot (Wright, 2007). Erricker och
Erricker (anti-realism, postmodern ansats) kan enligt Jackson (2004, s. 68-74)
representera den motsatta uppfattningen. Erricker och Erricker (2000, s. 188)
menar att en objektiv syn på religioner är omöjlig. Det är en konsekvens av
deras syn på kunskap som något som är socialt (individuellt) konstruerat i ett
specifikt socialt sammanhang. Jacksons m.fl. position (dialogisk, tolkande
ansats) kan betraktas som ett perspektiv mellan de övriga två. Religioner ses
som föränderliga och levande traditioner snarare än enhetliga system och
genom att fokusera på den levda traditionen framträder också mångfalden av
möjliga tolkningar. Jackson förordar därför ett antropologiskt perspektiv där de
troendes komplexa och föränderliga relation till den egna religionen kan bli
synlig (Jackson, 2002, 2004; Moulin, 2011, s. 314-315).
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Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter
I det här kapitlet har studiens diskursanalytiska inriktning presenterats.
Diskursanalysen fungerar både som grundläggande teori och som analysmetod.
Gemensamt för olika inriktningar av diskursanalys är för det första ett
socialkonstruktionistisk perspektiv, som innebär en syn på kunskap och sanning
som kulturellt och historiskt präglade och därmed också föränderliga. För det
andra är språk och språkanvändning diskursanalysens fokus. Studien utgår från
en poststrukturell förståelse av språkets medierande roll i vår förståelse av
“verkligheten”. Val av teori och analysmetod har styrts av viljan att identifiera
diskursers begränsande karaktär men i lika stor utsträckning också att se det
utrymme som finns för individer att göra motstånd och ifrågasätta. Valet har
också påverkats av en önskan att sätta in empirin från intervjuerna i ett vidare
sammanhang. Studien är inspirerad av den kritiska diskursanalysen företrädd av
Fairclough (1992, 1995, 2010, 2015). I Faircloughs tredimensionella modell
studeras relationer mellan text, diskursiv praktik och social praktik. I kapitlet har
jag också presenterat och definierat studiens centrala begrepp: diskurs, subjekt,
position, identitet, religion, religiösa traditioner och religionsrepresentationer.
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KAPITEL 5
METOD OCH GENOMFÖRANDE
I föregående kapitel presenterades studiens teoretiska ramverk och centrala
begrepp. I föreliggande kapitel kommer den faktiska forskningsprocessen att
beskrivas. Här ryms metodiska överväganden, urvalsfrågor, tillträdesprocessen
samt en beskrivning av analysförfarandet. Vidare förs resonemang rörande
studiens vetenskapliga kvalitet och en diskussion kring de etiska spörsmål som
studien väcker.
En abduktiv forskningsprocess
Studiens teoretiska ramverk, som beskrevs i föregående kapitel, har utformats
och vuxit fram under forskningsprocessens gång. Det har skett genom en
växelverkan mellan empiri och teori. Resultat från tidigare forskning, däribland
Daniel Moulins forskningsinsats (2011, 2015a, 2016) har haft betydelse för
utformning av metod och intervjufrågor. Andra forskningsresultat och
religionsdidaktiska teorier har på liknande sätt bidragit till att rikta mitt intresse
mot specifika områden, samt fungerat som viktiga ”samtalspartners” i
analysarbetet. Under processen har jag dessutom funnit det nödvändigt att
inkludera teori även från andra discipliner, exempelvis sociologi och
antropologi. Att studien skulle vila på socialkonstruktivistisk grund stod klart
redan från början, däremot är den diskursanalytiska inriktning, som studien
slutligen fått, ett resultat av en längre prövande process. Ansatsen skulle därför
kunna beskrivas som abduktiv. I en abduktiv ansats sker en pendling mellan
empiri och teori, där båda successivt omtolkas och utvecklas (Alvesson &
Sköldberg, 2008, s. 55). Teorierna kan justeras och förfinas och det empiriska
tillämpningsområdet kan komma att utvidgas, vilket också har skett i den här
studien.

Intervjun som metod
För att visa hur unga människor som positionerar sig inom en religiös tradition
talar om religionskunskapsundervisningen har jag valt att genomföra dels
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gruppintervjuer, dels enskilda uppföljningsintervjuer, vilket kräver en närmare
granskning av intervjun som forskningsmetod.
En intervju är enligt Kvale och Brinkman (2009) ett samtal som har en struktur
och ett syfte (s. 19). Intervjun ligger nära det vardagliga samtalet och kan därför
förefalla lätt att genomföra. Men enkelheten är, som jag ska försöka beskriva,
illusorisk. Det finns en rad aspekter kring intervjun som metod som behöver
diskuteras, däribland epistemologiska frågor, forskarens roll i intervjuprocessen
samt frågor som handlar om maktrelationer.
Intervjun betraktas i föreliggande studie som en skapande process där jag och
intervjupersonerna ömsesidigt påverkar varandra. Holstein och Gubrium (1995)
menar att alla intervjuer är aktiva, vilket innebär att såväl respondenten som
intervjuaren betraktas som aktiva deltagare i det meningsskapande arbetet som
sker. Forskarens uppgift är således inte att finna, frilägga och sedan
sammanfatta den kunskap som antas finnas inom intervjupersonerna utan
kunskapen
konstrueras
i
samspelet
under
intervjuns
gång.
Gubrium och Holstein understryker att det är lika viktigt att beakta vilken
mening som skapas i en intervju som hur processen som skapar mening ser ut.
De förespråkar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där intresset riktas både
mot process och mot innehåll, både mot hur- och vad-sidan av de sociala
processerna (Holstein & Gubrium, 1995, s. 87).
I analysarbetet
uppmärksammas därför såväl innehåll, i form av återkommande teman som
sättet att uttrycka sig på.
Det finns ingen neutral arena där intervjun kan äga rum. Den sociala miljön där
intervjun genomförs och där samtliga deltagare ingår, kommer att påverka den
mening som skapas. Jämfört med en mer traditionell syn på
forskningsintervjun, är den aktiva intervjun så att säga öppen för partiskhet
(bias). Partiskhet är emellertid inget som kan eller för den skull bör undvikas
(Holstein & Gubrium, 1995). Detta innebär inte, som jag ser det, att man ska
avstå från att uppmärksamma de aspekter som kan påverka intervjuns
meningsskapande.
Även om den aktiva intervjun kan betraktas som en flexibel och skapande
process är den inte fri från ramar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är
fel att betrakta den kvalitativa intervjun som en öppen dialog mellan jämställda
parter. Det finns en tydlig maktasymmetri mellan forskaren och intervju-
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personerna, vilket man inte bör bortse från (s. 48). Jag som forskare har initierat
mötet med ungdomarna, som jag benämner ”elever”, jag har bestämt ämnet,
vet i huvudsak vilka frågor som ska ställas och har i en mening också
tolkningsmonopol. Trots att eleverna i studien har blivit informerade om
tystnadsplikten och rätten att vägra svara eller avbryta intervjun, kan den sociala
situationen ”kräva” att de fortsätter (Trost, 2010). Den aktiva intervjun
erbjuder, som jag ser det, ett alternativt sätt att se på maktdimensioner i
samband med intervjuer. Asymmetrin utplånas inte, men genom att betrakta
kunskapsprocessen som ett samarbete mellan mig som forskare och de
intervjupersoner som deltar kan våra positioner eventuellt uppfattas på ett
annat sätt. I ett diskursanalytiskt perspektiv kan ingen befinna sig på en neutral
plats utanför den diskursiva praktiken. Mina frågor och reaktioner på elevernas
tal är en del av förhandlandet och därmed en del av de diskursiva mönster som
framträder genom analysen.

Val av intervjupersoner och lokaler för intervjuer
De elever som deltar i studien är mellan 16 och 19 år gamla. De positionerar sig
inom fyra olika religiösa traditioner; kristendom, judendom, islam, och
buddhism. Merparten deltar i någon form av ungdomsverksamhet organiserad
av deras respektive religiösa samfund eller församling. Ett fåtal elever deltar inte
för närvarande i ungdomsverksamhet, men besöker regelbundet
samfundets/församlingens löpande verksamhet.
Jag har använt ett så kallat målinriktat urval, vilket innebär att forskaren gör ett
strategiskt urval utifrån syfte och forskningsfrågor. För en intervjustudie väljer
forskaren helt enkelt ut personer som är relevanta i relation till den aktuella
problemformuleringen (Bryman, 2011, s. 350). Urvalet kan göras på flera
nivåer. I föreliggande studie ville jag, i linje med mitt syfte, visa hur elever som
positionerar sig inom en religiös tradition talar om skolans
religionskunskapsundervisning. Jag önskade också en spridning bland eleverna
av flera skäl. Att deltagarna kommer från flera olika religiösa traditioner
öppnade för möjligheten att upptäcka eventuella diskursiva mönster som kan ha
samband med positioneringen inom en specifik tradition. Genom urvalet
skapades även förutsättningar för att fånga elevernas erfarenheter från flera
olika skolor och religionskunskapsklassrum.
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Det empiriska materialet består av 21 intervjuer. Även urvalet eller
urvalsprocessen kan i Holstein och Gumbriums (1995) termer beskrivas som
aktivt. Forskningsprocessen kan ses som en dynamisk process och ytterligare
respondenter kan därför läggas till om nya forskningsintressen eller behov
uppstår (Holstein & Gubrium, 1995). Antalet intervjuer som skulle genomföras
var från början inte fastlagt, även om det fanns funderingar kring antal i
förhållande till forskningsfrågor, teori, analysmetod och de tidsmässiga ramarna.
Avsikten från början var att ha minst tre religiösa traditioner representerade i
materialet. Det som kom att påverka antalet genomförda intervjuer var dels de
praktiska möjligheter som visade sig finnas att nå ungdomar som ville och
kunde delta, dels handlade det om att jag genom forskningsprocessen fann det
angeläget att utöka antalet intervjuer under tiden. Jag tyckte mig se teman,
kopplingar och mönster som krävde ytterligare empiriskt material för att kunna
förstås, nyanseras eller eventuellt avfärdas.
Jag har valt att intervjua elever mellan 16 och 19 år. En elev går i nionde
årskursen medan resten av eleverna går på gymnasiet. Det finns flera
anledningar till att studien inriktar sig på just den här åldersgruppen. En
anledning är att dessa elever har många års erfarenheter av religionskunskapsundervisning. Förhoppningen var att det skulle ge eleverna möjligheter
att reflektera över och göra jämförelser mellan religionskunskapsundervisningen, så som den har utformats i olika årskurser eller stadier av deras
utbildning. En annan mer praktisk anledning var att det inte krävdes något
godkännande från målsmän då eleverna var över 16 år. Jag bedömde det som
en svårighet att få målsmäns godkännande, vilket skulle kunna innebära
fördröjningar i forskningsprocessen. En tredje anledning är att jag själv är
verksam som lärare på högstadiet, vilket kan ha haft betydelse för att jag redan
tidigt riktade intresset mot elever i den senare delen av grundskolan snarare än
mot yngre elever.
Merparten av intervjuerna har genomförts i, eller i anslutning till de lokaler där
verksamheten bedrivs, vilket antas ha vissa fördelar, men behöver samtidigt
diskuteras kritiskt. Till fördelarna räknar jag tryggheten som välkända miljöer
kan antas ha. Forskning har också visat att elever med religiös positionering kan
uppleva obehag och utsatthet i skolan (Moulin, 2011, 2015a, 2016). Miljön i
fråga har också tydliga kopplingar till de frågeställningar som intervjuerna rör
sig kring. Min kontakt med intervjupersonerna har gått genom
samfundet/församlingens kanaler och det är i deras lokaler jag först träffade
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ungdomarna och presenterade projektet. De personer som sedan valde att delta
i studien gjorde det med vetskap om att det var deras religiösa positionering i
relation till religionskunskapsundervisningen som skulle utgöra samtalsämnet
för intervjun. Att tala om religion och den egna religiösa positioneringen kan
vara kul, okomplicerat och enkelt för några, men för andra kan det sannolikt
upplevas som känsligt och kontroversiellt. En trygg miljö är därför avgörande
för att alla deltagare ska få så goda förutsättningar som möjligt att delta på sina
villkor. I valet av lokal antog jag dessutom att en geografisk distansering till
skolmiljön skulle kunna ge eleverna perspektiv och en känsla av större frihet att
tala om undervisningen.
Det som behöver diskuteras är miljöns påverkan. Vilka specifika diskurser är
verksamma i en församlingsgemenskap/samfundsgemenskap, i en kyrka,
moské, synagoga eller tempel? Kan eleverna tänkas vilja ge svar som kan ligga i
linje med eller accepteras av auktoriteter inom respektive samfund/ församling?
Ett framträdande mönster i elevernas tal, som också lyfts fram i resultatkapitlet,
är deras uttryck för en självständig och ibland kritisk hållning i förhållande till
den egna traditionen. Dessa uttryck talar emot en föreställning om miljön som
hämmande och repressiv.
Tillträde och kort presentation av intervjupersoner
Det har inneburit ett tidvis frustrerande arbete att få till stånd intervjuer. Första
veckan i februari 2013 gjordes ett stort utskick med information om
forskningsprojektet till församlingsföreståndare och samfundsansvariga i två
kommuner. I brevet bad jag om tillåtelse att besöka deras ungdomsverksamhet
för att därigenom nå intresserade ungdomar (se bilaga 2). De samfund och
församlingar som valdes ut representerade de stora världsreligionerna39 samt en
sikhisk församling. Utskicket riktade sig till samtliga40 samfund och
församlingar i de två kommunerna. De flesta utskick distribuerades via mail,
medan ett 30-tal skickades via brev. Totalt gjordes 149 utskick. I projektplanen
ingick att jag eventuellt skulle behöva påminna adressaterna med uppföljande
telefonsamtal, vilket också visade sig nödvändigt. Jag fick sammantaget fyra
positiva svar! Samtliga svar kom från kristna församlingar. Det ska också
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
39

Begreppet ”världsreligioner” är ett omdiskuterat begrepp (se t.ex. Andersson & Sander, 2015, von
Brömssen, 2003). I det här sammanhanget använder jag det för att beteckna de religioner som
explicit skrivs fram som världsreligioner i kursplanen/ämnesplanen för religionskunskap.
40
Med ”samtliga” menar jag de som jag själv fann genom olika typer av register, t.ex. kommunens
hemsidor, adressregister i Eniro, Svenska kyrkans hemsida, Kyrksajten.se och via Googlesökning
som ledde till samfund och församlingars egna hemsidor.
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nämnas att jag fick ytterligare ett tiotal svar där man visade intresse för
projektet, men där personen beklagade att man inte kunde hjälpa till på grund
av att de inte hade några aktiva ungdomar i rätt ålder i församlingens
/samfundets verksamhet. Två av de positiva svaren har resulterat i intervjuer
medan ett annat föll bort eftersom jag önskade en spridning av de traditioner
som representeras. Det sista svaret kunde i slutändan inte sammanföra mig med
några presumtiva deltagare.
Urvalet baserades, som har Bergdalbeskrivits här ovan, på en önskan om att få
en spridning mellan flera traditioner. Därför fann jag det nödvändigt att ta
direkt telefonkontakt med ytterligare tre samfund/församlingar som sedan
ledde fram till besök och genomförda gruppintervjuer. Vid det första besöket
informerades ungdomarna både muntligt och skriftligt om projektet (se bilaga
3) innan de tog ställning om de ville delta. Deltagarna i gruppintervjuerna
lämnade sedan telefonnummer och mailadress. Via dessa kanaler bokades tider
för de uppföljande intervjuerna. Att nå och sedan komma överens med unga
människor om lämplig tid har stundtals fungerat väl, medan detta andra gånger
har varit minst sagt krångligt.
Merparten av intervjuerna genomfördes under våren 2013, medan tre
uppföljningsintervjuer hölls först under sen höst samma år. Tre
uppföljningsintervjuer har hållits i en kommunal, centralt placerad, möteslokal.
En uppföljande intervju gjordes över Skype. De övriga intervjuerna är
genomförda i församlingens/samfundets lokaler.
I studien ingår arton ungdomar, elva tjejer och sju killar i åldrarna 16 till 19 år.
Ungdomarna positionerar sig själva inom fyra religiösa traditioner, kristendom,
judendom, islam och buddhism. Elever som positionerar sig inom kristen
tradition är fördelade på två grupper. De har kontaktats dels via en församling
som tillhör Svenska kyrkan, dels via en kristen frikyrkoförsamling. Genom att
inkludera elever från olika kristna församlingar ökar förhoppningsvis
möjligheten ytterligare att synliggöra variation i sätt att tala om undervisningen.
Totalt har tjugoen intervjuer genomförts, fem gruppintervjuer och sexton
uppföljningsintervjuer. Tabellen nedan visar antal deltagare i studien fördelat på
fyra olika religiösa traditioner samt antalet grupp- respektive enskilda
uppföljande intervjuer.
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Tabell 1. Översikt över genomförda intervjuer
Religiös tradition

Antal
deltagare/grupp

Genomförda
gruppintervjuer

Genomförda
enskilda
uppföljande
intervjuer

Kristen tradition
(kristen frikyrka)

3

1

3

Kristen tradition
(Svenska kyrkan)

5

1

5

Judisk tradition

5

1

3

Buddhistisk
tradition

2

1

2

Muslimsk
tradition

3

1

3

Totalt

18

5

16

Att utgå från elevernas egna positioneringar i en religiös tradition är en bärande
tanke i studien utifrån såväl teoretiskt perspektiv som etiska överväganden. Jag
har inte haft för avsikt att själv placera in eleverna. Man skulle ändå kunna
hävda att jag redan genom att kontakta ungdomarna genom deras respektive
församling/samfund gjorde en första kategorisering. Ungdomarna tillfrågades
av mig om att delta i studien utifrån deras position inom en specifik tradition. I
gruppintervjun bad jag dock eleverna att själva positionera sig, genom att ställa
frågan om religiös tillhörighet till varje deltagare. Hur eleverna valde att svara
på frågan kommer att redovisas och diskuteras i resultatdelen, men jag finner
det angeläget att uppmärksamma hur formuleringen ”religiös tillhörighet” blev
föremål för förhandling redan i rekryteringsprocessen. Presumtiva intervjupersoner ifrågasatte formuleringen och menade att ordet religiös exkluderade
dem från att delta. De skiljde därmed på religiös orientering och sociokulturell
identitet, vilket också synliggörs i flera andra studier (Nicolaisen, 2013, s. 140).
Mitt sätt att bemöta deras invändningar var att försöka förklara att jag inte var
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ute efter att identifiera eller på något sätt värdera deras religiösa övertygelse/tro,
utan att jag önskade genomföra intervjuer med unga människor som själva ser
sig som kristna, muslimer, judar och buddhister. Detta öppnade många gånger
upp samtalet och fick tveksamma ungdomar att ändå tacka ja till medverkan.
Dessa inledande erfarenheter hjälpte mig att skärpa blicken för den variation
och rika mångfald som finns representerad inom alla traditioner.
Det finns som jag ser möjlighet att problematisera urvalet för studien och den
kategorisering som jag gjort. Jag har som redovisats valt att intervjua elever från
de så kallade stora världsreligionerna/religiösa traditionerna. Därmed bidrar jag
till att upprätta gränser i det religiösa landskapet som kan ifrågasättas. Forskning
visar att det idag inte är helt ovanligt att individer positionerar sig inom flera
religiösa traditioner (Carlsson & Thalén, 2015; Lövheim & Bromander, 2012;
Roberts, 2010; Thurfjell, 2015). Gränserna mellan olika trosinriktningar kan
därför i vissa sammanhang betraktas som vaga och det förefaller vanligare och
mer acceptabelt att den religiösa praktiken innehåller inslag hämtade från olika
traditioner (Ammerman, 2007).
Gruppintervjuer och enskilda intervjuer - arbetsprocessen
Jag har, vilket framkommer av tabell 1, valt att genomföra intervjustudien i två
steg. I det första steget genomfördes gruppintervjuer med 2-5 deltagare i varje
grupp. Deltagarna i gruppen var aktiva inom samma församling/samfund och
positionerade sig inom samma religiösa tradition. Alla kände varandra, men i
olika hög grad. Medan en del talade om relationerna i gruppen i termer av en
nära och långvarig vänskap mellan deltagarna, beskrev andra sina inbördes
relationer snarare som kompisrelationer, där man endast träffades i samband
med aktiviteter i församlingens/samfundets regi.
Syftet med de inledande gruppintervjuerna var tvåfaldigt. Intervjuerna var
semistrukturerade och intervjuguiden innehöll ett relativt stort antal frågor som
berörde flera större områden. Gruppintervjun skulle därför kunna hjälpa mig att
se vad eleverna valde att lyfta upp och diskutera men också vad som inte
berördes. Materialet från gruppintervjun blev därför underlag för en första
preliminär analys som sedan kunde följas upp i de individuella intervjuerna. Ett
annat syfte med de inledande gruppintervjuerna var att skapa möjligheter för
interaktion mellan deltagarna. I en gruppintervju kan deltagarna ge och motta
impulser från varandra, genom att bland annat följa upp andras resonemang
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och på skilda sätt förhålla sig till andras utsagor. Genom att någon deltagare
klargör och uttrycker sin ståndpunkt kan andra deltagare få ökad insikt om sin
egen och förhoppningsvis kan fler perspektiv därmed bli synliga (Trost, 2010). I
ett diskursanalytiskt perspektiv kan en gruppintervju vara att föredra då den
sociala interaktionen kan bli mer intensiv och varierad beroende på det faktum
att fler deltar. Möjligheten att studera positioneringar, maktrelationer och det
som står på spel kan därför underlättas.
Syftet med att genomföra uppföljande enskilda intervjuer var att deltagarna
skulle få tillfälle att kommentera, addera och/eller ifrågasätta innehållet i
gruppintervjun. På så sätt sker också en form av respondentvalidering (Bryman,
2011, s. 353). Jag fick genom de individuella intervjuerna tillfälle att pröva mina
preliminära analyser och be om klargöranden, exempel och ytterligare
kommentarer kring vissa teman som kommit upp under den första intervjun.
Deltagarna kunde, under perioden som gått sedan gruppintervjun, ha funderat
eller gjort nya erfarenheter som de ville komplettera med.
Ovan diskuterades synen på urval som en aktiv process. Urvalet kan betraktas
som både aktivt och föränderligt utifrån ytterligare ett perspektiv. Holstein och
Gubrium (1995) liksom Talja (1999) uppmärksammar respondentens byte av
position under en intervju och/eller mellan intervjuer. Respondenten kan
redovisa, beskriva och värdera utifrån skilda positioner eller perspektiv
beroende på den aktuella kontexten. Hen kan, så att säga, tala med mer än en
röst. Med hänvisning till resonemanget ovan såg jag det som angeläget att
deltagarna fick möjlighet att inta nya positioner i den enskilda intervjun.
Positioneringarna i gruppintervjun skiljde sig ibland, som jag kommer visa i
resultatdelen, från de i den enskilda intervjun.
Som synes ovan varierar antalet deltagare i gruppintervjuerna mellan 2-5
personer. I de två gruppintervjuer där deltagarantalet har varit fem fanns, som
jag ser det, svårigheter för framförallt en elev att göra sin röst hörd. Som
intervjuare försökte jag inkludera eleven i samtalet, genom att rikta frågor direkt
till honom/henne eller att initiera ”rundor” där samma fråga fick besvaras av
alla i en given ordning. Hur effektfullt detta var är svårt att avgöra. Ett annat
sätt att hantera frågan diskuteras nedan.
Den gruppstorlek som jag upplevde fungerade bäst var den där tre deltagare
ingick. Jag uppfattade samtalet som dynamiskt, samtidigt som personerna
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lyssnade in och gav varandra utrymme, kommenterade andras utsagor och fick
tillfälle att utvecklade egna resonemang.
Min generella uppfattning är att de genomförda gruppintervjuerna uppfyllde
syftet, i den mening att deltagarna berättade om sina erfarenheter av
religionskunskapsundervisningen, vilket i sin tur fick andra att minnas liknande
episoder. För en del ungdomar låg undervisningserfarenheterna flera år tillbaka
i tiden och det tog därför ett tag innan de kunde dra sig till minnes enskilda
händelser, innehåll eller egna upplevelser. Det verkar troligt att andras tal var en
hjälp i den processen. Det finns förstås en risk att man i grupper söker
konsensus och att maktförhållanden mellan deltagarna avgör vad som kan eller
inte kan sägas. Detta är i och för sig inte ett problem i ett diskursanalytiskt
perspektiv, där forskaren istället intresserar sig för själva förhandlingsprocessen
där dominerande och alternativa diskurser kan blir synliga genom elevernas tal
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 171-172). Det skulle däremot kunna betraktas
som ett etiskt problem då enskilda deltagare på olika sätt hindras från att ge sitt
perspektiv. Genom att ge alla en andra chans i en uppföljande intervju kan
detta, i alla fall delvis, rättas till.
De enskilda intervjuerna fick av naturliga skäl en annan karaktär än
gruppintervjuerna. Genom att jag och eleverna redan hade träffats fanns en
relation att bygga vidare på. Jag hade dessutom genom transkriberingsarbetet
och de förberedelser jag gjort inför intervjun ”umgåtts” med deras röst, sätt att
uttrycka sig, deras tankar, åsikter och känslor i form av tal och senare text.
Utifrån mitt perspektiv var vi därför bekanta. Detta gäller förstås inte i samma
utsträckning för eleverna, men situationen var trots allt annorlunda och
upplevdes (åtminstone av mig) som mer avslappnad. Innehållet i de enskilda
intervjuerna närmade sig också många gånger det mer personliga, exempelvis
egna hemförhållanden, bakgrund och tankar kring egen tro. De personer som i
gruppintervjun hade varit tysta och tillbakadragna (se ovan) uttryckte sig på ett
helt annat sätt i den enskilda intervjun än när hela gruppen intervjuades.
En annan iakttagelse i samband med de enskilda intervjuerna var att flera elever
ändrar uppfattningar mellan grupp- och enskild intervju, men också under
loppet av en och samma intervju. Detta faktum bekräftar synen på
kunskapskonstruktion som studien omfattar. Personer kan mycket väl inta olika
positioneringar inom en och samma intervju, vilket visar att intervjudeltagarnas
utsagor är starkt kontextberoende. I diskursanalysen söker forskaren inte efter
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den autentiska meningen hos intervjupersonerna. Det handlar med andra ord
inte om att finna slutgiltiga versioner av deltagarnas föreställningar (Kvale &
Brinkmann, 2009; Talja, 1999).
Transkribering
Intervjuerna har spelats in direkt i datorn med hjälp av programmet Garage
Band och har sedan transkriberats. Att överföra muntligt tal till skriftspråk är
inte oproblematiskt. Istället för överföring kan verben översättning eller
transformering från ett medium till ett annat användas (Bryman, 2011; Kvale &
Brinkmann, 2009). Den form av diskursanalys som används i studien innefattar
inte en detaljerad samtals- eller textanalys, varför jag valt att inte markera längd
på pauser, tonfall eller styrka. Jag har valt att använda följande tecken i
transkriberingsarbetet och i de utdrag som finns i denna text. Dessa stämmer
relativt väl överens med de som används av von Brömssen (2003).
(…) ohörbart tal
(.) samtalspaus
// överlappning av tal, sätts ut vid början och slut av en överlappande sekvens
här understrukna ord, ord eller uttryck som är särskilt betonade
[ ] hakparentesen sätts runt en innehållslig sammanfattning av en sekvens utan
direkt anknytning till intervjuinnehållet, eller runt en kommentar som förklarar
exempelvis ett avbrott i intervjun.
För att få en läsarvänlig text har jag gjort smärre textredigeringar, däribland tagit
bort hummanden, utfyllnadsord och ibland upprepningar som jag bedömt inte
har påverkat innehållet. Det här redigeringsarbetet har ägt rum på ett sent
stadium i skrivprocessen och har inte, så väl jag kan bedöma, haft någon
inverkan på analys- och tolkningsprocess.
Analysprocessen
Analysen av materialet har skett i flera steg. Innan de uppföljande intervjuerna
genomfördes sökte jag, utifrån transkriberingen från gruppintervjun, urskilja
varje enskild deltagares tal. Varje deltagare följdes genom intervjun och talet
sammanfattades i kronologisk ordning i tredje person med ambitionen att ligga
mycket nära de ursprungliga formuleringarna. I det här tidiga skedet fanns en
öppen och inkluderande hållning till materialet. Som redogjorts för i
inledningen till metodkapitlet är den diskursanalytiska inriktning, som studien
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slutligen fått, ett resultat av en längre prövande process. I det här skedet
användes inte diskursanalys aktivt i mötet med materialet. Om detta hade varit
fallet skulle jag antagligen lagt mer vikt vid den mening, sammanhang och
förståelse som konstruerades i intervjun som helhet och mindre vikt vid att
utskilja varje enskild deltagares bidrag.
Efter att ha följt en deltagares tal genom intervjun noterades eventuella
oklarheter, innehåll som behövde förklaras och exemplifieras, men också det
som väckte mitt intresse. Sist läste jag igenom hela texten igen (flera gånger)
och försökte sammanfatta det deltagaren hade talat om i form av några centrala
tankegångar eller teman. Detta kan beskrivas som ett inledande
kodningsarbete41 där vad-frågan snarare än hur-frågan stod i centrum.
Inledningsvis sökte jag på ett liknande sätt som i gruppintervjuerna efter teman
i de individuella intervjuerna. Intervjun delades på detta sätt in i sekvenser, där
innehållet kretsade kring ett bestämt tema. Varje sekvens fick en rubrik och
därunder en text med en sammanfattning av innehållet samt mina spontana
reflektioner. Därefter återvände jag till gruppintervjuerna som arbetades igenom
och kodades på samma sätt.
Utifrån kartläggningen av teman gick arbetet in i nästa fas. Teman från de olika
intervjuerna jämfördes, sammanfördes och relaterades till studiens två första
forskningsfrågor. I den här fasen togs de diskursanalytiska verktygen i bruk. Jag
sökte efter variationer i elevernas tal men också efter de mest framträdande
sätten att tala om religionskunskapsundervisningen och den egna traditionen.
Vilka aspekter lyftes fram och vilka resurser användes för att
underbygga/klargöra resonemangen? Särskilt uppmärksammades det motstånd
och den kritik som kom till uttryck. På textnivå uppmärksammades ord och
uttryck som återkom i olika sammanhang. Vidare granskades hur vissa ord gavs
olika mening beroende på kontext och hur ord länkades till varandra. De
centrala begreppen religion, religiös tradition och religionsrepresentation fyllde
en viktig funktion.
Den andra forskningsfrågan riktar blicken mot elevernas tal om egna positioner
i klassrummet och nu koncentrerades analysen mot beskrivningar av det egna
handlingsutrymmet i religionskunskapsklassrummet. Jag sökte efter spänningar i
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Jag använder begreppen kodning och koda istället för begreppen kategorisering och kategorier.
Østberg (2000) menar att kategorisering, som ett verktyg för att upptäcka kulturella mönster, kan
förstås som att dessa mönster är beständiga och finns där redo att upptäckas utan att behöva tolkas
(Østberg, 2000, s. 38).
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materialet mellan anpassning och egen agens. Här fungerade de centrala
begreppen position, subjekt och identitet som verktyg. Frågorna till materialet
handlade om vilka subjektspositioner och relationer som framstår som mer eller
mindre normala och vilka positioner som beskrivs som självvalda respektive
tillskrivna/påtvingade.
Den tredje forskningsfrågan tog form under arbetets gång. Frågan handlar om
hur eleverna beskriver ramar och förutsättningar för religionskunskapsundervisningen. Begreppen diskurs, diskursordning och diskursiv kamp bidrog
till att identifiera och förstå de mönster som framkom.
I nästa fas har jag sökt efter eventuella övergripande mönster i relation till
studiens syfte och frågeställningar men också i relation till studien teoretiska
perspektiv. Jag har sökt se samband mellan det som kommer till uttryck i
intervjuerna, den sociala praktiken, (d.v.s. skolan och religionskunskapsundervisning) och strukturer i samhället. Här har annan forskning, både inom
det religionsdidaktiska fältet men också sociologisk och antropologiska
forskningsresultat, varit till hjälp. I det är skedet har jag också namngett de
diskurser som jag funnit verksamma i materialet.
Etiskt förhållningssätt
Att intervjua människor kring frågor som rör deras religiösa tro innebär att jag
som forskare måste göra särskilda etiska överväganden. Om ett
forskningsprojekt behandlar känsliga personuppgifter, däribland religiös
övertygelse ska det prövas, oavsett om forskaren har de berördas samtycke eller
inte (Vetenskapsrådet, 2011, s. 49). Studien har därför varit föremål för en etisk
prövning vid Forskningsnämnden i Uppsala. Studien godkändes med några
smärre anmärkningar rörande en formulering och ett namnförtydligande i
informationsbrevet (Beslut 2012-12-12, Dnr. 2012/479). Etiska frågor finns
inbäddade i hela forskningsprocessen och har också behandlats tidigare i texten
där de, på ett naturligt sätt, har hört hemma. För att så långt det är möjligt säkra
intervjupersonernas integritet har det varit nödvändigt att noga överväga
upplägg och genomförande.
Jag har valt att söka intervjupersonerna genom de religiösa
samfundens/församlingarnas ungdomsverksamhet för att undvika att gå
exempelvis genom skolor. Tidigare forskning på området visar att skolan kan
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vara en miljö där elever med en religiös positionering kan bli utsatta och
kränkta (Moulin, 2011). Ett liknande övervägande har gjorts i valet av plats för
intervjun. I den mån det har varit möjligt har intervjuerna genomföras i
församlingen/samfundets lokaler. Skälen till detta diskuteras under rubriken
Val av intervjupersoner. Offentliga lokaler, såsom bibliotek eller kaféer, skulle
kunna ha fungerat som alternativa platser men problemen med forskningsintervjuer i offentliga miljöer är både av praktisk och etisk art. Ljudvolymen kan
vara hög och man kan inte vara säker på om det finns plats. Dessutom blir det
svårt att uppfylla anonymitetskraven i en offentlig miljö.42
Eleverna i studien är mellan 16 och 19 år gamla. Skälen till att avgränsa
urvalsgruppen på detta sätt har diskuterats under rubriken, Val av intervjupersoner,
men behöver också ses utifrån ett etiskt perspektiv. Genom att sätta en undre
gräns vid 16 år önskade jag att deltagarna, så långt det är möjligt, själva skulle
kunna bilda sig en egen uppfattning om studiens syfte, vad de förväntas bidra
med samt eventuella konsekvenser av medverkan innan det obligatoriska
samtycket gavs.43 För att klargöra detta gavs informationen både muntligt och
skriftligt och tid för övervägande fanns innan svaren kunde lämnades.
Deltagarna i studien informerades också före varje intervju om sin rätt att när
som helst avbryta studien utan att ange skäl.
Att genomföra intervjuer i grupp kan föra med sig speciella etiska problem. Det
handlar framförallt om tystnadsplikten som kan bli svårare att efterleva då fler
personer har tagit del av varandras utsagor. Det kan dessutom tänkas att
deltagare i den sociala situationen råkar säga mer än de egentligen tänkt göra.
En annan aspekt handlar om grupprocesser. Risken finns att någon eller några
deltagare dominerar samtalet och att andra kommer i bakgrunden. Att låta alla
komma till tals är som jag redan nämnt en utmaning för intervjuaren. Sociala
normer styr interaktionen mellan människor i en social situation. Rädslan för att
hamna utanför eller att avvika kan vara mer eller mindre utbredd hos deltagarna
i en grupp.
Forskningsmaterialet i form av intervjuer har behandlats konfidentiellt och
avkodats, så att personerna som medverkar i studien har avidentifierats.
Ljudinspelningarna liksom kodlistor har förvarats på min låsta,
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Full anonymitet kan aldrig garanteras, vilket också diskuteras senare i texten.
Valet ska inte ses som ett principiellt ställningstagande mot studier med liknande fokus riktade mot
yngre elever. De är enligt min uppfattning önskvärda och fullt möjliga att genomföra med ett
anpassat förfaringssätt.
43
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lösenordskyddade dator. Det är endast det transkriberade materialet med
avkodade namn som har används i arbetsprocessen. Jag har i enlighet med de
etiska forskningskraven valt fiktiva namn på deltagarna. Namnen är hämtade
från SCBs statistik över de vanligaste namnen i deras åldersgrupp. De elever
som positionerar sig inom en muslimsk tradition har dock fått namn som är
vanliga i en muslimsk namntradition.
Det finns som redan nämnts faktorer som kan äventyra deltagarnas anonymitet.
Vad som är viktigt är att inte ge mer detaljerade och avslöjande beskrivningar av
personer, platser, och undervisning än vad som är absolut nödvändigt för de
resultat som rapporteras. Eleverna kan mycket väl känna igen sig själva i texten
men de ska om möjligt förbli anonyma för andra läsare. Detta är förstås en svår
balansgång. Det handlar om att hela tiden väga individens krav på integritet mot
de aktuella forskningskraven. Elevernas utsagor bör behandlas och återges på
ett så respektfullt sätt som möjligt. Eftersom intervjuerna skett i två steg har
intervjupersonerna fått möjlighet att reagera på tidigare utsagor, klargöra och ta
avstånd från det som de uppfattar som oriktiga beskrivningar. Förhoppningsvis
kan det vara ett bidrag i processen. Att utveckla strategier som hjälper mig att
reflektera över min egen forskarroll kan också relateras till området etiska
överväganden, men diskuteras under nästa rubrik.
Vetenskaplig kvalitet; reflexivitet, forskarroll och möjligheter till
generalisering
Kritik som riktas mot kvalitativa studier handlar ofta om att det saknas
transparens när det gäller urval och tillvägagångssätt (Bryman, 2011, s. 370).
Min ambition är att i möjligaste mån synliggöra hela forskningsprocessen från
förberedelsearbetet, val av teoretiskt perspektiv, metodöverväganden, urvalsprocessen, genomförandet, databearbetning och analys.
När kvaliteten i vetenskapliga studier ska bedömas används ofta kriterierna
reliabilitet och validitet. Dessa har vuxit fram i en kvantitativ forskningstradition
och huruvida det är möjligt och önskvärt att använda samma kriterier för
kvalitativa studier är föremål för diskussion. Lincoln och Guba (1995) förslår
exempelvis alternativa begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och
konfirmerbarhet (i Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). Reliabilitet kan sägas
handla om tillförlitlighet, d.v.s. hur väl studien är genomförd och inbegriper
ofta frågan om resultaten kan reproduceras vid ett annat tillfälle. Föreliggande
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studie har flera likheter med Daniel Moulins brittiska studier (2011, 2015a,
2016). Det är dock inte en replikation i ordets ursprungliga betydelse. Urvalet
skiljer sig åt men framförallt det teoretiska ramverket och analysmetoden.
Moulins explorativa studier har fungerat som en inspirationskälla för metodval
och urval och mina resultat sätts i relation till hans, men även andras resultat.
Som tidigare har redovisats betraktar jag forskningsintervjun som en
meningsskapande social aktivitet där jag tillsammans med intervjupersonerna
konstruerar ett meningsinnehåll. Utifrån dessa premisser blir det orimligt att
resultaten från ett intervjutillfälle skulle kunna reproduceras vid ett annat.
I vilken grad studien kan anses trovärdig är också avhängigt min roll som
forskare. Den s.k. tolkande ansats som har utvecklats vid Warwick University av
Robert Jackson m.fl. har lämnat viktiga bidrag till den forskning som
genomförts inom ramen för REDCo projektet. Bland annat har en checklista
sammanställts med frågor som forskare kan använda för att se till att projektet
behandlar frågor kring representation på ett klokt och genomtänkt sätt. Flera av
dessa frågor har följt mig genom arbetet och på så sätt hjälpt till i den reflexiva
processen. Det handlar exempelvis om att vara uppmärksam på hur jag som
forskare kategoriserar, på alla plan, och hur jag mer specifikt beskriver
deltagarna. Är jag medveten om att personer kan kombinera element från flera
olika håll, religiösa som sekulära, i sin livsåskådning? Tas tillräcklig hänsyn till
mångfalden inom traditionerna? Hur uppmärksam är jag på hur makt och
maktutövande påverkar representationer av religioner, grupper och individer
(Jackson, 2011, s. 194-195)?
Frågor kring representation och makt behöver granskas i samband med alla
typer av forskningsintervjuer och när intervjupersonerna är barn eller, som i det
här fallet, ungdomar är det särskilt viktigt. Min roll som vuxen, forskare, lärare
och som representant för den dominerande etniska gruppen i det svenska
samhället påverkar självfallet intervjusituationerna och kräver ett reflexivt
förhållningssätt både i själva situationen och i skrivprocessen. Jag betraktar på
intet sätt mina intervjupersoner som maktlösa, eller som offer för de omgivande
strukturerna vare sig i samhället, i skolan eller i intervjusituationen utan som
aktörer som påverkas av andra och den kontext de befinner sig i, men som
också påverkar andra och den aktuella kontexten (se Østberg, 2000, s. 27).
Avslutningsvis vill jag diskutera frågan om generaliserbarhet. I vilken mån kan
resultaten från den här kvalitativa intervjustudien generaliseras? De personer
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som jag intervjuat kan givetvis inte sägas vara representativa för hela gruppen
elever med religiös positionering. Men att undvika frågan om generaliserbarhet
eller att utan diskussion hävda att resultaten endast gäller i det enskilda fallet är
varken vetenskapligt fruktbart eller forskningsetiskt försvarbart (Larsson, 2009).
Larsson (2009) argumenterar för en nyanserad förståelse och en pragmatisk
användning av begreppet generalisering inom kvalitativ forskning. Det
empiriska materialet i den här studien består av totalt 21 intervjuer med elever
från fyra olika religiösa traditioner. Ett sätt att öka möjligheten för
generalisering handlar om ett medvetet urval där variation, snarare än
representativitet får företräde. Larssons exempel har innehållsligt tydliga
paralleller med föreliggande studie:

	
  

To understand how pupils experience the teaching about religions, one
might get a fuller understanding by choosing pupils with as mixed religious
background as possible instead of a representative sample. Covering more of
the variation in qualitative different views will enhance the generalizability of
the study. (Larsson, 2009, s. 31)

Ett annat sätt att argumentera för att resultaten från den här studien är möjliga
att generalisera är genom det som Larsson benämner som ”generalization
through recognition of patterns”. Det innebär att den som tar del av studiens
resultat har möjlighet att känna igen och dra nytta av de tolkningar och det
mönster som har redovisats även i andra sammanhang. Det här
tillvägagångssättet kan jämföras med det som Bryman benämner som ” måttliga
generaliseringar” (Bryman, 2011, s. 369) eller det som Kvale och Brinkmann
talar om i termer av ”analytisk generalisering” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.
282). I Larssons fall läggs bedömning av generaliserbarhet över på läsaren
medan det i de andra två fallen handlar mer om att forskaren själv bör
argumentera för att resultaten kan ha bäring även i andra sammanhang. Genom
att jämföra de egna forskningsresultaten med resultat som andra forskare har
kommit fram till när de studerat jämförbara grupper kan jag visa på likheter och
skillnader och därmed spegla resultaten mot en fond, sätta in studien i ett
sammanhang och bidra med kunskap som förhoppningsvis kan användas i nya
situationer.

Sammanfattning av metod och genomförande
I det här kapitlet har jag beskrivit forskningsprocessen som abduktiv och visat
hur pendlingen mellan empiri och teori har lett till att teorin har modifierats och
att forskningsområdet har utvidgats. Jag har redogjort för min syn på intervjun
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som metod och vilken kunskap som är möjlig att nå. Intervjun betraktas i
föreliggande studie som en skapande process där jag och intervjupersonerna
ömsesidigt påverkar varandra.
I studien medverkar totalt 18 elever mellan 16 och 19 år. Eleverna positionerar
sig inom fyra olika religiösa traditioner: judendom, buddhism, kristendom och
islam. Totalt har 21 intervjuer genomförts, fem gruppintervjuer och 16
uppföljande enskilda intervjuer. I kapitlet har jag redogjort för hur urvalsprocessen har fortlöpt, från första utskick till tillträde och genomförande av
intervjuer i församlingen/samfundets lokaler. Analysen av det empiriska
materialet har skett i flera steg. Pendlingen mellan empiri och teori har lett till
att studien efter hand fått en allt tydligare diskursanalytisk inriktning.
Att intervjua människor kring frågor som rör deras religiösa positionering och
tro kräver särskilda etiska överväganden. Jag har beskrivit hur etiska frågor
behandlats fortlöpande i arbetet från den inledande etiska prövningen vid
Forskningsnämnden i Uppsala till färdig text.
Kapitlet avslutas med en diskussion kring vetenskaplig kvalitet som förstås i
relation till begreppen tillförlitlighet och trovärdighet. Hur trovärdig/tillförlitlig
studien kan anses vara är avhängigt hur transparent och reflexiv forskningsprocessen är.
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DEL 3
RESULTAT OCH DISKUSSION
Resultatredovisningen består av fyra huvudkapitel som relateras till de tre
forskningsfrågorna. Kapitel 6 handlar om hur eleverna beskriver skolans
religionskunskapsundervisning, med fokus på hur den egna traditionen konstrueras.
Kapitel 7 och 8 knyter båda an till den andra forskningsfrågan.
Uppmärksamheten riktas således mot elevernas tal om egna positioner i
religionskunskapsundervisningen. Kapitel 9 redogör för hur eleverna talar om ramar,
villkor och förutsättningar för undervisningen.
I studiens avslutande kapitel diskuterar jag resultaten i förhållande till tidigare
forskning och till den kontext jag har presenterat i den första avdelningen. Jag
prövar också hur mina resultat skulle kunna användas i utformandet av en
religionskunskapsundervisning där mina intervjupersoner kan känna sig trygga
men samtidigt utmanade att lära nytt.
I resultatdelen återfinns ett stort antal utdrag från intervjuerna. Under varje
intervjuutdrag finns en källhänvisning, där första bokstaven står för religiös
tradition. K= kristendom, J=judendom. I=islam, B=buddhism. Detta följs av
bokstaven G= gruppintervju eller U=uppföljande intervju. Varje elev inom
respektive tradition har sedan fått ett nummer. Sidnumren hänvisar till
sidan/sidorna i den transkriberade texten där utdraget är hämtat.
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Kapitel 6
Religionskunskapsundervisningen och den
egna religiösa traditionen
Resultatdelens inledande kapitel knyter an till studiens första forskningsfråga
som lyder: Hur beskriver eleverna att deras egen tradition konstrueras genom
undervisning och klassrumskonversation?
Genom analysarbetet har flera diskurser identifieras. Kapitlet är upplagt på
följande sätt: Inledningsvis presenteras den diskurs som dominerar elevernas tal
om religionskunskapsundervisningen, med fokus på hur den egna traditionen
konstrueras: Skolans religionskunskapsundervisning förfrämligar den egna traditionen.
Därefter redovisas mindre framträdande sätt att tala om hur den egna
traditionen konstrueras i undervisningen. Det görs under rubriken: Skolans
religionskunskapsundervisning närmar sig den egna traditionen.
När eleverna beskriver hur den egna traditionen framträder i undervisningen
kontrasteras detta vanligtvis mot beskrivningar som hänvisar till egen förståelse
och erfarenhet av respektive tradition. Elevernas tal om den religiösa
traditionen i undervisningen sker följaktligen mot bakgrund av en alternativ
berättelse. Jag har därför funnit det angeläget att fördjupa analysen av denna
alternativa diskurs eller motståndsdiskurs för att visa hur och när eleverna
använder sin egen erfarenhet, vad de uppmärksammar som väsentligt i den egna
traditionen och även diskutera möjliga förklaringar till att det görs. Detta
avsnitt har underrubriken: Den meningsfulla traditionen.
Kapitlet avslutas med ett avsnitt som handlar om kreativa konstruktioner kring
religionskunskapsundervisningens möjligheter. Detta tal ses inte som en motståndsdiskurs utan snarare som en diskurs om förändring och vägar framåt.
	
  

Skolans religionskunskapsundervisning förfrämligar den egna traditionen
I elevernas tal framträder religionskunskapsundervisningen som en praktik som
riskerar att skapa distans till, istället för igenkänning och ökad förståelse för,
religiösa traditioner. Jag har valt att namnge diskursen ”religionskunskapsundervisningen förfrämligar den egna traditionen”. Diskursen är dominerande i
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den meningen att den förefaller vara det mest framträdande sättet att tala om
religionskunskapsundervisningen hos deltagarna i studien. Analysen visar också
att diskursen skär rakt igenom intervjuerna och kan därför betraktas som
verksam oavsett religiös positionering. 44
I elevernas tal om religionskunskapsundervisningen finns beskrivningar av
undervisningsmetoder, innehåll och inriktning, det vill säga det som
kännetecknar undervisningen. I framställningen som följer karakteriseras
typiska drag som sammantaget konstituerar diskursen.
Undervisningen uppfattas som ytlig och faktainriktad, har historiskt fokus och
behandlar sällan det som kan beskrivas som levd religion45. Istället fästs stor
vikt vid religiösa dogmer och regler. När eleverna talar om det som
kännetecknar undervisningen diskuterar de samtidigt undervisningens påverkan
och konsekvenser. I det här kapitlet har särskild uppmärksamhet riktats mot
utsagor som berör hur undervisningen påverkar bilden av den egna traditionen.
Eleverna talar även om hur de upplever att undervisningen kring den egna
traditionen tenderar att påverka bilden av dem själva, det vill säga hur deras
judiska, muslimska, buddhistiska och kristna identiteter uppfattas av
klasskompisar och lärare. Det här berörs i kapitlet men kommer att bli föremål
för en fördjupad analys i nästkommande kapitel.

Ytlig faktaförmedling skymmer väsentliga dimensioner av religion och religiös liv
Ett utmärkande drag i diskursen ”skolans religionskunskapsundervisning
förfrämligar den egna traditionen” är talet om en ytlig och faktainriktad
undervisning. Ordet ”fakta” eller i bestämd form ”faktan” förekommer ofta i
elevernas tal. Fakta länkas oftast till årtal, namn, historiska händelser/skeenden,
religiösa regler och högtider. Faktainriktning och ytlighet framstår som två sidor
av samma mynt och används ofta tillsammans i utsagorna. En ytlig och
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
44

Ibland används i diskursanalytiska sammanhang begreppet dominanta diskurser för att visa hur
diskurser på micronivå är relaterade till diskurser på makronivå. När vedertagna sätt att tala om ett
fenomen förekommer på flera nivåer kan diskurserna betraktas som dominanta (von der Lippe, 2010,
s. 76-78).
45
Levd religion kan förstås i termer av ”everyday religion” (Ammerman, 2007) Ammerman använder
begreppet religiositeter istället för religiositet för att understryka den mångfald av religiösa uttryck
som kan förkomma d.v.s. hur religion levs i vardagen i relation till den sociala kontexten. Begreppet ”
levd religionen” tas även upp och definieras i styrdokumenten för den svenska grundskolan. I
Kommentarmaterialet för religionskunskap Lgr 11 står begreppet för: ”hur människors
handlingsmönster påverkas av religiösa frågeställningar och överväganden” (Skolverket, 2011, s. 6).
I kommentarmaterialet understryks vidare att ”kursplanen lyfter i större utsträckning än tidigare fram
den levda religionen” (ibid. S. 6).
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faktainriktad religionskunskapsundervisning får enligt eleverna flera negativa
konsekvenser.
Undervisningen riskerar att framställa de religiösa traditionerna som
ointressanta och tråkiga, vilket framkommer i Salmas utsaga nedan.
Salma: Men jag tycker det är så kallt. Läroböckerna, det är så tråkigt och kallt
liksom. Man får inte med sig någon känsla […]. När jag läser om typ
judendom i boken, jag kommer inte ihåg det för jag vill inte, alltså jag tycker
att det är så tråkigt. Det är samma sak när vi sitter på lektionerna och lär oss
om min egen religion. Alltså, jag tycker det är så tråkigt så jag slutar lyssna efter
ett tag, för jag menar, och det är ändå min egen religion (I.G. s. 19).

Det beskrivs som svårt att ta till sig, minnas och beröras av en faktaorienterad
undervisning. En elev uttrycker det på följande sätt: ”böckerna och lektionerna
har inte lämnat ifrån sig någonting i hjärnan” (I.U.3 s. 30). Att en
faktaorienterad undervisning framställs som tråkig och oinspirerande är kanske
inte särskilt förvånande i sig. Pedagogisk forskningen visar hur viktigt
sammanhang, fördjupning och elevaktiva arbetssätt är för elevers intresse,
motivation och lärande (se t.ex. Giota, 2002).
Men den ytliga och faktaorienterade undervisningen framställs inte bara som
tråkig och ointressant i elevernas tal. Undervisningen får också andra negativa
konsekvenser. ”Man får inte med någon känsla”, säger Salma i utsagan ovan. I
andra utsagor ställs fakta/n i kontrast till tron, med innebörden av en personlig
gudsrelation.
Theo: Ja, det är inte djupgående utan det är ju mer vad Jesus sade och vad han
gjorde lite så här. Det är inget om tron i sig, säger man inte jättemycket tycker
jag inte, utan det är mer om lite kalla fakta bara (K.U.2 s. 2).

Alva berättar om en undervisning som behandlat Luther, påven och korstågen.
Hon kategoriserar innehållet som fakta och lyfter istället fram andra sidor som
hon anser viktiga, däribland gudsrelationen.
Alva: Det är inget som handlar om kristendomen, religionen eller relationen,
alltså jag menar om man vill veta det i skolan liksom. Det är ju den här faktan
som man har fått veta, tycker jag (K.U.8 s. 24).

När eleverna jämför den undervisning de fått inom sin församling eller samfund
med skolans religionskunskapsundervisning framträder skillnaderna tydligt.
Även i det här sammanhanget framställs skolans religionskunskapsundervisning
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som fakta- och informationsinriktad, vilket beskrivs stå i stark kontrast till
församlingens/samfundets undervisning som primärt handlar om att beskriva
och utveckla den personliga gudsrelationen.
I utsagorna ovan talar eleverna om att skolans undervisning saknar en
erfarenhetsnära eller känslomässig dimension. En annan dimension som
eleverna menar osynliggörs är de bakomliggande motiven, vilket i
sammanhanget syftar på det som behöver förklaras för att göra en religiös
handling eller en trossats begriplig. I utdraget nedan talar Ebba om hur
undervisningen om Guds förbund med Israels folk endast handlade om
släktskapsbanden och därmed förbisågs den betydelse som förbundet har för
kristna, inklusive henne själv.
Ebba: Alltså det togs upp om Abraham och Moses till exempel, själva
historien. Men alltså betydelsen för… alltså när dom var med och grundade
Guds förbund med Israels folk liksom, det försvann i allt släktskap och hur
dom skulle få barn och att det togs in andra kvinnor och att dom fick barn och
så, ja det liksom försvann i där…
Carina: Betydelsen för?
Ebba: Istället för att vi tror på att när Gud sluter förbund så kommer han
aldrig att bryta dom och det betyder så mycket för oss. Istället för att säga det,
så var det liksom vem är släkt med vem typ (K.U.1 s. 4).

Treenigheten, teodicéproblemet och frälsning är exempel på begrepp som
elever från kristen tradition anser behandlas ytligt, faktamässigt eller till och
med felaktigt i undervisningen. En orsak som eleverna pekar på är att lärarna
saknar tillräcklig kunskap för att kunna ge adekvata beskrivningar och begripliga
förklaringar. Ebba berättar om hur hon och några klasskompisar protesterade
då läraren beskrev treenigheten som tre separata delar (K.G.1, s. 8). I
uppföljningsintervjun återknyter jag till samtalet om treenighet och frälsning
som vi hade under gruppintervjun. I utdraget nedan menar Ebba att frälsning
skulle kunna förklaras ganska lätt, men det görs inte, varken i läroboken eller av
läraren.
Carina: Frälsning då, det sa du att det var svårt, för ni läste om det. Frälsning
var //något som läraren inte förklarade?
Ebba: Ordet (…) liksom// i våran kursbok men vi fick aldrig veta vad det var
eller…
Carina: Nej, för du sa att det går ju hyfsat lätt att förklara.
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Ebba: Ja det går ganska lätt att förklara men det går ju inte att lista ut på ordet
vad det är för någonting.
Carina: Nej, nej, så det fanns inte förklarat i texten?
Ebba: Och det är också någonting som, alltså eftersom det är ett val man gör
så har det ju, det påverkar ju ens vardag som kristen resten av livet om man är
frälst eller inte och det är också så där vardagsgrej.
Carina: Så det kom inte med alls där?
Ebba: Nej, vad är målet liksom eller så här med ens kristna liv (K.U.1 s. 17).

Att bli frälst framställs i utsagan som ett personligt val och att vara frälst
påverkar sedan hela livet. Då lärare och lärobok inte förmår visa hur livet
påverkas, d.v.s. synliggöra det som kan beskrivas som levd religion riskerar,
utifrån Ebbas resonemang, centrala aspekter av kristet liv att osynliggöras i
undervisningen.
Undervisningens ytliga beskrivningar av religiösa traditioner och religiöst liv
riskerar också att skymma mångfalden av tolkningar som finns inom varje
tradition. Läroböckernas presentation av islam karakteriseras, enligt Amira, av
ytliga beskrivningar av Mecka som muslimernas viktigaste stad, de fem pelarna,
religiösa regler och fakta om profetens liv. Man utelämnar därmed andra frågor
som Amira menar har central betydelse för förståelsen av islam.
Amira: […] Man tar inte upp att i vissa länder så präglas religionen av
traditioner.
Carina: Nej?
Amira: Och det tycker jag är lite dåligt för att det är så, det mestadels i olika
länder
Carina: Det hade varit en vinst om man har gjort det?
Amira: Precis, så att man förstår att i Somalia så anser man att religionen ska se
ut på ett sätt och i Saudiarabien på ett annat sätt så. Att man liksom förstår det,
och det är så. Det finns inget, det finns inget ställe där dom följer islam bara
rakt av Koranen, utan det präglas av hur landet är, tror jag (I.U.2 s. 4-5).

Amiras familj har sitt ursprung i ett land där den muslimska traditionen
dominerar och hon berättar att familjen har gjort flera resor till hemlandet och
till andra länder där islam har en stark ställning. Hon beskriver hur hon själv
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upplevt att islam kan tolkas och levas på olika sätt i skilda delar av världen, med
särskilt fokus på kvinnornas ställning. Amiras egna erfarenheter av mångfald
och variation speglas inte, enligt henne, i den mer faktaorienterade undervisning
hon tagit del av. Som jag kommer visa i nästa kapitel spelar frågan om kvinnors
ställning i islam en central roll för Amira och för de andra eleverna i studien
som positionerar sig inom muslimsk tradition. Att helt förbise denna fråga eller
att endast beröra den på ett ytligt sätt får enligt eleverna konsekvenser, både för
förståelsen av den religiösa traditionen, men även för eleverna själva.
Den ytliga och faktafokuserade undervisningen beskrivs i sin förlängning som
ett hinder för att nå förståelse och ökad tolerans för de religiösa traditionerna.
Utsagan nedan är hämtad från en sekvens där Nasim beskriver hur några killar i
klassen, med muslimsk positionering, har uttalat sig kränkande om judar trots
att de haft undervisning kring judendomens historia och de förföljelser som
judar har blivit utsatta för. Nasim säger att de saknar kunskap. Jag påminner om
att de fått kunskap genom böcker, genomgångar och filmer på lektionerna och
Nasim svarar:
Nasim: Men någonting måste, det är ju kunskap och det är jättebra, det har du
helt rätt i men det känns som att det någonting som måste fås in i vissa
människor och få dom en till plinga (knäpper med fingrarna) alltså någonting,
fatta. För dom gick ju dom lärde sig allting och dom kom ut lika pantade alltså,
ursäkta mitt språk men…
Carina: Så fakta kanske inte räcker?
Nasim: Nej inte fakta kanske mer jämförelser, sätta in, försöka få dom att sätta
in sig i deras situation, liksom ja, jag vet inte. På nåt sätt. Jag har ju inte svaret
på vad det kan vara.
Carina //Nej, men jag tror att du är på jättebra väg när du diskuterar
Nasim: men det känns som// ja, men det är i alla fall, det känns som det
borde finnas något mer för att, istället för att det ska vara fakta, jag tycker
detta om många ämnen alltså, många ämnen tycker jag är… Vissa ämnen
kommer man ut ifrån: ’jag har lärt mig något, något nytt som jag inte hade med
mig innan’ (I.U.1 s. 3-4).

Trots att Nasims klasskompisar har tagit del av undervisningens innehåll, här i
form av kunskaper/fakta om judarnas historia, sker enligt Nasim ingen
förändring och inget lärande. Killarna fortsätter, som hon beskriver, att uttala
sig kränkande. Hon söker istället efter alternativa strategier för att nå det som
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hon beskriver som ”få en tankeställare” eller ”fatta” för att en förändring mot
ett tolerantare förhållningssätt ska kunna vara möjligt.
Som synes identifierar eleverna en rad negativa konsekvenser av en
undervisning som kännetecknas av ytlig faktareproduktion. Undervisningen blir
tråkig. Känslomässiga och erfarenhetsnära dimensioner av religiös tro riskerar
att osynliggöras och därmed också den betydelse som religion har i många
troendes liv. Kittelmann Flensner (2015) ser i sin klassrumsstudie hur lärare
många gånger väljer att fokusera på fakta för att hantera besvärliga situationer i
klassrummet. Eleverna får arbeta enskilt med instuderingsfrågor och få
möjligheter ges att bearbeta, diskutera, utveckla analytiska förmågor och en
djupare begreppsförståelse. Arbetssättet förstärker enligt Kittelmann Flensner
en essentialistisk och endimensionell syn på religion och på religiöst liv (2015, s.
293).
Trots att undervisningen beskrivs som ytlig och översiktlig betyder det inte att
allt innehåll behandlas på samma sätt. Vissa sidor eller aspekter av de religiösa
traditionerna får enligt eleverna en mer framskjuten plats i undervisningen än
andra. Under nästkommande rubriker presenteras talet om undervisningens
historiska fokus, stereotypa framställningar, regler och regelobservans samt
religiös praktik utan förklaringar, vilka utgör andra artikulationer som
sammantaget bygger upp diskursen “religionskunskapsundervisningen förfrämligar den egna traditionen”.
Historiskt fokus
Ett karakteristiskt tal i diskursen “religionskunskapsundervisningen förfrämligar
den egna traditionen” är utsagor som behandlar undervisningens historiska
fokus. Flertalet elever beskriver en undervisning där religiösa traditioner, och i
synnerhet den egna traditionen, presenteras som något som hör hemma i en
historiskt avlägsen tid. Julia, som positionerar sig inom judisk tradition, talar
nedan om en undervisning där man har ägnat merparten av tiden till att
behandla religiösa traditioners historiska framväxt på bekostnad av nutida
perspektiv.
Julia: Alltså alla, alla religioner har varit väldigt inriktade på hur det var från
början.
Carina: Historiskt?
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Julia: Ja och liksom vad ska man säga mer religiöst liksom, inte så som det kan
vara idag hos moderna familjer och så (J.U.1 s. 8).

Religiösa traditioner riskerar således att framstå som otidsenliga, omoderna och
som följd också ointressanta för klasskompisar. Undervisningens historiska
fokus placerar muslimskt liv men även muslimer, som hon uttrycker det, i
medeltiden. I Salmas tal länkas istället religion till det som är viktigt i nuet men
också till framtiden.

	
  

Salma: Men mina kompisar är väldigt mycket, dom som inte tror på någonting
alls, dom är mycket så här: ’men religionslektionerna är tråkiga liksom, det är
liksom dåtid, det är mer historiskt sett.’ Vi ska leva i medeltiden det är ju, vem
bryr sig om religion och sånt? Jag menar, jag tycker ändå religion är vår framtid
det är inte liksom bara hur det var innan liksom. Det är det, vi lever för det
(I.G. s. 33-34).

I Nasims utsaga nedan framställs majoriteten i dagens samhälle som ateister
som aktivt avfärdar religion och religiösa människor genom att reducera deras
religiösa övertygelser till tron på gamla myter. Undervisningen har, enligt Nasim
en viktig uppgift att fylla i att motverka fördomar om religiösa människor som
intellektuellt otillförlitliga. Strategin som föreslås handlar om att undervisningen
bör bjuda motstånd genom att lyfta fram motiv och bakomliggande
förklaringar.
Nasim: […] Alltså många i dagens samhälle nu, rätt så många människor,
börjar ju bli ateister mer eller mindre och (…) ’det här är ju bullshit’ och det
har man ju rätt att tycka om man vill, men jag tycker ändå att man ska ha fått
undervisning och förstått varför, varför jag inte tycker att det är någon bullshit,
varför jag mår bra i det, varför jag vill ha den livsstilen jag har, varför jag tycker
att det verkar som det rätta. Så att dom inte har fördomar om att: ’äh, dom
tror på gamla myter, dom är bara dumma’ (I.U.1 s. 2).

Värt att observera är hur Nasim, liksom Salma i utsagan ovan, länkar religion till
nuet. I Nasims tal blir det tydligt genom talet om livsstil, om att må bra och inte
minst genom talet om religiös positionering som ett självständigt val. Det är de
personliga motiven som framställs som viktiga att lyfta fram: ”varför jag inte
tycker det är någon bullshit”, ”varför jag tycker att det verkar som det rätta”
(mina kursiveringar). Första person singular återupprepas och står i centrum
genom hela utsagan. Talet om självständighet och valfrihet i relation till religiös
positionering har genom analysen identifierats som en mycket verksam diskurs
och kommer att presenteras och diskuteras mer ingående i nästa kapitel.
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I undervisningen kring kristendom arbetar man, enligt elever med kristen
positionering, exempelvis med händelser ur nya testamentet, kyrkan och
påvarnas historiska makt samt korstågen. Eleverna finner få exempel på levd
religion så som den kommer till uttryck i dagens samhälle. De beskriver
svårigheter att relatera till och känna igen sin tradition i skolans undervisning.
De historiska händelser eller skeenden som uppmärksammas i undervisningen
kan enligt eleverna, bidra till en negativ föreställning om, i det här fallet,
kristendom. Den religiösa traditionen förknippas enligt utsagan som följer med
maktutövning och förtryck och framstår som något som försvårar, snarare än
bidrar positivt till människors liv.
Alexander: […] För det känns som varenda gång som man lär sig om det i
historien så är det så hemskt intryck, hur kristendomen har dominerat Sverige,
som en diktatur, känns det lite som när man läser tillbaka om hur dom
skrämde invånarna och folket och att kyrkan tog pengar. Att det känns som
det har fått en väldigt dålig bild, att det inte uppskattas (K.G. s. 4).

De elever som positionerar sig inom judisk tradition talar om en undervisning
där historiska förföljelser av den judiska befolkningsgruppen har fått stort
utrymme. Även dessa elever har svårt att känna igen sig själva i berättelserna om
de historiska förföljelserna. Genom att ge ett stort utrymme i undervisningen
till de historiska förföljelserna av judar finns enligt eleverna en risk att
klasskompisar ska se judar som ständiga offer och som några som man ska
tycka synd om, vilket ger en konstig bild, enligt Julia.
Julia: Men jag tänker att dom i klassen dom känner ju inte till judendomen som
jag gör över huvud taget så dom får ju en helt annan bild. Jag vet inte, dom
kanske får en bild av att judar är utsatta liksom hela alltså (.) det ger liksom en
konstig bild (J.G. s. 9).

Sammantaget uppmärksammar eleverna en rad negativa konsekvenser av en
undervisning som har ett historiskt fokus. Religiösa traditioner framstår som
otidsenliga, omoderna och därmed ointressanta för klasskompisar. Eleverna
talar också om svårigheter att känna igen och relatera till ett historiskt innehåll.
De uttrycker en stark önskan om att undervisningen kring de religiösa
traditionerna istället ska handla mer om livet så som det ser ut idag. Om
religion främst associeras med ett historiskt förflutet finns en risk, som
utsagorna ovan ger uttryck för, att en tidsmässig distans skapas till det liv som
pågår här och nu. Religion, men även den religiösa människan skiljs därmed ut
och placeras i en, inte bara tidsmässigt avlägsen utan också mindre utvecklad tid
där exempelvis religion styrde människors liv på ett negativt sätt.
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Stereotyper och generaliseringar
Ett annat utmärkande drag i den dominerande diskursen ”religionskunskapsundervisningen förfrämligar den egna traditionen” är talet om generaliseringar
och stereotypa bilder av religiösa traditioner och religiösa människor i
undervisningen. Salma beskriver undervisningen på följande sätt:
Salma: Man skulle ändå vilja liksom bevisa för sina klasskamrater vad det
egentligen är och allt bra inom religionen liksom, men det känns som vi bara
har gått igenom helheten, ja men det finns en Gud, vi ber fem gånger om
dagen, vi gör det och det och det (I.G. s. 3).

Hon vill istället att undervisningen tar upp det som hon tycker är utmärkande
för hennes liv som muslim idag. Här synliggörs hur Salma binder samman flera
olika delar av det som tillsammans konstituerar diskursen ”religionskunskapsundervisningen förfrämligar den egna traditionen”; den översiktliga och ytliga
beskrivningen, de generaliserande draget, samt viljan att se traditionen utifrån
ett personligt och nutida perspektiv.
På liknande vis binds flera karaktäristika samman i Jakobs utsagor. Han hävdar
att bilden av chassidiska judar är vanligt förekommande i den ytliga och
översiktliga undervisningen. Chassidismen är dock ingen ”riktig bild” av
judendom, enligt Jakob.
Jakob: Ja, men att det är oftast väldigt, väldigt översiktligt liksom man berättar
om traditionerna och som hon sa så berättar man liksom inte vad judendom
egentligen liksom (...) gemenskapen, liksom typ. Man får ingen riktig bild på
hur det är, utan man ser bara liksom de religiösa chassidiska judarna med
peyos (gör en gest för att visa lockarna) och liksom de är, man får inte en
riktig, riktig bild på det (J.G.2 s. 3).

Han tycker inte att undervisningen visar vad judendom ”egentligen handlar om
eller är”, vilket i utsagan uttrycks som ”gemenskapen”. Det som istället visas
fram i undervisningen är de religiösa chassidiska judarna med peyos46. I
utdraget nedan synliggörs hur Jakob i den uppföljande intervjun uttrycker en
viss tvekan huruvida den judendom han själv representerar, d.v.s. en sekulär
judisk tradition, kan rymmas inom ramen för religionskunskapsundervisningen.
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  Peyos är de sidlockar som en del ortodoxa judar bär. 	
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Jakob: Så man måste ju spegla religion på olika sätt, men samtidigt kanske det
är den religiösa delen dom vill att man ska spegla liksom, jag vet inte (J.U. s. 2).

Eleverna som positioner sig inom en judisk tradition talar, som jag har beskrivit
och diskuterat i metodkapitlet, om sig själva som sekulära och/eller kulturella
judar. Flera av dem uttrycker explicit att de inte tror på Gud och att de inte ser
sig själva som troende och/eller religiösa. En generaliserande framställning kan,
som Jakob ger uttryck för, bidra till att osynliggöra variationen inom
traditionen.

	
  

Jakob: […] Alla gör det liksom. De gör inte så att det finns jättereligiösa och
oreligiösa. De är liksom, alla gör det, alla gör det, alla gör det (J.U.2 s. 9).

Eleverna som positionerar sig inom muslimsk tradition talar om den stereotypa
bilden av den muslimska kvinnan eller flickan som förtryckt. Detta är en bild
som de menar genomsyrar samhället och som de också finner reproduceras
inom undervisningens ram.
Salma: […] Islam det blev så instängt liksom, det var typ så här, nej men
kvinnan får inte göra det här mannen får göra det här, mannen får inte typ, så
här grejor fick vi lära oss alltså jag gillade inte det (I.G. s. 31).

Viljan att lyfta fram det som är avvikande och extremt kan vara en strategi som
används, för att fånga eleverna intresse: ”det är väl mer för att man inte ska
somna (litet skratt) ”, säger en av de intervjuade eleverna i den här studien
(K.U.5 s.5). Nicolaisen (2013) och Karlsson (2015) finner i sina klassrumsobservationer exempel på att religionskunskapslärare gärna tar fasta på det som
de tror att eleverna kan tycka är spännande, annorlunda och exotiskt. Istället för
att skapa förståelse kan strategin bidra till konstruktionen av den Andra47.
Exotiseringen av religiösa traditioner som Nicolaisen och Karlsson visar
exempel på i sina studier är inte lika framträdande i mitt material. I mitt material
förefaller det snarare vara stereotypa bilder av religiösa traditioner som eleverna
lyfter fram som problematiska.
Eleverna uttrycker, som jag visar, en stark önskan om att undervisningen i
högre grad än nu ska visa på variation och mångfald inom deras egen tradition.
De riktar kritik mot en undervisning som de uppfattar stereotypifierar, lyfter
fram extrema uttryck och på olika sätt kategoriserar människor in i trånga
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Nicolaisen (2013) använder begreppet andregjøring. Se exempelvis s. 73 för en förklaring av
begreppet.
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religiösa positioner. I materialet finns uttalanden som vittnar om att eleverna
befarar att de stereotypa bilder som konstrueras i undervisningen också riskerar
att överföras på dem själva. Talet om bilder/föreställningar som ”smittar av
sig” kommer att uppmärksammas vidare i nästa kapitel.
Fokus på regler och regelstyrning
Diskursen ”religionskunskapsundervisningen förfrämligar den egna
traditionen” kännetecknas vidare av talet om en undervisning som ger stort
utrymme åt religiösa regler och ortopraxi48. Undervisningens framställning av
”riktiga kristna” som regelstyrda saknar enligt Elin förankring i hennes egen
erfarenhet, vilket synliggörs nedan.
Elin: Nej, det är ju det att dom berättar att ja riktiga kristna ska gå upp och be
varje morgon och följa vissa strikta regler liksom, jag menar vi följer ju inga
regler så här egentligen.
Carina: Nej, så det är det att den framställs som en sträng och lite?
Elin: Ja, så himla, inte så mycket svängrum liksom (K.U.5 s. 4).

På liknande sätt beskriver Moa och Olivia som positionerar sig inom
buddhistisk tradition diskrepansen mellan egen erfarenhet och undervisningens
framställningar. Genom undervisningen uppfattade de buddhism som en strikt
religion med många regler.
Moa: När vi läste om det så fick jag typ en bild att alltså det är väldigt mycket
man måste gå efter, väldigt många regler. Man måste gå efter dom reglerna
annars är man inte buddhist och alltså, det är väldigt strikt. Men det är ju inte
det egentligen.
Carina: För dig är det inte det?
Moa: Nej
Carina: Nej
Moa: Det är olika för alla.
Carina: Ja
Moa: Det är strikt för munkar och så men vanliga folk…
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Ortopraxi står för ”rätt handlande” (Esposito, 2001, s. 103)
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Carina: Vanliga folk är det inte så strikt för?
Moa och Olivia: Nej (B. G. s. 5)

Eleverna i utdragen ovan talar om regler och efterföljelse. Värt att notera är hur
detta tal vävs samman med talet om stereotypa föreställningar.
När vi talar om regler under intervjun med Nasim säger hon att islam i och för
sig är en religion med många regler, men att de för henne själv framstår som
förnuftiga och logiska. Det som undervisningen inte gör är att ge en fördjupad
förståelse för reglernas funktion och vad som gör att muslimer, liksom Nasim,
väljer att följa dem.
Nasim: […] Det är en religion med mycket regler jämfört andra religioner,
men jag tycker om reglerna. Jag har, jag hittar en logik i allt. Varför får man
inte dricka? Jo, för att många, mina lärare har själv sagt typ i biologi och sånt,
hade eller, hade alkohol kommit som en ny sak nu det hade förbjudits direkt.
Det hade blivit alltså, alkohol är inte bra, alkohol skadar kroppen hur mycket
som helst. Varför har islam haft en regel i flera tusen år, eller ja flera, jag vet
inte hur länge islam har varit men ändå, om att det är förbjudet? Jo för att det
finns en sän-, det finns en mening med det, det finns en mening med dom
flesta av reglerna […] (I.U.1 s. 23).

Nasim ansluter sig i talet om reglernas centrala roll i islam till en vanlig
förklaringsmodell inom religionsvetenskaplig forskning där islam beskrivs som
en religion som lägger stor vikt vid regler och rätt handlande. Tron och den
rätta handlingen blir oskiljbara och en tro utan gärningar betraktas enligt
förklaringsmodellen som tom. Handlingens betydelse inom islam kontrasteras
också mot tron och teologins betydelse inom kristendom. (Esposito, 2001, s.
103; von Brömssen, 2003, s. 175).
Som jag har visat är det inte bara den muslimska traditionen som eleverna
menar framställs som regel- och pliktfokuserad, utan det gäller för samtliga
representerade traditioner. Förenklade genomgångar av de fem pelarna, bönmat- och sabbatsregler riskerar enligt deras sätt att resonera att skymma den
variation av tolkningar som finns inom alla religiösa traditioner och att förstärka
negativa föreställningar om religiösa traditioner och religiösa människor.
Eleverna uttrycker också motstånd mot att själva bli placerade inom en
tolkningsram där religiösa individer framställs som regelstyrda och på
motsvarande sätt som jag tidigare har visat ger eleverna uttryck för att de har
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svårt att känna igen sig i och relatera till undervisningens framställningar (jfr
Moulin, 2011, s. 316-317). I kontrast till en undervisningsdiskurs där religiösa
människor framställs som begränsade och osjälvständiga, talar eleverna i studien
om sin religiösa positionering som ett eget självständigt val. Talet om det
självständiga valet kan i sammanhanget ses som en motståndsdiskurs. I kapitel 8
kommer jag att mer ingående presentera hur diskursen artikuleras i elevernas
tal.
Religiös praktik som tomma handlingar
I diskursen ”religionskunskapsundervisningen förfrämligar den egna
traditionen” ingår talet om religiös praktik som tomma handlingar. Jag kommer
att visa hur eleverna resonerar kring förklaringen och de bakomliggande
motivens betydelse för att öka förståelsen kring religiösa traditioner och
religiösa människor. Till att börja med uppmärksammar jag dock utsagor som
pekar på hur den religiösa praktiken tenderar att osynliggöras i undervisningen.
Elever med kristen positionering anser att man visar mer av religiös praktik
inom andra traditioner, exempelvis fastan och vallfärden i islam, matregler inom
judendom och begravningsseder inom hinduism. Kristna däremot, framställs
som passiva, vilket ger en missvisande bild, enligt eleverna.
Alva: […] Alltså jag menar bara för att man är kristen sitter man inte hemma
och ber hela tiden, så jag menar att man är liksom aktiv och jag menar det
finns ju hur många olika sätt som helst och liksom tjäna Gud, eller vad man
ska säga. En kompis är nere i Ecuador just nu och jobbar med barn tror jag
och läser och går på skola (K.U.8 s. 16).

Ett likande resonemang förs av Ebba i utdraget nedan.
Ebba: […] Man säger att muslimer ska be fem gånger om dagen och det är den
här mattan och dom ska tvätta sig och vända mot Mecka och grejor men det
framställes inte som dom kristna ber alls eller så här, men det är ju jättestor del
[…] (K.U.1 s. 31)

Ebba framhåller bönens centrala funktion och betydelse för kristna, inklusive
henne själv, både den bön som sker i enskildhet och den som genomförs i
gemenskap med andra. Undervisningen kring kristendom stämmer därför dåligt
överens med Ebbas erfarenhet.
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Carina: Vad säger undervisningen att kristna gör, vad får man för bild i skolan,
om man nu inte har någon kunskap om kristendom? Vad tror du den
undervisning du har haft, vad får man, vad tror du att dom får för bilder av?
Ebba: Nej, ingenting typ, att dom tror på det som står// i Bibeln
Carina: fast inga handlingar// ingen praktik?
Ebba: Nej (K.U.1 s. 31).

Enligt Ebba bidrar undervisningen till en föreställning om att religion inte
genomsyrar kristnas liv i samma utsträckning som den gör inom andra
traditioner. Resonemanget om bönens betydelse påminner om talet om
frälsningen, som jag tidigare berört. I båda fallen accentueras de personliga
motiven och de religiösa övertygelsernas påverkan på vardagslivet, vilket
eleverna menar utelämnas i undervisningen.
I utdragen nedan synliggörs hur Moa som positionerar sig inom buddhistisk
tradition ger uttryck för att den buddhistiska traditionen i undervisningen skiljer
sig från den utanför skola och klassrum. Det handlar bland annat om att den
religiösa praktiken osynliggörs i undervisningen. Hon går så långt som att säga
att det kändes som ”en helt annan historia” jämfört med de erfarenheter hon
säger sig ha fått genom att vara i templet eller genom att lyssna på sin mammas
berättelser.
Moa: Jag vet inte typ allmänt för jag vet inte det kändes inte som buddhism.
Carina: Nej, varför då, kan du ge något exempel?
Moa: Jag vet inte, det kändes så här som en helt annan historia än vad mamma
och typ om vi har varit med mamma eller alltså (litet skratt)
Carina: Mm. Mamma har berättat andra grejor och?
Moa: Ja och typ hur det är i templet och så. Det är inte som när dom berättar i
skolan (B.G. s. 6).

När jag själv besöker deras tempel för den uppföljande intervjun med Olivia är
människor i färd med att förbereda för en större religiös högtid. Den sidan av
buddhismen är, enligt Olivia, närmast osynlig i undervisningen. I
undervisningen uppmärksammas inte vad buddhister gör idag, exempelvis att de
har fester och firar högtider. Det nämns i läroböcker, men följs inte upp eller
ges utrymme i undervisningen, menar Olivia.
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Olivia: Mer vad, jag vet inte, vad en buddhist, eller hur man blir en buddhist
mer så eller hur man är en buddhist, inte vad dom typ gör eller så.
Carina: Inte med era fester eller?
Olivia: Nej, inte så mycket sånt (B.U.2 s. 9).

Värt att observera i utdraget ovan är hur Olivia distanserar sig från
beskrivningarna av buddhister i undervisningen och i läroböckerna. Hon
använder här liksom i andra sammanhang i intervjuerna pronomenet ”dom”
och exkluderar därmed sig själv från gruppen. Jag tolkar detta som ett uttryck
för att hon inte identifierar sig med det hon uppfattar som den rådande
klassrumskonstruktionen av buddhister.
I uttalanden från elever med såväl muslimsk, kristen, judisk och buddhistisk
positionering uttrycks en tydlig önskan om att undervisningen ska bidra med
förklaringar till varför troende utför religiösa handlingar, vilka bakomliggande
motiv som finns och varför man väljer att följa vissa regler inom traditionen
men inte andra. I Julias utsaga nedan tydliggörs förklaringens betydelse.
Kunskap är enligt Julia grunden för förståelse. Genom kunskap kan man
motverka rädsla för och fientlighet mot det okända. När man vet mer, i det här
fallet hur man firar shabbat, kan också religiösa praktiker normaliseras. Hon är
dock tveksam till huruvida den religionskunskapsundervisning de haft i
gymnasiet har lyckats bidra till ökad förståelse och tolerans för judendomen.
Kursen har varit allt för kort, framförallt det avsnitt som behandlade judendom.
Julia: Ja, alltså sen så den här kursen som vi har haft, eftersom den inte är så
stor så har det inte bidragit till så mycket mer. Men det är klart att ju mer man
kan. Bara dom vet hur jag firar shabbat och, så ju mer dom vet om det, ju mer
okey och normalt verkar det liksom. Alltså om man vet hur det går till och
varför så är det ju inte så konstigt längre och då, då blir hela synen på
religionen inte så konstig längre det är (J.U.1 s. 23).

Slöjans funktion och betydelse är ett återkommande tema i intervjuerna med
elever som positionerar sig inom muslimsk tradition. Bilden av islam som en
kvinnoförtryckande religion uppfattas som starkt styrande och reproduceras,
enligt eleverna i undervisningen, i skolan och i samhället. Som Amira uttrycker
det: ”för att alla har en bild av hur kvinnor ska vara, med sjal tror jag” (I.G. s.
17). Eller som Nasim beskriver den dominerande bilden av muslimska kvinnor
men sjal:
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Nasim: […] Också vi vill framföra att kvinnor, för det är mycket en bild av att
kvinnor är förtryckta. Man har på sig sjal för att ja, mannen säger det och man
ska visa sig och så men det (I.G. s. 19).

Eleverna ser inte att man diskuterar eller presenterar några alternativa sätt att
förstå, sjalens funktion och betydelse för muslimer, i undervisningen. En
lösning som förs fram i utdraget nedan är att låta eleverna ta del av en muslimsk
kvinnas personliga berättelse.
Nasim: Om man fick lära sig lite mer om varför det är så. För att jag hör inte
det som sagt.
Salma: Det hade varit roligt ifall en klass fick höra historien bakom en kvinna.
Varför har du valt alltså? Att hon själv ur hennes egna, liksom varför hon själv
har valt det ur hennes egna åsikter och inte någon annans liksom typ (I.G. s.
18).

I Salmas utsaga poängteras som synes de bakomliggande motiven. Salma tycks
förutsätta att man genom att ge utrymme för en personlig berättelse också
skulle kunna synliggöra de självständiga valen, något som skulle fungera som
effektiv kontrast till den dominerande bilden av den förtyckta muslimska
kvinnan
Vikten av att inkludera den troendes perspektiv i undervisningen
uppmärksammas även av informanterna i Vestøls (2016) norska läromedelsstudie. De unga troende från kristen tradition saknar beskrivningar i
läroböckerna av de religiösa ritualernas betydelse för dem som deltar och menar
att om den troendes perspektiv inte inkluderas blir böckerna verkningslösa
medel för att främja en verklig förståelse av tro och praxis.
Elever med en religiös positionering accentuerar, som resultaten ovan visar, de
bakomliggande motiven. När Halvarson Britton (2014) analyserar
gymnasieelevers frågor inför ett studiebesök samt de frågor som ställs till
trosrepresentanten under själva moskébesöket finner hon däremot mycket få
yttranden som är förklaringssökande. Eleverna frågar inte efter
trosrepresentantens egna upplevelser och/eller vad som motiverar
representanten i olika religiösa sammanhang. Exempelvis ställs inga frågor om
vad som driver trosrepresentanten att följa reglerna. Frågorna är istället
åsiktssökande och i viss mån erfarenhetssökande. Halvarsson Britton ser det
som en didaktisk utmaning att uppmuntra elever att ställa frågor om vad som
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motiverar religiös praktik. Därigenom skulle religiös praktik kanske kunna bli
mer än bara förbud och påbud (2014, s. 181).
Diskursen ”religionskunskapsundervisningen förfrämligar den egna
traditionen” byggs upp av talet om den ytliga och faktainriktade
undervisningen, om historiskt fokus, om religiösa regler och förbud, om
stereotypa framställningar av troende och om religiös praktik som tomma
handlingar. Genomgående resonerar eleverna om vad de uppfattar som
negativa konsekvenser av undervisningen så som den ser ut. Det finns dock
anledning att uppmärksamma tal om religionskunskapsundervisningen som
bryter mot mönstret ovan, vilket kommer att göras under nästa rubrik.
Religionskunskapsundervisning som närmar sig den egna traditionen – en
underordnad diskurs
Genom talet om en välfungerande och intressant undervisning konstrueras
religionskunskapsundervisningen på ett alternativt sätt i förhållande till det den
dominerande diskursen ”religionskunskapsundervisningen som förfrämligar
den egna traditionen”. Artikulationer som kan relateras till diskursen
”religionskunskapsundervisning som närmar sig den egna traditionen” är färre
och svagare i förhållande till de som bygger upp den dominerande diskursen.
Vad är det då som kännetecknar det här sättet att tala om undervisningen och
hur konstrueras den egna traditionen inom denna diskurs? Genomgående är
talet om religion speglad utifrån individnivå.
Engagerad lärare med förmåga att förmedla ett inifrånperspektiv
I utsagor om ”religionskunskapsundervisning som närmar sig den egna
traditionen” är det lärarens bemötande, hens erfarenheter och kunskaper som
träder fram som särskilt betydelsefulla. I utdraget nedan tecknas bilden av en
lärare som har ett stort intresse för sitt ämne och för sina elever och som
använder sin egen erfarenhet som resurs.
Amira: Jo, men jag tror att det handlar om, det var min lärare tror jag, det var
han som, han har ett väldigt sånt stort intresse för religion och han vill förstå
hur vi tänker, alltså hur alla, om man är kristen eller om man är muslim eller
hindu eller så, hur dom tänker. Och han hade rest runt mycket, som jag sa, så
jag tror att han… Vi hade tur att få honom som lärare för han liksom försökte
visa oss, eller så här, försökte få oss att inse hur folk tänkte. Och han liksom
höll så här föredrag om hans resa liksom, hans resor och så och då förstår man

101

101	
  

hur dom har det och så och varför dom tror på det alltså, så här. Jag kände att
jag ändå fick, jag fick säga mitt i alla fall, alltså som muslim i den klassen. För
jag tror inte att det är många, det är många som har en bild av hur muslimer är,
som dom ser på TV, terrorister och att dom beter sig illa och så (I.G. s. 7).

Läraren har enligt Amira en vilja att förstå hur människor tänker. Det verkar
vara ett generellt intresse hos läraren, men Amira nämner specifikt hans intresse
för att förstå hur eleverna tänker samt hur människor som positionerar sig
inom skilda religiösa traditioner tänker. Läraren beskrivs ha en förmåga att
förmedla vad som kan beskrivas som ett inifrånperspektiv, utan att för den skull
själv ha en religiös positionering. Han förefaller att placera individen i centrum,
snarare än gruppen eller traditionen, dess lärosatser och dogmer. Lärarens
betydelse uppmärksammas också i Nicolaisens studie (2013, s. 253, 259).
Utifrån klassrumsobservationer och intervjuer ser hon att lärarens förmåga att
lyssna på eleverna och att vara öppen för deras kommentarer är avgörande för
hur eleverna upplever undervisningen. Lärarens kunskaper spelar förstås roll
men i sammanhanget är det mötet med en engagerad och öppen lärare som
värderas högst, något som också synliggörs i Nicolaisens studie (2013).
Personliga möten
Andra utmärkande drag i ”religionskunskapsundervisning som närmar sig den
egna traditionen” är talet om personliga möten och elevaktiva arbetssätt.
Eleverna i utdragen som följer berättar om högstadiets religionskunskapsundervisning som innehöll studiebesök, egna fältundersökningar samt intervjuer
med troende. Dessa aktiviteter bidrog till en intressant, och som Nasim
uttrycker det i utdraget nedan, ”mer avancerad” undervisning i jämförelse med i
hennes fall, gymnasiets mer fakta- och provcentrerade undervisning.
Nasim […] Men han tyckte jag var en riktigt bra lärare för vi fick göra en
massa saker. Vi fick liksom gå runt i stan intervjua en massa människor om
deras religioner, skriva alltså. Det känns som att det var mer, mycket mer
avancerad religionsundervisning i min grundskola än vad jag har i gymnasiet.
Gymnasiet var det väldigt, väldigt enkelt.
Salma: Ja, det tycker jag också.
Nasim: Det var väldigt så här, gå och prata, gå till olika, vad heter det, typ
besöka tempel och gå och prata med sådana som verkligen, sådana som är
hinduismer (sic!) eller liksom gå till kyrkor och prata med dom. Intervjua dom
och se deras perspektiv i det hela (I.G. s. 6).
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Genom de personliga mötena fanns möjlighet för eleverna att byta perspektiv.
Även Elin uppskattar religionskunskapen i de yngre åldrarna:
Carina: Var det något som var roligt i undervisningen, i
religionsundervisningen som du tyckte var bra?
Elin: Nej, alltså när jag var liten så gick vi på jättemycket studiebesök till olika
kyrkor och vi fick smaka på mat som man äter inom religionen och sånt och
gå på andakter och sånt och det var jätteroligt.
Carina: Det var det?
Elin: Ja men senare har det bara varit tråkigt (K.U.5 s. 19).

Återigen lyfter eleverna fram betydelsen av att undervisningen ger möjlighet att
uppleva och beröras, att få möta religion i ett individuellt perspektiv och att få
ta del av ett inifrånperspektiv.

Variation inom traditioner i ett nutida perspektiv
Diskursen ”religionskunskapsundervisning som närmar sig den egna
traditionen” utmärks vidare av att lärare och läromedel förmår visa variation
och mångfald inom olika religiösa traditioner. Dessa beskrivningar är sparsamt
förekommande i elevernas tal men trots det angelägna att uppmärksamma. De
två intervjuutdragen nedan får illustrera hur eleverna talar om hur det görs i
undervisningen.
Agnes beskriver sina erfarenheter av grundskolans religionskunskapsundervisning i starkt negativa ordalag medan den pågående gymnasiekursen i
religionskunskap hittills haft ett innehåll och arbetssätt som Agnes uppskattar.
Eleverna har fått göra studiebesök i små grupper, arbetat med bildtolkning och
sett flera filmer, som Agnes menar har gett exempel på skilda sätt att leva ett
religiöst liv. Hon nämner särskilt filmen Nunnan49 samt tre olika filmer om
judendomen som bidragit till att lyfta fram variation inom traditionen på flera
sätt. Det har skett dels genom att synliggöra olika inriktningar, dels genom att
visa variation på individnivå, det vill säga ”det personliga i religionen”, som
Agnes vid ett tillfälle uttrycker sig (K.U.7 s. 24).
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Nunnan är en svensk dokumentärfilm från 2007 av Maud Nycander. Nycander följer
nunnan Marta och hennes familj under en tioårsperiod. Marta valde redan som 19-åring att
träda in i Karmelitorden.
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Agnes: Ja, om då lite så här ortodoxa judar och liberala judar, liksom att det
finns så mycket olika inom religionen, att man kan va på så olika sätt ändå.
Och de, det var ju inte så mycket, man säger historisk fakta så utan det var mer
informativt då, tycker jag liksom, om hur det kan vara att leva i en religion på
det sättet och det tycker jag var väldigt bra för det har inte jag varit med om
förut i skolan så (K.U.7 s. 24).

Den historiska faktaförmedling som dominerade högstadiets undervisning har,
enligt Agnes, ersatts av en mer nyanserad presentation av religion och religiöst
liv så som det kommer till uttryck idag. I nästa utdrag från samma intervju ställs
den personliga tolkningen i centrum. Utdraget är en del av en längre sekvens
där vi talat om tolkningens betydelse. Agnes har just beskrivit hur hon med
anledning av högstadiets undervisning började fundera över konsekvenser av
skilda tolkningar av kristendom över tid. Jag frågar då om hon har sett några
exempel i gymnasiets undervisning på att man kan tolka religion på olika sätt
och Agnes svarar:
Agnes: Det har vi pratat om, allihop.
Carina: Ja?
Agnes: Att vissa människor tolkar, religion överlag på ett väldigt personligt
sätt, att man gör det till sin egen och följer, kanske inte alla samhällets regler
kring dom här religionerna.
Carina: Nej?
Agnes: Och det har vi pratat om.
Carina: Mm

	
  

Agnes: En del, (.) att det är väldigt viktigt för många att man får den friheten
att tolka, tolka själv och till exempel då kristendomen att man får, man får
tolka det man läser i Bibeln och tolka regler på något sätt liksom, att man får
tolka det lite som man vill, alltså (K.U.7 s. 21).

Agnes länkar i utsagan begreppet tolkning till frihet, i meningen tolka bibelns
texter och religiösa regler på ett eget personligt sätt. I kontrast till en
undervisning som framhäver de religiösa traditionernas maktanspråk och
regleringar framställs den nuvarande undervisningen snarare som en
verksamhet som har potential att skapa en sorts friutrymme för Agnes själv.
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”Den äkta religionen – vad religionen egentligen handlar om”
Till diskursen ”religionskunskapsundervisning som närmar sig den egna
traditionen” fogas också elevers tal om en undervisning som förmår visa
”religionens egentliga och äkta väsen”. När Alexander beskriver undervisningen
i gymnasiet är det flera saker som han uppskattar. Han börjar med att lyfta fram
det som togs upp under föregående underrubrik, det vill säga lärarens förmåga
att ta fram både de positiva och de negativa sidorna av respektive religiös
tradition. Den här balansen fanns enligt Alexander inte i högstadiets
undervisning. Läraren har också en förmåga att visa skillnaden mellan ”hur
människan har använt religionen och vad religionen handlar om”, vilket
Alexander uppskattar.

	
  

Alexander: […] På något sätt får man ju en bra och en dålig bild av alla
religioner, eftersom att man ser ju att, för han, han skiljer på väldigt mycket på
vad människan har gjort med det, sen, typ som maktfaktor att styra folket och
så. Så han är väldigt bra på att. Han har ju skiljt dom två från varandra väldigt
bra, hur människan har använt religionen och vad religionen handlar om. Till
exempel det gjorde kristendomen. Dom, då gjorde dom, prästerna förr i tiden
att: ’ja, men ge en peng till kyrkan, och du är syndfri’ och sådana grejor. Det
var då, då använde dom det som en maktfaktor och det har påverkat mycket
tills i dag. Det var ju bara den biten man hörde i högstadiet men han har också
gått igenom vad kristendomen handlar om och vad det är att vara kristen och
sådana grejor som ett exempel då, det har han gjort med alla religioner
(K.U.6 s. 5).

Utsagan bör ses i förhållande till talet om den historiskt belastade
kristendomen. Alexander, liksom flertalet elever från kristen tradition, beskriver
hur kristendom i högstadiets undervisning ofta framställdes som en religion
som genom historien har förtryckt och utnyttjat människor. I gymnasiets
undervisning lyckas läraren, enligt Alexander, att ge en annan mer nyanserad
bild genom att visa hur människor har använt religionen för specifika syften.
Läraren går igenom det som Alexander beskriver som ”vad kristendomen
handlar om” och ”vad det är att vara kristen” och därmed bidrar
undervisningen, som jag tolkar Alexanders tal, till vad han menar är en mer
rättvis bild av den religiösa tradition han själv ser sig som en del av.
En neutral och objektiv framställning
Eleverna uppskattar även när läraren är, som de uttrycker det, rättvis, opartisk
och objektiv, exempelvis när undervisningen förmår att spegla både positiva
och negativa sidor av de religiösa traditionerna. Några elever ger uttryck för att
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de religionskunskapslärare de haft har varit bra på att hålla en neutral linje i
undervisningen. Utsagor som behandlar en neutral och rättvis undervisning
framträder i många olika sammanhang under intervjuerna och har blivit föremål
för en fördjupad analys, vilken presenteras mer utförligt i kapitel 9.
Diskursen ”religionskunskapsundervisning som närmar sig den egna
traditionen”, karakteriseras sammanfattningsvis av talet om en
religionskunskapsundervisning som speglar ett inifrånperspektiv, som visar
variation och mångfald och som också är neutral och balanserad. Lärarens
personliga erfarenheter har betydelse men också hur undervisningen
organiseras. Eleverna talar om positiva erfarenheter av att beröras, bli sedda och
att få möta religion på individnivå. Eleverna diskuterar inte bara hur deras egen
tradition behandlas utan ger också exempel på hur de fått tillfälle att möta andra
religiösa traditioner genom studiebesök och filmer. Inom diskursen
”religionskunskapsundervisning som närmar sig den egna traditionen”
konstrueras den egna och även andra religiösa traditioner som öppna för olika
tolkningar. Det är de troende, de som lever idag som står i centrum, snarare än
traditionen. Undervisningen närmar sig således det som eleverna menar
kännetecknar den egna traditionen, vilket kommer att presenteras närmare
under nästa rubrik.
Den meningsfulla traditionen – en motståndsdiskurs
Beskrivningar av undervisningen sker ofta i ett jämförande perspektiv där talet
om den egna traditionen som meningsfull och meningsskapande kan förstås
som del i en motståndsdiskurs, det vill säga ett ifrågasättande av de
religionsrepresentationer som eleverna menar konstrueras i undervisningen. Jag
kommer inledningsvis att illustrera hur det jämförande perspektivet kommer till
uttryck i användningen av antonymer/motsatsord, där yta kontrasteras till djup.
Djupet som metafor för den ”riktiga” traditionen
Inom diskursen ”skolans religionskunskapsundervisning förfrämligar den egna
traditionen” används som jag har visat orden yta och översikt frekvent. När
eleverna talar om den egna traditionen används andra ord som djup, mening, och
vad det egentligen handlar om. En vanligt förekommande formulering i elevernas
tal är ”gå in på djupet”. Uttalandet förekommer oftast i samband med att
eleverna talar om det de saknar i undervisningen, det som de önskar vore
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annorlunda. Salma säger att hon skulle ha beskrivit sin religion på ett helt annat
sätt än vad hennes lärare har gjort. Hon riktar kritik mot lärarens presentation
av islam och andra traditioner som hon menar inte har ”gått så djupt”.
Salma: […] När vår lärare har presenterat om islam då tycker jag inte att vi gått
in på det så djupt, utan vi har mer sett det ur helheten liksom, ur alla religioner.
Jag tycker inte att vi fått en jättebra bild av hur det är liksom. Liksom skulle jag
få beskriva min religion så skulle jag beskrivit den på ett helt annat sätt än vad
han hade gjort, min lärare liksom […] (I.G. s. 3)

För att göra de religiösa traditionerna rättvisa behöver man alltså, enligt
eleverna tränga under ytan. Men vad innebär det att ”gå in på djupet”? Vad
finns i djupet och hur beskrivs vägen dit? Det är möjligt att urskilja minst fyra
olika meningsinnehåll. Djupet kan länkas till: a) att synliggöra personliga
bakomliggande motiv. b) Djupet länkas vidare till det som kan beskrivas som en
fördjupning i nutid, exempelvis hur troende lever idag och vilken roll religion
spelar i vårt samhälle. Utdraget nedan får illustrera hur elever talar om djupet i
termer av en fördjupad samtidsanalys. I utdraget synliggörs också variationen
inom, i det här fallet, islam.
Salma: […] Vi fick liksom så här mer böcker, så här är den här religionen bla,
bla, bla. Men sen vill man också veta, man vill inte bara lära sig om regler och
hur det är att leva, utan, så här, hur man ska vara som en muslim utan…
Nasim: (…)
Salma: Så här, en muslim i dagens samhälle, typ kolla samhällsdebatter, så här,
sånt tycker jag är jätteintressant och det är nog därför jag valde samhäll för
liksom jag vill lära mig sånt. Jag vill veta saker, hur det är att vara muslim i
dagens samhälle, vad folk har för fördomar kring islam. Jag gillar att liksom gå
in på grunden och det gjorde vi inte så mycket, vi gick inte in på djupet liksom
(I.G. s. 5).

c) Ett tredje sätt att tala om djupet är i termer av att fördjupade teologiska
förklaringar. Som motvikt till en snabb och ytlig redovisning av grunderna i varje
religion vill elever se mer av förklaringar av begrepp som förlåtelse, frälsning
och den fria viljan.
Theo: Jo men precis alltså att man, man tänker att i skolan så säger man mest
att Gud skapade jorden och att han gav folk fri vilja, men varför gav han det,
varför gjorde han så där? Varför förlåter Gud dig? Och inte bara att Gud
förlåter dig, utan att man går in lite mer på alltså följdfrågor så man får veta
varför och inte bara att han gjorde det (K.U.2 s. 16).
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d) Djupet kan även förstås som en känslo- och/eller upplevelsedimension. Här lyfts
möjlighet att ta del av andras personliga berättelser som en väg till djupare
förståelse. Nasims utsaga nedan exemplifierar den här innebörden av att ”gå in
på djupet”.
Nasim: Och så var det någon kvinna som hade konverterat som berättade, det
är då man går in i djupet och då, men jag vill gärna gå in i djupet på andra
religioner som jag sa innan och förstå varför dom som är judar känner att det
här är den rätta (I.G. s. 33).

Talet om djupet ges mening genom att ställas mot talet om den ytliga
undervisningen. Det som tidigare har redovisades som undervisningens
negativa konsekvenser transformeras här till sin motsats. Genom att tränga ner i
djupet kan man, så som jag tolkar utsagorna, nå fram till det som eleverna
beskriver som ”mer äkta och riktigt”, det som eleverna kan relatera till och det
som också stämmer överens med deras egen erfarenhet. Vad är det då som mer
specifikt utmärker den ”riktiga och” religiösa traditionen, enligt eleverna?
Den normala gemenskapen
”Dom kan ju berätta hur en normal, en normal kristen gör” (K.U.3, s. 3), säger
Oskar vid ett tillfälle i intervjun. I de fall eleverna finner att undervisningen
konstruerar stereotypa framställningar väcker det olika former av motstånd.
Det som eleverna i samtliga grupper lyfter fram som viktigt och betydelsefullt i
förhållande till den egna religiösa traditionen är gemenskapen. Man behöver
kanske påminnas om att jag har sökt mina intervjupersoner genom samfund
och församlingar och att dessa ungdomar är eller har varit aktiva i deras
verksamhet, vilket skulle kunna påverka deras inställning till gemenskapens
betydelse. ”Om folk bara fick se detta istället för det dom ser på TV och det
man läser i böckerna att vi ber fem gånger om dagen, det låter så himla tråkigt”,
säger Amira i utsagan nedan. Hon önskar att andra ska få uppleva den här
speciella varma känslan av gemenskap som hon själv finner i moskén, bland
andra muslimer. Inbjudan vänder sig framförallt till de som Amira talar om som
ateister, de som enligt Amira saknar erfarenhet av närhet och gemenskap av det
här slaget.
Amira: Jag tycker liksom så här typ, som igår, den här konferensen som vi
hade i går alltså den närheten och typ alltså vi är som en familj, vad roligt vi
har det.
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Nasim: Gemenskapen.
Amira: Gemenskapen, alltså jag menar alltså, nu när vi kommer in i moskén
alltså man hälsar på varandra även om man inte känner varandra, man ger
varandra en puss på kinden och kramas. Om folk bara fick se detta istället för
det dom ser på TV och det man läser i böckerna att vi ber fem gånger om
dagen, det låter så himla tråkigt // det låter som jag menar
Nasim: Det är sån gemenskap som//
Amira: det jag känner när jag kommer hit till moskén, jag blir glad //
(… flera pratar)
Amira: Jag menar om folk bara får liksom uppleva den där känslan. Jag tror att
får man bara liksom får känna den här. För det är många som inte har den här
närheten och dom som är ateister dom som inte, dom har liksom ingenting
som dom. Jag känner att jag tycker det är roligt att komma till moskén och
träffa nya människor för jag känner inte dom […] (I.G. s. 11)

Många av eleverna vittnar om erfarenheter av stark gemenskap under konserter,
lägervistelser, under konfirmationsundervisningen, på konferenser eller i den
löpande verksamheten där ungdomar som är aktiva i församlingens/samfundets
verksamhet träffas och umgås med varandra. I gruppintervjun med elever som
positionerar sig inom judisk tradition beskrivs gemenskapen som sekulär. ”För
oss är inte liksom det religiösa så viktigt utan mer gemenskapen vi får
kontakterna vi får och vännerna för livet”, säger Jakob och eleverna fortsätter
att berätta om starka positiva upplevelser i samband med lägervistelser där
judiska ungdomar från hela världen träffas. Den här typen av upplevelser
beskrivs som svåra att förklara för dem som inte har varit med.
Eleverna i utdraget nedan konstaterar, som tidigare tagits upp, hur
undervisningen koncentreras på regler, påbud och förbud. Själva framhäver de
istället det som de finner meningsfullt och roligt. Den egna erfarenheten
används här explicit för att legitimera kritiken mot en undervisning som
”tråkigstämplar” religionen.
Ebba: Det är mycket vad man inte får göra.
Carina: Det är mycket vad man inte får göra, okey, vad tänkte du säga?
Ebba: En massa grejor som är ganska, om man är insatt i kristendomen eller
om man utövar det och är med i något samfund så här, att det finns jättestora
bibelskolor i USA och att folk träffas på konserter och sjunger lovsång och att,
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vad är det mer. Och folk fastar inom kristendomen också, det är inte bara (litet
skratt) muslimer som inte äter liksom. Alla sådana grejor som… Information
om att folk verkligen går in för det, inte bara en massa regler hit och dit utan
att folk njuter liksom varje dag av sitt liv av, för att dom känner att dom har
valt rätt liksom, men ska det va massa regler som gås igenom så ja.
Theo: Sen tror jag att många tar fram just att religion är stämplat som tråkigt,
hur man liksom sitter och man lyssnar två timmar så går man hem. Utan
många, många av mina kompisar tror ju att när man går till kyrkan eller
konfirmationen så sitter man och lyssnar på prästen och så går man hem, utan
dom ser ju inte allt annat. Så jag tycker att det framställs väldigt dåligt av
lärarna. […] Så man visar inte det positiva med det (K.G.2 s. 10).

”Så man visar inte det positiva med det”, säger Theo och Ebba talar om att folk
(med hänvisning till kristna) verkligen ”går in för det, njuter och känner att de
valt rätt”. Talet om att undervisningen behöver spegla de positiva sidorna av
religion och religiöst liv är framträdande i utdraget ovan och återkommer i olika
varianter i materialet, exempelvis i utsagan som inleder den här studien: ”Man
skulle ändå vilja liksom bevisa för sina klasskamrater vad det egentligen är och
allt bra inom religionen liksom” (I.G. s. 3).
Även Oskar talar om Gud och gemenskapen som något som utmärker hans
relation till den kristna traditionen. Han för även in ett annat motiv som är
synligt i samtliga intervjuer, nämligen den egna friheten att tro, tänka, känna och
göra på olika sätt som kristen. I slutet av utdraget lyfter Oskar också upp vikten
av att ge bakomliggande förklaringar.
Carina: […] Vad är det som är centralt i kristendomen för dig? Vad är det
viktigaste?
Oskar: Gud skulle jag säga och gemenskap.
Carina: Och gemenskap på vilket sätt?
Oskar: Nej, men alltså just att man ska känna sig viktig man vet att man inte är
ensam, ja man är aldrig ensam helt enkelt utan man är viktig för alla och man
är (…)
Carina: Det känns som det viktigaste i kristendomen?
Oskar: Jo, men precis och frihet också att man har frihet som här där alla, alla
tror lite olika, kanske olika aspekter på saker. Man har friheten att göra och
tycka och känna av.
Carina: Och det är sånt som du tycker ändå man skulle kunna undervisa om i
skolan?
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Oskar: Jo, men precis alltså att man, man tänker att i skolan så säger man mest
att Gud skapade jorden och att han gav folk fri vilja, men varför gav han det,
varför gjorde han så där, varför förlåter Gud dig? Och inte bara att Gud
förlåter dig utan att man går in lite mer på alltså följdfrågor så man får veta
varför och inte bara att han gjorde det (K.U.2 s. 16).

Gemenskapens betydelse för unga troende synliggörs även i andra studier (Day,
2010; Lövheim & Sjöborg, 2006). Lövheim och Sjöborgs studie (2006) visar att
ungdomar engagerade i Svenska kyrkans verksamhet, lyfter fram den positiva
och roliga gemenskapen de upplevt i kyrkan. Ungdomar utan tidigare
erfarenhet, uttrycker förvåning över att ”kyrkan är mycket mer” än de fördomar
de tidigare säger sig ha haft. För de som vuxit upp inom kyrkan kan talet om
den roliga gemenskapen också ha en stor betydelse för att legitimera
engagemanget gentemot de föreställningar som hon eller han möter i sin vardag
(s. 56-57).
Eleverna i föreliggande studie uttrycker som jag hittills har visat en önskan om
att undervisningen ska lyfta fram det som är positivt och roligt. I talet om den
roliga och meningsfulla gemenskapen ryms även uttryck för att vilja framstå
som normal. Som en elev uttrycker det: ”bara för att man tillhör en religion
betyder inte det att man är annorlunda på något sätt” (K.U.8 s. 9). Som kristen,
muslim, jude och buddhist träffas man under former som liknar dem som andra
utanför traditionen deltar i, vilka kan betraktas som vanliga och normala
ungdomsaktiviteter. Eleverna talar exempelvis om att de inom
samfundet/församlingens verksamhet tittar på Champions League matcher,
grillar och kopplar av tillsammans, möts för att äta, prata och umgås, går på
konserter och har kul tillsammans. Vilja att lyfta fram ”det normala” beteendet
skulle kunna tolkas i termer av anpassning, det vill säga en uttryckt vilja att
smälta in i en sekulär majoritetskultur (se exempelvis Ipgrave, 2012). Viljan att
framstå som normal skulle även kunna förstås som artikulationer av motstånd
mot stereotypa föreställningar om religiös praktik och religiösa människor.
Gemenskapen, den personliga tron, relationen med gud och andliga upplevelser
är teman som återfinns i elevers tal om den egna traditionen och som de många
gånger menar osynliggörs i undervisningen. Franck (2006) skriver om tro ur två
aspekter. Tro som ”försanthållande” och tro som ”tillit”.50 Den förra
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Se även Day (2010) som uppmärksammar skillnaden mellan engelskans belief och faith. Belief är
enligt Stanford Encyclopedia of Philosophy: ”a state in which an individual holds
a proposition or premise to be true”. Day menar att faith har en annan och vidare räckvidd: ”Informal
usage of faith can be quite broad, including trust or belief without proof, and "faith" is often used as a
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representerar de teologiska grundsatserna som sammanfattar en trosuppfattning
och den senare syftar på det existentiella och mer praktiska förhållningssätt hos
troende. Han menar att båda bör komma till uttryck i
religionskunskapsundervisningen. Särskilt allvarligt är det att utelämna den
senare som handlar om upplevelse av tillit, förtröstan, trygghet och mening. I
analysen av mitt material framgår att eleverna framförallt saknar tro som tillit,
även om några få utsagor också berör tro som försanthållande, exempelvis
viljan att undervisningen ska ge teologiska förklaringar av begrepp och
berättelser. När aspekten tro som tillit saknas i undervisningen får det, enligt
eleverna konsekvenser för förståelsen av de religiösa traditionerna och även för
de som positionerar sig inom dessa.
Talet om religionskunskapens möjligheter – kreativa förslag på förändring
Den här sista delen av kapitel 6 skiljer ut sig från de övriga delarna. Här släpper
jag delvis fokus på frågan om hur den egna traditionen konstrueras i
undervisningen och vänder istället uppmärksamheten mot elevernas tal om
ämnets möjligheter att förändras i en mer positiv riktning. Perspektivet är
därför bredare och pekar framåt mot en undervisning de skulle vilja se
förverkligas.
Elevernas tal om religionskunskapsundervisningen rymmer som jag hittills har
visat en rad kritiska invändningar. Ibland uttrycker eleverna en frustration över
de svårigheter och hinder som ligger i vägen för att kunna förändra och
förbättra undervisningen. ”Det är synd. Alltså, det är ju synd att inte kunna visa
det för andra, synd att andra inte förstår” (J.G. s. 4), säger en elev. En annan
elev talar om svårigheterna att förklara den personliga tron eller relationen med
Gud för elever som inte är insatta i ett sådant perspektiv.
Det skulle jag nog tycka är viktigt, men jag vet samtidigt inte riktigt hur man
ska, hur man ska kunna undervisa på ett sådant sätt och förklara kristen, eller
personlig, hur personligt det är på något sätt. För då går man väl in på lite
djupare frågor som kan vara svårt att förstå om man inte hört så mycket om
det tidigare (K.U.7 s. 28).

Ytterligare ett elevuttalande berör svårigheterna med att beskriva känslor
förknippade med religiös praktik.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
substitute for "hope", "trust" or "belief" (2010, s. 98). Belief skulle därför kunna motsvaras av Francks
(2006) ”tro som försanthållande” och faith av ”tro som tillit”.
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Många har ju olika känslor när dom gör olika grejor och så där. Och det är
svårt att beskriva en känsla för någon. Det spelar ingen roll vad det är liksom,
men i alla fall. Dom kan ju berätta hur en normal, en normal kristen gör
(K.U.3 s. 3).

Elever uttrycker således en tvekan huruvida det överhuvudtaget är möjligt att
inom skolans undervisning kommunicera, i de här fallen, gemenskapen, den
personliga tron eller den känslomässiga upplevelsen. Den här typen av
invändningar synliggörs också i andra studier (Moulin, 2011; Vestøl, 2016). Mer
framträdande är dock talet om undervisningens inneboende potential som
kommer till uttryck i de förslag på ”lösningar” som eleverna lägger fram och
diskuterar. Som jag tolkar elevernas tal om lösningar och förbättringar handlar
dessa framförallt om att överbrygga klyftor mellan det som kan förstås som
inifrån- respektive utifrånperspektiv. I min framställning använder jag ordet
”bryggor” som samlingsnamn för de strategier som eleverna föreslår för att
öppna upp och underlätta en väg emellan dessa två positioner. De bryggor som
eleverna talar om är: studiebesök, filmer, lärare och slutligen elever som
bryggor.

Studiebesök och inbjudna trosrepresentanter som bryggor
Eleverna i studien är generellt mycket positivt inställda till studiebesök och till
att bjuda in trosrepresentanter till klassrummet. I samband med studiebesök
ges, enligt eleverna, möjlighet att ”uppleva atmosfären inifrån” exempelvis
känslan av gemenskap, som också kommer till uttryck i talet om den ”riktiga
och normala traditionen”. Genom studiebesök kan ”religionen moderniseras”,
som en elev beskriver det. När tillfällen ges att träffa personer som lever i
religionen idag kan man få svar på frågor som varken lärare eller läroböcker kan
besvara. I samband med ett besök på ett buddhistiskt center tog Agnes och
hennes klasskamrater chansen och ställde personliga frågor till
trosrepresentanten, vilket kan jämföras med den personcentrerade talgenren
som Halvarson Britton finner att eleverna använder under ett studiebesök i en
moské (2014, s. 96ff).
Agnes: Ja, det är ett annat sätt att prata med någon som faktiskt lever i den här
religionen. För att vi frågade liksom om synen på sitt liv, i sitt egenvärde och
synen på andra människor som kanske inte är så lätt och hitta i läroböckerna
(K.U.7 s. 11).
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Den person eleverna möter under studiebesöket framställs i flera sammanhang
som expert till skillnad från läraren som inte alltid anses ha tillräcklig kunskap.
Carina: Varför är det [studiebesök] bra att gå på tänker du?
Elin: Nej, men det är alltid bra om man läser om en religion att man får träffa
någon som är troende inom den religionen liksom.
Carina: Vad kan man få då som man inte får i klassrummet?
Elin: Men då får man ju en riktig, alltså en riktig inblick i hur det verkligen är
liksom och då kan man ställa mer frågor som är lite mer så här om hur det är
att leva i den religionen idag, och inte hur det var för flera år sen och så (K.U.5
s. 7).

Flera elever talar, som utdraget ovan visar, om studiebesöket som en sätt att få
reda på ”hur det verkligen är”. Att möta en trosrepresentant i samband med ett
studiebesök ger enligt Salma möjligheter att byta perspektiv.
Salma: Man fick hoppa in i religionen själv liksom. Man öppnade inte bara en
bok liksom. Det gjorde att man blev mer typ så här intresserad och man
tyckte, man lyssnade mer, det gick inte bara ut och ut liksom in och ut i örat, i
hur det verkligen är (I.U.3 s. 6).

När eleverna rekommenderar studiebesök handlar det inte bara om att det är ett
roligt sätt att lära och att det väcker deras eget intresse, som man bland annat
kan se i utdraget ovan. Det som framförallt motiverar studiebesök är
förhoppningen om att personliga möten med trosrepresentanter och vistelser i
de religiösa miljöerna ska ge en annan typ av förståelse för den egna traditionen
än den klassrumsundervisningen kan ge.
Oskar: Sen tror jag att många tar fram just att religion är stämplat som tråkigt,
hur man liksom sitter och man lyssnar två timmar så går man hem. Utan
många, många av mina kompisar tror ju att när man går till kyrkan eller
konfirmationen så sitter man och lyssnar på prästen och så går man hem, utan
dom ser ju inte allt annat. Så jag tycker att det framställs väldigt dåligt av
lärarna […] (K.G.2 s. 10)

När eleverna föreslår studiebesök i den egna församlingens konfirmationsverksamhet är det med avsikten att ge klasskamraterna en alternativ bild av
kristna och kristet liv än den som konstrueras genom undervisningen i
klassrummet.
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Carina För ni har pratat om man inte om man inte är kristen eller om man inte
är jude så blir det svårt att visa liksom.
Oskar: Alltså du kan ju alltid försöka förklara så bra som möjligt men du
kommer aldrig få en full inblick i det förrän du testar det eller vad man ska
säga.
Ebba: ja
Oskar: Alltså om du är, det räcker ju i princip att vara på en
konfirmationsgrupp och sen en mässa efteråt, alltså om någon skulle gå, om
någon skulle komma hit och vara här från klockan fyra när konfirmationen
börjar tills det är slut så skulle ju dom ha en helt ny inblick i hur det var från
skillnad till om dom bara satt i skolan liksom (K.G.2 s. 17).

Om klasskompisarna kom på besök skulle de istället få se hur man sjunger,
umgås, spelar teater och har kul tillsammans, säger Oskar. Ett besök i moskén
skulle enligt eleverna med muslimsk positionering på motsvarande sätt kunna
ge klasskompisarna en inblick i den muslimska gemenskapen och generositeten
muslimer visar varandra. Och genom att delta i en judisk högtid i synagogan har
man möjlighet att som utomstående uppleva känslan av gemenskap, säger
elever med judisk positionering. På dessa sätt får även de positiva sidorna av
traditionen och livet som kristen, jude, muslim och buddhist chans att träda
fram. När jag träffar Julia igen för den uppföljande intervjun berättar hon att
hon bjudit in sin klass till en religiös högtid i synagogan. Halva klassen kom och
Julia beskriver det som att de som närvarande fick uppleva, i alla fall en del av,
gemenskapen som för henne kännetecknar judiskt liv oavsett om man är
religiös eller sekulär jude.
Julia: Ja, och då fick dom ju ta del av en del av den gemenskapen liksom. Och
jag tror, man måste egentligen vara med om det, även om man skulle komma
utifrån. Och till exempel ibland så åker jag, när jag var yngre, på läger under
sommaren under tre veckor och bara om någon utomstående skulle komma
och vara med under dom veckorna, den, alltså personen, skulle verkligen
känna hur det är. Man kan egentligen inte förklara för någon, så man måste
egentligen vara med om det. Jag vet inte hur man skulle annars, det går inte att
få någon att riktigt förstå annars (J.U.1 s. 6).

I utsagan synliggörs att förklaringar har sina begränsningar. I Julias tal handlar
det om att ta del av, vara med och få en egen upplevelse. Julia uttrycker, som
jag ser, ett stort mått av tillförsikt. Förståelsen är möjlig även för de som
”kommer utifrån”. Gränserna mellan ett inifrån- och utifrånperspektiv är
således fullt möjliga att passera.
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Elever talar även om möjligheten att bjuda in representanter till klassrummet
eller skolan. Eleverna ser flera fördelar med metoden, vilka i stort sammanfaller
med studiebesökets fördelar presenterade ovan. Genom studiebesök och
inbjudna representanter kan man även komma runt de krav på en neutral
undervisning som eleverna uttrycker finns i den icke-konfessionella
undervisningen. En representant kan tala om sin egen tro, relationen mellan
Gud och människa på ett sätt som är omöjligt för en lärare, menar Elin.
Elin: Om man går på studiebesök och man får höra någon annan berätta om
sin relation till Gud. Då kanske det inte är lika känsligt om inte för jag menar
att så länge det inte är läraren som står och liksom och säger sånt (K.U.5 s. 13).

Halvarson Britton (2014) visar hur den sociala dimensionen av religiös praktik
kan aktualiseras under ett studiebesök. Det är först efter moskébesöket som
gymnasieeleverna i Halvarson Brittons studie talar om gemenskapen som en
aspekt av den religiösa praktiken. I elevers yttranden före moskébesöket
förefaller religiös praktik istället vara detsamma som påbud och förbud.
Analysen visar att själva vistelsen i miljön och mötet med
religionsrepresentanten väcker nya frågor. En rimlig slutsats enligt Halvarson
Britton är att elevernas förståelse för vad den religiösa praktiken kan innefatta
och innebära för troende förändras i och med ett studiebesök, vilket även
framstår som ett eftersträvansvärt mål för eleverna i föreliggande studie. Flera
elever i Halvarson Brittons studie beskriver hur besöket i moskén väckte
känslor. Även om elever säger sig ha svårt att minnas det som
trosrepresentanten sa under besöket så minns de däremot känslan som
genererades. Halvarson Britton (2014, s. 164) använder i sammanhanget termen
affektiv kunskap som också används i Dalevi och Osbecks utvärdering av ett
studiebesök
i
Svenska
kyrkan
(2012,
s.
41).
Diskursen
”religionskunskapsundervisningen förfrämligar den egna traditionen”
karakteriseras, som jag tidigare har visat, bland annat av en ytlig och
faktainriktad undervisning, som utelämnar känslor och personliga motiv och
som inte anses leda till någon djupare förståelse för religion och religiöst liv.
Det som eleverna eftersträvar i talet om studiebesök är som jag förstår en
annan och alternativ form av kunskap som kan beskrivas som affektiv.
Eleverna talar om studiebesökets möjligheter att visa hur det
”verkligen/egentligen är”, vilket skulle kunna tolkas som ett tecken på att
eleverna har en föreställning om en sann eller äkta religion som går att finna
bara man använder rätt metod (jfr Halvarson Britton, 2014, s. 167ff). Ett annat
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sätt att förstå talet om ”hur det verkligen är”, eller ”hur det egentligen är” skulle
kunna vara att se det som uttryck för motstånd mot framställningar som
uppfattas som skeva och osanna och som inte stämmer överens med de egna
erfarenheterna.
Risker och svårigheter med studiebesök
Att genomföra studiebesök eller att bjuda in representanter till klassrummet kan
emellertid vara förenligt med vissa risker eller svårigheter. Det finns, enligt
eleverna, risk att träffa en representant som förstärker en redan negativ bild av
den religiösa traditionen, vilket synliggörs i utsagorna nedan. Härigenom
aktualiseras frågan om vem som ska representera den religiösa traditionen. Det
är fråga som återkommer i olika sammanhang i materialet.
Alva: Ja det kan det väl säkert vara men då får man ju liksom, på det
studiebesöket får du träffa prästen och det är han som tror jättemycket liksom,
på allt vad det står (skratt). Det är inte riktigt, jag tror inte att eleverna blir så
där liksom bara, ’ja men detta vill jag nog verkligen sätta mig och lägga mig vid
knäfallet’ (litet skratt) (K.U.8 s. 10).

Jonathan uttrycker det så här:
[…] Faran är om man tar någon sådan här religiös fanatiker,
för då blir det aldrig bra (litet skratt) (J.U.3 s. 9).

I utdraget nedan syns hur Elin modifierar sitt första, kanske något oövertänkta,
förslag att bjuda in ”folk från kyrkan” till religionskunskapsundervisningen. Om
den gamla tanten från kyrkan dyker upp kommer det antagligen att leda fel.
Lösningen, enligt Elin, är att bjuda in flera representanter i olika åldrar för
därigenom nyansera bilden av kristna.
Elin: Men det vore ju bra om man kunde ta in alltså folk från kyrkan eller
någonting. Kanske inte folk från kyrkan för då är det väl någon sån här
gammal tant som kommer och predikar (skratt), nej men alltså…
Carina: Ja, det är vanskligt det där med vems kristendom det är?
Elin: Ja, men att man tar in kanske lite olika personer liksom. Men man kanske
kan ta in den gamla tanten då, så kan man ta in någon som är ja, runt 30 och
någon som är ung och kristen så kan alla få berätta var för sig liksom. Så får
man se att det finns liksom flera sidor (K.U.5 s. 10).
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Ett risktagande i samband med studiebesök är att eleverna kan uppleva något
som de tycker är konstigt och skrämmande. I Agnes gymnasieklass har eleverna
fått genomföra eget arrangerade studiebesök, inom ramen för ett grupparbete. I
sammanhanget råkade Agnes höra hur klasskompisar från en annan grupp
talade om sitt studiebesök i en kristen frireligiös församling. Agnes visar i
utdraget förståelse för klasskompisarnas reaktioner. Vissa aspekter, i det här
fallet tungomålstal, kan enligt Agnes uppfattas som både främmande och
skrämmande av någon utan egen erfarenhet.
Agnes: Jag hörde bara, jag satt och väntade på lektionen typ och så satt dom
bara bredvid och pratade så jag hörde det av en slump. Och då var det, dom
hade pratat om tungotal och det hade dom tyckt varit så otroligt konstigt och
det, det förstår jag att man tycker.
Carina: Mm
Agnes: Om man inte är van vid att höra det eller så här höra om det liksom.
Det tyckte ju dom var jätte, jättekonstigt och det förstår jag ju egentligen att
dom tycker (K.U.7 s. 9).

Elever diskuterar även studiebesök ur ett rättviseperspektiv. Besöker man en
kyrka så måste man också besöka en moské. Annars kan det uppfattas som
orättvist och kan orsaka protester från elever i klassen som inte fått ”sin”
tradition representerad. Det här kan tolkas som ett uttryck för diskursen om
den neutrala religionskunskapsundervisningen som presenteras närmare i
kapitel 9.

Lärare som bryggor
Andra möjligheter att komma åt det som eleverna talar om som viktigt och
centralt inom den egna men också andra religiösa traditioner är att ha en lärare
som själv positionerar sig inom den tradition som undervisningen för tillfället
handlar om. Trots att de själva uttrycker tvekan huruvida detta skulle vara
praktiskt möjligt är det ändå ett förslag som framförs i flera intervjuer. Några
elever har också en egen positiv erfarenhet av att ha haft lärare med en öppen
religiös positionering. Theo är en av dem och han beskriver hur läraren använde
sin religiösa erfarenhet. Han ”pratade med själen”, som Theo uttrycker sig.
Theo: Jo men han har ju sin egna religion och då blev det ju att han djupgick
lite mer i det. En dag tog han med sig en sån där kippa och lite så där. Den
traditionella klädseln som han själv har. Så visade han, sa när man har det och
han pratade med, vad ska man säga, med själen kan man säga. Alltså han gick
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verkligen in för det och det var väldigt bra för då fick man verkligen se, inte
bara en samhällslärare eller en religionslärare prata, utan även en jude
(K.U.2 s. 4).

Läraren lämnade enligt beskrivningen sin tillskrivna lärarroll och visade en
annan sida av sig själv, vilket Theo uppskattade. Här finns anledning att knyta
an till en brittisk forskningsstudie som riktar uppmärksamhet mot lärare med
egen religiös erfarenhet. Everington (2014) har undersökt hur fem lärare med
sikhisk, muslimsk och hinduisk bakgrund använder sina personligt förvärvade
erfarenheter och kunskaper i undervisningen. Studien visar att samtliga lärare
använder erfarenheter av att själva ha ifrågasatt och omförhandlat sin religiösa
positionering under tonåren. Lärarna lyfter fram betydelsen av att utmana
eleverna att reflektera över sina antaganden, ifrågasätta och tänka själva. Lärarna
hänvisar explicit till ”personal life knowledge” i val av undervisningsstrategier
och elevbemötande, snarare än till styrdokument eller kunskaper och
erfarenheter de förvärvat under lärarutbildningen.
Filmer som bryggor
Att visa film förefaller vara ett vanligt förekommande inslag i
religionskunskapsundervisningen. Väljer man rätt sorts film kan de fungera som
effektiva ”bryggor”, medan mindre lyckade val av filmer snarare förstärker
stereotypa föreställningar. När eleverna föreslår filmer för undervisningen
framstår det som särskilt viktigt att de speglar nuet och att de förmår skildra
religionen utifrån ett individperspektiv. Julia berättar om en film hon sett på TV
om judendom och som hon gärna skulle vilja att man visade i undervisningen. I
utdraget preciseras filmens förtjänster.
Julia: Ja men det var väl mest att det att det var ju filmat nyligen så man fick ju
en bra bild av hur det är att vara jude idag liksom.
Carina: Var det från Israel mest eller?
Julia: Nej från England så då var det lite olika hur religiösa dom var då det var
olika personer och familjer och så som man var hos. Jag tyckte, jag tycker det
var kul att kolla på den sen så kände jag ju till vissa jag kände igen vissa som
var med där så det var skoj. Nej jag tyckte den var väldigt bra i allmänhet. Till
exempel så var det då en pappa som jag då, dom höll inte kosher så ute för
dom tyckte också att man måste kunna anpassa sig till det samhället och så var
det mer religiösa så jag tycker att det var väldigt bra bild av hur det är.
Carina: Variationen?
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Julia: Det kändes väldigt liksom hemma jag kände igen mig så det var därför
jag tyckte den var bra (J.U.2 s. 126-127).

Genom att visa filmen tror Julia att klasskompisarna skulle få en mer nyanserad
bild av judendom än den läraren ger. Samtidigt verkar filmen även fylla en viktig
funktion för Julia. Hon känner igen sig och blir också som hon beskriver
bekräftad i sin egen judiska positionering. Filmen som brygga får således flera
funktioner.
Elever som bryggor
Har man elever i klassen som positionerar sig inom en religiös tradition så kan
de fylla en viktig funktion i undervisningen menar Ella.
Ella: Men sen tycker jag, alltså om man är lärare och ändå har en judisk i sin
klass så tycker man ändå att man kan utnyttja det, typ. Be honom eller henne
hålla ett föredrag om det eller någonting, berätta hur den personen lever det
och ser hur det är att vara jude istället för att bara dra allt över en kam som
läraren har lärt sig (J.G. s. 5).

När det handlar om klasskompisars medverkan förefaller strategin
oproblematisk. Om en klasskompis fick tillfälle att berätta om sin religiösa
tradition skulle det vara roligare. Hen kunde ge exempel ur sitt eget liv och
förklara bättre än vad läraren kan. Även om det finns elever i studien som
aktivt önskar att få bidra med sitt perspektiv i undervisningen uttrycker flertalet
elever tvekan och visst förbehåll när det kommer till egen medverkan. Hur
elever väljer att positionera sig och vilka ramar de menar finns som möjliggör
eller förhindrar egen medverkan kommer att presenteras närmare i nästa
kapitel.
De förslag som eleverna presenterar och diskuterar för att förbättra
undervisningen kan förstås som lösningar på de problem som artikuleras
genom diskursen ”skolans religionskunskapsundervisning förfrämligar den egna
traditionen”. Väl använda bryggor kan minska avståndet både mellan ett inifrånrespektive utifrån perspektiv och mellan ett sekulärt och ett religiöst liv och
därmed ge de religiösa traditionerna en mer rättvist och riktig framställning.
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Summering
I det här kapitlet har jag redovisat hur eleverna talar om skolans
religionskunskapsundervisning med fokus på den egna traditionen. Diskursen
”skolans religionskunskapsundervisning förfrämligar den egna traditionen”,
framstår som den mest framträdande. Diskursen konstitueras genom elevers
beskrivningar av undervisningens fokus på ytlig fakta, religionernas historiska
framväxt, regler och dogmer samt stereotypa framställningar. Flera, för dem,
viktiga aspekter/dimensioner av religion och av religiöst liv saknas därmed i
undervisningen. Undervisningen förmår inte, enligt utsagorna, att ge en sann,
rättvis och riktig bild av den egna traditionen. Eleverna känner inte igen sig i de
bilder av respektive religiösa tradition som de menar konstrueras genom
undervisning och klassrumskonversation och de uttrycker en oro över att
undervisningen snarare förstärker än dekonstruerar stereotypa föreställningar
om religion och religiösa människor. Resultatet ligger väl i linje med tidigare
forskning (Bergdahl, 2015, kommande; Moulin, 2009, 2011, 2015a; Nicolaisen,
2013; Vestøl et al., 2014).
Det dominerande sättet att tala om religionskunskapsundervisningen benämns
som ”skolans religionskunskapsundervisning förfrämligar den egna traditionen”.
Begreppet förfrämligar avser att beskriva den distans/avstånd som skapas mellan
elevernas erfarenhet av och förståelse för den egna traditionen och
undervisningens religionsrepresentation/er. Att undervisningen förfrämligar
den egna traditionen kan också förstås som ett främmandegörande av den egna
traditionen i relation till klasskamrater. När undervisningen lägger fokus på
historia, dogmer, regler och ortopraxi riskerar de religiösa traditionerna att
uppfattas som främmande och konstiga av elevernas klasskamrater, vilket i sin
tur kan bidra till en kontraproduktiv undervisning som försvårar förståelse och
förstärker stereotypa föreställningar.
Undervisningens fokus på religioners historiska framväxt skulle kunna betraktas
som en sådan främmandegörande process. Antropologen Johannes Fabian
(2002) visar hur tiden kan fungera som en skillnadsskapande kategori som
skapar avstånd. I fältarbetet möts etnografen och deltagaren inom samma
tidsram i utbyte och dialog. I nästa fas, det etnografiska skrivandet, uppstår en
rumslig, men även tidsmässig förskjutning. En skiljelinje upprättas därmed
mellan antropologens, och även läsarens, privilegierade tid (modern och
föränderlig) och den tid som ”den andre” lever i (statisk, mindre utvecklad,
ålderdomlig). Det västerländska samhället uppfattas som standard
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/utgångspunkt och andra kulturer, och som jag förstår det, även religioner, kan
därefter placeras in på en tidsskala som löper från det primitiva till dagens högt
utvecklade nivå. Tillvägagångssättet leder till det Fabian benämner som ”denial
of coevalence” (systematiskt förnekande av samtidighet med den man studerar),
vilket också, enligt Fabian, legitimerar Västs koloniala dominans över andra
delar av världen. Religion, men även den religiösa människan skiljs därmed ut
och placeras i en, inte bara tidsmässigt avlägsen utan också mindre utvecklad tid
där exempelvis religion styrde människors liv på ett negativt sätt. I den
religionskunskapsundervisning som eleverna talar om betonas som jag har visat
ett historiskt perspektiv, framförallt i högstadiets undervisning.51 En tolkning,
utifrån Fabians resonemang, är alltså att traditionerna, men även de individer
som positionerar sig inom en tradition distanseras i från den västerländska
nutiden, vilket skulle kunna försvåra möten och ömsesidigt utbyte. Den
historiska inriktningen riskerar, som eleverna i den här studien uttrycker det, att
göra undervisningen tråkig och ämnet oattraktivt för klasskompisar. Scenariot
känns igen från von Brömssens (2003) studie där elever som positionerar sig
inom en naturvetenskaplig diskurs använder tiden som en åtskiljande kategori,
där religion och religiösa föreställningar ses som gammaldags och närmast
enfaldiga. Därmed menar von Brömssen att en skiljelinje skapas mellan ”vi och
dom” som också försvårar möjligheter till möten och ett ömsesidigt lärande (s.
271). 52 I Karlsson (2015) och Kittelmann Flensners (2015) klassrumsstudier
synliggörs på ett liknande sätt hur religion och religioner associeras med ett
historiskt förflutet och med irrationella och ointelligenta attityder. Kittelmann
Flensner ser hur en hegemonisk sekularistisk diskurs kombineras med en
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Det bör påpekas att religionshistoria har en mer framträdande plats i Lgr 11 jämfört med
ämnesplanen för religionskunskap för gymnasieskolan Gy 2011. I Lgr 11 nämns explicit
Huvuddragen i världsreligionernas historia, samt kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till
religiös mångfald och sekularisering i det centrala innehållet i kursplanen för år 7-9 (Skolverket,
2011c). I ämnesplanen för religionskunskap i gymnasieskolan betonas istället religionens uttryck och
roll i vår samtid (Skolverket, 2011b).
52	
  Berntson (2014) diskuterar i antologin 14 röster om samhällsstudier och didaktik relevansen av
historiska perspektiv inom religionskunskapsämnet. Han uppmärksammar skillnaden mellan
”historia” inom det sociopolitiskt orienterade historieämnet och ”historia” inom
religionskunskapsämnet. Historia inom religionskunskapsämnets ram har ett annat studieobjekt. Här
studeras kyrkor och samfunds historia och samtid i relation till samhällsutvecklingen men syftet är
inte att förklara samhällsutvecklingen, vilket är historieämnets fokus. I religionshistoriska studier vägs
också teologiska faktorer in, genom att se hur teologin påverkas av och påverkar det omgivande
samhället. Berntson menar att tonåringars funderingar över livet, d.v.s. den livsfrågeinriktade
pedagogiken under 1960-talet och framåt ersatte det historiskt-kritiska studiet som redskap för att
förstå både kristendomens och andra religioners tro och uttrycksformer (2014, s. 21). I de nuvarande
läroplanerna/kursplanerna ser Berntson en viss renässans för de historiska perspektiven. Ett
religionshistoriskt perspektiv är nödvändigt, enligt Berntson för att få förståelse för religioners inre
variation och för att se hur vår tids värderingar är tidsbundna, är påverkade av sociala, politiska och
ekonomiska faktorer men också av ett historiskt arv. Intressant är hur Berntson som uttrycker kritik
mot livsfrågornas roll i styrdokumenten ändå ser en möjlig väg att arbeta med elevernas egna frågor i
relation till historiska studier (2014, s. 42-48).
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nationell diskurs och hur dessa tillsammans bidrar till att främmandegöra
religiösa människor generellt och muslimer specifikt (s. 266). När eleverna i
Karlssons studie (2015) jämför ett religiöst liv med sitt eget framställs den egna
valfriheten, informationsfriheten och öppenheten som en skiljelinje (s. 116117). Religioner uppfattas således som hinder för utvecklig och för ett
demokratiskt och mångkulturellt samhälle (s. 119-120).
Vidare har jag visat att det finns andra, alternativa sätt att tala om skolans
religionskunskapsundervisning än det dominerande talet. Vid sidan av ”skolans
religionskunskapsundervisning förfrämligar den egna traditionen”, identifieras
den betydligt svagare diskursen ”religionskunskapsundervisning som närmar sig
den egna traditionen”. Här återfinns talet om en undervisning som belyser
religioners betydelse i den enskilda människans liv och som visar exempel på
variation och mångfald inom traditioner.
Analysen synliggör hur eleverna aktivt använder sin egen erfarenhet när de
opponerar sig mot de religionsrepresentationer de uppfattar konstrueras i
undervisningen. Diskursen ”den meningsfulla traditionen” betraktas således
som en motståndsdiskurs, där talet om den normala, begripliga, meningsfulla
och roliga traditionen ställs emot de framställningar eleverna menar konstrueras
i undervisningen.
Sist i kapitlet har jag uppmärksammat ”talet om religionskunskapens
möjligheter”. Dessa artikulationer tolkas som svar på några av de utmaningar
som religionskunskapsundervisningen har att hantera och som identifieras i
andra delar av materialet. Eleverna presenterar kreativa förslag på strategier som
kan minska avståndet mellan ett inifrån- respektive utifrånperspektiv. Återigen
accentueras möjligheter till personliga möten och att närma sig religiösa
traditioner utifrån en individnivå och en gruppnivå i syfte att ge klasskamrater
en alternativ bild till den som de menar konstrueras genom undervisningen i
religionskunskapsklassrummet. Därigenom öppnas också möjligheten att göra
sig själv begriplig i andras ögon.
Eleverna talar också om svårigheter att kommunicera det som inte så lätt kan
kläs i ord. Vestøl (2015, kommande) uppmärksammar dilemmat och diskuterar
vikten av att försöka att inkludera en transcent och icke-språklig dimension i
religionskunskapsundervisningen. Kognitiva, rationella och instrumentella
aspekter tenderar annars att tränga undan emotionella och transcendenta
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aspekter av religion. När undervisningen framställer religion som en
faktafokuserad storhet finns risk, enligt Vestøl, att landa i ett reduktionistisk
religions- och gudsbegrepp som kan förstärka den “främmandekänsla” som
religiöst praktiserande och troende elever kan uppleva i klassrummet. Vestøl
föreslår undervisningsstrategier där eleverna får möta etnografiska berättelser
om jämnåriga som aktivt praktiserar en religion och där de uppmanas att
reflektera och göra jämförelser med egen erfarenhet. Även Miller (2003)
intresserar sig för språköverskridande aspekter i religionskunskapsundervisningen. Hon granskar olika argument för att arbeta med konst och
konstnärliga uttryck i religionskunskapsundervisningen. Ett av dessa argument
handlar om att konst kan bidra till en medvetenhet om religioners
transcendenta och mystiska sidor.
Analysen visar att eleverna finner att undervisningen betonar vissa aspekter av
de religiösa traditionerna medan andra utelämnas. Som resultatet visar beskrivs
undervisningen sakna framförallt ett individperspektiv, men även
grupperspektivet är underrepresenterat i förhållande till traditionen/den
centrala läran i elevernas beskrivningar.
I det här kapitlet har tyngdpunkten varit de religiösa traditionerna och hur dessa
konstrueras genom undervisning och klassrumskonversation. Nästa kapitel
kommer att fokusera hur eleverna talar om sig själva i relation till
religionskunskapsundervisningen.
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Kapitel 7
Elevernas positioner i undervisningen
I det här, liksom i nästa kapitel, fokuseras den andra forskningsfrågan: Vilka
positioner talar eleverna om att de tilldelas, respektive skapar sig, under skolans
religionskunskapslektioner? I föregående kapitel identifierades flera diskurser
där den dominerande utgörs av ”undervisningen förfrämligar den egna
traditionen”. I nästa kapitel presenteras diskursen ”religion som ett självständigt
val” och i det sista resultatkapitlet behandlas diskursen ”den neutrala
undervisningen”. I jämförelse med talet om hur den egna traditionen
konstrueras i undervisningen, om religion och självständiga val och talet om
undervisningens ramar, är mönstret i föreliggande kapitel brokigare. Jag finner
en större variation i elevernas tal, både mellan men också inom respektive
intervjugrupp.
Inledningsvis kommer jag att visa hur eleverna talar om den egna religiösa
positioneringen i skolmiljö. Följande avsnitt behandlar frågan om att
representera sin religiösa tradition i undervisningen. Slutligen följer ett avsnitt
som fördjupar resonemanget kring förutsättningar för att dela erfarenheter.

Religiös positionering i skolan – avslöja, dölja eller tydliggöra
I intervjumaterialet framkommer att det är långt ifrån självklart för alla elever
att tala öppet om, eller på annat sätt visa, sin religiösa positionering i skolan och
i klassrummet. Majoriteten av eleverna bedömer att de är ensamma om sin
religiösa positionering i den nuvarande klassen. När jag ställer frågor som
handlar om huruvida deras nuvarande lärare och klasskompisar känner till att de
är judar, kristna, muslimer och buddhister får jag ibland svar som uttrycker
osäkerhet, tvekan och försiktighet. Några säger att de närmaste kompisarna i
klassen vet, men att inte alla klasskompisar och lärare har kännedom. De elever
som uttrycker att deras religiösa positionering är känd har inte alltid valt att
offentliggöra den själva utan det har skett på andra mer slumpartade sätt,
exempelvis genom samtal kring fritidsaktiviteter. Att sjunga i kör eller delta i
lägerverksamhet ger exempelvis tydliga indikationer på en kristen positionering.
Eleverna berättar också att religionskunskapslärare har frågat vilka elever i
klassen som går i konfirmationsundervisning eller redan är konfirmerade. Detta
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ses, enligt eleverna, som ett tydligt tecken på att personen i fråga är kristen.53
Det finns även beskrivningar som visar hur religiösa symboler i form av
smycken eller texttryck på klädesplagg synliggjort den egna religiösa
positioneringen.
Några elever uttrycker en tydlig ovilja att berätta om sin religiösa positionering
för klasskompisar och lärare. De känner sig inte trygga i sin klass och oroar sig
över att ett ”avslöjande” skulle kunna få negativa konsekvenser. De menar att
de därigenom riskerar att få obekväma frågor och/eller behöver försvara
ifrågasatta aspekter av sin tradition. En elev från muslimsk tradition berättar att
hon alltid bär sjal i moskén, men däremot aldrig i skolan. Skolmiljön beskrivs
som otrygg och hon uttrycker oro över att andra elever ska döma henne utifrån
hennes muslimska tillhörighet.
Amira: Jag menar i skolan så känner jag ändå att jag fortfarande, jag kan inte ha
det. Jag känner mig inte trygg fortfarande. Jag vet att folk skulle döma mig, jag,
jag kan inte. Jag är säker på det. Så därför känner jag att jag vill ändå kunna ha
den någonstans där jag känner mig hel (I.U.2 s. 24-25).

Oviljan att berätta motiveras även av rädsla att särbehandlas av läraren. En elev
beskriver hur han uppfattade det som att hans NO-lärare på högstadiet plötsligt
ändrade attityd till honom när hen fick kännedom om att han är kristen. Nu går
han på gymnasiet och mot bakgrund av de tidigare negativa erfarenheterna är
han tveksam till att tala öppet om sin kristna positionering. Som framkommer i
utsagan nedan vill han inte riskera att lärarens inställning till religion och
religiositet påverkar hans framtida betyg.
Precis, men det är väl mera att det beror kanske på vilken sorts person det är.
För det, jag vill inte försämra mina betyg på grund av någon annan betygs-,
eller någon annan person, en lärare, hur den ser på saken (K.U.6 s. 18)

I kontrast till utsagorna ovan finns det elever i studien som beskriver den egna
religiösa positioneringen i skolan som öppen, tydlig och i flera fall som
framträdande. Salma får exemplifiera den här positioneringen. Hon säger att alla
vet att hon är muslim, trots att hon inte bär slöja. Hon talar om islam som en
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Deltagande i konfirmationsundervisningen beskrivs idag av unga som ett personligt och aktivt val
(Porath Sjöö, 2008, s. 140). Siffran för andelen 15-åringar som konfirmerades var 30,1 % år 2013 (
uppgiften hämtat från Svenska kyrkans hemsida svenskakyrkan.se
/ Om oss / Om Svenska kyrkan / Kyrkan i siffror 2014 -08-06). När deltagande i
konfirmationsundervisning inte längre ses som ett ”naturligt” val eller majoritetsbeteende ställer det
också nya krav på legitimering gentemot omgivningen för de som deltar.
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viktig del av henne själv. Hon beskriver sig som aktiv i klassrumsdiskussioner
och hon säger att hon visar, genom sitt sätt att vara, att hon är muslim. Att vara
muslim är inget hon skäms över eller önskar dölja. Hon är stolt över sin
tradition och ser det snarare som en plikt att visa och vara tydlig med sin
religiösa tillhörighet i alla sammanhang.
Salma: […] Jag har ändå visat hela min klass. Alltså min klass vet om att jag är
muslim liksom. Jag visar det. Jag vet inte hur jag visar det, men det är väldigt
mycket så där när vi pratar om islam och sånt, jag brinner verkligen för det.
Jag vill ändå visa det. Alltså, jag tror varenda människa jag känner vet att jag är
muslim för det är ett av dom viktigaste. Alltså, det är en del av mig liksom.
Och jag vill ändå visa det, vare sig jag har sjal eller inte liksom, jag skäms inte
över det och jag har aldrig liksom. Halva min klass är nästan kristna eller
nästan halva nåt sånt och liksom jag har ändå visat alla dom att jag är muslim
och vi respekterar varandra liksom. Mina närmste är kristna och dom vet om
mycket väl att jag är muslim liksom. Och jag tycker ändå, jag vet inte, jag
tycker ändå jag har en plikt till att visa att jag faktiskt är muslim liksom, på
sättet jag gör saker […] (I.G. s. 42-43)

Salma framhäver att hon är konsekvent i sin muslimska positionering. Trots att
en stor del av hennes klasskompisar liksom hennes närmaste vänner är kristna
har hon inga problem med att hävda sin egen religiösa tro oavsett sammanhang.
Det öppna, tydliga och närmast expressiva förhållningssätt som Salma ger
uttryck för återfinns i några, men långt ifrån alla elevutsagor. Som synes
uttrycker flera elever ambivalens, tvekan och ibland motstånd mot att visa eller
tala öppet om att de är kristna, judar, muslimer eller buddhister i skolmiljön. Att
tala öppet om sin tradition och tro beskrivs av flera elever som riskfyllt. Texten
som följer avser att visa mer ingående hur eleverna beskriver sin skolmiljö och
vilka svårigheter de talar om förenat med att ha en religiös positionering.
Att möta kränkningar, påhopp och fördomar
Flera elever berättar om att de har upplevt kränkningar i skolan som har
kopplingar till deras religion och religiositet. Elever från judisk tradition talar
om rasism och hets mot folkgrupp i skolan och om lärares ovilja att ingripa och
förbättra situationen.
Adam: Jag vill säga att lärarna gör väldigt, väldigt lite när det kommer till
rasism i skolan. Jag menar i min skola så går folk runt och säger n-ordet väldigt
mycket, lärarna gör ingenting. Och även liksom när det har hänt liksom att nån
sa nåt om jude, så har jag fått ta hand om det själv. Lärarna gör ingenting och
det är ju hets mot folkgrupp, det är ju olagligt.
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Carina: Mm

	
  

Ella: Men så var det ju på min förra skola också. Det var det ju. Min mamma
tog upp det när vi hade föräldramöte någon gång också att det var någon som
hade sagt, ’jävla jude’, eller något till mig i korridoren. Och det var fortfarande
inget som lärarna tog upp utan det var liksom ’har dom sagt det flera gånger
eller?’ Och min mamma sa: ’det spelar väl ingen roll om dom gjort det flera
gånger, dom gjorde det en gång’ (J.G s. 6).

Klotter med rasistiska budskap är enligt eleverna vanligt förekommande i olika
delar av skolans lokaler. Ella beskriver hur hon själv blev personligt utsatt på sin
förra skola. Någon/några hade ritat hakkors på hennes privata skåp. Trots att
Ellas mamma försökte påtala missförhållandena så togs de inte, enligt Ella, på
allvar.
Ella: Det är ju samma, dom ritade hakkors på mitt skåp på min förra skola och
det satt ju där i typ tre veckor innan städerskan tog bort det.
Carina: Mm
Ella: Det var ju är ju ingen som gör någonting åt det.
Adam: Jag tror det hände på min skola också att nån…
Ella: Ja
Jonathan: Men det är ju klottrat på bänkar och sånt, alltså // vilken skola som
helst.
Ella: Jo men just när det är på ens skåp så // är det ju verkligen riktat mot en
person (J.G. s. 7).

Eleverna från judisk tradition berör även episoder utanför skolan då de har känt
sig hotade. Detta har i några fall lett till att de undviker att besöka vissa platser
och att de ibland blir försiktiga med att visa smycken med judiska symboler,
exempelvis på kommunala färdmedel. Det framkommer emellertid inte att
eleverna med judisk positionering har känt sig utsatta under religionskunskapslektioner eller i anslutning till undervisningsmoment, utan det är snarare
handlingar som pågår i korridorerna, på raster och mellan lektioner. Elever med
muslimsk positionering talar däremot om nedsättande kommentarer och
påhopp med anspelning på egen och andras religiösa traditioner under
religionskunskapslektioner. I gruppintervjun säger Salma att hon under
högstadietiden fick mycket kritik från andra på grund av att hon är muslim. I

128

128	
  

den uppföljande intervjun återknyter jag till temat och frågar vidare kring
kritiken och den utsatthet hon tidigare har beskrivit. I utdraget nedan talar
Salma om det hat hon upplevde fanns både mot judar och mot muslimer på
hennes skola. Hon säger inledningsvis att hon inte tog åt sig personligen men
uttrycker senare i utdraget att hon blev illa berörd.
Salma: […] Jag tar inte åt mig så mycket om man säger så, men det var väldigt
mycket, inte bara om just, alltså just mig men det här, allt judehat i skolan och
så här muslimer är terrorister och sånt. Det var ju ändå så här fult och det var
ju nåt folk sa öppet och då fick man ändå så här, man fick ändå lite ångest.
Man tänkte så här, vad är det dom säger? Dom alltså, dom vet, dom kan inte
ens om sin egen religion så ska dom komma och döma våran och säga en
massa saker som abso-, Alltså det är fel att säga det liksom, det här med
judehatet, det var ju helt fel liksom och då blev man typ så här, man mådde
ändå dåligt liksom men…
Carina: Tyckte du det var både, dom grejorna?
Salma: Ja
Carina: Både mot muslimer och mot judar?

	
  

Salma: Det var ju blandat liksom. Men det var ju främst dom som var, som typ
hade tagit konfirmationen men dom var inte, dom trodde inte på något liksom.
Dom brydde sig inte men dom gillade att döma andras religioner (I.U.3 s. 1718).

Eleverna med muslimsk positionering återkommer många gånger under
intervjuerna till de fördomar de menar finns i skolan och i samhället mot
muslimer. De talar om medias framställning av muslimer som terrorister och
våldsverkare och de ser islam porträtteras som en religion som styrs av strikta
regler och som står för kvinnoförtryck. Den negativa medierapporteringen
kring islam beläggs också i svensk forskning (Axner, 2015), liksom svenskarnas
negativa inställning till islam och muslimer (Otterbeck & Bevelander, 2006). För
eleverna i den här studien som positionerar sig inom muslimsk tradition är
uppfattningen att muslimska flickor och kvinnor lever under förtryck
besvärande och behöver bekämpas. Nasim efterfrågar en annan bild av
kvinnans position inom islam. Hon talar om djupt rotade fördomar som skulle
kunna bekämpas med förklaringar och alternativa beskrivningar men samtidigt
verkar hon inte ha särskilt stora förhoppningar om förändring. 	
  
Nasim: Ja men det här med många så här kvinnoförtryck för mycket regler, det
är en religion med alla regler, du får inte göra någonting, du är så elimiterad
(sic!), kvinnor är förtryckta. Allt, det finns mycket dålig syn om islam i
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samhället och jag vill att det ska bort. Alltså jag vill att, eller jag menar folk
kommer alltid ha fördomar och tycka illa kanske om religionen men att man i
alla fall har gett dom en förklaring till hur det egentligen är (I.U.1 s. 9).
	
  

Eleverna tror inte heller att religionskunskapsundervisningen har hjälpt till att
motverka den dominerande bilden av muslimer som terrorister (I.G. s. 12, 20).
Salma är övertygad om att undervisningen har missat målet.
Salma: Ja, och då brukar jag liksom tröttna även om han snackar om islam för
att det känns så här det här vet jag redan, jag vet redan att jag ber fem gånger
om dagen, men vad är det för skillnad ifall min klass vet det? Dom kommer
fortfarande tycka att muslimer är terrorister bara för att dom ber fem gånger
om dagen (I.G, s. 19).

De talar till och med om att undervisningen förstärker den negativa bilden.
Salma: […] Och varför jag hade kritik det var på lektionerna liksom det vi fick
lära oss alltså bilden av islam det blev så instängt liksom, det var typ så här nej
men kvinnan får inte göra det här mannen får göra det här mannen får inte typ
så här grejor fick vi lära oss alltså jag gillade inte det, jag hade något emot det
(I.G. s. 31).

Elever berättar också om hur de oroar sig inför kommande gymnasiekurser i
religionskunskap med hänvisning till att de är rädda för att bli påhoppade och
ifrågasatta. Det handlar då om en osäkerhet kring hur klasskompisar ska reagera
när deras religiösa positionering sätts i fokus (I.U. 2, s. 8-9) (K.U 6 s. 8-9).
Att möta skämt och gliringar
En annan, vid första anblicken, mer oskyldig form av kommenterande som
synliggörs i intervjuerna är förekomsten av skämt med anspelning på religiositet
och religiösa traditioner. Det dominerande mönstret i elevutsagorna är talet om
att tåla skämt. Jag väljer att visa hur tre elever, Alexander, Jakob och Oskar
resonerar kring skämt och skämtande och vilket förhållningssätt de därmed ger
uttryck för.
Alexander, från kristen tradition och Jakob från judisk tradition, tar båda upp
de negativa aspekterna av skämt och gliringar som de uppfattar förekommer i
skolan.
Alexander: Många av mina klasskompisar tror inte alls på Gud och dom tycker
att det är ganska fånigt och löjligt utan när de ofta beskriver kristendomen eller
pratar om kristendomen då är det ju så här att ’Gud skulle rädda alla’ (med
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tillgjord röst) så är det alltid när det gäller mina klasskompisar, dom säger i alla
fall. Det är liksom narr, man gör lite narr av det (K.G.1 s. 9).

I den uppföljande intervjun tonar Alexander däremot ner allvaret i de tidigare
uttalandena. Han säger att han förr har varit känslig för andras skämt och
uttalande som anspelar på hans tradition och tro, men att han nu har mognat
och därigenom uppfattar skämten på ett mer avslappnat sätt.
Alexander: […] Och kanske inte att ta allting så seriöst heller, att det är mest
på skoj kanske och att det är inte är så allvarliga grejor. Eller att det inte är så
allvarliga, allvarliga situationer heller. Att man kanske har tagit åt sig lite mera,
men lär sig att, att ta det med lite måtta istället […] (K.U.6 s. 8)

En liknande beskrivning återfinns hos Jakob. Han säger att han med tiden blivit
mer tolerant gentemot skämt som handlar om judar och judendom, även om
det fortfarande finns en tydlig gräns för vad han accepterar. Vilken
gränsdragning han gör idag klargörs tyvärr inte i intervjun.
Carina: Du sa också att du tolererar inte att man skämtar om att du är jude och
du har satt en gräns?
Jakob: Alltså, det har, det har väl blivit lite mera, jag har blivit lite mer tolerant
nu med tiden liksom. Jag tar inte lika hårt upp för det, men förr i tiden så var
jag väldigt noggrann med att liksom, inga skämt, men överhuvudtaget, liksom.
Det finns även idag gränser, man kan skoja lite visst, ha, ha, det är roligt, men
det finns en gräns (J.U.2 s. 15).

Oskars sätt att resonera följer mönstret ovan. Oskar, som positionerar sig inom
kristen tradition menar i likhet med Jakob och Alexander att de mest relevanta
och önskvärda förhållningssättet är att inte uppröras, att inte bry sig eller
annorlunda uttryckt, lära sig tåla skämt som anspelar på den egna traditionen
och tron. Oskar säger att han tål det mesta men framhåller samtidigt att inte alla
kan, eller har förmågan, att förhålla sig på samma sätt som han gör.

	
  

Oskar: Jag bryr mig inte speciellt mycket, jag behöver inte (…) egentligen. Om
dom vill skämta om kristendomen så får dom göra det vill dom skämta om,
alltså jag tål det mesta. Dom kan skämta om i princip vad som helst och jag tål
det och man kan säga nästan vad som helst […] (K.U.3 s. 10)

Oskar berättar även om lärare som skämtar på ett sätt som kan uppfattas som
problematiskt och återigen betonar Oskar att detta inte gäller honom själv.
Lösningen på problemet är, enligt Oskar, att båda parter anpassar sig efter
varandra. Lärare bör uttrycka sig mer försiktigt och vara tydliga med att skilja
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mellan egna åsikter och fakta. Den elev som tar illa upp bör i sin tur förändra
sin inställning.
Oskar: […] Samtidigt borde den som är kristen eller muslim eller vad det nu är
inte ta åt sig så väldigt lätt i och med att du inte alltså får du inte skämta om
det ena så får du inte skämta om det andra och då blir det väldigt då blir det
väldigt tråkig stämning överhuvudtaget […] (K.U.3 s. 9)

Om man ständigt skulle vara tvungen att ta hänsyn till alla grupper eller enskilda
individers känslighet så skulle det bli en väldigt tråkig stämning, säger Oskar
och fortsätter med att säga att det alltid finns någon som håller något heligt,
som kan bli upprörd och ta illa upp. Att navigera mellan dessa känsliga
områden uppfattas närmast som en omöjlighet i Oskars tal.
Kränkningar och negativt kommenterande upprättar gränser
Det finns, som har visats ovan, elever som på olika sätt uttrycker att skämt som
rör den egna traditionen är något man bör tåla. Att skämta med varandra ingår i
kamratgruppens jargong. Genom analysen framkommer att det är uteslutande
killar som ger uttryck för uppfattningen ovan. Några långtgående slutsatser är
inte möjligt att dra, men resultatet väcker ändå frågor kring hur diskurser kring
genus påverkar elevernas tal. Diskurser där manligt beteende i högre grad än
kvinnligt associeras med förmåga till distansering och känslomässig kontroll.
	
  

Skämtets funktion har uppmärksammats i ett antal studier (Osbeck, Holm, &
Wernersson, 2003; Osbeck, 2006; Wieslander, 2014). Dessa visar bland annat
att det finnas svårigheter att dra en gräns mellan vad som kan uppfattas som ett
skämt, alternativt en kränkning. Skämt kan därför skapa osäkerhet i skuldfrågan.
När något i en diskursiv praktik tolkas som ett skämt kan inte den som fäller
uttalandet ställas till svars. Han eller hon blir därmed i en mening oantastlig:
”det sas ju bara på skämt och skämt ska man tåla” (Osbeck et al., 2003, s. 36).
Hur man i sammanhanget kommer överens om vad som ska tolkas som ett
skämt görs, som Osbeck påpekar, i en hierarkisk diskursiv praktik där olika
personer eller grupper har olika stort inflytande över tolkningen (Osbeck, 2006,
s. 284).
Elever i den här studien väljer att benämna vissa negativa uttalanden som
skämt. Eleverna förefaller att anpassa sig till en diskurs där religion, religiösa
individer och religiösa handlingar är något man kan skämta om och driva med,
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på ett ibland respektlöst sätt. Att göra motstånd och ifrågasätta skämten är
ingen framkomlig väg att gå. Det är lätt att uppfattas som överkänslig, pinsam
och tråkig. Det är därför bättre att skratta med.
De grövre exemplen i materialet på utsatthet och kränkningar kopplas
uteslutande till den judiska och den muslimska traditionen. Som beskrevs i
studiens inledande del ökar intolerans och främlingsfientliga handlingar mot
trossamfund och dess medlemmar i Sverige (Nämnden för statligt stöd till
trossamfund, 2014). Hatbrott med antireligiösa motiv har också ökat i
samhället. Här dominerar brott med islamofobiska motiv, följt av brott med
kristofobiska motiv och antisemitiska motiv (Brottsförebyggande rådets
hemsida:
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/hatbrott.html).
Att
eleverna i den här studien beskriver intolerans och känslor av utsatthet kan
därför relateras det som sker i en vidare samhällskontext.

Anpassning och motstånd
Det som eleverna talar om som skämt, d.v.s. det som värderas som mindre
allvarligt kommenterande, berör företrädelsevis den kristna traditionen. Viljan
att smälta in i den sekulära majoritetskulturen blir mest framträdande hos de
elever som positionerar sig inom kristen tradition, vilket ligger i linje med
resultat från en svensk studie (Thurfjell, 2011, 2015). Enligt Thurfjell har många
svenskar som växt upp som aktiva inom Svenska kyrkan upplevt att de generats
eller känt att det varit pinsamt, löjeväckande och ”töntigt” att vara kristen. Flera
av eleverna i den här studien som positionerar sig inom kristen tradition
beskriver erfarenheter som kan förstås på samma sätt. De talar om möten med
föreställningar om kristna som lite fåniga, tråkiga och traditionsbundna. Kristna
går slentrianmässigt i kyrkan varje söndag, ber och tror på osannolika
underverk. Eleverna berättar även om fast rotade, och i deras ögon felaktiga,
föreställningar om kristna som felfria och moraliskt oklanderliga.
Alva: Alltså (.) det vet jag inte ifall man får det bara från religionskunskapen
men alla har ju samma, jag tror att alla har en bild av kristna ja men som är
liksom jätteduktiga och gör aldrig något fel och dom skull aldrig röka eller
dricka och dom skulle inte gå på någon fest, dom skulle inte gå ut och dom
skulle inte svära och dom skulle inte göra något dumt alls typ (K.U.8 s. 7).

I materialet blir det synligt hur de värjer sig emot den här typen av
föreställningar. De uttrycker obehag inför de krav och förväntningar som ligger
inbäddade i föreställningarna och som ibland riktas direkt mot dem själva.
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Undervisningen har, som eleverna beskriver den, inte lyckats särskilt väl med att
bryta upp och nyansera de stereotypa föreställningarna. Men samtidigt finns
förståelse för att uppdraget är svårt. Föreställningarna är allmänt spridda i
samhället och som en elev uttrycker det: ”det är något ingrott”.
En annan föreställning som eleverna säger sig möta är bilden av kristna som
självgoda och okritiska. Ebba menar att det är en skev bild som hon inte själv
känner igen sig i och som hon är angelägen om att nyansera. Hon menar att
kristna har ett stort mått av självkritik och en vilja att undersöka och ompröva
texter, innehåll och trossatser (jfr Sigurdson, 2009).
Ebba: Om man har en skev bild av alltså troende överlag liksom, att dom som
tillhör någon religion, att dom tror att dom har hittat det så här perfekta sättet
att leva. Men vi är ju självkritiska. […] Men det har ju skrivits hur många
böcker som helst som bland annat evolutionsteori, eller vad som helst liksom,
då ifrågasätter ju vi själva om vi har rätt och sen försöker så klart att få det till
att bli rätt, men det är inte som att vi inte kollar upp det eller är självkritiska
vad vi tror är rätt eller hur vi lever utan vi frågar varandra och vi kollar upp det
själva och så där. För att annars kommer man ju ingenstans heller (K.U.1 s.
19).

Kännetecknande för de personer som ingår i Thurfjells studie är att de
definierar och bedömer sig själva enligt de normer som råder i den sekulära
majoritetskulturen, snarare än det kristna sammanhang de tillhör. 54 Ytterligare
ett kriterium för att känna genans är att avvikelsen inte är för allvarlig. Om
brottet mot majoritetens normer är för stort definieras man istället ut från
gruppen.
Mer radikala religiösa avvikelser – som att vara muslim, konvertera till
katolicism eller gå in i Krishna-rörelsen – är följaktligen mindre pinsamma
eftersom olikheten i dessa exempel är så stor att ansatsen att inkluderas i den
dominerande gruppen redan satts ur spel (Thurfjell, 2011, s. 14).

De elever som beskriver att de öppet i klassrummet protesterar mot, vad de
menar är, gliringar, fördomar och stereotypa framställningar är företrädelsevis
elever som positionerar sig inom muslimsk tradition samt en elev från kristen
frikyrkotradition. En möjlig tolkning är att de här eleverna inte definierar och
bedömer sig själva enligt de sekulära majoritetsnormerna och att de därför inte
har samma drivkraft att smälta in. De elever som uttrycker en vilja att smälta in
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En förutsättning för att pinsamhetskänslor ska uppstå hos en individ är alltså att denne identifierar
sig själv med den sociala grupp inför vilken hon känner genans. Känslor av genans fyller i en sådan
tolkning en kommunikativ funktion, med syfte att stärka banden och samhörigheten med den sociala
gruppen (Thurfjell, 2011, 2015)
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reglerar sitt beteende mot ”det normala”. De skrattar med och låter sig inte
uppröras eller beröras. Enligt Foucault styrs och korrigeras subjektet mot ”det
normala” genom en rad styrningstekniker (Foucault, 1974/2003). Att blir utsatt
för negativt kommenterande skulle kunna ses som en form av styrningsteknik
som fungerar självdisciplinerande.
I den här delen har jag visat hur olika former av negativt kommenterande
upprättar gränser för vad som anses normalt och vad som faller utanför
normen. Elevernas vilja att tydliggöra, alternativt dölja sin egen religiösa
positionering förefaller att regleras av diskurser där religion och religiositet
betraktas som avvikande från den dominerande normen; ibland i form av något
hotfullt och farligt och andra gånger som konstigt och löjeväckande. Att dölja
sin religiösa identitet kan i vissa sammanhang framstå som ett väl övervägt
alternativ (Moulin, 2014a). Kittelmann Flensners klassrumsstudie visar att det
var extremt ovanligt att tala om sig själv som troende i första person, speciellt
när det gällde kristendom. Hon ser det som ett exempel på hur den
sekularistiska diskursen dominerade talet i religionskunskapsklassrummet.
Religion och religiösa uttryck förväntades höra hemma i den privata sfären.
Däremot förekom det att muslimska elever talade om sig själva som muslimer i
klassrummet (Kittelmann Flensner, 2015, s. 287).
Under nästa rubrik riktas fokus mer direkt mot talet om möjliga och omöjliga
positioner i undervisning och klassrumskontext. Vilka positioner uppfattar de
att de erbjuds, vilka av dessa accepteras, vilka avfärdas och vilka eventuella
alternativa positioner skapar eleverna själva?
Representant för den egna traditionen – en självvald position
Flertalet elever beskriver erfarenheter av att någon gång under skoltiden ha
representerat eller blivit uppmanade/tillfrågade att representera sin religiösa
tradition i undervisningen. I den text som följer redovisas hur dessa
erfarenheter uttrycks samt vilka olika positioner som kan urskiljas. Två
huvudpositioner framträder: representant som en självvald position och
representant som en tilldelad position. Inom respektive position ryms olika
varianter eller underpositioner. Jag börjar med att visa hur eleverna talar om den
självvalda positionen som representant för sin tradition.
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Plikt att förklara och försvara
I materialet finns exempel på elever som aktivt väljer en position som
representant i klassrummet. De talar i sammanhanget om att de ser det som en
plikt att förklara och försvara sin religiösa tradition i klassrummet. De beskriver
hur de aktivt gör motstånd mot undervisningsinnehåll och arbetssätt som de
finner för ytliga, missvisande eller orättvisa.
Salma [...] Så det har hänt liksom att man räckt upp handen jättemycket under
lektionen för att velat förklara för sina klasskamrater liksom hur det egentligen
är. Och att Koranen inte bara är en text där det står så här att du ska göra det
här och det här och det här, utan där det faktiskt finns bevis på saker och ting.
Och alltså det står inte bara så där tråkiga saker som mina vänner brukar tro,
utan det står ändå liksom intressanta saker som, ja, men det här är bevis på
alltså varför jag faktiskt tror på min Gud. Det är inte bara någonting jag tror på
utan det finns anledningar till det liksom så (I.G. s. 4).
	
  

Även om eleverna uttrycker en viss förståelse för att lärare och klasskamrater
kan tycka att det är besvärande att de ofta avbryter, kommenterar och ger sin
egen version är det inget som de menar hindrar dem att fortsätta.
Nasin: […] Det var också så där jättemycket att jag räckte upp min hand hela
tiden när dom pratade om islam för jag ville liksom förklara allting, vad…
’Men så här är det, dom säger det.’ Men man tänker: ’nej men, ja det är så, men
jag måste lägga till en sak’.
Salma: Ja exakt man vill alltid lägga till liksom.
Nasin: För att förklara.
Carina: Fick ni det?
Nasin: Jo, vi fick så här men det kanske var lite jobbigt ibland (litet skratt)
Carina: För läraren?
Salma: Eller för våra klasskamrater (I.G. s. 4-5).

Salma berättar vidare hur läraren ibland har försökt stoppa hennes inlägg. I
utsagan nedan beskriver hon hur hon mött motstånd när hon velat bemöta
klasskamraters kommentarer kring muslimer som terrorister:
Salma: […] Det är inte ofta att jag får förklara mig för det är inte just det vi
håller på med på lektionen så jag kan inte räcka upp min hand och börja prata
om det så länge för min lärare ’Salma vi håller på med fakta nu vi kan inte ta
den här //diskussionen nu’
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Nasin: Mm//
Salma: ’Det tar tid från vår lektion’. Men jag tycker ändå såna diskussioner ska.
Nasin: Det är mycket viktigare//
Salma: Ta tid (I.G. s. 14).

Det är företrädelsevis elever med muslimsk positionering som beskriver sig
själva som aktiva representanter för sin religiösa tradition i klassrummet, även
om liknande resonemang förekommer hos ett fåtal elever från andra traditioner.
Att lärare undviker att ta upp kontroversiella ämnen till diskussion
uppmärksammades i Skolinspektionens rapport (2012). Rapporten visar att
lärare finner det svårt att hantera situationer där starka känslor väcks och där
elever kan uttrycka starkt negativa åsikter om någon enskild religion
(Skolinspektionen, 2012, s. 18-19).
Möjlighet att nyansera bilden
Exemplen ovan beskriver situationer när elever själva tar initiativet. De har inte
blivit uppmanade av lärare att ge sin bild eller version, utan har själva aktivt valt
att kommentera, förklara och föra fram egna synpunkter. Ett mer framträdande
mönster i elevernas tal är att lärare och ibland klasskamrater frågar eller på olika
sätt uppmanar/uppmuntrar elever att berätta eller svara på frågor om den egna
traditionen i undervisningssammanhang och att eleverna då ställer sig positiva
till att medverka. Amira beskriver hur hon valde att besvara en sådan fråga:
Amira: Mm, jo jag, jag kände att han frågade, han frågade inte framför alla utan
han tog mig åt sidan och frågade, ’Amira skulle du kunna göra ett föredrag om
islam?’ Och då sa jag: ’ja men jättegärna.’ För det är, då känner man ändå att
han frågade mig själv och frågade om jag ville visa hur jag kände, eller hur det
var för mig att vara muslim och så och det kände jag var väldigt bra istället för
att själv bara berätta. För han har kanske inte, han har ju inte upplevt det jag
har upplevt (I.U.2 s. 8).

Amira lyfter fram flera skäl till att hon tackade ja till lärarens erbjudande. För
det första frågade läraren henne enskilt, inte inför hela klassen. Vikten av att
läraren på det här sättet agerar finkänsligt och diskret lyfts också fram i andra
intervjuer (K.U.7 s. 4). För det andra var det Amiras sätt att känna och vara
som muslim som efterfrågades. Läraren gav henne på så sätt ramar och hon
behövde inte själv välja fritt vad hon skulle berätta. En tredje aspekt synliggörs i
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utdragets sista mening. Amira uttrycker här en förståelse för att hon har något
unikt att bidra med, som läraren i sin tur är oförmögen att förmedla. Han har,
enligt Amira, inte upplevt det som hon har gjort.
Elin, som har en kristen positionering, säger att det är kul att bli tillfrågad att
medverka på lektionerna för då får man chansen att påverka undervisningen
genom att ge en mer nyanserad bild. Hon kan visa för klasskompisarna att det
finns andra kristna än de som man tidigare hört berättas om i undervisningen.
Carina: Vad tycker om det då gillar du att du blir tillfrågad så eller tycker du att
det är besvärligt eller?
Elin: Nej, alltså det är väl kul för att jag, eller för jag menar, då får man, då får
jag ändå påverka lite i undervisningen. Då får jag ändå in det här att, för det
som jag vill få fram att liksom det finns andra typer av kristna än dom som
man fick lära sig om i lågstadiet och mellanstadiet och högstadiet liksom så då
kan jag ändå påverka liksom (K.U.5 s. 9).

Senare i samma intervju visar dock Elin tveksamhet inför att använda elever i
undervisningen: ”vi är där för att lära, inte för att lära ut liksom”. Hon har
tidigare berättat hur hon själv har upplevt att lärare ibland lämnar över för stort
ansvar för undervisningen på elever som har en religiös positionering.
Ella har vid flera tillfällen fått fungera som representant för sin tradition i
undervisningen. Trots några tidigare negativa erfarenheter ställer hon sig positiv
till att läraren använder elever med religiös positionering i undervisningen.
Fördelen, som framkommer i utsagan nedan, är att eleverna kan ge en motbild
till lärarens generaliserande beskrivningar.
Ella: Men sen tycker jag, alltså om man är lärare och ändå har en judisk i sin
klass så tycker man ändå att man kan utnyttja det, typ, be honom eller henne
hålla ett föredrag om det eller någonting, berätta hur den personen lever det
och ser hur det är att vara jude istället för att bara dra allt över en kam som
läraren har lärt sig (J.G. s. 5).

Ella önskar att läraren istället för att fråga frågor om högtider och religiös
praktik, efterfrågar mer personliga berättelser eller beskrivningar.
Carina: Men i början förut, eller förut så sa du att ’jag tycker lärarna ska fråga
dom som är // judiska’.
Ella: Jo men // det är ju mer liksom att jag tycker dom ska fråga om hur vi har
det, alltså våran, våran bild av det, inte sitta och liksom ’visst gör du det på
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fredagar och visst jobbar inte du på lördagar ?’, eller du vet typ sådana saker
det tycker jag är fel att dom. (J.G. s. 8).

När eleverna berättar om positiva erfarenheter av att få berätta om sin egen
tradition och tro i undervisningen är det följaktligen några aspekter som
framstår som särskilt viktiga. De beskriver att de blivit tillfrågade enskilt och i
förväg. De har alltså inte fått frågor mitt under pågående lektion. De talar också
om att de härigenom får chansen att påverka, förklara och ge sin bild som
motvikt till de generella och ibland felaktiga beskrivningar som de menar
produceras i undervisningen. I elevernas tal finns också exempel på att de
känner sig uppskattade genom att de har något viktigt och unikt att bidra med.
Nicolaisens studie visar liknande resultat. Lärarens förmåga att lyssna och att
vara öppen för förslag är avgörande för hur de hinduiska barnen värderar
undervisningen (2013, s. 274).
Representant för ”den egna” traditionen – en tilldelad position
Långt ifrån alla elever uttrycker positiva erfarenheter av att representera sin
tradition i klassrummet. Materialet rymmer yttranden som signalerar tveksamhet
och ambivalens inför att tala om sin tradition i undervisningssammanhang och
några elever avvisar helt egen medverkan. I analysen har jag riktat
uppmärksamhet mot hur eleverna förklarar och försvarar sina
ställningstaganden. Återigen blir det uppenbart hur rädslan för att bli granskad,
prövad och utsatt spelar roll. Vidare synliggörs hur skolans bedömningsuppdrag
samt kraven på en allsidig och icke-konfessionell undervisning får konsekvenser
för elevers vilja att fungera som representant. Ytterligare en tematik som lyfts
fram är elevers funderingar över om hen verkligen är en ”god nog”
representant för sin tradition.
Rädsla för att bli granskad, prövad och utsatt men samtidigt vilja ställa upp för sin egen
tradition
Amiras resonemang får illustrera den tveksamhet och ambivalens som flera
elever ger uttryck för när jag frågar om de skulle kunna tänka sig att berätta om
den egna traditionen i undervisningen. Vid intervjutillfället går Amira i ettan på
naturvetenskapligt program. Hon uttrycker nedan sin oro inför att läsa kursen i
religionskunskap som infaller först under utbildningens tredje år. I hennes klass
finns två killar som hon uppfattar har en stark islamfientlig attityd. Hon befarar
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att det kan bli häftiga diskussioner i klassrummet och att hon med sin
muslimska positionering kommer att utsättas för många besvärliga frågor.
Amira: Jag tror att det kommer bli väldigt jobbigt tror jag faktiskt. För att jag,
för jag vet att jag har två killar i min klass som är väldigt mot religioner,
väldigt. Så att dom har väldigt starka åsikter och dom säger liksom vad dom
tycker, liksom. För jag kommer ihåg att vi hade, precis när vi började, när dom
fick reda på att jag var muslim så tänkte dom: ’Va! Är du muslim, varför är du
muslim liksom? Det är inte alls någon bra religion,’ Så liksom. Så att jag märkte
direkt att dom hade ett stort hat mot muslimer och, inte kristna dock, men
muslimer speciellt så här liksom, att dom: ’Men dom är terrorister, dom
bombar sig själva, dom bombar alla andra, dom är farliga människor och så.’
Jag märkte direkt att han, dom två killarna var väldigt så här på, dom hade
starka åsikter. Jag kommer ihåg att det var många i klassen som tyckte att dom
gjorde fel, att dom hoppa på folk så (I.U.2 s. 8-9).

Amira beskriver i utdraget ovan hur några av hennes klasskompisar blev
förvånade över att höra att hon är muslim. I och med att hennes muslimska
positionering blev känd har hon fått höra en rad negativa uttalanden om islam
och muslimer. I följande utdrag resonerar Amira kring hur hon ser på frågan
om att representera sin egen tradition i religionskunskapsundervisningen.
Amira: […] Dom kommer säkert fråga: ’Amira, vad tycker du?’ liksom, tror
jag.
Carina: Tycker du att det är din roll att hålla på liksom och svara på det då, är
du…?
Amira: Nej (liten tvekan), egentligen inte, men jag förstår ju att, jag förstår ju
den personen som frågar, för jag är ändå muslim. Jag borde ändå ha någon
åsikt, eller jag menar så liksom. Jag hade också, jag hade också frågat någon
som är kristen om jag har frågor om kristendomen liksom. Så jag tycker inte
det är fel av dom, men jag, jag ska inte behöva svara om jag inte vill liksom,
tror jag, så tycker jag (I.U.2 s. 8-9).
	
  

Amira uttrycker ambivalens inför uppdraget att representera den muslimska
traditionen i klassrummet. Hon anser dock att hon som muslim borde ha en
åsikt. Hon visar även förståelse för att människor ställer frågor och söker
kunskap och tar sig själv som exempel, men samtidigt vill hon inte vara tvungen
att svara. Amira försöker följaktligen navigera mellan olika positioner. I talet
framställs klassrummet som en önskvärd pluralistisk mötesplats, där alla öppet
ska kunna fråga och få svar och där man förväntas att dela med sig av egna
erfarenheter, här uttryckt som: ”Jag förstår ju den personen som frågar” och
”Jag hade också, jag hade också frågat någon som är kristen om jag har frågor
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om kristendomen”. Samtidigt uttrycker Amira krav på sig själv som muslim. En
troende person ska, om hen vill betraktas som trovärdig både i egna och i
andras ögon stå upp för sin religiösa tro, uttryckt som ”jag är ändå muslim, jag
borde ändå ha en åsikt”. Slutligen kan en tredje resonemangslinje skönjas i
Amiras tal. Rätten att behålla sin egen livsåskådning för sig själv, uttryckt som
”Jag ska inte behöva svara om jag inte vill”.
Amira skulle i nuläget inte vilja berätta för sin klass om sin religiösa tradition
och sina erfarenheter av att leva som muslim. Hon är rädd för att det skulle
innebära obehag. Hur hon kommer att ställa sig till frågan, när och om den
kommer, avgörs av hur väl hon då känner sina klasskompisar. Amira är inte den
enda eleven som ger uttryck för att de upplever en slitning mellan olika
positioneringar. De vill å ena sidan vara öppna med sin religiösa positionering
men å andra sidan uttrycks en tvekan över vad det kan komma att kosta. Hon
är heller inte ensam om att uttrycka oro och ängslan inför gymnasiets kurser i
religionskunskap. Likande tankar synliggörs i flera intervjuer (K.U 6 s. 8-9, K.1).
Att behöva stå till svars för allt som gjorts i den egna traditionens namn
uppfattas som besvärande, vilket Alexander ger uttryck för nedan:
Alexander: Att man blir påhoppad, att man måste stå upp för sig själv också
lite så är det, det känns nej jag vill inte gå till skolan och känna press över att
jag måste försvara hela kristendomen på ja, det viset. Det känns lite…
Carina: Det är tungt att bära?
Alexander: Ja, det är lite knäppt, det är det (K.G.1 s. 13).

Rädslan för att bli granskad, påhoppad och utsatt är som synes ett av de hinder
som eleverna lyfter fram för att vilja berätta om sin religiösa tradition i ett
undervisningssammanhang. De ger också uttryck för att det inte alltid är lätt att
hantera en sådan fråga om den kommer. Lojaliteten gentemot den egna
religiösa traditionen, upplevda krav på att vara en god elev/samhällsmedborgare
samt viljan att skydda sig själv kan således försätta elever i svåra valsituationer.
En röst spelar ändå ingen roll
När elever ställer sig klart negativa till att medverka som representant för sin
religiösa tradition i klassrummet framförs olika skäl. När jag frågar Theo om
han skulle kunna tänka sig att berätta något om kristendom i sin klass svarar
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han avvärjande och hänvisar till den negativa föreställning som redan finns
kring kristendom och den kristna kyrkan.
Theo: Nej, det är ju, folk har ju så, alltså annan syn på det så det blir ju nästan
som att: ’ja men tråkiga, tråkiga kyrkan’, det är inget man behöver prata om så
där, utan man är kristen och … (K.U.2 s. 10)

Jag påminner Theo om ett tidigare uttalande där han säger att han önskar att
skolans undervisning ska ge en annan mer nyanserad bild av kristendom.
Carina: Fast du säger nu att du har en annan bild av kristendom så egentligen
kanske du skulle kunna ge dom en väldigt…
Theo: Jo, jo, men…
Carina: En bild som inte alls är likt den.
Theo: Jo men jag tror inte att dom kommer ändra sig (K.U.2 s. 10).

En tolkning av Theos svar är att han inte anser att hans medverkan skulle
kunna förändra något. Bilden av den ”tråkiga kristendomen” förefaller
cementerad, vilket är något som Theo menar är en produkt av skolans
undervisning. Han anser sig inte kunna påverka den föreställningen och därmed
blir uppdraget/uppgiften i en mening lönlös.
Williams skäl att helt avvisa medverkan handlar framförallt om lärarens negativa
attityd.
William: För du kan inte diskutera någonting med den här (…) det är för hon
känner att hon alltid har rätt för varje gång någon har försökt diskutera mot
henne i vårt klassrum så säger hon, hon har sagt: ’nej du har fel men du har fel
jag har rätt nu går vi vidare’, så du skulle inte kunna.
Carina: Du skulle inte komma på tanken och?
William: Nej, jag skulle inte vilja heller, nej.
Carina: Nej, så det kommer nog inte komma på, hon kommer inte bjuda in er,
tror du, till det?
William: Det tror jag inte.
Carina: Nej
William: För hon väldigt, inte anti-religiös utan hon har sagt att hon är ateist,
men ändå är hon lärare i religion för hon har sagt uttalanden om att folk söker
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sig till tron och sånt när dom inte alltså, så man förstår liksom att hon är ateist
efter ett tag om man pusslar ihop det liksom (K.U.4 s. 5-6).

William tror för det första inte att läraren kommer att tillåta konkurrerande
röster i klassrummet, utan hänvisar till hennes brist på nyfikenhet och
öppenhet. Dessutom visar hon en negativ attityd till religion och religiositet,
vilket är något som William förefaller tycka är konstigt med tanke på att hon är
lärare i religionskunskap. William anger ytterligare ett skäl till att tacka nej till ett
eventuellt erbjudande:
William: Jag är inte så jättebra att tala inför stora folkmassor. Känner att det
hade varit lite väl läskigt. Det hade väl inte varit det roligaste jag har gjort i hela
mitt liv (K.U.4 s. 13).

Oviljan att ensam träda fram och tala inför en större grupp synliggörs i fler
intervjuer och skulle nog kunna betraktas som en vanligt förekommande känsla,
i synnerhet bland tonåringar. I utsagorna kopplas dock oviljan att tala inför en
större grupp samman med andra hinder som i fallet ovan. Oskar och Williams
sätt att tala om religionskunskapsklassrummet ger bilden av en verksamhet som
inte kommer att kunna påverkas av enskilda och svaga röster i förhållande den
dominerande sekulära diskurs som råder, där religion betraktas som något
utdaterat och tråkigt.

Besvärande expertroll
De situationer som eleverna beskriver som särskilt besvärliga och pinsamma är
när de misslyckas att leva upp till en expertroll, det vill säga lärares och
klasskamraters förväntningar på att de ska kunna allt om den egna traditionen.
Ella berättar om hur hennes lärare genom frågor har sökt svar och bekräftelser
av henne. Hon anser sig inte ha den religiösa kunskap läraren efterlyser och
tvingas därför svara avvärjande, vilket är en situation som även Julia känner igen
sig i.
Ella: Alltså när jag när vi läste om judendomen i nian då så var det väldigt
mycket att min lärare frågade liksom. Hon berättade någonting om någon
högtid och så var det så ’ja visst Ella är det inte så Ella? Det är väl så? Visst är
det så här och gör du så? Du gör väl det?’ Och jag alltså, jag är inte så insatt i
det religiösa liksom, jag vet inte så mycket om det riktigt (skratt)
Julia: Kände jag också.
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Ella: Det var liksom jag satt där och jag bara: ’ja, det är det nog, ja, eller så.’
Det var, jag blev väldigt, väldigt obekväm i det (J.G. s. 5).

Ella understryker att hon ”blev väldigt obekväm” i positionen som
representant. Moas beskrivning nedan visar gemensamma drag med Ellas. I
utsagan framgår att Moa, liksom Ella, kände sig tvungen att besvara lärarens
frågor inför hela klassen. Hon fick svårt att svara och hela situationen beskrivs
som ”jobbig”. Att överhuvudtaget behöva prata inför hela klassen strider mot
hennes vilja.
Carina: Ja, och han har frågat dig lite grann då?
Moa: Mm
Carina: Och det sa du att, vad tyckte du om det?
Moa: Det var jobbigt, han frågade inför hela klassen. Då tror alla att man ska
kunna allting och då får man bara ge sig och så.
Carina: Ja, kunde du, hur hanterade hon [läraren] det då, eller han?
Moa: Jo, om jag inte visste det så svarade han åt mig.
Carina: Så han räddade dig kan man säga då?
Moa: Ja
Carina: Fortsatte han fråga eller kände han av att du tyckte det var jobbigt
eller?
Moa: Nej, några gånger frågade han till men sen började han förstå att det blev
lite så här.
[.]
Carina: Tycker du att det är, att det är bra att du får berätta?
Moa: Ibland, men man vill inte berätta, alltså man vill inte prata så mycket
inför klassen (B.U.1 s. 6).

Positionen är som synes inte självvald. Moa beskriver sig själv som en ofrivillig
representant för sin religiösa tradition i klassrummet. Hon förväntas kunna
svara på frågor om buddhism i en situation som hon inte är förberedd på.
Genom lärarens frågor accentueras således hennes religiösa positionering och
hon upplever hela situationen som besvärlig.
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Tveksamt att framhäva ett enda perspektiv
En annan orsak som eleverna anger till sin tvekan att medverka som
representanter för sin tradition är risken av att framhäva ett perspektiv på
bekostnad av andra. Ett exempel är Jakob som beskriver hur han avstod från att
berätta om sin tradition i klassrummet. Han förklarar sitt agerande med att han
kände sig tveksam huruvida han kunde ge en objektiv inblick. I uttalandet
nedan kan man se att Adam uppfattade det som att han skulle berätta om
judiskt liv i Israel.
Jakob: Ehh, jag avböjde faktiskt för att samtidigt så känner jag liksom att man
ska få en objektiv inblick på något sätt om hur det är i Israel och så vidare.
Alltså, nu kanske det inte har så mycket med religion att göra (J.G. s. 5).

När vi återvänder till beskrivningen av händelsen i den enskilda intervjun säger
Jakob att han tvekade för att han ansåg sig oförmögen att, med sin judiska
bakgrund, ge en neutral bild. Jag frågar om inte det är meningen att man ska ge
sin bild. Jakobs svar är intressant av flera skäl.
Jakob: Jo (snabbt) det, det är det. Om läraren hade velat att jag skulle berätta,
jag snackar ju inte så mycket med läraren om det i och för sig men, om läraren
hade velat veta hur judendomen ser ut för mig då hade jag kunnat berätta det,
men att försöka berätta en neutral bild av judendomen det…
Carina: Jaha, det var så frågan var?
Jakob: Nej, det var den faktiskt inte men det var nog så jag lite tolkade den i
efterhand faktiskt (J.U.2 s. 9).

Som jag tolkar Jakobs utsaga fungerar hans uppfattning om den ickekonfessionella och neutrala undervisningen som styrande. Han säger att han
skulle kunna berätta om judendomen utifrån egen erfarenhet men upptäcker
först genom mina frågor att han antagligen tackade nej till att berätta utifrån de
egna farhågor han hyste, snarare än att lyssna på vad läraren efterfrågade.
I gruppintervjun uttryckte Julia som positionerar sig inom judisk tradition också
tveksamhet inför att berätta i klassen. När det sedan stod klart att läraren även
hade frågat en klasskompis med kristen positionering om hon ville bidra tyckte
Julia att det kändes bra att medverka. Hon framhåller att läraren alltid ska vara
objektiv men att om läraren frågar henne, blir det så att säga hans ansvar. Hon
poängterar dock att det är hennes personliga perspektiv som hon förmedlar.
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Julia: Jag sa ju flera gånger när jag började och under tiden att det här är ju min
bild av det, så det är ingenting som stämmer för alla liksom (J.U.1 s. 4).

Även Amira pekar på de ramar som finns för undervisningen och hur dessa styr
vad som är möjligt att säga i religionsklassrummet.
Amira: Det finns ändå ramar. Jag menar läraren, när han frågade mig så ville
han att jag skulle prata om alltså historian. Det var inte så att jag typ skulle
prata om, lite hur jag tyckte att det var att va muslim, men det var ändå så att
man fick hålla det på Skolverkets alltså nivåer, om vi ska kunna prata. Okey,
om läraren är så engagerad och vill ta den risken och liksom prata om sådana
saker, jag menar, det kan ändå, det kan ändå komma klagomål från lä- allstå
eleverna att man inte alltså så här liksom att man vet ju inte för att det
Skolverket säger // att man inte ska prata om sådana saker.
Nasim: Det är ett känsligt ämne också//
Amira: Utan det ska var fakta, det ska vara efter läroböckerna, man ska prata
om det här// med att (…) (I.G. s. 19)

Det framställs som ett riskfyllt uppdrag för läraren att låta elever berätta om sin
religiösa tradition och egna erfarenheter i klassrummet. Amira hänvisar till
Skolverkets regelverk och implicit, som jag tolkar det, principen om en neutral
och allsidig undervisning. Bryter man mot principen kan det enligt Amira
komma klagomål. I den uppföljande intervjun återvänder vi till Amiras tal om
den egna medverkan och de gränser som hon uppfattar finns för vad man kan
och inte kan säga i ett religionskunskapsklassrum. Amira argumenterar då för
att för fria ramar kan uppmuntra missbruk av yttrandefriheten. Man kan inte
göra ett helt föredrag om sin egen åsikt, säger Amira. Man bör istället ”hålla
sig”, vara tydlig med att det är ens egen upplevelse, underbygga den med
förklaringar och låta andra bilda sig en egen uppfattning.
Talet om spelreglerna för religionskunskapsundervisningen, som synliggörs i
elevernas tal, kan fogas in i mönstret och ses som artikulationer av ”diskursen
om den neutrala undervisningen” som är temat för nästa kapitel.
Svårigheter att bedöma
Även Oskar hänvisar till kraven som finns på att undervisningen inte får
överskrida de riktlinjer som finns. På min fråga om han skulle kunna tänkas sig
att berätta något om sin tradition svarar Oskar lite tveksamt och hypotetiskt,
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”hade jag väl kunnat göra”. Han skulle uppskatta att andra gjorde det men
samtidigt talar han om gränserna för vad som kan sägas.
Oskar: Ja, så länge man håller det lite inom rimliga gränser så att dom inte står
och ’det här är bäst och’, utan dom drar kort att så här är det (K.U.3 s. 19).

Den neutrala undervisningen behöver enligt Oskar beaktas. Det hade kanske
varit en bra insikt, säger Oskar om man hade sagt att ”detta gör vi och andra
gör så här”, det vill säga visat på mångfalden. Men Oskar menar att det finns
svårigheter med hur detta ska bedömas i ett prov. Skolan går ut på att du ska ha
prov och då uppstår problem hur den personliga berättelsen ska värderas i
förhållande till det som står i läroböckerna. Det skulle kunna vara ett
sidoprojekt eller allmän information, enligt Oskar.
Oskar: Så här gör vi, och sen så finns det andra som gör på det här sättet
kanske, och så här. Så det hade varit en bra insikt så, men då blir det ju inte så
mycket alltså, det är ju svårt att ta, om du ska se på ett prov till exempel. Utan
det som skolan mest går ut på är att du ska ha proven och klara det, så klarar
du kursen liksom. Och då kan du inte skriva att ja, men om det står att: ’hur
ser den personens vardag ut?’, så kan du inte skriva att ja, men en i min klass
berätta att det ser ut så här, så står det en annan sak i läroboken. För då blir det
helt fel, även om det inte stämmer så bra i läroboken. Då får man ju ha det
som sidoprojekt kanske, som allmän information bara eller så, eller man skulle
ha en religionsvecka eller något när man berättar om det kanske (K.U.3 s. 19).

Utsagan visar hur skolans bedömningsdiskurs påverkar elevernas sätt att
resonera. Oskar verkar ha en önskan om en fördjupad undervisning där man
går utanför faktanivån, visar mångfalden inom traditionen och hur den religiösa
praktiken påverkar människors vardagsliv, men skolans recenserande funktion
sätter käppar i hjulet. Det kan fungera som ett ”sidoprojekt” men inte som en
del av den ordinarie undervisningen. Oskars funderingar synliggör även frågan
om olika källors trovärdighet och vilken religionsrepresentation som ska vinna
legitimitet och därmed betraktas som ”den rätta”.
Inte representativ
Funderingar kring vilken religionsrepresentation som är ”den rätta”
återkommer i fler intervjuer. Alvas riktar frågan mot sig själv och uttrycker
osäkerhet om huruvida hon kan betraktas som en fullgod representant. Först
svarar Alva positivt på min fråga om hon kan tänka sig att berätta om sin syn på
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kristendomen eller sitt sätt att tro, men svaret följs snart av en rad invändningar
där hon ifrågasätter sitt nuvarande sätt att leva ett kristet liv.
Alva: Men det är inte direkt så att jag alltså, just nu liksom, har tagit emot Gud
av hela, alltså det är inte direkt så att jag följer varje steg, alltså, jag, ja vad ska
jag säga (K.U.8 s. 14).

Hon förklarar vidare att hon ännu inte har kunnat bestämma sig för att ta det
avgörande steget, att följa Gud helt och fullt, vilket bland annat, enligt Alva,
innebär att avstå från att dricka och göra andra ”dumheter”. Alva känner sig
därför tveksam till att medverka.
Alva: Jag är inte direkt kanske tillräckligt kristen då för att dom verkligen ska
veta hur det egentligen är (K.U.8 s. 15).

Uttalandet ovan kan ställas i kontrast till resonemang som Alva för i såväl
grupp- som i den uppföljande intervjun. Alva poängterar vid flera tillfällen i
intervjuerna att undervisningen borde visa mer av mångfalden av tolkningar
och sätt att leva inom samma tradition. I det här specifika sammanhanget
diskvalificerar hon dock sig själv som representant för den egna traditionen.
Hennes sätt att leva passar inte in i den dominerande föreställningen om hur en
”riktig” kristen lever och tror. Skulle hon representera den kristna traditionen
skulle klasskompisarna få en skev bild.
Jag har hittills redogjort för hur eleverna talar om möjligheter men också
skyldigheter att företräda sin egen tradition i klassrummet. I analysen har ett
flertal olika positioner utkristalliseras. Några elever uttrycker som synes positiva
erfarenheter av att vara representant för sin religiösa tradition i klassrummet
och skulle gärna ställa upp igen om tillfälle ges. Andra elever beskriver negativa
erfarenheter. I majoriteten av utsagorna finner jag dock uttryck av tvekan,
förbehåll och motstånd mot att behöva företräda sin tradition i undervisningen.
De här mönstren kan jämföras med resultaten från Moulins brittiska
intervjustudie (2011). Eleverna från judisk och kristen tradition hade i likhet
med de flesta eleverna i den här studien blivit uppmanade att fungera som
representanter för sin tradition i klassrummet. I Moulins material finns elever
som beskriver hur detta har fått allvarliga negativa konsekvenser i form av
trakasserier som har fortsatt även utanför klassrummet. Vid några tillfällen
rapporterar eleverna även om att rena fysiska våldshandlingar har riktats mot
dem. I mitt material finns inga exempel på att elever har blivit utsatta för direkta
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fysiska våldshandlingar, men i likhet med Moulins respondenter ger eleverna i
den här studien uttryck för att de har känt sig ifrågasatta och utelämnade åt
andras kritiska omdömen och raljerande kommentarer eller att de tvekar inför
att utsätta sig för en situation som de befarar kan leda dit.
Förutsättningar för att vilja och våga dela erfarenheter
Hittills har jag huvudsakligen beskrivit de drivkrafter, farhågor och förbehåll
som eleverna ger uttryck för när resonemanget rör frågan om att representera
den egna traditionen, men vilka andra faktorer i skolmiljön framställs som
betydelsefulla för att vilja dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper?
Stämningen och miljön i klassen men också på skolan som helhet visar sig ha
betydelse för hur eleverna ser på sina möjligheter att delta aktivt, bidra och dela
erfarenheter. I de fall där eleverna beskriver sig som trygga och respekterade av
klasskamrater och lärare uttrycker de också en större vilja att dela tankar och
åsikter, ifrågasätta och bidra med egna perspektiv i undervisningen. Det
motsatta råder när eleverna känner sig osäkra och otrygga, vilket är föga
förvånande i sig. Men vad är det mer explicit som eleverna menar utmärker en
trygg respektive otrygg miljö?
Stämningen i klassen- en fråga om mognad
Elever diskuterar mer konkret hur inriktningen på det gymnasieprogram de valt
får betydelse. Vissa program tenderar, enligt eleverna, att attrahera en viss grupp
människor. En elev från buddhistisk tradition som går estetiskt program
beskriver sina nuvarande klasskompisar som: ”dom är mer öppnare så,
avslappnade, kan va sig själva liksom” (B.U.2, s. 10) och ställer det i kontrast till
sin högstadieklass som hon upplevde som fördomsfull och omogen. I
högstadieklassen skulle hon inte velat svara på frågor eller på annat sätt fungera
som representant medan gymnasieklassens sammansättning av elever med en
mer öppen grundattityd och en positiv inställning till buddhism har förändrat
situationen.
Ett annat exempel finner jag i Julias utsagor. Hon berättar att hon känner sig
trygg både i klassen och i skolan och att hon gärna bidrar med sina specifika
kunskaper och erfarenheter i undervisningen. Även i det här fallet framställs
inriktningen av program spela roll för viljan att dela med sig av egna
erfarenheter. Julia har valt naturvetenskapligt program och karakteriserar sina
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klasskamrater vid olika tillfällen i intervjuerna som mogna, nyfikna och
tänkande människor. Likaså får de höga intagningspoängen konsekvenser för
hur elever agerar i klassrummet, menar Julia.
Julia: Men det var också en väldigt bra skola så det beror ju lite på hur höga
intagningspoängen och så är faktiskt. Även fast man inte vill att det ska vara så
så är det ju så, eh, helt enkelt, eftersom dom personerna som kommer in och
har höga betyg är sådana som har lite alltså tänker innan dom pratar och så
(J.U.1 s. 10).

De nuvarande förutsättningarna beskrivs således som gynnsamma för att vilja
berätta om sin egen tradition inom religionskunskapsundervisningens ram.
Hennes fortsatta funderingar understryker klassens betydelse. En annan
klassammasättning hade kanske fått Julia att agera annorlunda.
Julia: […] Sen så är det ju klart att jag vet alltså, man måste ju anpassa sig till
den klassen man går i. Om jag hade jag gått i en annan sorts klass med andra
människor så kanske jag valt att inte göra det, det beror ju på hur man känner
sig liksom inför klassen och så (J.U.1 s. 10).

Mognad och ålder är en annan aspekt som lyfts fram, men här finns inget
tydligt mönster. Medan några elever talar om att de tyckte att det var lättare att
berätta om sin egen tradition när de var yngre pekar andra utsagorna i motsatt
riktning.

Stämningen i klassen- en fråga om klasskamraters intresse och attityder
Materialet visar också att klasskompisars inställning/attityd till religion i
allmänhet och i synnerhet till den tradition eleven i fråga positionerar sig inom
spelar roll för hur eleverna väljer att bemöta frågor om representation. Medan
elever med muslimsk positionering talar om klasskamraters negativa inställning
till islam och muslimer, som har redovisats ovan, vittnar samtliga elever från
den judiska gruppen om nyfikenhet och intresse hos (klass)kompisar för deras
tradition. De berättar om klasskompisar som ställer frågor om den religiösa
praktiken eller om deras engagemang i församlingen. Frågorna ställs ibland i
klassrummet, men oftast utanför. Klasskamraters intresse för judiska högtider
och religiös praktik är synligt även i Moulins studie (2016). Men eleverna i den
här liksom i Moulins studie möter inte bara intresserade frågor från
omgivningen. De berättar även om fientlighet och trakasserier riktade mot judar
och den judiska traditionen, både i och utanför skolan.
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Även elever från buddhistisk tradition berättar om klasskamraters nyfikna
inställning till den egna traditionen. Olivia tror att klasskompisarna överlag har
en positiv inställning till buddhism: ”man tänker liksom, läran om livet och så”,
och tillägger:
Olivia: Dom tycker väl att buddhismen är en chill liksom religion. Dom tycker
att man bara mediterar och håller på, tror dom (B.G. s. 8).

Den positiva inställningen till buddhismen som finns hos klasskompisar finns
också, enligt Olivia i samhället utanför skolan: ”buddhism har ju accepterats
ganska bra ändå här i Sverige så” (B.G. s. 9). Förklaringen ligger, enigt eleverna,
i att vårt samhälle har blivit mer materiellt och mer egoistiskt och människor
söker en motvikt, ett andligt alternativ. De vill hitta sig själva och attraheras av
buddhisters generösa förhållningssätt gentemot sina medmänniskor men också
av det exotiska, menar eleverna. Som jag tidigare har visat uttrycker eleverna i
studien med annan religiös positionering än buddhistisk ett positivt intresse för
buddhism samt önskan om mer undervisningstid avsatt för den här traditionen.
Elever uppfattar också att deras lärare har en positiv inställning till buddhism
	
  

Det eleverna i studien ger uttryck för stämmer väl överens med Thurfjells
(2013) beskrivning av svenskarnas positiva inställning till buddhism. Resultaten
ligger även i linje med flera andra studier. De unga buddhister som intervjuas i
Thanissaros brittiska studie har inte upplevt någon negativ uppmärksamhet på
grund av sin religion. Vänner, klasskamrater och lärare visar snarare ett positivt
intresse för deras religion. Deltagarna i studien upplever dock att det finns
stereotypa föreställningar såsom förväntningar på att buddister ska praktisera
meditation, vara fredliga och vänliga (Thanissaro, 2014). I svenskt sammanhang
synliggörs ett liknande mönster i Kittelmann Flensners (2015) klassrumsstudie.
Buddhism framställs som en rationell ”måbra-filosofi” som förknippades med
andlighet (2015, s. 295).
När jag frågar elever från kristen tradition om de upplever att klasskamrater
visar intresse och nyfikenhet för religion och då i synnerhet den religiösa
tradition de själva positionerar sig inom får jag däremot nekande svar. De säger
sig i stället möta ointresse och fördomar.
Alexander: Folk är inte riktigt nyfikna, folk vill mest bara få det ur sig att det
var dåligt, vad tycker du om det, varför är det så? Och lite annat så, kvitta
svaret egentligen. Den uppfattningen har jag fått lite (K.U.1 s. 14).
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Alexander beskriver lite senare i samma intervjusekvens hur ”vissa vill sätta dit
en”. Det är ett tema som han lyfter vid flera tillfällen under intervjuerna. Om
han får frågor från andra elever om sin tradition handlar det snarare om att
någon vill få till en debatt där motståndaren inte är intresserad av att lyssna,
utan målet är att överbevisa och därmed vinna duellen (jfr Halvarson Britton,
2014, s. 154f, 184-185).
Som jag har visat spelar klasskamraters sätt att tala om den egna traditionen roll
för elevernas vilja att dela erfarenheter. Eleverna med buddhistisk positionering
uttrycker inte samma behov som elever från kristen, muslimsk och judisk
tradition att påtala och förhålla sig till negativa diskurser kring sin egen
tradition. Detta leder dock inte till att de ställer sig positiva till att representera
sin egen tradition. Andra hinder förefaller finnas i vägen, som en ovilja att
hamna i en situation då de förväntas kunna besvara svåra frågor.

Summering
Positionering är ett centralt begrepp i det här kapitlet. Eleverna positionerar sig
själva men blir också positionerade. De visar exempel på självständigt agerande,
på motstånd men också på acceptans och anpassning. Enligt den andra
forskningsfrågan är det elevernas positioner under skolans religionskunskapslektioner som ska undersökas. Religionskunskapsklassrummet är en del av
skolan som i sin tur är en del av samhället. Sociala och diskursiva praktiker vävs
således samman. I den kritiska diskursanalysen är det viktigt att undersöka
relationerna mellan olika nivåer. På så sätt kontextualiseras diskurser
(Fairclough, 2015, s. 57-58). I materialet blir det synligt att diskurser kring
religion och religionsutövare som kommer till uttryck i samhällsdebatten, hos
klasskamrater i skolan och i religionskunskapsklassrummet påverkar elevernas
handlingsutrymme. Även institutionella ramar förefaller påverka elevernas
möjligheter att välja position. Undervisningen i svensk skola ska vara ickekonfessionell, allsidig och saklig. Inget tros- och värdesystem får ha en
privilegierad ställning i skolverksamheten (Skolverket, 2011b, 2011c). När elever
avböjer eller tvekar att berätta om sin egen religiösa tradition i klassrummet
hänvisar de till flera faktorer, däribland risken att framhäva ett perspektiv på
bekostnad av andra. Att låta elever med religiös positionering ta plats i
religionskunskapsundervisningen beskrivs som ett riskfyllt företag. Om det
överhuvudtaget ska vara möjligt behöver försiktighetsåtgärder vidtas och
spelreglerna klargöras. Det bör ske inom rimliga gränser. Alltför fria ramar kan
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uppmuntra till missbruk av yttrandefriheten. Skolans bedömningsfunktion
framställs som ytterligare ett hinder. Hur ska personliga berättelser värderas och
bedömas? Frågan knyter även an till diskussionen om källors trovärdighet och
vilka religionsrepresentationer som kan räknas som giltiga.
Ett teoretiskt antagande i föreliggande studie är att identiteter konstrueras i
social interaktion. Individer kan tillskrivas identiteter men också i viss
utsträckning välja hur de svarar på dessa tillskrivningar. De positioneras men
äger också möjligheter att positionera sig själva. De diskurser som är
verksamma i en viss kontext villkorar vilka tillskrivningar som sker (Fairclough,
1995, 2010, 2015; Gee, 1999, 2000). Moulin (2015a) har i en intervjustudie
undersökt hur religiösa identiteter konstrueras i skolmiljön. Med hjälp av
begrepp hämtade bland annat från forskning kring identitetsprocesser hos unga
muslimer fann han att unga människor med skilda religiösa positioneringar gör
egna aktiva val i mötet med skolans utmaningar. Han identifierade tre kategorier
identity declaration, identity masking och internal seeking. Dessa tre kategorier
återfinns också i den här studiens material. Eleverna ger som har redovisats
uttryck för olika förhållningssätt till de utmaningar de möter i skolan och i
religionskunskapsklassrummet. Några väljer att vara öppna med sin religiösa
positionering. De önskar bemöta, förklara, tydliggöra och korrigera bilden av
den egna religiösa traditionen och sig själva som religiösa som de möter i
samhället och i religionskunskapsundervisningen. Den här positionen kan
jämföras med kategorin identity declaration. I andra utsagor synliggörs ett annat
förhållningssätt där eleverna beskriver hur de ogärna talar öppet om sin
religiösa positionering och hur de uttrycker motstånd mot att företräda sin
tradition i klassrummet, vilket skulle kunna beskrivas som en form av identity
masking. Den tredje kategorin som Moulin identifierar, internal seeking förklarar
hur ungdomar med religiös positionering använder resurser inom den egna
traditionen såsom bön, olika typer av stöd av vuxna och kamrater i det egna
samfundet eller församlingen. Stödet kan handla om att lära sig att hantera
besvärliga situationer och få träning i att hitta slagkraftiga sätt att bemöta
besvärliga frågor och kritik. Eleverna i den här studien ger också några sådana
exempel på hur de vänder sig till företrädare för den egna församlingen, vilket
också kommer att visas i kapitel 9. I intervjuerna framställs företrädelsevis
ungdomsledare spela rollen som samtalspartner och som förebilder då det
handlar om att hantera svårigheter som uppstår i skolan. Som beskrevs i kapitel
6 talar eleverna om gemenskapen i den egna församlingen/samfundet som en
viktig resurs för att känna tillhörighet och glädje.
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Kapitel 8
Religiös positionering som ett självständigt val
Innehållet i föreliggande kapitlet knyter an till samma forskningsfråga som det
föregående, d.v.s. hur eleverna talar om egna positioner i religionskunskapsundervisningen, men har en något annan inriktning. Som har visats i föregående
kapitel förefaller det nödvändigt för de intervjuade eleverna att utmana
dominerande diskurser kring religion och religiöst liv, som kommer till uttryck i
religionskunskapsklassrummet, i skolan och i samhället. Sättet de väljer att göra
motstånd på ser dock olika ut. Några elever beskriver hur de öppet och aktivt i
klassrummet försöker förändra de felaktiga föreställningar de menar finns.
Andra elever lyfter under våra intervjusamtal fram kritik mot undervisningen
och samhällets stereotypa bilder av den egna religiösa traditionen, samtidigt
som de beskriver sig själva som återhållsamma, avvaktande och tysta i
klassrummet. Motståndet kommer till uttryck på flera sätt. Ett återkommande
tema under intervjuerna är elevernas tal om de självständiga valen i relation till
religion och den egna religiösa positioneringen. Analysen visar att diskursen,
som jag valt att benämna religiös positionering som ett självständigt val, i likhet med
diskursen skolans religionskunskapsundervisning förfrämligar den egna traditionen skär
rakt igenom intervjuerna och kan betraktas som verksam oavsett religiös
positionering.
Den här studien är i en mening av utvärderande karaktär och kan utifrån
Osbecks strukturella modell (2006, s. 374-375) placeras i lärprocessens
efterarbete (se s. 50). Eleverna talar om den religionskunskapsundervisning de
hittills har tagit del av. Sista delen i det här kapitlet riktar uppmärksamheten
explicit mot elevernas tal om vad de har lärt sig om sin egen tradition under
religionskunskapstimmarna och huruvida undervisningsinnehållet har påverkat
deras förhållande till sin egen tradition och till klasskompisarna. Talet förstås
som en del av diskursen religiös positionering som ett självständigt val.
Den religiösa traditionen ska anpassas till mig och inte jag till den
Diskursen ”religiös positionering som ett självständigt val” aktiveras i flera olika
sammanhang under intervjuerna. Genomgående är att eleverna framställer sig
själva som rationella och självständiga subjekt. I texten som följer ges exempel
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på hur diskursen “religiös positionering som ett självständigt val” byggs upp,
hur den tar sig uttryck och vilka resurser eleverna använder för att skapa
trovärdighet i sina resonemang.
Som kontrast till bilden av religiösa traditioner som omoderna och troende
människor som osjälvständiga hävdar Julia att religionen behöver anpassas till
moderna sammanhang för att bidra till ett bra liv. Att följa religiösa regler är
enligt Julia, inget självändamål i sig. Utdraget som följer kommer från den
uppföljande intervjun där vi talar om judendomens regler kring mat.
Carina: Håller du kosher och sånt också?
Julia: Ja, hemma gör jag det, inte, inte ute, för jag gjorde det fram till nian men
sen så kände jag att det… Jag tycker att man måste kunna modernisera
religionen för sig. För religionen ska inte vara något som håller tillbaka en,
utan det ska vara en fördel för en, något som är bra, något som man mår bra
av. Och om jag känner att jag inte riktigt kan leva mitt liv här i Sverige så som
jag hade önskat så, så tycker jag att då behöver jag inte följa det så men det är
klart att om jag åker till Israel och så då är det ju mycket lättare (J.U.1, s. 7).

Julia betonar i utsagan religionens funktionella sida. Religionen ska bidra till ett
gott liv och inte hindra eller stå i vägen. Julia framställer sig själv som ett
handlande subjekt som grundar sina beslut i den egna auktoriteten. Senare i
intervjun återkommer Julia till ett liknande resonemang i samband med att vi
talar om NO-undervisningens eventuella utmaningar för ett religiöst synsätt.
Hon upplever själv ingen konflikt i detta sammanhang.
Julia: Nej, jag anpassar ju religionen till mig själv, alltså jag omfamnar ju den, så
som den passar mig alltså, ja så som den går ihop med mig liksom (J.U.1 s. 26).

Även Jakob talar om judendomens matregler. Han säger att hans syn på
reglerna förändrats åt ”det mer liberala hållet” och nu blandar han kött och
mjölk.
Jakob: Nej, mer att det är liksom att jag lever i Sverige och att jag kan inte så
mycket om judendomen egentligen, så jag känner att, att skilja saker blint det
är inte något man ska göra och det är även det som leder till krig, hat, olika
saker, att man följer sin religion blint (J.U.2 s. 3).

Jakob använder ordet blint två gånger i utsagan. Han varnar för att följa
religionen blint liksom att skilja saker blint åt – att handla utan att tänka själv får
enligt Jakob mycket negativa följder. Värt att lägga märke till är också hur både
Jakob och Julia tycks mena att livet i Sverige kräver en särskild typ av
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anpassning av den religiösa praktiken. Att leva ett mer strikt religiöst liv
förefaller svårt i vårt moderna samhälle. Ett liv i exempelvis Israel, där andra
förutsättningar råder, skulle kunna se annorlunda ut.
Att framställa sig själv som ett kritiskt granskande subjekt är en central
artikulation inom diskursen “religiös positionering som ett självständigt val”.
Eleverna visar genom olika exempel att de handlar och tänker på ett kritiskt och
självständigt sätt. Jag återvänder till intervjun med Jakob. Efter att ha beskrivit
sitt sätt att förhålla sig till matregler övergår han till att tala om textläsning. Han
tror inte att det är många judar i Sverige som, när de läser texter ur Toran,
egentligen vet och förstår vad de läser. Han vänder sig emot det här
oreflekterade sättet att läsa texter.
Jakob: […] Så för mig att sitta och läsa en text där jag inte ens förstår vad det
är det, det vill jag inte.
Carina: Nej
Jakob: Det vill jag inte. Om jag ska göra något vill jag förstå varför jag gör det
och vad det är jag gör, och om jag inte vet det nu då behöver jag inte göra det.
Om jag väljer att ta reda på det i framtiden och göra det då om jag känner att
det är rätt då, då gör jag det då. Så det är min bild och uppfattning om vad jag
tycker
Carina: mm, men du ser dig själv som jude, eller hur?
Jakob: Definitivt
Carina: Jag tänker liksom, ditt sätt att vara jude, det har du aldrig sett i
undervisningen eller mött i undervisningen?

	
  

Jakob: Nej, nej, nej alltså dom speglar ju bara… dom, jag vet inte, dom kanske
försökte spegla en vanlig religiös jude så här, men på samma sätt som det finns
alltså kristna, kolla på kristna i Sverige dom håller ju ingenting liksom, det är,
religionen förändras ju hela tiden (J.U.2 s. 3).

Enligt Jakob har inte den religionskunskapsundervisningen han hittills har tagit
del förmått spegla hans sätt att förhålla sig till judiska matregler och judisk
praxis. Ett sätt att visa sitt motstånd på är att framhäva ett eget aktivt och
självständigt förhållningssätt.
När Salma i den uppföljande intervjun talar om sin syn på islams religiösa regler
gör hon det efter att jag har tagit upp ett tema från gruppintervjun där hon
säger att islam är en sträng religion och att hon ska prövas. Jag vill veta mer om
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hur hon tänker kring det här. Svaret som Salma ger rymmer flera av de
karakteristiska dragen som är centrala i diskursen “religiös positionering som ett
självständigt val”.
Salma: Ja just det är inte strängt liksom. Jag tycker att det är ditt val, du gör
som du vill, det är upp till dig liksom. Klarar du av det så gör det. Alltså dom
sakerna du inte får göra är trots allt saker som inte är dål- , eller som är dåligt,
för det är ju huvud taget liksom. Det finns en anledning till att Gud säger att
du inte ska dricka och röka och göra dåliga saker för dom sakerna är inte saker
som gynnar dig i slutändan. Det är inget du behöver, liksom. Det är inte så att
det är typ, ja men du får inte dricka vatten (I.U.3 s. 29).

Mönstret känns igen från utsagorna ovan. De egna valen och den egna
förmågan att ta ställning till och fatta väl avvägda beslut accentueras. Det är du
själv som avgör och således förläggs auktoriteten till dig själv snarare än till gud,
eller en religiös auktoritet eller i en religiös doktrin. Reglerna kan, enligt Salma,
granskas och förstås med hjälp av det rationella tänkande. Guds
förhållningsregler är, utifrån hennes resonemang, också fullt logiska och
begripliga.
För att ge den självständiga hållningen legitimitet ger några av eleverna exempel
på hur syskon och föräldrar har genomfört betydelsefulla självständiga val i sina
liv. En av eleverna med muslimsk positionering väljer att berätta om sina
föräldrar som själva har konverterat till islam och en annan elev från samma
tradition beskriver sin mammas liv som ett liv där varken släkt eller religiösa
föreskrifter har hindrat henne från att göra egna viktiga val. Hon gör det i ett
sammanhang där samtalet handlar om den dominerande bilden av förtryckta
muslimska kvinnor. När samma tema kommer upp under intervjun med Amira
berättar hon, som en motberättelse, om hur hennes lillasyster nyligen bestämt
sig för att börja bära slöja. Valet framställs som ett eget självständigt val och
Amira beundrar och känner stolthet över hennes beslutsamhet. Hon hänvisar
också till Koranen och till de texter som handlar om profetens hustru och
hennes självständiga position i samhället.
Amira: […] Till exempel att profetens fru, hon var, hon var en yrkeskvinna
och hon jobbade ju, hon tjänade sina egna pengar och hon var väl fyrtio i
fyrtioårsåldern och hon har inte haft någon man heller och hon var högt
uppsatt i det samhället, och då ville profeten gifta sig med henne därför att
hon verkar vara en självständig kvinna och det står i Koranen, och jag menar,
det, alltså det är inte fel (I.U.1 s. 5).
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I utdragen ovan lyfts den egna agensen fram. Eleverna positionerar sig som
självständiga, kritiskt granskande och handlande subjekt. De framställer sig
själva som kapabla att tänka själva, välja och välja bort delar av den tradition de
säger sig höra hemma i och därmed välja sin egen väg i livet. I talet konstrueras
de religiösa traditionerna som föränderliga och öppna för tolkning, vilket kan
betraktas som en motdiskurs till de föreställningar som eleverna menar
konstrueras i religionskunskapsundervisningen och i medias framställningar.
Rätten att själv få bestämma vem jag är
Rätten att själv få bestämma vem jag är, är ett återkommande tal i flertalet av
intervjuerna. Nasim värjer sig kraftfullt mot andras sätt att bedöma och placera
henne och hennes kompisar i specifika fack. Hon hävdar sin egen rätt att få
avgöra var hon för tillfället hör hemma livsåskådningsmässigt.
Nasim: Det är jag själv som kan bedöma vad jag är och ingen annan har rätt
att säga till mig ’du är muslim eller du är inte muslim’, Samma sak som min
kompis, om hon vill säga: ’Jag kommer från en muslimsk familj men jag är
agnostiker’, då får hon vara det för det är det hon kände att hon är. Jag har en
annan kompis: ’Jag är kristen men jag har börjat tänka på en annan religion’, då
är du det du är, ingen har rätt att bedöma dig. Alla är olika, i olika stadier i livet
(I.U.1 s. 23).

Eleverna artikulerar motstånd mot de kategoriseringar och tillskrivna identiteter
som de säger sig möta i media, i religionskunskapsundervisningen och bland
jämnåriga kompisar. Jag vill även visa hur jag i min intervjuposition oavsiktligt
bidrog till att kategorisera. I utsagan nedan synliggörs hur Ebba reagerade när
jag alldeles i början av en av gruppintervjuerna bad deltagarna att själva ange
vilken religiös tillhörighet de anser sig ha?55
Carina: Vilken religiös tillhörighet har du?
Ebba: (.) Får man ge ett längre svar på det här?
Carina: Ja, det får du, absolut.
Ebba: Hm, religion är väl inte det bästa, utan det är väl Jesus som är det bästa,
ja (litet skratt)
Carina: Visst, absolut,//det är din beskrivning
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Se metodkapitlet för en diskussion kring formulering av frågor kring religiös positionering.
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Ebba: men lite av protestant så här// frikyrklig.
Carina: Men det är i den kristna traditionen du känner dig hemma i?
Ebba: Ja, det känns bra (G.K.2 s. 1).

När vi träffas igen har jag lyssnat på inspelningen flera gånger och tycker att jag
själv som intervjuare, genom mina frågor, faktiskt bidrar till att placera in henne
i ett livsåskådningsfack. Jag anser att jag istället borde ha väntat in hennes svar.
Jag försöker att förklara och ber samtidigt om ursäkt, men Ebba verkar inte ha
tagit särskilt illa upp utan tar istället upp en annan samtalstråd. Jag återkommer
dock till den här specifika situationen som uppstod under gruppintervjun där
alla de andra deltagarna snabbt svarade “kristen” på min fråga, men där Ebba
tvekade.
Carina: Men jag tänker på var att du tvekade att placera dig så där snabbt. Var
det för att du… eller varför tror du?
Ebba: För att du skulle få ett svar typ (litet skratt)
Carina: Vad sa du (litet skratt)?
Ebba: För att du skulle få ett svar tror jag
Carina: Ja, men finns det någonting annat där? Varför vill du ge ett längre svar,
varför? Dom andra sa kristen, kristen så här…
Ebba: Men
Carina: Någonting tror jag kanske att det betyder att du ville ge ett längre svar?
Ebba: Men religion det är en massa regler typ eller att…
(.)
Carina: Mm, och du vill inte placera in dig i någonting så där snabbt?
Ebba: Nej
Carina: Nej
Ebba: Kanske för att jag inte vet själv heller riktigt. Jag är kristen, det är inte
det men (skratt)
Carina: Men Jesus sätter du är centrum?
Ebba: Ja
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Carina: Finns det någon sådan där känsla av att jag… som du säger, att det är
för mycket, religion, står för för mycket fack eller?
Ebba: Ja
Carina: Fyrkantigt eller?
Ebba: Ja
Carina: Är det något sånt, eller?
Ebba: Ja, men ett exempel var typ att när man ber så är inte poängen att jag
ska bli distraherad och komma ihåg alla regler och rörelser och grejor, tänkte
jag. Så tänker jag när jag tänker religion, utan allt fokus ska ju vara på den som
älskar mig eller den som ja…
Carina: Mm
Ebba: Men religion, man tillhör en religion det har fått så fel klang, så jag vill
typ inte använda det längre.
Carina: Nej, nej, varför har det fått för fel klang, vad, hur tänker du kring det?
Ebba: Men folk tror att vi stänger in oss i något rum och har typ hemliga
möten och lära oss hur vi ska leva, men tanken är inte att man ska, eller som
dom säger i slutet av varje gudstjänst, ’Tjäna herren med glädje’, det är liksom
det vi vill göra bland folk liksom. Så att dom ska få se att vi är glada och sen
undra varför (litet skratt) och så får vi förklara det (K.U.1 s. 9).

Att tillhöra en religion har fått fel klang, enligt Ebba. Det handlar för mycket
om regler och regelefterföljelse och om att isolera sig från samhället. Hon vill
därför inte placera in sig själv inom den kristna traditionen utan visar istället
med exempel från egen erfarenhet att föreställningarna är felaktiga.
Rätt till ett eget val – rätt till plural undervisning
När vi talar om det sätt som religionskunskapsundervisning bedrivs inom det
svenska utbildningssystemet (se nästa kapitel) frågar jag även vad eleverna
tycker om att föräldrar ibland önskar att deras barn ska befrias från
undervisningen. Utan undantag väger barnens rätt att ta del av undervisningen
tyngre än föräldrars önskan/krav på befrielse. Argumenten handlar om att
undervisningen ger kunskap och erfarenhet för att kunna bilda sig sin egen
uppfattning. Föräldrar som vill stoppa deltagande beskrivs som att: ”Dom vill
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ju isolera sina barn från att få veta liksom mer sanning” (G.J. s. 20). De
framställs också som egoistiska som i utsagan nedan.
Nasim […] Jag tycker egentligen tycker jag att det är lite egoistiskt alltså.
Varför ska inte barnen få lära sig om lite om alla och liksom och lite få välja
själv vad dom anser, för man är ju, man är ju alla individer. (I. G. s. 25).

Nasim uttrycker hur viktigt det är att få kunskap för att kunna göra individuella
val.
En fas av ifrågasättande och omförhandling
I elevernas tal synliggörs ett intensivt förhandlingsarbete, där de egna valen, de
egna tolkningarna och rätten att själv positionera sig inom den egna traditionen
accentueras. Dessa artikulationer kan förstås i termer av en motståndsdiskurs.
Eleverna finner det nödvändigt att utmana dominerande diskurser kring religion
och religiöst liv som finns såväl i religionsklassrummet, i skolan som i samhället.
Under de uppföljande enskilda intervjuerna blir samtal om det privata mer
framträdande. Flera elever berättar om hur de är inne i en fas där de funderar
mycket över sin egen uppväxt. De beskriver också hur de börjar ifrågasätta
vissa sidor av den egna religiösa traditionen. De talar om framtiden och om hur
de står på tröskeln till ett vuxet liv där de känner att de behöver ta en tydligare
ställning och välja rätt väg i livet. En elev beskriver det som att befinna sig i två
världar.
Ungdomstiden är en tid av omprövning och sökande och de här unga
människorna utgör inget undantag. Frågan är vilken roll religionskunskapsundervisningen har i den här processen för elever som positionerar sig inom en
religiös tradition? Som jag kommer att visa i nästa kapitel förefaller
undervisningen i andra skolämnen, och då företrädelsevis NO-ämnena att
väcka frågor kring den egna religiösa positioneringen. Religionskunskapsundervisningen utövar enligt eleverna en mindre grad av påverkan, vilket
kommer att behandlas under rubriken som följer.

Lärande och påverkan
När eleverna får frågan om undervisningen har påverkat deras sätt att förhålla
sig till den egna traditionen, blir svaren vanligtvis nekande (jfr Risenfors, 2011,
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s. 102). Likaså får jag nekande svar när jag frågar om de har lärt sig något nytt
om den egna traditionen under lektionerna. Vid närmare granskning visar det
sig att några av de nekande svaren blir motsagda eller modifierade i andra delar
av intervjuerna. Intervjupersonerna uttrycker således olika värderingar utifrån
olika positioner under och mellan intervjuerna (se exempelvis Holstein &
Gubrium, 1995; Talja, 1999).

Eget reflektionsarbete
Trots att elever vid ett tillfälle har sagt att de inte lärt sig något nytt alls kan de
vid ett annat tillfälle berätta att de har fått nya insikter och perspektiv på den
egna religionen. Jonathan reflekterar här över hur lärobokens framställning av
judar sprids och hur andra ser på hans tradition. Undervisningen har så att säga
bidragit till att han ser sin tradition i ett utifrånperspektiv.
Carina: Nej, och sen frågade jag också om du ser annorlunda på din religion
efter det du har arbetat med i skolan? Vad säger du om det idag?
Jonathan: Ehh nej. Alltså, vad ska man säga, man blir lite så här, är det så eller?
Jag vet inte vad jag ska förklara, men det är lite så här: ’ser andra det så’,
liksom? ’Så ser inte jag det’, typ, eller ja…
Carina: Mm, vilket tänker du på då?
Jonathan: Nej, men alla som läser religion i hela Sverige liksom, alltså det är så
den bilden man får egentligen, för det är den bilden jag har av hindusister (sic!)
muslimer och sånt liksom, det är ju läroboksbilden (J.U.3 s. 13).

En elev berättar om en episod då hans religionskunskapslärare förklarade
bakgrunden till Jesus mirakler på ett annat sätt än vad han tidigare hade hört i
kyrkan, vilket bidrog till att han hade fått ”en mer klarsynt bild” av
kristendomen. Olivia säger först att hon inte har lärt något nytt om buddhism
genom undervisningen annat är lite om Buddha, men fortsätter samtalet med
att beskriva hur hon genom jämförelser fått nya tankar om sin tradition.
Carina: Men så det var inget nytt för dig?
Olivia: Nja, (…) man fick väl utveckla sina tankar bara liksom, om
buddhismen och så, liksom koppla dom till andra religioner och så, jag har
liksom inte tänkt på det innan att det finns liksom…
Carina: nej?
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Olivia: Många likheter ändå i alla religioner.
Carina: Ja, så det var bra tyckte du?
	
  

Olivia: Ja (B.U.2 s. 13)

Flera elever gör, liksom Olivia ovan, den här typen av reflektioner. De beskriver
hur de kan se likheter mellan den egna och andras religiösa traditioner.
Undervisningen beskrivs också ha ett upplägg och en struktur där eleverna
uppmanas att göra jämförelser och upptäcka likheter och skillnader mellan
världsreligionerna. Reflektionsarbetet verkar emellertid vara något som sker på
egen hand och då företrädelsevis genom individuellt utformade uppgifter, prov
och hemskrivningar.
Trots exemplen ovan är det mest påfallande mönstret i utsagorna att
undervisningens innehåll lämnar eleverna relativt oberörda. Kunskap om den
egna traditionen får eleverna genom familj och samfund/församling och inte
genom skolans undervisning och innehållet utmanar inte på något sätt
relationen till den egna traditionen. Det här talet skulle kunna betraktas som en
del av diskursen ”religiös positionering som ett självständigt val”. Eleverna
positionerar sig självständigt i förhållande till undervisningens innehåll. De låter
sig i en mening inte påverkas. På andra håll i materialet är emellertid talet om
undervisningens konsekvenser och påverkan mycket tydligt. Under nästa rubrik
återknyter jag därför till kapitel 6 där eleverna resonerar kring undervisningens
påverkan i ett annat perspektiv.
Överförda föreställningar – främmandegörande processer
Det första resultatkapitlet handlar om hur den egna traditionen konstrueras
genom undervisning och klassrumskonversation. Undervisningen har enligt
eleverna fokus på ytlig fakta, religionernas historiska framväxt, regler och
dogmer samt stereotypa framställningar, vilket får oönskade konsekvenser. Vid
sidan av att eleverna inte själva känner igen sin egen tradition uttrycker de oro
över att undervisningen snarare förstärker än dekonstruerar stereotypa
föreställningar. Kapitel 6 fokuseras således på de religiösa traditioner medan det
här kapitlet sätter eleverna i centrum. Vilka konsekvenser får undervisningen
för eleverna? Elever beskriver hur undervisningens framställning av religiösa
traditioner och trosutövare tenderar att ”överföras” på dem själva. De befarar
att klasskompisar ser dem med nya ögon. Elin berättar hur hennes
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klasskompisar hade svårt att identifiera henne som kristen. Hon passar inte in i
mallen för ett kristet liv.
Elin: Det är därför det är lite så mina kompisar blev ju förvånade när dom fick
höra att jag var kristen för ja alla sa ju samma sak ’ja men du beter dig inte som
en kristen och du svär och du’, ja liksom.
Carina: Du passade inte in i den mallen?
Elin: Ja, nej, men det är ju det, man får ju lära sig att kristna dom svär absolut
inte och det ska vara väldigt så här extremt liksom (K.U.5 s. 8).

Även Jonathan har fått frågor från klasskompisar som undrar om han verkligen
är jude när han inte lever upp till de krav som judar, enligt undervisningen, bör
följa.
Carina: Nej, men du vad, ja om du inte känner igen dig i den presentationen,
du sa också att du tror att folk kan tycka att ni är konstiga?
Jonathan: Ja men det blir ju lite så, eller vissa har frågat bara, men du är väl inte
jude? Du äter ju typ fläskkött? Och bla bla bla (J.U.3 s. 8).

Exemplen ovan kan förstås som situationer då eleverna känner sig
främmandegjorda eller förfrämligade. Deras religiösa identitet sätts i centrum
och de blir värderade utifrån undervisningens presentationer av troende. Elever
beskriver också explicit hur undervisningens föreställningar om religiösa
traditioner och religiösa människor överförs eller annorlunda uttryckt “smittar
av sig” på dem själva. Ella berättar om en sådan klassrumssituation i utsagan
som följer. Hennes har vid upprepade tillfällen frågat Ella olika frågor om
judiskt liv.
Ella: För att hon, kände bara att hon hoppade på mig lite för jag var jude och
liksom…
Carina: Och du förväntades kunna massa saker?
Ella: Ja, precis och sen så blev det liksom, eftersom att hon sa så, så blev det
som att alla andra fick ju den bilden av mig att jag var på det sättet som hon
förklarade det här religiösa, att alla går runt med kippa och att alla täcker axlar
och täcker knän och typ sådana saker. Alla drog ju bara den bilden av mig för
att hon satt och höll på så (litet skratt) (J.G. s. 8)
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Den bild av judar och judiskt liv som konstrueras genom undervisningen
stämmer dåligt överens med Ellas egen erfarenhet. Hon känner inte igen sig,
vilket i sig ses som en allvarlig brist i undervisningen, men hon uttrycker även
en oro över de konsekvenser framställningen kan få för henne själv. Hon
befarar att lärarens beskrivning av judarnas religiösa regler för klädsel kan ha
fått klasskompisar att se på henne som judinna på ett sätt som hon tycker är
obekvämt.
Ett annat exempel på hur eleverna talar om överförda föreställningar är när
undervisningen handlar om regler och regelefterföljelse. I kapitel 6 synliggörs
hur elever befarar att klasskompisar ska tro att kristna går i kyrkan varje söndag
och hur buddhister måste följa alla regler för att kallas riktiga buddhister.
Eleverna protesterar mot dessa, som de menar felaktiga föreställningar. För
elever som positionerar sig inom judisk tradition väcker undervisningen om
förintelsen och andra historiska förföljelser av judar olika typer av reaktioner.
De är överens om att det är ett viktigt undervisningsinnehåll som behöver få
uppmärksamhet i undervisningen, dock inte självklart inom religionskunskapsundervisningens ram. I materialet finns utsagor som beskriver hur fokus på
förföljelser mot judar i religionskunskapsundervisningen kan få ovälkomna
följder. Julia berättar i utdraget nedan om en undervisning där man har ägnat
mycket tid till ett sådant innehåll.
Julia: […] För mig var det väldigt intressant men jag tänker att dom i klassen
dom känner ju inte till judendomen som jag gör över huvud taget så dom får
ju en helt annan bild. Jag vet inte dom kanske får en bild av att judar är utsatta
liksom hela alltså (.) det ger liksom en konstig bild (J.G. s. 9).

Julia har själv fått nya kunskaper med anser samtidigt att bilden som
konstrueras av judar som ständigt utsatta offer kan bli problematisk. Hon,
liksom flera andra elever som positionerar sig inom judisk tradition, har inga
egna tydliga kopplingar till det som hände under förintelsen. De har därför svårt
att personligen känna sig förföljda och utsatta.

Summering
Individualism, autonomi och reflexivitet framstår som centrala värden genom
samtliga intervjuer. Genom att aktivera talet om den egna religiösa
positioneringen som ett självständigt val tar eleverna avstånd från
föreställningar om religiösa människor som osjälvständiga, oreflekterade och

165

165	
  

okritiska som de ser konstrueras genom undervisningen, men också genom
medias rapporteringar.
Den kritiska diskursanalysen uppmanar till att undersöka hur elevernas tal i
intervjusituation står i korrespondens med diskursiva mönster bortom den
aktuella situationen (Fairclough, 2010, 2015). Diskursen ”religiös positionering
som självständigt val” kan, menar jag, förstås som en del i ett mer övergripande
diskursivt mönster. I en alltmer globaliserad värld har traditionens makt över
individen tappat kraft. Den ökade rörligheten leder till fler möten med
människor med andra livsåskådningar och därmed ökar också kraven på att vi
ska kunna reflektera över, förklara, argumentera för och rättfärdiga våra val
även på livsåskådningens område (Giddens, 2010; Skeie, 2002, 1998; Ziehe,
1991). Tidigare forskning visar att unga människor förhåller sig självständigt till
sin egen tradition. Unga, oavsett livsåskådningsmässig bakgrund, ser sig själva
som auktoriteter snarare än att vända sig till gud eller någon högre makt när de
ställs inför moraliska och etiska dilemman. För unga med religiös bakgrund
förefaller det extra viktigt att hävda att den religiösa positioneringen är ett eget
väl överlagt val (Bailey & Redden, 2010; Collins-Mayo & Dandelion, 2010;
Cush, 2010; Day, 2010; Karlsson Minganti, 2010; Lövheim & Bromander, 2012;
Sunnier, 2010; von der Lippe, 2010; Østberg, 2000).
Några nya svenska religionsdidaktiska studie visar hur unga människor lyfter
fram individualism som ideal (Gustavsson, 2013; Kittelmann Flensner, 2015;
Risenfors, 2011), vilket ligger väl i linje med innehållet i det här kapitlet. Ett
centralt resultat i Risenfors studie (2011) är ungdomars tal om att “vara sig
själva” (s. 51). Inom studiens diskursteoretiska ram visar Risenfors hur den här
centrala tankefiguren länkas till en önskan om autenticitet, att ”vara sann” eller
att ”vara äkta” (s. 223). Religion artikuleras av i stort sett alla ungdomar i
Risenfors studie, oavsett livstolkning, som en personlig livsfilosofi som varje
individ utvecklar på egen hand (s. 186).
Gustavsson (2013) finner i sin intervjustudie många exempel på hur unga
människor talar om egna val och om möjligheten att bli den de ”är”. Liksom i
Risenfors studie synliggörs föreställningen om att jaget ska hittas och utvecklas.
Detta gäller såväl för dem som har en tro på gud som dem som inte säger sig ha
det. Gustavsson ser hur det individuella projektet har tagit den kristna
livsåskådningens plats som självklar tolkningsram. Hon hänvisar också till
Sanner som ställer sig frågan om individualiseringen inte är den moderna tidens
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mest livskraftiga myt, ”en nästan religiöst färgad tro på individuell frihet”
(Sanner, 2009. s. 43 i Gustavsson, 2013, s. 101). Diskursen ”religiös
positionering som självständigt val” rymmer som jag har visat föreställningar
om ett autonomt ”jag” som genom egen reflektion, förmåga att tänka kritiskt
och rationellt, väljer att anamma vissa sidor men inte andra i den egna
traditionen.
Gustavsson argumentera emellertid för att inte se det individuella livsprojektet
som en livsåskådning. Det handlar inte om ett medvetet personligt
ställningstagande, utan benämns av Gustavsson som en delad konfiguration. I
linje med Kåks och Bauman, talar Gustavsson om det individualiserade
samhället som en kulturellt delad föreställning eller grundläggande idé i vår tid.
Gustavsson menar att det individuella projektet kan betraktas som en
tankeinstitution, en slags delad konfiguration i vår tid (s. 102).
Eleverna i den här studien uttrycker en önskan om att betraktas som
självständiga och rationella subjekt. Språket är delvis färgat av en
naturvetenskaplig/vetenskaplig diskurs. I ett diskursanalytiskt perspektiv
uppmärksammas hur diskurser villkorar subjektspositioner. Eleverna reagerar
mot det som Nicolaisen (2013) benämner som ”dominerande ämnesdiskurser”
och ”andregørande perspektiv”, genom att framhäva sin egen agens.
I det här kapitlet har även frågan om undervisningens påverkan
uppmärksammats. Religionskunskap framstår som ett ämne som har liten
potential att väcka funderingar, påverka och bidra med nya kunskaper om den
egna traditionen. Flera andra studier stödjer de här fynden (Moulin, 2011; von
Brömssen, 2003). Några elever talar trots det om att undervisningen fått dem
att reflektera över likheter och skillnader mellan olika religiösa traditioner samt
att se sin egen tradition med andras ögon. Det övergripande mönstret i det här
sammanhanget är dock ett närmast distanserat förhållningssätt till ämnet.
Påverkan förefaller att ske på andra sätt. Eleverna talar om hur felaktiga
föreställningar riskerar att överföras och om hur klasskamrater, i reflektion över
undervisningsinnehåll, plötsligt förhåller sig annorlunda till dem. När den
religiösa identiteten sätts i centrum blir eleverna i någon mening
”främmandegjorda”, vilket kan betraktas som ytterligare en sätt att förstå och
använda begreppet förfrämligar. Främmandegörande processer av det här slaget
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har beskrivits tidigare i den religionsdidaktiska forskningen, exempelvis av von
Brömssen (2003), Gullbeck (2004), Moulin (2011) och Nicolaisen (2013).
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Kapitel 9
Ramar för religionskunskapsundervisningen
Kapitel 9 handlar om elevernas tal om ramar, villkor och förutsättningar för
religionskunskapsundervisningen och knyter därmed an till den tredje
forskningsfrågan. Redan tidigt i analysarbetet kunde jag se att begreppen neutral,
objektiv, rättvis/a och balans återkommer i materialet och används av eleverna i
olika sammanhang. De förekommer när eleverna talar om
religionskunskapsämnets innehåll, arbetssätt och läromedel, när de talar om
läraren och elevernas handlingsutrymme och när religionskunskapsundervisningens syfte och mål diskuteras. I följande framställning tecknas
bilden av den diskurs som har analyserats fram ur materialet och som jag väljer
att benämna ”den neutrala religionskunskapsundervisningen”. Under analysens
gång växte ett mer omfattande mönster fram. Det visade sig att andra teman
från intervjuerna kunde förstås i relation till diskursen ”den neutrala
religionskunskapsundervisningen”.
Hit hör talet om religionskunskapsundervisningens syfte och mål, men också elevernas tal om andra skolämnen
och då framförallt de naturvetenskapliga ämnena.
Resultatredovisningen som följer redogör för hur ramar, villkor och
förutsättningar beskrivs och förhandlas i materialet. Inledningsvis kommer jag
att presentera utdrag från intervjuer som visar hur och i vilka sammanhang
begreppen neutral och objektiv, rättvis/a, balans används, förhandlas och fylls med
olika mening och innehåll. Ibland använder inte eleverna explicit begreppen
ovan, men resonemangen har ändå tydliga kopplingar till frågor som rör
objektivitet, neutralitet, rättvisa och balans. Det kan handla om vikten av att se
och uttrycka olika perspektiv, om fördelarna med en icke- konfessionell
religionskunskapsundervisning och om värdet av att behandla alla lika.
Därefter uppmärksammas utsagor som berör undervisningserfarenheter
hämtade från naturkunskaps- och filosofiundervisning.
Att eleverna
aktualiserar erfarenheter från vissa andra skolämnen i intervjuerna, som annars
fokuserar på religionskunskapsundervisningen, väckte frågor för vidare analys.
När görs det, av vilka och varför? Hur beskrivs dessa skolämnen i förhållande
till religionskunskapsämnet? Säger det något väsentligt om religionskunskapsundervisningen och om skolan som institution? Resultatet visar att diskursen
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om ”den neutrala religionskunskapsundervisningen” kan förstås som en del av
en vidare sekulär diskurs.
Den neutrala religionskunskapsundervisningen
Diskursen ”den neutrala religionskunskapsundervisningen”, byggs upp av
elevernas tal om en objektiv, neutral och rättvis undervisning som å ena sidan
framställs som eftersträvansvärd, å andra sidan som begränsande.
När eleverna talar om neutralitet, objektivitet, rättvisa och balans sker det inte
alltid med hänvisning till en undervisning de själva har tagit del av. Ibland
framförs förslag på förbättringar av undervisningen. Andra gånger reflekterar
eleverna fritt, problematiserar och diskuterar en fråga på ett mer generellt plan.
Jag ställer också frågor som uppmuntrar eleverna att gå utanför konkret
undervisningserfarenhet. Jag frågar till exempel vad de anser om att föräldrar
önskar befrielse från undervisning i religionskunskap för sina barn, vad de
tycker att undervisningen kring den egna traditionen bör innehålla och hur de
ställer sig till lärare med religiös positionering. Studiens syfte är att visa hur
eleverna talar om religionskunskapsundervisningen, vilket inkluderar det som
skulle kunna beskrivas som tankar om, funderingar kring, eller attityder till
undervisningen.
Den objektiva och rättvisa undervisningen – en introduktion
I utdraget nedan använder Julia begreppen objektiv och rättvis. I slutet av
intervjun uppmanar jag Julia att ge sin bild av en, som jag uttrycker det, ”perfekt
religionskunskapsundervisning.” Svaret rymmer som jag ska visa flera
förklaringar eller exemplifieringar som länkas till begreppen ovan och som
tillsammans konstruerar bilden av den ”perfekta” undervisningen så som Julia
väljer att beskriva den.
Carina: Är det något annat som du vill säga som du, hur skulle en perfekt
religionsundervisning se ut? Vad skulle du ge för råd till lärare nu?
Julia: Alltså det är ju att läraren ska vara objektiv, främst. Det är ju det jag
tycker är allra viktigast nästan. Och så att se till att få med hela, allt som ska
vara med och lika mycket av allting, alltså alla religioner, att det inte är mer
eller mindre av någon religion så. Och sen så att alla får plats också, om det
finns alltså elever i klassen som behöver säga mer, eller vill säga mer, så ska
man ju tillåta det liksom, om det är liksom på ett bra sätt då. Inte att man ska
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trycka ner andra utan att man vill få fram vad den kan och då ska man ju
lyssna på det. Och sen så är det ju, det är aldrig fel att fråga om någon vill,
alltså det är ju aldrig fel att fråga om någon vill ta upp sin egen religion så som
min lärare frågade mig, men man måste ju acceptera ett nej också, och sen inte
döma personen på grund av om man säger ja eller nej liksom, det är ju svårt
också men. Ja, svårt att säga hur en perfekt undervisning skulle vara men, ja
den ska vara rättvis liksom (J.U.1 s. 27).

Julia inleder med att säga att läraren ska vara objektiv, det är enligt henne det
viktigaste. Det är möjligt att se beskrivningarna som följer som tydliggöranden
av begreppets innebörd. Att vara objektiv länkas först till lärarens förmåga att
”få med allt” som ska vara med, vilket troligtvis syftar på läroplanens innehåll.
Hon poängterar att det ska vara en rättvis fördelning mellan olika religiösa
traditioner. Den rättvisa fördelningen av tid är ett tema som återkommer i en
rad utsagor, vilket följs upp senare i texten.
Läraren bör också förhålla sig på ett rättvist sätt i relation till eleverna. Läraren
ska se till att alla elever får plats men också att de elever som behöver, ska
tillåtas att ta ett större utrymme. Julia tycker att läraren kan fråga elever med en
religiös positionering om de vill medverka, men detta ska vara frivilligt och man
måste acceptera ett nej och inte döma utifrån svaret, vilket skulle kunna syfta på
lärarens roll i bedömning och betygssättning. Att vara objektiv länkas således till
en rättvis behandling och bedömning av eleverna. Men även eleverna inkluderas
i resonemanget kring rättvisa och objektivitet. Elever ska få tillåtelse att tala i
klassrummet men under vissa premisser. De ska göra det på ”ett bra sätt”,
vilket i utsagan innebär att inte trycka ner andra utan, få fram det man kan.
Görs detta ska de andra också lyssna, enligt Julia. Ansvaret att uppträda rättvist
och i viss mån objektivt gäller således både lärare och elever.
Även Nasim använder vid flera tillfällen under intervjuerna begreppet objektiv
och i utdraget nedan ber jag henne om ett förtydligande.
Carina: För du sa att det är bra att lära sig om olika religioner och du tyckte det
var egoistiskt av föräldrar att hindra sina barn att göra det. Och som du sa
förut att man har lyckats bra med att var objektiv i undervisningen, tyckte du.
Vad tänker du på när du hör objektiv?
Nasim: Alltså, objektiv att man inte tar ställning till någon religion och
försöker framföra den mer och se att den är bättre än dom andra. Att dom lär
ut samma och dom idiotkastar inte någon religion, för det kan man tänka att
det kanske går alltså typ, ja buddhismen dom tycker att det är konstiga regler
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(…) dom ändå, utan dom respekterar alla. Jag (…) respekterar alla religioner
och berättar om dom som att, ja alla har sitt värde, alla.
Carina: Och det tycker du att lärarna har lyckats bra med //i din skolgång?
Nasim: Ja, det tycker jag// (I.U.1 s. 8).

I Nasims utsaga återkommer några av de beskrivningar och förtydliganden som
Julia gav prov på tidigare. Att vara objektiv är, enligt Nasim, en uppgift för
lärarna som innebär att de inte tar ställning för eller emot någon religion, inte
värderar religioner olika, utan respekterar alla religioner.
Begreppen objektiv och rättvis länkas som synes samman. Att vara objektiv
framställs som att vara just rättvis. I utsagorna verkar det främst vara en uppgift
som åligger läraren, men kan också, som Julia säger, gälla eleverna i
religionskunskapsklassrummet. I en rättvis och objektiv undervisning spelar
fördelningsfrågan en central roll. Uttalanden som: ”att dom lär ut samma” och
”att se till att få med hela, allt som ska vara med och lika mycket av allting”,
visar vikten av att undervisningen är rättvis och balanserad. I utsagorna ovan
framställs en neutral undervisning som en eftersträvansvärd undervisning. I
texten som följer nyanseras och fördjupas mönstret ovan.
Den objektiva/neutrala läraren
Som jag hittills har visat lägger eleverna huvudansvaret för att upprätta den
neutrala undervisningen på läraren. De flesta utsagor pekar mot att lärarna är
förhållandevis bra på att leva upp till kraven på en neutral undervisning, men
när de inte lyckas väcker det reaktioner.
En lärare med en egen religiös positionering uppfattas av flera elever som ett
potentiellt hot mot objektiviteten, även om lärare med religiös positionering i
andra sammanhang tillskrivs positiva egenskaper (se kap. 6, s. 118). Hen kan
riskera att favorisera sin egen religion på bekostnad av andra religioner. Lärare
som inte avslöjar sin egen positionering uppskattas däremot av flera elever.
Agnes länkar goda läraregenskaper till en neutral hållning i fråga om egen
livsåskådning. Risken för snedvridning minimeras, enligt Agnes, om läraren
behåller sin livsåskådning för sig själv.
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Agnes: Ja, jag tycker den läraren vi har är väldigt, väldigt bra. Hon är, hon är
väldigt opartisk, vilket är också väldigt bra, man vet. Man har ingen aning om
var hon står, vilket jag tycker är bra.
Carina: Mm. Varför tycker du att det är bra?
Agnes: För att det hade varit lite jobbigt ifall hon hade tagit ställning för då
hade man kanske känt att hon, ja hade talat bättre om nån annan religion som
hon tillhörde kanske (K.U.7 s. 2).

Trots det sagda finns det elever som ger exempel från sin undervisning där de
menar att läraren har haft svårigheter att upprätthålla en neutral undervisning.
Enligt Jakob tar hans lärare inte sitt ansvar utan lämnar över för mycket i
undervisningen till eleverna. När eleverna söker kunskap på egen hand kan de
komma i kontakt med känslig, vinklad eller direkt felaktig fakta, vilket Jakob
själv har erfarenhet av. Han ser att grupparbeten, gruppredovisningar och
enskilda hemskrivningar många gånger ersätter lärarledd undervisning vilket
enligt Jakobs resonemang leder till att läraren abdikerar från sitt uppdrag att ge
eleverna en neutral bild av religiösa traditioner. Jakob framhåller i det här och
även i andra sammanhang att undervisningen borde vara mer reglerad än den är.
Han, liksom flera andra elever i gruppintervjun, argumenterar för att det borde
finnas en läroplan som är mer tydlig, med ett centralt styrt innehåll i
religionskunskapsämnet, annars riskerar det att bli en situation där läraren och
eleverna väljer för fritt.
Jakob: Förbättra läroplanen.
Carina: Ja? Hur tänker du då, har du något bra exempel?
Jakob: Just för att det är väldigt klart och tydligt vad lärarna ska lära ut.
Carina: Du tycker att det blir för godtyckligt annars att man väljer..?
Jakob: Ja, man tar det man känner för.
Ella: Ja, så är det ju på det är så himla olika på alla skolor (J.G. s. 21).

Alva riktar kritik mot sin religionskunskapslärare som hon anser favoriserade
buddhism samtidigt som han ”tryckte ner” kristendom. I inledningen av
utdraget jämför Alva lärobokens faktaframställning i kontrast till lärarens, som
hon menar, starkt vinklade undervisning.
Alva: Ja men boken är ju helt neutral ju
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Carina: Det tycker du?
Alva: Ja
Carina: Ja?
Alva: Det är den ju oftast, det tror jag…
Carina: Mm
Alva: Boken är ju mer fakta och liksom skriver vad som går att skriva om
religionerna typ…
Carina: Ja
Alva: Men en lärare kan ju lyfta fram å liksom vad han tycker och tror på eller
vad han tycker är (.) Alltså, jag tycker att våran lärare lyfte fram buddhismen
väldigt mycket typ, eller alltså det där, jag vet inte vad ifall det är buddhismen
men den med nirvana och allt det där. Det tycker jag att han lyfte fram och
tryckte ner kristendomen typ (K.G.1 s. 8).

I uppföljningsintervjun talar vi återigen om läraren som enligt Alva favoriserade
buddhism på bekostnad av bland annat kristendom. Hon beskriver hur hon
reagerade när det hände: ”Så kan han ju inte säga, för han ska va neutral mot
allihop när han ska va religionslärare” (K.U.8 s. 3), säger Alva.
I några utsagor visas emellertid förståelse för lärarens uppdrag att bedriva en
neutral undervisning. I följande utdrag framställs religionskunskapsämnet som
ett ämne med särskilt svåra utmaningar för läraren. Ämnet skiljer sig på så sätt
från andra ämnen:
Jakob: Ja, det är inget man kan ta på egentligen kan man säga, alla andra
ämnen är ju alltså väldigt mycket enklare och objektiva.
Carina: Håller ni med om det?
Julia: Ja, alltså det kan va väldigt mycket svårare att lära ut religion kan jag
tänka mig. Man får ju inte säga fel saker//
Ella: nej//
Julia: Man måste vara objektiv och det kan vara svårt tror jag. För jag menar
läraren är också människa (J.G. s. 17).

Om det finns elever i klassen som positionerar sig inom religiösa traditioner,
finns det enligt Julia, en press på lärare att ”inte säga fel saker”. Läraren behöver
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vara försiktig så hen inte säger något som kan uppfattas som felaktigt eller
kränkande. Genom intervjun blir det för övrigt tydligt att Julia inte ser sig själv
ingå i gruppen ”religiösa människor”.
Julia: Jo, det tror jag kan vara jobbigt och sen så också om man har religiösa
människor i klassen kanske, eller sådana som håller hårdare, kanske inte just i
min klass utan andra personer, så kan det ju vara en press också att man
kanske inte vet exakt allting och att man kan säga fel eller så där (.) Så det är,
jag kan tänka mig att det kan vara lite press (J.U.1 s. 19).

Hittills
har
jag
visat
hur
den
neutrala
och
reglerade
religionskunskapsundervisningen framställs som eftersträvansvärd, och synliggjort hur eleverna uppmärksammar och uttrycker kritik då de uppfattar att
lärare överskrider det de uppfattar som gränser för undervisningen.

Den objektiva/neutrala eleven
I föregående kapitel beskrevs hur elever tvekar inför att berätta om sin egen
tradition och tro i klassrummet med hänvisning till att de vill undvika att
framhäva ett perspektiv på bekostnad av andra. Det här sättet att resonera kring
spelreglerna för undervisningen betraktas som en del av “diskursen om den
neutrala undervisningen”. I den uppföljande intervjun med Amira talar hon om
den egna medverkan och de gränser som hon uppfattar finns för vad man kan
och inte kan säga i ett religionskunskapsklassrum. Det som kan vara intressant
att uppmärksamma är hur Amira argumenterar för att för fria ramar kan
uppmuntra till missbruk av yttrandefriheten. Man kan inte göra ett helt föredrag
om sin egen åsikt, säger Amira. Man bör istället ”hålla sig”, vara tydlig med att
det är ens egen upplevelse, underbygga den med förklaringar och låta andra
bilda sig en egen uppfattning.
Carina: Mm, det är det du tänker på när du tänker på ramar och nivåer, att
man ska hålla sig?
Amira: Jo
Carina: Mer neutral?
Amira: Ja, eller, ja men man liksom inte ska. Jag menar om jag, om jag hade
fått liksom fria, alltså bara kunnat säga vad jag vill på föredraget så hade jag
nog alltså, jag tror man kan missbruka det och säga att, eller liksom försöka…
Det beror nog på hur stark alltså, hur stark åsikt man har också som person,
som ska prata om religionerna, och att man liksom börjar prata mycket om allt
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bra och försöka vända, eller. Det är ju bra att man vänder på folks åsikter om
islam och det här med terrorister och så, men det är inte så att du ska stå och
hålla föredrag om vad du själv tycker, att så här, vad, alltså man ska inte
liksom. Det är ju bra att säga sin åsikt men man kan inte göra ett helt föredrag
om sin åsikt och säga att: ’ja men det är så här och det står så här och så här’,
utan man ska ändå låta folk bilda sig en egen uppfattning. Jag tror att det kan,
det kan bli fel om man får säga vad man vill, utan man får liksom hålla sig och
berätta lite, ’men ja det är så här och så här vi gör och jag, jag upplever att det
är så här och jag tycker det är fel att folk kallar oss terrorister därför att’ (I.U.2
s. 17).

Värt att lägga märke till är också hur Amira genom hela sekvensen använder
ordet åsikt/er. Det framställs som att hon och andra som representerar en
religiös tradition framför en rad åsikter. Att tala utifrån en religiös position är
således samma sak som att lyfta fram åsikter som andra kan granska, förhålla sig
till och bilda sig egna uppfattningar om. Här finns anledning att knyta an till de
resonemangen i del 1 kring fördelar och nackdelar med en icke-konfessionell
religionskunskapsundervisning. Dahlin (1989) uppmärksammar risken att en
neutral undervisning kan främja synen på religiös tro som en åsikt eller ett
försanthållande bland andra. Dahlin menar att religiös tro handlar om mer än
så. Den religiösa tron är snarare ett tolkningsmönster för tillvaron som helhet.
Rättvis fördelning av tid och uppmärksamhet för respektive tradition
När eleverna talar om rättvisa handlar det vanligtvis om en rättvis fördelning av
undervisningstid mellan olika religiösa traditioner. Eleverna kritiserar den
knappa tid som den egna religiösa traditionen får i undervisningen. Ofta ställer
eleverna den egna traditionen i kontrast till andra traditioner som de anser får
större utrymme. Det finns emellertid skillnader i utsagorna mellan de olika
grupperna av elever.
Kristendom får, enligt elever med kristen positionering, litet utrymme i
religionskunskapsundervisningen på såväl högstadiet som gymnasiet. Däremot
finns utsagor som berör undervisning i yngre år, där eleverna minns hur de
deltagit i julspel, hur läraren berättade om kristna traditioner och läste högt ur
Barnens bibel. I utdraget nedan resonerar Elin kring möjliga förklaringar till, det
hon och flera andra elever, beskriver som knapp tilldelningen av undervisningstid för den kristna traditionen.
Elin: Jag känner lite mer typ att man inte har gått in så himla djupt på
kristendomen utan det har varit lite mer att det är den religionen som vi har i
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Sverige och jag vet inte. Läraren, det känns nästan som läraren har antagit att
vi kan mycket om den religionen och så. Det känns som att vi fått lära oss mer
om andra religioner (K.G. 2 s. 5).

Kristendom framställs här som en svensk religion. Flera elever använder
uttrycket ”riksreligion”. Som framgår av Elins utsaga tar lärare för givet att
eleverna i den svenska skolan redan har kännedom och kunskap om kristendom
och kristet liv, vilket eleverna menar är en felaktig slutsats att dra.
Även i den judiska och muslimska gruppen finns elever som ser sin egen
tradition satt på undantag. Julia uttrycker både besvikelse och förvåning över
den knappa undervisningstid som har funnits till förfogande för judendom.
Julia: Jag har haft tre veckor då med judendom och innan dess så hade vi lite
om indianer, afrikander (sic!), också buddhism och hinduism och det sträckte
ju sig, dom här fyra sträckte sig över en termin och lite in på och jag känner att
det är speciellt hinduism och buddhism har vi läst så mycket mer än vad vi har
läst om judendom och jag är lite chockad (J.G s. 2).

Samtliga elever som har läst religionskunskap på gymnasiet talar om en
undervisning som ägnar merparten av tiden åt att behandla buddhism och
hinduism. Intressant i sammanhanget är att det inte verkar råda någon
motsättning mellan att vara kritisk till att den egna traditionen får lite utrymme
och samtidigt tycka att framförallt buddhism är en tradition de önskar lära mer
om och som därför gärna får ta undervisningstid i anspråk Det stora intresset
för buddhism förklaras av eleverna med att man ännu inte vet så mycket om
traditionen. I elevernas tal framställs också buddhism som annorlunda och
lockande. Eleverna lyfter exempelvis fram att den buddhistiska traditionen
skiljer sig från andra religiösa traditioner då den saknar en skapande och
dömande gud.
De elever som anser att den egna traditionen har fått ett rättvist, eller till och
med större utrymme än andra traditioner är också de buddhistiska eleverna.
Olivia: Jag vet inte riktigt men typ kristendom och judendom och islam har vi
bara haft små läxprov på men hinduism och buddhism ska vi ha nu stort prov
på så jag vet inte det känns som man lägger över mer på den (B.G. s. 2).

Den positiva inställning till den buddhistiska traditionen som eleverna ger
uttryck för ligger i linje med andra forskningsresultat (Thurfjell, 2013). Enligt en
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studie som SOM-institutet publicerade 2012 är buddhism den mest populära
religionen enligt svenskar i åldersgruppen 16-29 (Weibull, 2012, s. 551).56
När eleverna på olika sätt framför synpunkter eller ger förslag på hur
undervisningen skulle kunna förbättras talar de ofta om en mer rättvis struktur.
De visar också viss förståelse för att tiden är knapp och att mycket ska hinnas
med. Oskar har en pragmatisk lösning på problemet.
Oskar: Ja, alltså det är en femtiopoängskurs så det är ändå ett halvår, det är en
termin och då är det ju väldigt stressigt eller väldigt lite information. Så jag
skulle tänka, det är fem månader eller något så. Då kan man gå in på varje, en
månad kanske, en månad för varje religion (K.U.3 s. 18).

Diskursen ”den neutrala undervisningen” aktiveras även när elever talar om
studiebesök i den egna församlingen som en strategi för att överbrygga klyftan
mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv (se kapitel 6). Oskar betonar kraven
på rättvist bemötande och varnar för att lyfta fram en religiös tradition framför
andra.
Oskar: Men då får du ju också gå till en moské och du får också gå till kanske
ett buddhisttempel, eller vad dom nu har, jag vet inte om dom har något här.
Men alltså, då får man ju gå till dom olika ställena för annars kommer det bli
väldigt riktat, just att kristendomen, och då får man ju, det kommer det ju bli
väldigt mycket tjafs om att: ’ja men det är bara kristendomen vad det är det,
det är ingen som’. Och även fast vi kanske är mest ett kristet land så får man ju
ändå respektera alla, vad alla tror på. Då får man ju gå till en moské också
(K.U.3 s. 5).

Elevutsagorna ovan syftar på de mer övergripande förutsättningar som ges för
undervisningen. Den knappa tilldelningen av tid utgör enligt eleverna ett hinder
för att undervisningen ska kunna spegla deras tradition på ett, för dem, rättvist
och tillfredställande sätt. Undervisningen hinner inte, som framgick i
föregående kapitel, ”gå in på djupet”. Några få elever är som synes nöjda med
fördelningen medan de flesta uttrycker missnöje med att deras egen tradition
har fått för lite uppmärksamhet och tid till förfogande, särskilt i jämförelse med
andra traditioner. Men blicken är inte bara riktad mot den egna traditionen.
Talet om rättvisa förs även på en mer generell nivå. Det framställs som viktigt
att beakta allas rättighet att synas och höras inom ramen för skolans
undervisning.
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I åldersgruppen 16-29 är 37 % positiva till buddhism medan 34 % är positiva till kristendom som
kommer på andra plats. När man tittar på det sammanlagda resultatet är kristendom den mest
populära, följd av buddhism (Weibull, 2012, s. 551).
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Faktaförmedling som ett sätt att upprätthålla den neutrala undervisningen
Som visats i kapitel 6 är ett utmärkande drag i diskursen ”skolans religionskunskapsundervisning förfrämligar den egna traditionen” talet om en ytlig och
faktainriktad undervisning. Eleverna beskriver hur fokusering på fakta kan få ett
flertal negativa konsekvenser, däribland att undervisningen blir tråkig, ytlig och
skymmer förståelsen för flera viktiga dimensioner av religiöst liv. Men det finns
elever som ser fördelar med en undervisning om religiösa traditioner som
enbart är faktainriktad. Genom att hålla undervisningen på en neutral faktanivå
undviker man, enligt Oskar, flera problem och fallgropar. Risken att säga fel, att
behandla religioner orättvist och därmed trampa någon på tårna minimeras om
undervisningen hålls på en mer ytlig faktanivå.
Oskar: […] Så det är mycket fakta bara för, det gäller för alla religioner och det
kanske är bra, det kanske är dåligt i och med om det bara är fakta så, är det
bara fakta liksom då är det inge (.) om man väl går in på hur dom är och så där
så kanske det är någon som säger fel och så blir det mycket gap och skrik om
det.
Carina: Så det finns en risk med att man gör någonting annat också, det är inte
bara dåligt att det är fakta bara?
Oskar: Nej, men alltså är det bara fakta så får du ju faktan och sen så är det
inte mer än det så. Är det fakta så har du lite kunskap om det liksom
medans…
Carina: På ytan då?
Oskar: Om du ger, om du berättar hur det är lite djupare så kanske du berättar
mer om en religion, ja om kristendomen eller islam, eller mer om islam än
hinduismen och då blir det riktat åt ena hållet och så är det någon som
kommer att säga, ja men varför berättade du inte mer om det liksom
[…]
Oskar: Man får ha någon balans där så då kanske det är bättre med bara fakta
(K.U.3 s. 12-13).

Det förefaller som om den ståndpunkt som Oskar resonerar sig fram till ovan
går på tvärs mot flera av de resultat som har redovisades i kapitel 6. Oskar
varnar för, snarare än förespråkar, en undervisning som ”går på djupet”.
Riskerna med en sådan undervisning antas vara större än vinsterna. Det bästa är
om undervisningen, och då företrädelsevis lärare, lyckas hålla en neutral och
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balanserad linje. De regleringar som omgärdar en neutral undervisning fyller i
resonemanget en viktig funktion. Talet kan följaktligen betraktas som en del av
”diskursen om den neutrala undervisningen”.
Vägar att kringgå kraven på neutralitet
Hittills har jag visat hur eleverna resonerar kring fördelarna med en
objektiv/neutral religionskunskapsundervisning. I materialet finner jag också
exempel där elever, å ena sidan visar en medvetenhet om kraven på neutralitet
och allsidighet, å andra sidan försöker hitta vägar runt kraven. Att genomföra
studiebesök är ett sätt att komma förbi kraven på allsidighet och neutralitet som
eleverna uppfattar styr den icke-konfessionella undervisningen (se kapitel 6).
En trosrepresentant kan tala om sin egen tro, relationen mellan Gud och
människa på ett sätt som anses svårt, opassande eller till och med omöjligt för
en lärare att göra. Gränserna för vad läraren kan undervisa om synliggörs i Elins
utsaga.
Elin: Nej, alltså i skolan så får man ju inte tvinga på någon en religion liksom
och dom frågorna är jättekänsliga så lärare ska väl egentligen inte undervisa om
relation mellan mig och Gud (K.U.5 s. 12).

Ett annat exempel från intervjumaterialet där elever uppmärksammar gränserna
för vad som kan sägas i klassrummet samtidigt som de försöker hitta strategier
för att komma runt kraven återfinns i utdraget från intervjun med Ebba. Mot
bakgrund av att kristna ofta framställs som passiva troende i undervisningen (se
kapitel 6 s. 97) föreslår Ebba att hon själv tillsammans med en kompis skulle
kunna berätta för klassen hur de själva praktiserar bön. Men hon verkar hejda
sig själv mitt i meningen.
Ebba:[…] Som att jag och någon kompis hade så här lätt kunnat ställa upp och
typ bara förklarat hur det är att be för någon och varför vi gör det och liksom,
vad tycker vi att vi kan fråga Gud om, man får ju inte utsätta folk som inte vill
för något, men man hade kunnat gjort en liten typ pjäs eller vad som helst och
visa hur det går till […] (K.U.1 s. 31).

”Man får ju inte utsätta folk som inte vill för något”, säger Ebba, vilket kan
betraktas som uttryck för den medvetenhet som elever visar för de krav som
reglerar skolans icke-konfessionella undervisning. Att några elever berättar om
sin egen tro skulle kunna innebära att man bryter mot kraven på allsidighet och
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neutralitet. Istället föreslår Ebba att de kan spela upp det som en liten pjäs, för
att som jag tolkar det, distansera sig.
I Oskars utsaga nedan är det, liksom i Ebbas fall, eleverna som har möjlighet att
kringgå kraven på allsidighet och neutralitet. Om man delar in klassen i grupper
som själva får välja en religiös tradition som de fördjupar sig i och sedan
redovisar, öppnas andra möjligheter än de som står till buds för läraren: ”då kan
du ju gå in på hur dom lever utan att det blir riktat för då är det ju upp till den
gruppen som berättar”, säger Oskar. En elev med egen religiös positionering
kan som gruppmedlem välja att bidra med egna erfarenheter. Det blir sedan en
uppgift för läraren att se till att kursplanens centrala innehåll täcks in.
Oskar:[…] Om man hade gjort så att man hade delat upp klassen och så fick
dom var sin religion, och så tar dom reda på så mycket dom kan, så har dom
en redovisning om det. Då hade du fått, för dom i klassen ja, folk i klassen tar
oftast mycket mer, då kollar dom hur personer lever och så där då kan du ju gå
in på det. För om klassen delas upp och alla ska prata om en religion då kan du
ju gå in på hur, hur dom lever utan att det blir riktat. För då är det ju upp till
den gruppen som berättar. Och då kanske du kan dela upp det så att då kan
man ju fråga i fall det är någon som vill ha en speciell religion och är det då
någon som är kristen så kanske dom vill ta den kristna då, för att kunna
förklara bättre eller så (K.U.3 s. 18-19).

Det förefaller som om Oskar menar att själva upplägget och arbetssättet öppnar
möjligheter att förmedla ett annat perspektiv än det som läraren och läroböcker
har möjlighet att ge. Eleverna i grupperna kan uppmanas att ta med egna
erfarenheter och åsikter i sina redovisningar, men samtidigt säger Oskar att
detta bör ske på ett respektfullt och balanserat sätt, vilket kan tolkas som att
Oskar aktualiserar de villkor som styr undervisningen. Att gå alltför långt
utanför ramarna är varken möjligt eller önskvärt.
Genom exemplen ovan synliggörs flera situationer då elever uppmärksammar
undervisningens villkor och ramar. Under nästa rubrik kommer elevernas tal
om den övergripande struktur som styr upplägget för svensk
religionskunskapsundervisning att behandlas.

181

181	
  

Fördelar med den svenska modellen för religionskunskapsundervisning
I samtliga intervjuer efterfrågar jag elevernas syn på den svenska skolans modell
för religionskunskapsundervisning.57 Resultatet visar att samtliga elever i studien
uttrycker en positiv inställning till modellens grundprinciper. Motiven handlar
företrädelsevis om att en icke-konfessionell och obligatorisk undervisning
främjar respekt och förståelse för religiösa traditioner inklusive ”den egna”.
Undervisningen anses även värna individens frihet från påverkan och stärka
rätten att fatta egna beslut.
Först vill jag dock diskutera en metodfråga. När jag ställer frågor om den
svenska modellen för religionskunskapsundervisning är det inte alltid som
eleverna direkt förstår vad jag syftar på. De ställer sig ibland undrande och ber
om förklaringar eller förtydliganden som i utsagan nedan.
Carina: För ni tycker ändå att, för det är en av frågorna sen också att den här
modellen för religionsundervisning som vi har i Sverige den är inte särskilt
vanlig i andra länder. Om ni har rest och sett i andra länder så har man inte så
ofta en sådan religionsundervisning som vi har, den är ju icke-konfessionell.
Nasim: Vad betyder det?

Mitt sätt att förklara och ge exempel skiljer sig något åt från intervju till intervju
även om mönstret i stort följer det i utdraget nedan. I det här återgivna
intervjuutdraget valde jag att ge ett utförligt svar där jag jämför vår struktur med
strukturer i andra länder. Eleverna i den här gruppen visar sig också ha egna
erfarenheter av hur undervisningen kan organiseras i andra länder.
Carina: Alltså den ska vara neutral, den ska inte favorisera någon religion.
Nasim: Det är jättebra.
Carina: Eller diskriminera någon och att man ska kunna få lära sig om alla
religionerna och sen så att den är obligatorisk att alla ska läsa religion i
grundskolan och alla ska läsa en kurs på gymnasiet. Den modellen, den
svenska modellen den finns i Norge men den har inte funnits, det var 97 eller
98 så fick dom den i Norge. I England har dom haft den ungefär lika länge
som hos oss och i Danmark har dom nästan… I USA har man ingen
religionsundervisning om man inte går på en religiös skola, där tycker man
inte, och i Frankrike har man inte heller religionsundervisning i skolan för där
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I intervjuguiden, bilaga 1, återfinns frågorna: Ser du några fördelar med den svenska modellen för
religionskunskapsundervisning, d.v.s. en icke-konfessionell och obligatorisk undervisning? Förstår du
föräldrar som önskar att deras barn ska slippa undervisningen? Guiden fungerar, som jag har
redovisat i kapitel 5, som just en guide. Frågorna har under intervjuernas lopp ibland omformuleras,
ställts i olika sammanhang och vid flera tillfällen.
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tycker man inte att staten ska lägga sig i det här med religion, religion är privat
men i dom allra flesta länder så har man ju religionsundervisning i skolan men
då är det ju den dominerande religionen i landet // som i Tyskland eller så…
Nasim: Det vet jag// ju själv för jag
Carina: Eller Italien
Nasim: Jag har ju bott själv utomlands.
Carina: Du vet ju hur det är.
Nasim: Och då hade jag lite religionsundervisning och då var det ju mest alltså
det var mycket islam den här religionen och det är den rätta och alla andra är
dåliga och (I.G. s. 23-24)

Frågan är således hur mina förklaringar och förtydliganden påverkar elevernas
svar. Att ställa frågor om områden/fenomen som är okända för
intervjupersonerna kan vara problematiskt. I det här fallet skulle man kunna
argumentera för att området/fenomenet inte är okänt i den meningen att
eleverna under relativt många år har undervisats i en icke-konfessionell och
obligatorisk religionskunskapsundervisning. Trots det kan de regleringar som
styr eller de syften och mål som ligger till grund för undervisningen vara
okända. Frågan kan därför inte, som den inledningsvis ställdes, besvaras på ett
enkelt sätt. Ett sätt att hantera frågan på är dock att aktualisera studiens
teoretiska utgångspunkter. I den här studien ses intervjun som ett samtal där
kunskap produceras och därmed avvisas också föreställningen om att jag som
intervjuare, utifrån en neutral position, kan nå kunskap som ligger dold i
intervjupersonens inre. I det här perspektivet behöver inte ledande frågor eller
förtydliganden försämra validiteten. Det som är viktigt är att processen blir så
transparant som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 189).
Hur svarade då Nasim, Salma och Amira på frågan efter min utläggning? De
lyfter som utdraget visar fram flera olika fördelar med den svenska formen av
religionskunskapsundervisning.
Carina: Men om vi tänker på den här svenska modellen tycker ni att den är
bra?
Nasim: Ja, den är bra för man får lära sig om andra.
Salma: Jag tycker den är bra för hade det varit så att läraren själv hade
favoriserat, hade haft en liksom religion eller, då hade det varit bara dåligt för
alltså då fick man inte veta lika mycket om dom andra.
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Carina: Vad tycker du Amira?
Amira: Jag tror ändå jag tycker också så därför att om det hade varit så att en
lärare hade varit kristen och älskat kristendomen och varit så där jätte och velat
att alla skulle konvertera till kristendomen och man själv sitter där som
muslim, då tror jag att vårat samhälle hade varit ännu mer förtryckt och det
hade varit ännu mer så. För att vi lever i ett kristet samhälle och majoriteten är
ändå kristna och Sverige är ett kristet land, men jag tror ändå att det hade varit
det, hade liksom, det hade varit svårare att kunna utöva sin religion i Sverige,
tror jag då ifall det hade varit, om man kunde ha valt vilken religion man skulle
undervisa om (I.G. s. 24).

”Man får lära sig om andra”, säger en av eleverna i utdraget ovan. En annan
fördel som synliggörs är att läraren inte tillåts att favorisera någon religion
framför andra, vilken skulle kunna få allvarliga konsekvenser. De regler som
styr undervisningen blir i elevernas tal en garant för att det inte ska ske någon
otillbörlig påverkan. Att leva som muslimsk minoritet i ett kristet land beskrivs
som svårt och det skulle kunna vara ännu värre om det inte fanns regleringar
som värnade en allsidighet och en neutral undervisning. Eleverna från muslimsk
tradition framhåller således fördelarna med en icke-konfessionell undervisning
genom att koppla dessa till den egna minoritetspositionen i det svenska
samhället. I andra intervjuer är inte kopplingen till den egna religiösa
positioneringen lika explicit. Elever uttrycker sig i mer generella termer. När jag
frågar Oskar varför han är positivt inställd till den svenska modellen för
religionskunskapsundervisningen säger han att den inte ska ”vara riktad åt något
håll”. Han utvidgar sedan resonemanget till att omfatta utbildning mer generellt.
Det ses som önskvärt att hålla en neutral linje och prata lika mycket om allting.
Oskar: Det inte ska vara riktat åt något håll. Det är inte så bra och rikta det åt
något håll. Det spelar inte roll vad du pratar om, pratar du om mat så ska du
kanske inte rikta det åt att det är jättebra att äta kött och det är dåligt att vara
vegetarian. Alltså, det är ju samma sak inom alla grejor att du ska inte rikta dig.
Det är bättre att inte rikta åt något håll utan bara prata lika mycket om allting
[…] (K.U.3 s. 14-15)

I andra intervjuer talar elever om att förståelse och kunskap om religioner är
nödvändiga med hänvisning till att vi lever i ett samhälle där religion spelar en
alltmer framträdande roll. Ebba hänvisar till den religiösa mångfald som finns i
hennes egen klass.
Ebba: Som bara i våran klass till exempel där det fanns säkert ett flertal
muslimer, tre buddhister en hindu, fem-sex kristna och ett gäng tvivlare och en
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ateist i alla fall, bara på trettio pers liksom. Då behövs det ju. För man känner
nog typ en från lite alla möjliga religioner egentligen, bara man kanske inte har
frågat liksom (K.U.1 s. 32).

Julia, liksom många andra elever i studien talar om vikten av kunskap för att
motverka rädsla för det okända, en rädsla som i sin tur kan föda fördomar och
fientlighet. Flera elever talar om respekt och tolerans i generella termer medan
Julia mer direkt kopplar resonemanget till sin egen tradition.
Carina: Du är för den modellen?
Julia: Ja, jag vet inte vad det skulle vara för fel att, alltså vad det skulle, på vilket
sätt det skulle vara negativt att kunna mer om något, alltså (suck). Nej, jag
förstår inte liksom. För det är det, om man inte, om man inte skulle kunna
någonting om judendomen och då skulle man inte ha någon förståelse för
dom som är judar och liksom man skulle var rädd, eftersom man skulle vara
fientlig liksom mot. Man är ju det mot någonting man inte känner till (J.U.1 s.
23)

En plural och neutral religionskunskapsundervisning framställs även värna
elevernas rätt till egen åsiktsfrihet.
Carina: Du är positiv till den, varför är det bra?
Jonathan: Så att alla får en egen uppfattning.
Carina: Ja?
Jonathan: Det tycker jag är väldigt viktigt så att man inte ska, eller det är med
all undervisning, så att alla ska få tycka vad dom vill liksom, så att man inte
ska… Läraren ska inte bestämma vad eleverna ska tycka (J.U.3 s. 15).

Det finns också elever som lyfter fram mer praktiska fördelar med att få en
grundläggande kunskap om olika religioner. Det framställs som bra att känna
till lokala traditioner och religioner när du reser, samt att ha kunskap om
framtida arbetskamraters religiösa praktik för att undvika konflikter och
missförstånd. Ingen av de intervjuade eleverna uttrycker förståelse för föräldrar
som önskar befrielse för sina barn från religionskunskapsundervisningen.
Som jag visat i det här och i de föregående kapitlen uttrycker elever kritik mot
den religionskunskapsundervisningen de själva tagit del av. Religiösa traditioner
framställs på ett sätt som de inte själva känner igen och de befarar att
undervisningen kan vara kontraproduktiv. Flertalet elever säger vidare att de
inte lärt sig något nytt om den egna traditionen. När samtalen handlar om
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religionskunskapsämnets mål och riktlinjer blir samtalen av en annan karaktär.
Trots att eleverna ser brister i den faktiska undervisningen finns inga utsagor
som pekar på att styrdokumentens formuleringar behöver förändras. Som en
elev uttrycker det efter att ha diskuterat problemen med ytliga beskrivningar av
religiösa traditioner i undervisningen:
Jonathan: Men det är alltså, jag tycker fortfarande det är bättre med en sne bild
än ingen bild alls liksom.
Carina: Det tycker du, ja?
Jonathan: För då blir det verkligen främlingsfientlighet på en hög nivå (J.U.3 s.
16).

Det gemensamma mönstret är snarare att eleverna värnar om och står upp för
de principer, syften och mål som styr undervisningen, vilket synliggörs när
direkta frågor om den svenska modellen för undervisning ställs, men också i
andra sammanhang i intervjuerna. Att elever med religiös positionering är mer
positivt inställda till ämnet än elever som inte positionerar sig religiöst visas i
flera studier och utvärderingar (Sjöborg, 2013; Thanissaro, 2012; von
Brömssen, 2003). Elever visar också tydliga preferenser för den modell för
religionsundervisning som de har egen erfarenhet av (Knauth & Körs, 2011).
Möten med en sekulär diskurs
De frågor jag ställer under intervjuerna är inriktade på elevernas erfarenheter av
skolans religionskunskapsundervisning. I olika sammanhang kommer samtalet
ändå att röra sig kring annan undervisning och andra skolämnen. Det är
framförallt undervisning i de naturorienterande ämnena58 men även i filosofi,
som på olika sätt tas upp och diskuteras i intervjuerna.
NO-undervisningens utmaningar
De naturorienterande ämnena framställs som de skolämnen som väcker mest
frågor kring religion och tro och inte, som man kanske skulle kunna anta,
religionskunskapsämnet. Elever nämner specifikt evolutionsteorin, abort,
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  När eleverna talar om de ämnen som tillhör gruppen naturorienterade ämnen använder de oftast
begreppet NO, vilket jag också har valt att göra. Det är en vanlig benämning på grundskolan men
används inte i gymnasieskolan. När eleverna talar om något av de naturorienterande ämnen de haft
på gymnasiet refererar de till enskilda ämnen, exempelvis biologi och fysik, vilket jag följer i min text.	
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homosexualitet, aktiv dödshjälp, genteknik och djurförsök som exempel på
teman i NO-undervisningen som engagerar och som leder till reflektion kring
den egna tron. Agnes talar i utdraget nedan om NO-undervisningens påverkan.
Hon ställer denna i kontrast till religionskunskapsundervisningen som hon
menar är faktaorienterad.
Carina: […] Är det någonting i undervisningen som har påverkat ditt sätt att
förhålla dig till din egen religion? Alltså till kristendomen. Är det någonting där
som har gjort att du ser annorlunda på kristendomen?
Agnes: Det tycker jag är naturkunskap?
Carina: Okey?
Agnes: I sådant fall. När det är så här evolution, hur allting utvecklas då börjar
jag fundera på hur det kan…
Carina: Ja, ja?
Agnes: Liksom…
Carina: Men inte i religionsämnet?
Agnes: Nej, det tycker jag inte för att alltså just om kristendomen den
informationen som vi har fått tycker jag mera har varit så här historisk fakta.
(K.G.1 s. 17)

Det är företrädelsevis de elever som positionerar sig inom kristen och muslimsk
tradition som diskuterar, problematiserar och även kritiserar undervisningen i
de naturorienterande ämnena. Elever som positionerar sig inom judisk tradition
talar i liten utsträckning om dessa ämnen och när de diskuterar de
naturorienterande ämnena är det utifrån andra perspektiv. De elever som
positionerar sig inom buddhistisk tradition nämner överhuvudtaget inte dessa
ämnen.
Som jag inledningsvis lyfte väcker NO-undervisningen frågor och funderingar,
men den beskrivs också som utmanande och ibland besvärlig. Det är
framförallt NO-lärares attityder som eleverna finner problematiska. I materialet
finns elever som beskriver hur de mött NO-lärare som har kategoriserat och
öppet kommenterat eleverna i klassrummet utifrån deras religiösa positionering
på ett sätt som eleverna inte har uppskattat. En elev talar om ett grupparbete
där läraren på ett lite skämtsamt sätt antydde att gruppen säkert skulle få till
stånd en het och spännande diskussion kring ärftlighet och evolution eftersom
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deltagarna bestod av både troende och ateister. Andra utsagor vittnar om en
mer allmänt nedlåtande attityd:
Det var väl lite mer det här fördomar alltså, dumma kommentarer som läraren
kunde kläcka ur sig: ’ja men ni kristna’, lite så, som inte, det lät ju inte direkt
positivt när hon sa det (K.U.7 s. 11).

I utsagan nedan beskriver en elev hur han upplevde att NO-läraren ändrade
attityd till honom när han fick reda på att han har en kristen positionering.
Han var väldigt snäll där mot mig sen fick han reda på att jag var kristen och
efter det var han, eh han var inte glad på mig efter det (K.G.1 s. 11).

NO-lärare har också, enligt eleverna, genom sin undervisning klart tagit avstånd
eller raljerat över religion och religiösa förklaringsmodeller. Redan i gruppintervjun med elever från kristen tradition diskuterades NO-lärares sätt att tala
om och förhålla sig till religion. Theo fortsätter att utveckla sina tankar kring
NO-lärares syn på förhållandet mellan vetenskap och tro under den
uppföljande intervjun.
Theo: Jo, men jag tänker så här att NO-lärare och naturvetenskapslärare dom
är ju ofta, jag kan ju inte säga att alla är det men jag tror att dom flesta är
ateister. Då dom, dom är ju väldigt, väldigt inriktade, dom kan ju sina grejor.
Och då har väl dom fått en inblick att Big bang, så här skapades jorden, dom
har ju mer fakta, dom tror ju på mer fakta, dom tror ju på det dom säger. Dom
går ju inte upp framför klassen och säger att en atom kan klyvas om dom inte
tror på det själva. Utan dom vet ju sina grejor och då tror jag att dom ser att,
’nej men vi, jag ser inte att Gud skapar jorden’ och sådana här grejor utan dom
tror ju på sin fakta. Så jag tror dom tycker: ’nej men det är tramsigt, du har ju
faktan här, hur kan du tro något annat?’
Carina: Hur, hur påverkar det dig?
Theo: Ehh jag tror inte det påverkar mig så mycket för jag håller ju kvar vid
det jag tror sen kanske det är svårare för folk som har svårt att tro att: ’ja men
det låter ju ganska smart’ eller så här men jag, jag tror på Gud och jag håller
fast vad jag tror.
Carina: Krockar det för dig då, eller?
Theo: Nej jag tycker inte det krockar för mig, men sen kan det ju va för andra
som inte har så stark tro (K.U.2 s. 11).
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NO-lärare beskrivs i utsagan som ateister, specialiserade, kan och vet sina grejor
och ”har mer fakta”. De NO-lärare som Theo mött skulle, enligt beskrivningen
ovan, kunna placeras inom en naturvetenskaplig diskurs. Men samtidigt visar
Theo i utdraget att NO-lärare inte bara vet, de tror också. Begreppet tro fylls
med flera olika innehåll. NO-lärare tror på fakta, vilket skulle kunna tolkas som
att de är övertygade om det de undervisar om. En annan tolkning är att Theo ser
deras övertygelse i termer av en tro liknande den religiösa. Här syns också hur
Theo föreställer sig att NO-lärare/n tänker om de elever som har en tro. Deras
sätt att tro och tänka är tramsigt och irrationellt då man inte tar fasta på
”faktan”. Fakta och tro ställs på detta sätt mot varandra. Theo säger att detta
inte påverkar honom, han håller kvar sin tro men de som inte har en lika stark
tro kan rubbas.
Andra elevutsagor ger ytterligare exempel på elevers negativa erfarenheter av
NO-lärares sätt att behandla religion och tro i undervisningen. Oskar säger att
NO-lärare är ointresserade av religion och i utdraget nedan beskrivs de också
som oseriösa, när de talar om religion.
Oskar: Det är ju liksom alltså det är ju om många lärare är det, jag vet inte hur
det är, så kanske inte alla lärare är, men jag vet att det finns vissa lärare som är
sådana att när dom pratar om religion så är dom väldigt alltså dom, dom är
väldigt oseriösa eller vad man ska säga för att dom inte själva tror på det så blir
det ju väldigt alltså det blir inte så seriöst (K.G.2 s. 20).

Att just NO-lärare har en negativ attityd till religion verkar Oskar tycka är
självklart. NO-lärare accepterar endast naturvetenskapliga metoder och
förklaringsmodeller och bibelns skapelseberättelse kan inte bevisas utifrån dessa
kriterier. Det blir därför omöjligt att tro och religion och religiösa tolkningar
förkastas följaktligen.
Oskar: Dom tänker väl att det är skitsnack alltihop i och med att dom, dom är
ju NO-lärare då vill man ju ha bevis på grejor, du vill ju ha bevis på, dom har
ju bevis på allting, som dom forskar om hit och dit för att dom ska ha bevis på
allting. (K.U.3 s. 9)

Genom elevernas tal synliggörs en rationell naturvetenskaplig diskurs där
religion och religiösa föreställningar inte anses ha legitimitet. De bygger inte på
fakta och kan inte bevisas och kan därför avfärdas. Eleverna positionerar sig på
olika sätt i relation till en rationell naturvetenskaplig diskurs, vilket granskas
närmare under nästa rubrik.
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Elevers positioneringar i relation till NO-undervisningens utmaningar
Analysen visar att eleverna förhåller sig på mycket olika sätt till de utmaningar
de säger sig möta i NO-undervisningen. Några elever beskriver hur de öppet
har opponerat sig mot lärarnas strikta naturvetenskapliga förklaringsmodeller
och istället har försökt att argumentera, mer eller mindre framgångsrikt, för
alternativa religiösa synsätt och tolkningar. Andra elever beskriver hur de har
valt att helt lämna den egna religiösa tron utanför klassrummet, ibland som ett
sätt att hantera ett inre dilemma och i andra fall som en rationell anpassning
efter skolnormen, och då specifikt som en strategi för att få ett bra betyg.
Det finns även elever som beskriver hur de ser NO-undervisningen som
oproblematisk i förhållande till den egna religiösa positioneringen. Genom att
betrakta vetenskap och religion som två alternativa och icke-uteslutande
förklaringsmodeller uppstår för dem ingen spänning eller konflikt. Jag finner
också exempel på hur eleverna anpassar sig till en rationell naturvetenskaplig
diskurs. Som ett gemensamt drag i många, men inte alla, utsagor synliggörs hur
NO-undervisningen väcker funderingar och hur mina frågor också ger upphov
till ett behov att förklara och förankra de egna ställningstagandena, ibland i
auktoriteter utanför sig själv. I texten som följer exemplifieras de olika
positionerna.
De elever som positionerar sig inom muslimsk tradition talar om de
naturorienterande ämnenas innehåll som utmanande. Det de förväntas lära sig
strider många gånger, som de uppfattar det, mot grunden i den egna religiösa
övertygelsen. Nasim önskar därför att skolböckerna kunde inkludera även
alternativa teorier kring skapelse och evolutionsprocesser. Hon ifrågasätter
inledningsvis den naturvetenskapliga diskursen. Följer man hennes tal till slutet
försvagas emellertid kraften i argumentationen då hon beskriver religiösa, och
då specifikt islams förklaringsmodeller som vaga och ologiska.
Nasim: Alltså skolböckerna liksom, det här är den teorin, det är en teori men
det är bara den vi tar upp och jag menar, jag säger inte att dom behöver
förklara varenda teori som hela som varenda religion har men man kan ändå ta
med det. Det här är en teori, forskare har kommit fram till detta men det är
fortfarande inte hundra procent säkert för det finns andra teorier om hur det
har kunnat gått till som kanske är lite mer vaga, alltså jag menar typ islams
teori är ju rätt så vag. Alltså typ Adam och Eva, man får ju själv liksom, hur
kunde dom komma ner på jorden plötsligt? Man får ju själv liksom… det låter
lite ologiskt. Men i alla fall säga att det finns (I.U.1 s. 19-20).
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Den rationella naturvetenskapliga diskursen fungerar reglerande och Nasims tal
kan betraktas som ett exempel på hur elever anpassar sig.
	
  

William får illustrera ett förhållningssätt till NO-undervisningens innehåll som
flera elever som positionerar sig inom kristen tradition ger uttryck för. För
honom förefaller ingen konflikt finnas mellan det naturvetenskapliga synsättet
och det religiösa. Han tar avstånd från berättelsen om Adam och Eva i Bibeln
och förklarar att evolutionsteorin framstår som mer logisk och passar honom
bättre, samtidigt som han förtydligar att: ”Jag tror faktiskt på evolutionen men
även på Gud också”. NO-undervisningens innehåll och den religiösa tron
existerar parallellt och resulterar inte i någon motsättning, kanske på grund av
att William också väljer att se skolans arbete som något som helt enkelt behöver
utföras för att i framtiden få ett bra jobb. En alternativ förståelse av Williams
strategi skulle kunna vara att den vetenskapliga rationella diskursen är så
dominerande att funderingar kring religion och tro helt enkelt inte ryms eller
utestängs.
William: Nej, jag tänker inte, jag lägger inte så mycket vikt på det. Det är mest,
jag känner skolarbete är skolarbete. Det behövs göras för att få en utbildning.
Det är liksom inget jag går och grubblar över liksom, utan det här är en
utbildning jag har valt liksom (K.U.4 s. 7).

I en av gruppintervjuerna med elever som positionerar sig inom kristen
tradition frågar jag om NO-undervisningen har påverkat deras tro på något sätt.
Samtliga svarar snabbt nej, men när jag ställer en följdfråga; om de blivit mer
kritiska eller mer förstående för kristendom, så ger Oskar ett svar som snarare
visar hur innehållet i biologiämnet ger upphov till ett förhandlingsarbete där
Oskar behöver tydliggöra sin egen positionering.
Carina: Ni har inte blivit mer kritiska till kristendomen eller mer förstående för
kristendomen, eller det har inte påverkat er tro på?
Oskar: Du får ju automatiskt, alltså, du blir automatiskt att du tänker på vissa
speciella grejor, alltså speciellt om du har NO alltså att, det finns ju vissa grejor
som även dom som är här (syftar på den egna församlingen och personer han möter där,
min anm.) säger är omoderna i Bibeln alltså. Du kan ju säga att alla, det står ju i
Bibeln att alla är skapade från Adam, eller att Adam och Eva var de första
människorna, men samtidigt så har NO´n bevisat att människan kommer från
alltså evolutionen då liksom. Den är ju i princip bevisad så det finns ju vissa
grejor som får dig att tro på. Alltså jag tror på båda, vissa delar inom
kristendomen och vissa delar inom vetenskapen, för vissa grejor som är
bevisat. För alltså det är svårt att motbevisa evolutionen liksom alltså det är ju,
det säger även dom som är här att det är en ganska omodern version av att
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allting är skapat från två personer liksom, så du får ju andra syner på det. Sen
kan du ju fortfarande hålla fast vid vissa grejer medan du tror på andra, så du
kan ju tro på både ock. Vissa tror, vissa tror att antingen tror du på vetenskap
eller så tror du på kristendom. Men du kan ju fortfarande blanda ihop båda
två, det finns många forskare som är det också liksom som tror både och
(K.G.2 s. 22).

De naturvetenskapliga bevisen som presenteras i NO-undervisningen är svåra
att bortse ifrån eller att motbevisa, enligt Oskar. I förhållande till de
naturvetenskapliga förklaringsmodellerna är bibelns skapelseberättelse ”en
ganska omodern version”, som Oskar formulerar det. För att skapa trovärdighet i sitt resonemang hänvisar Oskar till den egna församlingen och till
personer där som bekräftar hans egen ståndpunkt.
Uttalandet ”vissa tror att antingen tror du på vetenskap eller så tror du på
kristendom” synliggör två förhållandevis låsta positioner som Oskar försöker
överbrygga genom att positionera sig på ett tredje sätt. Det är möjligt att blanda
ihop utan att förneka det ena eller andra, menar han, vilket kan jämföras med
hur elever i Carlssons studie resonerar (2015, s. 63). I det här sammanhanget
refererar Oskar till forskare som intar en liknande position som han själv. Han
finner det svårt att motbevisa evolutionen, vilket skulle kunna tolkas som ett
uttryck för att den naturvetenskapliga rationella diskursen ändå är överordnad.
Du påminns alltid om det vetenskapliga synsättet, menar Oskar vidare, genom
tidningar och TV-program. Den naturvetenskapliga diskursen genomsyrar,
enligt Oskar hela tillvaron.
Som kommenterades ovan använder Oskar orden bevis och motbevis i sina
resonemang, vilket förekommer i flera intervjuer. Ett exempel är hämtat från
intervjun med Amira som beskriver hur mötet med NO-ämnenas innehåll
inledningsvis innebar ett ifrågasättande av den egna tron. Läraren och läroböckerna presenterade en rad vetenskapliga bevis för evolutionsteorin som hon
först tyckte lät självklara.
Amira: […] Så därför tyckte jag nog att, dom här bevisen är mycket självklarare
än dom jag fick av islam, det var nog därför jag valde att tro på det då liksom,
att det kändes mer rätt och tro på det som stod i läroböckerna än vad islam sa
(I.U.2 s. 28).

Efter att ha läst Koranens texter och tagit del av imamers föreläsningar har
Amira ändrat inställning. Hon har, som hon uttrycker det, fått de bevis hon
behöver för att tro på Gud.
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Amira: Nej, för annars tror jag att jag har blivit säkrare i mig själv om islam
och så, jag tror att det, det har nog blivit att jag, jag tvivlar inte lika mycket på
vad islam tycker längre utan det är mer att jag har ändå fått dom bevisen jag
behöver för att tro på islam och tro på Gud och så (I.U.2 s. 29).

Den religiösa förklaringsmodellen konkurrerar således med den
naturvetenskapliga, vilket synliggörs genom att samma begrepp används i båda
diskurserna. I Amiras tal blir det särskilt tydligt. I hennes fall är det inte fråga
om att få ihop, blanda eller låta två modeller existera parallellt som i flera av de
andra elevutsagorna. Här handlar det snarare om att den religiösa
förklaringsmodellen framstår som den mest logiska och rationella, bedömd
utifrån samma kriterier. Koranen tycker hon innehåller bevis som kan användas
för att övertyga klasskamrater i debatter. Att bara hänvisa till sin egen tro är inte
ett tillräckligt starkt argument i en debatt som präglas av rationella argument
(G.I. s. 4).
Eleverna i den judiska gruppen talar inte spontant om NO-ämnena. Ämnet
kommer inte upp under gruppintervjun och när jag ställer frågor kring hur
andra ämnen i skolan relaterar till religion och hur de eventuellt påverkar, blir
svaren hos två elever nekande. De ser ingen direkt koppling. En elev från den
judiska gruppen talar dock om NO-ämnenas indirekta påverkan på sitt
tänkande. Julia beskriver sig själv som ateist och sekulär judinna. Hon säger att
det är ifrån NO-ämnet som hon fått ”sin vetenskap”, det hon säger sig tro på.
Julia: Nej, alltså jo det är klart att det är därifrån [syftar på NO-ämnena] har jag
fått min vetenskap liksom. Det är ju det jag tror på för det, jag ser liksom
precis allt som händer och jag förstår det och det verkar logiskt för mig mer än
liksom historier som kommer från en bok som gubbar har skrivit för hur länge
sen som helst som jag inte har någon, ja man vet inte riktigt var den kommer
ifrån, det finns inget bevis och det…
Carina: Så dom två har svårt att samsas, dom två världarna?
Julia: Ja, det är så (J.U.1 s. 26).
	
  

Julia beskriver hur hon på senare år har dragit sig undan religionen och börjat
ifrågasätta det som står i de heliga texterna. Hon berättar om diskussioner med
kompisar, av vilka merparten är ateister, om den 40-åriga ökenvandringen, om
hur ologisk den förefaller utifrån naturvetenskapliga kriterier.
Julia: […] Det är som man letar efter en källa till ett arbete, jag skulle inte ta
Bibeln liksom som en sannolik källa för det är, ja det är så mycket som, det går
liksom inte ihop på något sätt (J.U.1 s. 25).
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Inom ramen för en naturvetenskaplig diskurs framstår inte bibelns berättelser
som trovärdiga. För Julia förefaller det omöjligt att kombinera en religiös
livssyn med en naturvetenskaplig.
Filosofiundervisningens utmaningar
Två elever har läst filosofi på gymnasiet och båda talar om hur filosofiämnet har
fått dem att fundera och ifrågasätta aspekter av den egna tron och traditionen.
Filosofiämnet går enligt Nasim ut på att ställa frågor. Frågorna upplevdes som
utmanade och Nasim säger att hon inledningsvis blev väldigt kritisk till sin egen
religiösa tro. Undervisningen bidrog till att hon ifrågasatte Guds existens. Men
hennes inställning förändrades en tid in i kursen. Hon kom fram till att ett
kännetecken för ämnet filosofi är att det inte går att nå ett slutgiltigt svar. Det är
själva frågorna som är i centrum och den egna tolkningen.
Nasim: Alltså filosofi, hela ämnet går ju ut på att man frågar, frågar, frågar…
kommer inte fram till något riktigt. Man bara frågar på och många frågor man
fick. Man börjar ju tänka. Jag blev väldigt kritisk själv till typ, finns ens en Gud
och sådana saker. Men eftersom ja som jag sa, det finns inte riktigt något svar
på ens ämnet, så då får man ju ge sin egen tolkning ( I.U.1 s. 4).

För Agnes som positionerar sig inom kristen tradition blev mötet med
filosofiämnet utmanande. Existentiella frågor som hon tidigare inte har
funderat så mycket över eller som hon förut hade funnit svar på i den kristna
tron väcks och utmanas genom filosofiundervisningen. Hon berättar hur hon
har känt sig både förvirrad och frustrerad. Särskilt problematiskt beskrivs mötet
med filosofiläraren. Läraren ställde en rad frågor kring en inlämningsuppgift där
Agnes hade valt att inkludera den egna tron. Hon talar om frågorna som
närgångna, kritiskt formulerade och besvärliga att hantera. Agnes beskriver hur
hon vänt sig till församlingens ungdomspastor för att bearbeta funderingar som
hon brottas med.
Carina: Har du diskuterat detta med någon annan utanför klassrummet?
Agnes: Ja, det har jag, med våran ungdomspastor.
Carina: Mm
Agnes: Så det är väldigt skönt och få prata med henne också som man tänker,
det är klart hon har inte svar på allt heller.
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Carina: Nej
Agnes: Men hon kan hjälpa till att styra upp tankarna lite (litet skratt). Så det
har varit, det har varit hjälpsamt (K.U.7 s. 14).

Moulin visar hur elever med religiös positionering förhåller sig på olika sätt till
de utmaningar de möter i skolan. När elever liksom Agnes använder resurser
inom den egna församlingen för att söka stöd eller uppmuntran i besvärliga
situationer är det ett exempel på en strategi som Moulin benämner som internal
seeking.

Summering
Religionskunskapsundervisningen pågår inom skolans institutionella ram, som
regleras genom skrivningar i skollag, läroplaner och kursplaner. Den
institutionella inramningen anses, i ett diskursanalytiskt perspektiv, ha betydelse
för vilken kunskap som konstrueras och vilka subjektspositioner som blir
möjliga. Inom diskursen ”den neutrala religionskunskapsundervisningen”,
framställs undervisningen som starkt reglerad av kraven på rättvisa, objektivitet
och neutralitet. Styrdokumentens formuleringar kring en icke-konfessionell och
allsidig undervisning blir därmed synliga i elevernas tal. Analysen visar också att
elevernas sätt att tala om undervisningen och sina egna möjligheter att välja
position villkoras av kraven på en neutral undervisning.
Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna genom sitt tal synliggör gränser för
vad de anser hör hemma inom religionskunskapsundervisningens ram. De
lyfter fram det som de uppfattar som problematiskt, sådant som utmanar eller
går utanför ramarna. Religionskunskapsämnet förefaller vara ett ämne som är
särskilt känsligt för de krav som finns på en neutral och icke-konfessionell
undervisning. Diskursen “den neutrala religionskunskapsundervisningen”
konstitueras följaktligen genom artikulationer som betonar vikten av att
undervisningen är objektiv, neutral och rättvis. Kontexten, liksom aktören får
här särskild betydelse. När undervisningen sker i ordinarie klassrumsmiljö
förefaller reglerna för den objektiva/neutrala och rättvisa undervisningen vara
särskilt viktiga att upprätthålla. När undervisningen är förlagd utanför skolan i
form av studiebesök eller fältstudier (se kap 6), verkar eleverna däremot
uppfatta ramarna som mindre rigida. Då läraren är huvudaktör är det hen som
utan tvekan bär ansvaret för att upprätta en objektiv/neutral och rättvis
undervisning. Går läraren utöver det som eleverna uppfattar som gällande
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regelverk möts det av olika former av ogillande, vilket inte är fallet när eleverna
möter trosrepresentanter, oavsett om det sker i klassrummet eller utanför. Ett
specialfall verkar uppstå när elever från klassen får fungera som representant
för sin egen tradition. Som tagits upp i kapitel 6 uttrycker sig elever mycket
positivt kring att klasskompisar får möjlighet att berätta om sin egen tradition
men när frågan riktas till dem själva uppstår funderingar kring huruvida deras
insats kan rymmas inom ramen för en icke-konfessionell, neutral/objektiv och
rättvis undervisning.
Mot bakgrund av elevernas tal om andra skolämnen är det också möjligt att
förstå ”den neutrala religionskunskapsundervisningen” som del av en
övergripande sekulär skoldiskurs, där skolan fostrar till kritiskt tänkande och ett
vetenskapligt förhållningssätt och där religion och religiösa föreställningar
ibland skjuts undan, förlöjligas, motarbetas och förnekas. En anledning till att
jag ägnat så här stort utrymme åt att redogöra för hur eleverna talar om NOämnena och filosofiämnet är att det verkar vara dessa ämnen, snarare än
religionskunskapsämnet som får eleverna att vända sig inåt, börja fundera och
ibland också ifrågasätta den egna tron. Hur kan det här talet förstås? Vad är det
i dessa ämnen och i undervisningen som väcker funderingar? Det skulle kunna
handla om att de teman som behandlas knyter an till unga människors liv.
Abort och homosexualitet, skulle kunna utgöra två sådana ämnen som är lätta
att relatera till. En annan förklaring skulle kunna handla om att undervisningen i
NO-ämnena och i filosofiämnet har en tydlig vetenskaplig, närmast sekularistisk
framtoning för eleverna. I mötet med en naturvetenskaplig syn på kunskap
prövas de egna religiösa föreställningarna. Eleverna finner det nödvändigt att
kunna reflektera över, förklara, argumentera för och rättfärdiga den egna
religiösa positioneringen. Intressant nog fann forskare i projektet Föreställningar
om femininitet och maskulinitet i klassrummet: en feministisk-filosofisk undersökning av
ämnena religion, naturkunskap och svenska att religionskunskapsämnet och de
naturvetenskapliga ämnena uppvisade stora likheter. Lärarna i religionskunskap
använde ett språk som liknade det som NO-lärare använde. De betonade fakta,
historia och religiösa begrepp i syfte att legitimera religionskunskapsämnet
(Bergdahl, 2015, kommande).
Det är främst elever från kristen och muslimsk tradition som diskuterar och
problematiserar NO-undervisningen. Eleverna från judisk tradition positionerar
sig själva i olika sammanhang under intervjuerna som icke-religiösa, vilket skulle
kunna förklara att de inte ger uttryck för att mötet med en naturvetenskaplig
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rationell diskurs utmanar deras livsåskådning. Under intervjuerna med elever
som positionerar sig inom buddhistisk tradition nämns överhuvudtaget inte
NO-undervisningen. Det kan förstås finnas flera förklaringar till detta. En
möjlig sådan skulle kunna vara att NO-undervisningen inte uppfattas som
utmanande, som den heller inte gör för elever med judisk positionering, men
här av andra orsaker. Forskning visar att buddhism betraktas mer som en
livsfilosofi än en religion och uppfattas som kompatibel med rationellt tänkande
och naturvetenskapliga förklaringsmodeller (Thurfjell, 2013)59.
Jag har också visat hur olika eleverna positionerar sig i förhållande till NOundervisningen. Några elever väljer att öppet argumentera för religiösa
förklaringsmodellers relevans inom framförallt ämnesområdet evolution. Andra
elever sätter sin egen religiösa övertygelse inom parentes när de deltar i
undervisningen medan det finns elever som ger uttryck för att det inte råder
någon konflikt mellan olika synsätt och förklaringsmodeller. Enligt gällande
ämnesplan för religionskunskap ska eleverna ges möjlighet att diskutera olika
uppfattningar och tolkningar av förhållandet religion och naturvetenskap
(Skolverket, 2011b, s. 137).
Stenmark (2011) redogör för fyra huvudteorier kring relationen naturvetenskap
och religion. Dessa kommer också med något undantag till uttryck i elevernas
olika positioneringar. Enligt oförenlighetsteorin befinner sig religion och
naturvetenskap i konflikt och har ingen möjlighet att förenas, medan
förenlighetsteorin förespråkar motsatt hållning. Förenlighetsteorin delas i sin tur
upp i separationsteori där uppfattningen är att naturvetenskap och religion kan
förenas eftersom de är exempel på två centrala, men helt olika, mänskliga
aktiviteter som vi ska närma oss respektfullt med olika typer av frågor och
metoder. Inom den andra grenen av förenlighetsteorin, kontaktteorin, erkänns
olikheterna men de kan likväl mötas inom vissa områden och därmed påverka
varandra. Stenmark exemplifierar genom att hänvisa till Dalai Lamas uttryckta
önskan att bygga upp ett forskningssamarbete mellan buddhism och modern
vetenskap för att nå ökad kunskap om det mänskliga medvetandet. Inom den
fjärde teorin, ersättningsteorin, menar man att naturvetenskapen bör ersätta
religionen. Eftersom den religiösa instinkten är så stark hos människan kan den
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Thurfjell följer buddhismens receptionshistoria i Europa och synliggör hur olika bilder av buddhism
har avlöst varandra. Han visar också hur de europeiska kolonisatörernas närvaro och mötet mellan
buddhismtraditionen och den västerländska idéhistorien har påverkat den historiska utvecklingen av
traditionen. Thurfjell menar att den form av buddhism som svenskar möter genom böcker, media,
resor och undervisning är en buddhismform som kan betraktas som en hybrid, en anpassning av
traditionen till ett protestantiskt religionsideal och ett västerländskt sätt att tänka (s. 136-137).
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inte negligeras. Lösningen är att låta naturvetenskapen träda in på religionens
område och ge människor livstydande berättelser (Stenmark, 2011, s. 80-82).
När eleverna i den här studien väljer att argumentera för att religiösa
förklaringsmodeller ska kunna finnas parallellt med naturvetenskapliga samt när
elever ger uttryck för att det inte uppfattar någon konflikt mellan de två
aktiviteterna är det artikulationer som ligger i linje med separationsteorin. Det
finns även möjlighet att tolka några elevutsagor som artikulationer som kan
relateras till oförenlighetsteorin. Religiösa förklaringsmodeller framställs då som
inkompatibla med naturvetenskapliga. Möjligen kan även den s.k.
ersättningsteorin också skönjas i materialet.
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Kapitel 10
Sammanfattning och diskussion
Syftet med studien är att visa hur elever som positionerar sig inom en religiös
tradition talar om den svenska skolans religionskunskapsundervisning. Det
empiriska materialet består av gruppintervjuer och enskilda intervjuer med
elever som positionerar sig inom muslimsk, judisk, kristen och buddhistisk
tradition. I detta avslutande kapitel kommer jag att lyfta fram några, som jag ser,
centrala resultat från studien och diskutera dessa i förhållande till syfte, teori,
tidigare forskning samt den kontext jag har placerat studien inom. Diskussionen
struktureras under fyra huvudrubriker:
• Vems religiösa tradition?
• Viljan att framstå som normal, rationell och självständig – anpassning och
motstånd.
• Religionskunskapslektioner - potentiella kränkningstillfällen men också potentiella
mötesplatser
• Den icke-konfessionella undervisningens möjligheter och begränsningar
Som presenterades i inledningen av arbetet finns en förhoppning om att studien
kan bidra till att ge lärare, lärarutbildare och läromedelsproducenter kunskap
om och en större förståelse för religionskunskapsundervisningens konsekvenser
och då specifikt för de elever som själva positionerar sig inom religiösa
traditioner. Jag kommer därför att diskutera hur resultaten kan tolkas i relation
till lärares planering och genomförande av undervisning.
Teoretiska utgångspunkter och metodologiska val
Innan resultaten diskuteras vill jag återigen uppmärksamma den teoretiska
grund som studien vilar på samt reflektera över hur den teoretiska inriktningen
har påverkat arbetet. Jag vill också lyfta upp några aspekter av metodval och
genomförande.
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Genom ett teoretiskt perspektiv
I kapitel 5 beskrivs forskningsprocessen som abduktiv, vilket bland annat
innebär att studiens teoretiska ramverk har utvecklats under forskningsprocessens gång genom en växelverkan mellan empiri och teori. Ett flertal
diskursanalytiska verktyg har prövats, några har visat sig användbara medan
andra har förkastats.
Diskursanalysens utgångspunkter hämtade från
socialkonstruktionism och från poststrukturalistisk teori har gett mig ett
specifikt perspektiv på kunskap och på språkets medierande roll. Genom den
kritiska diskursanalysen har det också varit möjligt att se hur elevernas tal i
intervjusituationen relateras till mer övergripande diskursiva mönster.
Fairclough (1992, 2010, 2015) framhåller att den kritiska diskursanalysen syftar
till att avslöja den roll som en diskursiv praktik spelar för att upprätthålla
ojämlika maktförhållanden. Resultaten ska sedan användas för att öka
medvetenheten om ramar och begränsningar och om de möjligheter som finns
att göra motstånd och förändra (Fairclough, 1992, s. 239; Winther Jørgensen &
Phillips, 2000, s. 70, 92).60 Fairclough poängterar vidare vikten av att forskaren
uppmärksammar motdiskurser, d.v.s. alternativa berättelser vid sidan om den
dominerande. Resultatet från den här studien visar exempel på anpassning och
därmed reproduktion av rådande diskursordning men också på hur
maktrelationer rubbas när elever protesterar mot kategoriseringar och mot
tillskrivna subjektspositioner.
Med ett annat teoretiskt perspektiv hade rimligtvis andra mönster och en annan
förståelse blivit möjlig. Ett teoretiskt perspektiv är inget man en gång för alla
anammar. Min erfarenhet är att det snarare handlar om en process där
förståelsen för teorins möjligheter och begränsningar måste erövras gång på
gång i det direkta mötet med materialet.
Genom ett specifikt elevperspektiv
Studien är placerad inom ramen för det religionsdidaktiska forskningsfältet. I
den modell av fältet som utarbetas av Osbeck (2006) kan den sorteras in under
rubriken ”lärprocessens efterarbeten”. Forskningen har bedrivits med
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
60	
  Wyndhamn (2013, s. 56) kritiserar Faircloughs syn på forskaren som medvetandegörare och
upplysare i förhållande till dem som inte tros se eller förstå det som forskaren ser och förstår. Genom
att betrakta ”de som det forskas om” som oupplysta och i behov av kunskap och insikter från
forskarsamhället reproduceras ojämlika maktförhållanden, vilket står i strid med intentionerna med
den kritiska diskursanalysen, menar Wyndhamn.
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utgångspunkt i eleverna, d.v.s. de lärande subjekten. Det är ur elevernas
perspektiv som religionskunskapsundervisningen betraktas. Ambitionen har
varit att ge en specifik elevgrupp röst och utrymme, nämligen den grupp som
Moulin (2011) talar om i termer av ”the silent minority”, d.v.s. elever som
positionerar sig inom en religiös tradition. Dessa elever är förhållandevis sällan i
majoritet i klassrummen i sekulariserade samhällen såsom Storbritannien och
Sverige och de uppmärksammas endast undantagsvis i den religionsdidaktiska/pedagogiska forskningen, även om en förändring börjar skönjas. 61
Mer fokus och energi har lagts på att hitta pedagogiska lösningar för ”the silent
majority” (Rudge, 1998),62 d.v.s. den växande grupp elever som inte positionerar
sig inom en religiös tradition. Hur kan vi skapa en intressant och meningsfull
religionsundervisning för elever utan religiös bakgrund och egen religiös
erfarenhet (Moulin, 2011, s. 313)? Föreliggande studie får ses som ett bidrag till
en något mer balanserad bild.
I den religionsdidaktiska forskningen är frågan om religionsrepresentationer
central (exempelvis Jackson, 2004; Wright, 2007). I föreliggande studien har det
varit möjlighet att undersöka frågan om religionsrepresentationer utifrån en
specifik vinkel: hur kan det vara att representeras och kategoriseras och hur kan
det vara att själv representera en religiös tradition? Härigenom har också kritiska
aspekter synliggjorts som förhoppningsvis kan bidra till fortsatt diskussion.
Den här studien har ett tydligt elevperspektiv, vilket innebär att den andra
viktiga aktören i skolan, läraren, inte själv kommer till tals. Eleverna talar dock
om sina lärare. Lärarna beskrivs ibland som okunniga, oengagerade och någon
gång som oförskämda, medan de i andra sammanhang beskrivs som lyhörda,
sympatiska och intresserade. Den bild som konstrueras av lärare och deras sätt
att organisera undervisningen rymmer som synes kritiska kommentarer men
också positiva aspekter. Det är viktigt att framhålla att lärare är aktörer i en
institution som på olika sätt kringskär deras möjligheter att agera. I skollag och
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Skolsegregationen i Sverige har ökat, vilket anses bero på en ökande boendesegregation samt det
fria skolvalet. Elever med utländsk bakgrund är mycket ojämnt fördelade mellan skolor och
kommuner (Böhlmark, Holmlund & Lindahl, 2015). Mot bakgrund av dessa förändringar kan
antagandet att elever med religiös positionering oftast är en minoritet i svenska klassrum behöva
omprövas.
62

Med benämningen ”the silent majority” vill Rudge (1998) uppmärksamma hur elever som inte
positionerar sig inom en religiös tradition osynliggörs inom ramen för religionskunskapsundervisningen. Rudge ser bl.a. hur den här gruppen elever, i jämförelse med religiösa
klasskamrater, talar om sig själva som ”jag är ingenting”. Hon menar att allt för mycket fokus i den
religionsdidaktiska forskningen hittills har legat på minoritetselevernas situation på bekostnad av den
stora grupp elever som inte har en religiös tillhörighet. Rudge artikel är från 1998 och det kan vara
intressant att jämföra med hur läget i dagens religionsdidaktiska forskning ser ut.

201

201	
  

läroplaner återfinns de övergripande målen. Timplaner reglerar tiden som finns
till förfogande för olika ämnen. Kursplaner och ämnesplaner bestämmer syfte,
innehåll och mål och kraven på bedömning och dokumentation påverkar varje
lärares vardag.
Urval och ålder
De elever som har deltagit i intervjustudien är mellan 16 och 19 år gamla.
Motiven som ligger till grund för urvalet diskuteras i kapitel 5. En fråga som
väckts under arbetet är vilken roll det åldersmässiga urvalet spelar för resultatet.
Tidigare forskning visar att det förefaller som att yngre elever med en religiös
positionering är mer positivt inställda till att berätta om sin egen tradition i
klassrummet än äldre elever. Yngre elever uppskattar att bli tillfrågade och
uttrycker stolthet över att ha en religiös tillhörighet (Gullbekk, 2004; Moulin,
2011, s. 322; Nicolaisen, 2013). Även elever i den här studien berättar om
positiva klassrumserfarenheter från låg- och mellanstadiet då de känt sig både
utvalda och uppskattade i positionen som trosrepresentant medan flera nu
undviker att avslöja sin religiösa positionering i skolan och i klassrummet.
Det är givetvis möjligt att ge en utvecklingspsykologisk förklaring till
förändringen. Den öppenhet, nyfikenhet, och spontanitet som utmärker många
barn i yngre åldrar tenderar att ersättas av en större grad av självreflexivitet och
självkritik. För personer som växt upp i ett religiöst sammanhang kan
övergången från barn till vuxen innebära en fas av religiös omvärdering och
nyorientering (se exempelvis Moulin, 2016), vilket även synliggörs i den här
studien. I materialet återfinns beskrivningar av ett intensivt förhandlingsarbete
där elever prövar, ifrågasätter, ibland tar avstånd ifrån den religiösa tradition de
vuxit upp i medan andra utsagor beskriver en utveckling där relationen till den
egna traditionen håller på att fördjupas. Förhandlingsprocessen beskrivs både
som arbetsam och som smärtsam och att under en sådan period i livet
representera sin tradition i klassrummet kan vara alltför utmanande.
Att dölja sin religiösa positionering beskrivs som en strategi för att slippa möta
klasskamraters fördomar och kritiska frågor. Analysen visar att det är av
betydelse hur det talas om religion, religiösa traditioner och religiös tro i
klassrummet, på skolan och i den offentliga debatten. Det är också rimligt att
anta att äldre elever har tillgång till och påverkas av dessa många gånger negativt
infärgade diskurser i en annan utsträckning än yngre elever gör. En annan
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påverkansfaktor skulle kunna vara den kritiska förmåga som undervisningen
syftar till att utveckla hos eleverna (Skolverket, 2011c, s. 199). Äldre elever har
sannolikt, i högre utsträckning än yngre elever, uppmuntrats och övat upp
förmågan att kritiskt granska fakta och förhållanden, inklusive religion och
religiösa uttryck. Detta skulle i sin tur kunna bidra med en förklaring till elevers
motstånd mot att träda fram som trosrepresentant och riskera att få försvara sin
tradition.
Platsens betydelse
Merparten av intervjuerna är genomförda i eller i nära anslutning till
samfundets/församlingens lokaler och inte på respektive elevs skola. En
hypotetisk, men ändå intressant fråga att ställa är huruvida jag skulle fått ett
annat resultat om intervjuerna hade genomförts i elevernas skolmiljö. Skulle
den sekulära/neutrala diskursen som synliggörs varit än mer framträdande i
skolmiljön? Och hur ska man förstå det faktum att den sekulära/neutrala
diskursen är så framträdande i elevernas tal även i en religiös miljö? Skulle det
kunna förklaras med att den sekulära diskursen är så stark (hegemonisk) att den
inte blir ifrågasatt trots de andra diskurser som kan tänkas vara tillgängliga i en
religiös miljö?
Ett centralt tema i elevernas utsagor är talet om en positiv gemenskap i
samfundens/församlingarnas verksamhet. Flera av intervjuerna genomfördes
under tiden som ungdomsaktiviteter pågick i angränsande lokaler. Kontexten
lyfter således per se fram religionens sociala dimensioner. Det religiösa rummets
påverkan synliggörs även i Halvarson Brittons studie (2014). Hon undersöker
elevernas tal om islam före, under och efter ett studiebesök i en moské och
finner att det först är efter besöket som eleverna talar om gemenskapen i den
religiösa praktiken. Innan besöket var den sociala dimensionen osynlig i
elevernas skriftliga och muntliga yttranden. Att visats i den religiösa miljön,
bevittna bön och möta trosrepresentanter förefaller således att ge eleverna nya
impulser och en annan, möjligtvis mer nyanserad, förståelse av en religiös
tradition och religiöst liv.
Diskussion kring fyra teman
Härefter följer en resultatdiskussion utifrån de fyra teman som introducerades
inledningsvis: Vems religiösa tradition? Viljan att framstå som normal, rationell och
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självständig – anpassning och motstånd. Religionskunskapslektioner - potentiella
kränkningstillfällen men också potentiella mötesplatser. Den icke-konfessionella
undervisningens möjligheter och begränsningar.
Vems religiösa tradition?
En religionsdidaktisk fråga med relevans för den här studien handlar om hur
undervisningen kan utformas för att ge religiösa traditioner en framställning
som elever med religiös positionering kan acceptera, relatera till och kanske
också lära nytt av.
En främmande religiös tradition
Ett centralt resultat är de svårigheter många elever uttrycker finns, att känna
igen sin egen tradition i undervisningen. Jag har valt att benämna denna
dominerande diskurs ”religionskunskapsundervisningen förfrämligar den egna
traditionen”.
Uttrycket förfrämligar avser här att fånga en process i två parallella spår. Eleverna
känner sig främmande inför undervisningens sätt att presentera den egna
traditionen; undervisningen förfrämligar således den egna traditionen. De
religiösa traditionerna presenteras, enligt eleverna, på ett ytligt, stereotypt och
faktainriktat sätt med fokus på religionernas historiska framväxt, på strikta
regler och regelobservans, vilket ligger i linje med resultat från flera andra
studier (Kittelmann Flensner, 2015; Moulin, 2011, 2015a; von Brömssen, 2003).
Det finns en diskrepans mellan vad eleverna talar om som grundläggande och
meningsfullt i respektive tradition och det som de möter i undervisningen. Det
förra kan sammanfattas i gemenskap, en känsla av samhörighet, trygghet, glädje
och en personlig relation till Gud och uttrycks genom diskursen “den
meningsfulla traditionen”. Här framställs livet inom en religiös tradition som
normalt, roligt och meningsfullt.
Uttrycket förfrämligar används också för att visa hur undervisningen riskerar att
framställa de religiösa traditionerna som främmande och konstiga för elevernas
klasskamrater. Undervisningen får följaktligen svårt att uppfylla ett av sina
syften, att genom kunskaper om religioner och andra livsåskådningar skapa
ömsesidig förståelse mellan människor (Skolverket, 2011b, 2011c).
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Undervisningen riskerar istället att bli kontraproduktiv då förståelse för
varandra försvåras och stereotypa föreställningar förstärks.
Resultaten genererar flera religionsdidaktiska frågor: Hur kan undervisningen
om religiösa traditioner utformas för att undvika att förenklade och stereotypa
framställningar får genomslag? Hur kan undervisningen utformas för att sociala
och existentiella sidor av religion och nutida religiöst liv ska ges plats? Hur
synliggörs de religiösa subjekten? Jag finner det nödvändigt att starta i
representationsfrågan kopplad till ontologiska och epistemologiska
grundantaganden för att sedan utifrån studiens resultat föra en diskussion kring
hur elever med religiös positionering kan relatera till innehållet i undervisningen
och även lära nytt.
Vad är en religion?
Inom det religionsdidaktiska forskningsfältet är representationsfrågan långt
ifrån ny. Det finns en medvetenhet om de utmaningar som lärare, lärarutbildare
och läromedelsproducenter står inför när det handlar om hur religioner
(ska/kan) presenteras i undervisningen. Hur man sedan väljer att angripa frågan
förefaller, som tidigare har diskuterats, att påverkas av antaganden om
religionens/religioners natur, d.v.s. ontologiska och epistemologiska
grundantaganden (Jackson, 2011; Moulin, 2011; Nicolaisen, 2013). Ett sådant
grund-antagande är uppfattningen att religionen har en tydlig kärna och
identitet och en förankring i världen utanför individen (Wright, 2007). En
konträr uppfattning är den postmoderna där all kunskap betraktas som
konstruerad och därmed relativ. Religioner förstås som konstruerade, och
universella sanningsanspråk förkastas därmed. En tredje position kan urskiljas
mellan dessa två, här företrädd av Jackson. Enligt den här uppfattningen
betraktas religioner som ”omtvistade helheter”, vilket innebär att religionens
komplexitet, interna mångfald och föränderlighet erkänns, liksom dess relation
med det omgivande samhället/kulturen (Jackson, 2011, s. 3). Det här får även
konsekvenser för religionskunskapsundervisningens upplägg. När en religion
studeras bör hänsyn tas till tre nivåer; individ, grupp och det som Jacksons
benämner som ”tradition” eller ”den vidare traditionen” I det här perspektivet
uppmärksammas makt och maktrelationer på ett tydligare sätt än i de andra två
perspektiven, vilket också ligger i linje med studiens diskursanalytiska
perspektiv och med de fynd som gjorts. Frågor om ”rätt representation” är
framträdande i samtliga delar av materialet och i diskussionen som följer. Vem
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bestämmer hur traditionen framställs?
företräda traditionen?

Vem/vilka anses ha legitimitet att

Individ, grupp och tradition
Resultatet i den här studien visar att eleverna uppfattar att undervisningen
främst behandlar traditionsnivån medan individ- och gruppnivån får mycket
litet utrymme. Detta synliggörs i deras beskrivningar av den undervisning de
tagit del av och i de förslag de för fram på en bättre undervisning. Eleverna ser
fördelar med studiebesök i religiösa lokaler/byggnader där de får möta och
ställa frågor till människor som själva lever ett liv där religion har betydelse. De
uppskattar besök i klassrummet av trosrepresentanter från olika religiösa
traditioner, liksom att ta del av klasskamraters och lärares religiösa erfarenheter.
Vidare vill de att undervisningen speglar den inre variation som de menar finns
inom traditioner. Förslagen kan förstås som olika strategier för att överbrygga
klyftan mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv. Strategierna har även syftet
att normalisera, att visa att ett religiöst liv på många sätt liknar andra sätt att
leva.
När eleverna i den här studien tillfrågas att representera sin egen tradition svarar
flera nekande eller tvekande. De vill inte utsätta sig för en situation då de
tvingas att stå till svars för en hel tradition. Några anser sig inte nog kunniga.
Andra tvivlar även på att de är tillräckligt goda representanter då de inte lever i
enlighet med det de uppfattar som ”den rätta läran”. En undervisning som ger
eleverna verktyg att analysera religiösa traditioner utifrån individ-, grupp- och
traditionsnivå skulle kunna få flera positiva konsekvenser. Att möta och studera
olika individers och gruppers sätt att leva och tolka sin tradition och att
samtidigt träna sig i att förhålla sig till olika typer av källor kan underlätta
förståelsen för religiösa traditioners inre variation och föränderlighet
(Halvarson Britton, 2014, s. 175). Det kan i sin tur minska pressen på elever
med religiös positionering att behöva representera hela den religiösa
traditionen.63
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Wright förkastar uppfattningen om religioner som sociala konstruktioner. Han hänvisar till Searle
som hävdar att: “world’s religions constitute robust and substantial social facts rather than fragile and
arbitrary social constructions”. Den ontologiska utgångspunkten får konsekvenser för hur religioner
bör representeras i klassrummet. “We may well encounter individuals who identify themselves as
belonging to a particular religious tradition, but whose beliefs and practices are clearly at odds with
the collective intentionality of that tradition as a whole. In such cases, the appropriate response is not
to deconstruct the tradition on the grounds that its individual parts do not add up to the sum of the
whole, but rather to identify the individual intentionality of such individuals as being out of
harmony with the collective intentionality of the tradition.” (Wright, 2007, s. 10).
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Religioners sanningsanspråk
Kan det vara så att en del elever som positionerar sig inom en religiös tradition
finner det problematiskt att undervisningen synliggör en inre variation? Bidrar
en sådan undervisning till förvirring? Frågan om hur den icke-konfessionella
religionskunskapsundervisningen ska hantera religioners sanningsanspråk
förefaller att engagera forskare (Barnes & Wright, 2006; Bergdahl, 2009; Franck,
2015; Moulin, 2009; Rosenquist, 2007; Runebou, 2013; Thompson, 2004;
Wright, 2007). Halvarson Britton (2014) diskuterar vikten av att balansera
mellan att å ena sidan visa på en inre variation i en tradition, å andra sidan
lämna frågan om religionens sanningsanspråk öppen för elever att förhålla sig
till själv, annars riskerar elever som har en realistisk uppfattning angående sin
religion att själva exkluderas (s. 172). I den här studien finner jag inga exempel
på att elever ser mötet med en mångfald av tolkningar, varken inom den egna
eller inom andra religiösa traditioner som problematiskt. De ger istället uttryck
för att det är självklart att det finns en stor variation inom alla religiösa
traditioner och att den religiösa läran kan tolkas på mycket olika sätt. De önskar
också att undervisningen slår hål på stereotypa föreställningar och visar
mångfalden av uttryck och tolkningar.
Religionens sociala dimensioner
När eleverna ifrågasätter de religionsrepresentationer de menar konstrueras i
undervisningen görs det ofta med referens till egen erfarenhet. I diskursen ”den
meningsfulla traditionen” framställs tillhörigheten och verksamheten inom
församlingen/samfundet som meningsfull, rolig och fullt ”normal”. Religionens
sociala dimensioner och meningsskapande roll i nutid sätts i centrum, vilket
också kommer till uttryck i elevernas förslag att genomföra studiebesök och att
se filmer som speglar hur olika troende lever sina liv idag. Tidigare forskning
visar också att elever uppskattar studiebesök. Att vistas i religiösa lokaler väcker
känslor och elever ser det som en möjlighet att få ett inifrånperspektiv
(Halvarson Britton, 2014).
I den senaste kursplanen/ämnesplanen för religionskunskap (Skolverket 2011b,
Skolverket, 2011c) syns en strävan mot en mer komplex förståelse av religion
och religionsutövning genom skrivningar som lyfter fram religioners
föränderlighet och tolkningsbarhet samt vikten av att synliggöra den levda
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religionen, d.v.s. hur människors handlingsmönster påverkas av religiösa
frågeställningar och överväganden. Delar av det som eleverna i den här studien
efterfrågar, men ännu inte har sett förverkligas skrivs således fram i
styrdokumenten. Frågan, mot bakgrund av resultaten i den här studien, är
varför skrivningarna inte tycks få genomslag? Varför ser eleverna i den här
studien så lite av variation och mångfald, varför beskrivs religiösa traditioner
som statiska system och varför betonas läran och det historiska perspektivet
framför den levda religionen?
En förklaring som lyfts i materialet och som relaterar till skolans institutionella
inramning är den knappa undervisningstiden som finns till förfogande. Att som
eleverna uttrycker det, ”gå på djupet” hinns helt enkelt inte med. Därtill finns
kraven på en rättvis, saklig och neutral behandling av innehållet, uttryckt genom
diskursen den ”neutrala undervisningen”. Ingen religiös tradition bör få mer
utrymme och uppmärksamhet än någon annan. Tiden ska delas upp rättvist,
även om bitarna blir små. Följer man religionskunskapsämnets utveckling i
svenskt utbildningssystem blir det tydligt att stoffområdet ökat medan
timtilldelningen däremot minskat. Från att ha ansetts vara skolans viktigaste
ämne med mest tid på schemat är religionskunskap idag ett ämne med
förhållandevis lite tid och med ett brett innehåll som förutom religioner ska
behandla områden såsom etik, livsfrågor etc. Kanske finns det anledning att på
läroplansnivå se över möjligheterna att begränsa innehållet och/eller att
förändra de tidsmässiga förutsättningarna för att ha möjlighet att bedriva en
undervisning som kan arbeta med religiösa traditioner på ett sätt som eleverna i
studien efterfrågar.
Enligt eleverna läggs stor vikt vid religionernas historiska framväxt. I
kursplanen i religionskunskap för grundskolan finns det historiska perspektivet
framskrivet på ett mer tydligt sätt än in gymnasiets ämnesplan. Resultatet pekar
också på att det främst är under högstadietiden som eleverna har upplevt att
undervisningen har haft en historisk inriktning. Kombinationen av snäva
tidsmässiga ramar och en kronologiskt upplagd undervisning kring
världsreligionerna skulle kunna vara en bidragande orsak till att eleverna ser lite
av ett nutida perspektiv.
Ytterligare en förklaring till att vissa aspekter av religion och religiöst liv
utelämnas relaterar eleverna till skolans bedömningsuppdrag. Vems tolkning ska
gälla för den ”rätta? Hur ska läraren kunna bedöma elevernas förmågor när
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svaren förefaller relativa och verkligheten för komplex? Forskningen visar
också att det innebär särskilda utmaningar att konstruera uppgifter och att
bedöma elevers kunskaper i religionskunskap (Osbeck, Franck, Lilja, &
Lindskog, 2015).
Lära nytt – omvärdera
När elever i den här studien får frågor om de lärt sig något nytt om sin tradition
svarar de flesta, men inte alla, nekande. Religionskunskapsundervisningen
beskrivs inte heller ha fått eleverna att ändra inställning till sin egen religiösa
tradition, vilket överensstämmer med andra forskningsresultat (Lied, 2004;
Nicolaisen, 2013; Østberg, 2000). Både Nicolaisens och Lieds forskning visar
att elever med religiös positionering är kapabla att integrera en annan
religionsförståelse utan att ge avkall på den egna. Religionskunskapsundervisningen förefaller vara en verksamhet dit föräldrar kan skicka sina barn
utan att känna oro över att barnen ska bli ensidigt påverkade till förmån för den
ena eller andra åskådningen (Skolverket, 2011c, s. 8).
När eleverna förnekar att de påverkats av religionskunskapsundervisningen i
relation till sin egen livstolkning, när de talar om att den inte berör eller lämnar
några spår säger det något väsentligt om undervisningens innehåll och
arbetssätt. Samtidigt är det möjligt att förstå elevernas tal i det här
sammanhanget som ett uttryck för ett självständigt förhållningssätt – som en
del av diskursen ”religiös positionering som ett självständigt val”.
Nicolaisen (2013) visar hur de hinduiska barnen i hennes studie relaterar det nya
de möter i religionskunskapen till det de redan känner igen av sin egen tradition.
Hon menar att igenkänning och sammanhang är avgörande för lärprocessen.
Den nya kunskapen behöver sättas in i en kontext som präglas av barnens
verklighetsförståelse. Blir glappet för stort mellan det de lär och det de har
erfarenhet av sker inget möte och lärprocessen stannar av (2013, s. 262-263).
Jag håller med Nicolaisen i synen på lärande grundläggande principer, men vill
ändå lyfta en fråga med anknytning till resonemanget om igenkänning. Behöver
det uppfattas som ett problem att eleverna inte känner igen sin religiösa
tradition i undervisningen? Eftersom alla traditioner uppvisar mångfald och
variation är det föga troligt att skolan kan presentera en bild som alla troende
kristna/muslimer/buddhister/judar o.s.v. kan känna igen sig i. Och är det inte
religionskunskapsundervisningens uppgift att bidra med nya perspektiv och att i
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någon mening utmana elevernas tidigare föreställningar? I en tolkande ansats
betonas pendlingen mellan det kända och det hittills okända, mellan egen
erfarenhet och det nya eleven möter genom texter, filmer, studiebesök,
lärargenomgångar och samtal i klassrummet. Jackson menar att en sådan
reflexiv process har möjlighet att leda fram till edification, d.v.s. en omprövning
där nya insikter kan skapas och där gamla fördomar har chans att utmanas
(Jackson, 2002, 2004; se också Härenstam, 2000).
Viljan att framstå som normal, rationell och självständig – anpassning och
motstånd.
I studien synliggörs en strävan hos eleverna att bemöta negativt färgade
diskurser om religion uppfattningar religion, religiösa traditioner och dess
utövare som aktiveras bland klasskompisar, lärare och i samhällsdebatten.
Denna strävan tar sig ofta uttryck i en vilja att undervisningen ska normalisera, i
meningen visa att det människor med religiös positionering gör, tänker och tror
faller inom ramen för det ”normala”.

Motstånd och anpassning
Genom analysen har flera s.k. motståndsdiskurser identifierats. ”Den
meningsfulla traditionen” och ”religiös positionering som ett självständigt val”
utgör två av dessa. Motstånd blir synligt även i andra sammanhang, exempelvis
när elever beskriver hur de själva väljer att företräda sin religiösa tradition i
klassrummet, hur de ser det som sin skyldighet att stå upp för, förklara och
försvara sin egen tradition.
Inom diskursen ”den meningsfulla traditionen” använder eleverna aktivt sin
egen erfarenhet när de opponerar sig mot det de uppfattar som stereotypa och
felaktiga religionsrepresentationer som konstrueras i undervisningen. Diskursen
utmärks av talet om den normala, begripliga, meningsfulla och roliga
traditionen. Beskrivningar av en positiv gemenskap i den egna
församlingen/samfundets regi utgör ett centralt tema. Inom diskursen ”religiös
positionering som ett självständigt val” accentueras de egna valen, de egna
tolkningarna och rätten att vara religiös på sitt eget sätt. Eleverna framställer sig
själva som rationella, autonoma subjekt som kan förhålla sig självständigt. Talet
om självständiga val i relation till religiös positionering kan betraktas som del av
en mer övergripande samhällelig diskurs. Individens religiösa ställningstagande
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blir ett val bland andra val som behöver motiveras och försvaras (Skeie, 2004).
Gidden (2010) beskriver det som en process av avtraditionaliseringen. Med den
tilltagande globaliseringen minskar traditionernas makt och det blir upp till var
och en av oss att skapa våra egna identiteter. Att oreflekterat ”överta” en
religiös identitet skulle således signalera osjälvständighet och passivitet.
Som kontrast till motstånd finns också exempel på anpassning. Anpassning
synliggörs när eleverna inte ”avslöjar” sin religiösa positionering av rädsla för
att utsättas för negativ särbehandling. Andra exempel på anpassningen är när
elever inte ser någon poäng med att uppröras över andras skämt och
kränkningar utan istället skrattar med. I materialet finns även exempel på hur
elever anpassar sig även efter skolans bedömningskrav och till de regleringar de
uppfattar finns i ett icke-konfessionellt utbildningssystem. Vidare synliggörs
anpassning till en naturvetenskaplig rationell diskurs och dess kunskapssyn. Det
är också möjligt att förstå elevernas vilja att framhålla verksamheten i den egna
församlingen som en normal och rolig gemenskap som en form av anpassning
till de normer som gäller i den sekulära majoritetskulturen.
Den kritiska diskursanalysen riktar uppmärksamheten mot diskursers
begränsande/tvingande karaktär och mot det utrymme som finns för individer
att förhålla sig till, agera och omförhandla diskursernas gränser. I likhet med
Nicolaisen (2013, s. 281-281) menar jag att det även kan vara viktigt att
uppmärksamma alternativa förklaringar till det som skulle kunna betraktas som
en ofrivillig anpassning till dominerande diskurser. Anpassning kan även förstås
som en positiv positionering. I stället för att betraktas som offer kan eleverna
ses som aktörer som gör egna medvetna val för att lyckas i skola och samhälle.
De använder således olika strategier anpassade till sammanhanget (jfr också
Moulin, 2016; Østberg, 2000).
Rätten att vara religiös på sitt eget sätt
Ett mycket tydlig resultat i studien är elevernas tal om de självständiga valen i
relation till religion och den egna religiösa positioneringen. Eleverna uttrycker
önskningar om en undervisning som på ett bättre sätt förmår spegla det liv de
själva lever som muslimska, kristna, buddhistiska och judiska unga människor i
Sverige idag. Religiös tillhörighet beskrivs som ett eget val och religionen som
en resurs i elevernas liv. På så sätt utmanar eleverna de föreställningar de menar
produceras i undervisningen och som finns i samhället. Individualism träder
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fram som ett ytterst centralt värde i elevernas tal. Kittelmann Flensner kunde se
att individualism artikulerades som svårförenligt med religiositet i de klassrum
där hon följde undervisningen. Hon såg hur religioner och att vara religiös
förknippades med att blint och oreflekterat följa regler (Kittelmann Flensner,
2015, s. 286). Här finns som jag ser tydliga paralleller till resultaten i den här
studien. För lärare i religionskunskap blir det som jag ser viktigt att inte låta
regler och regelefterföljelse få för stort fokus i undervisningen.
Religionskunskapslektioner - potentiella kränkningstillfällen men också
potentiella mötesplatser
En annan religionsdidaktisk fråga med relevans för den här studien är hur lärare
på bästa sätt kan möta elever med religiös positionering i religionskunskapsklassrummet.
Att dela erfarenheter
Flera religionsdidaktiska modeller förespråkar att eleverna delar erfarenheter i
undervisningen. Som resultatet från den här och andra studier visar (Moulin,
2011, 2015a, 2016) finns det tillfällen där elever med religiös positionering inte
känner sig trygga i skolan och i religionskunskapsklassrummet. De uppfattar att
klasskamrater, men också lärare, talar om religion och troende i negativa termer
och de vittnar om riktade skämt och gliringar. Elever i den här studien beskriver
negativa erfarenheter av att tvingas försvara ifrågasatta sidor av den religiösa
traditionen och att bli tillskrivna religiösa identiteter som de inte anser stämmer.
Likaså besväras de av lärare och klasskompisars förväntningar på att de ska vara
experter. Vidare visar resultatet att elever kan hamna i olika typer av
lojalitetskonflikter. Föreställningen om att en god kristen, muslim etc. inte ska
dölja sin religiösa positionering utan visa den öppet och stå upp för sin tradition
kan hamna i konflikt med viljan att skydda sig själv. Viljan att värna den egna
integriteten kan även ställas mot kraven på att vara en god
elev/samhällsmedborgare som delar med sig av kunskaper och erfarenheter.
Hur kan eleverna samtala och reflektera tillsammans i religionskunskapsklassrummet utan att elever känner sig utlämnade, kritiserade och utsatta?
Frågan gäller givetvis alla elever men eftersom den här studien fokuserar på
elever med religiös positionering vill jag uppmärksamma dessa specifikt. Hur
kan lärare förhålla sig till/bemöta elever med religiös positionering i
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klassrummet? Är det möjligt att uppmärksamma och få ta del av deras
erfarenheter? Att låta elever ta del av varandras erfarenheter är en
religionsdidaktisk utmaning som kräver att lärare reflekterar över syfte och
möjliga konsekvenser. Resultatet i den här studien visar på betydelsen av att
lärare går varsamt fram när det handlar om att använda elever med religiös
positionering som resurs i undervisningen (Jönsson & Liljefors Persson, 2006,
s. 22). Vidare blir det synligt att elever lägger stor vikt vid hur lärare gör när de
frågar efter deras kunskaper och erfarenheter. Om frågor ställs i enskildhet, i en
nyfiken och öppen anda, utan förväntningar om att de ska kunna allt och med
möjlighet att tacka nej beskrivs upplevelsen som positiv. Att utan förvarning få
frågor om sin religiösa tradition eller religiösa positionering inför hela klassen
kan däremot ställa till problem. Den religiösa identiteten tydliggörs i sådana
situationer, ibland på bekostnad av andra identiteter, vilket kan få negativa
konsekvenser.
I likhet med Moulin (2011, s. 324-325), Lied (2011) och Osbeck och Lied
(2012) menar jag att det finns anledning att problematisera religionsdidaktiska
modeller/ansatser som förespråkar att eleverna delar erfarenheter i
klassrummet (Arweck & Nesbitt, 2011, s. 42; Jackson, 2011, s. 190, 2004, kap.
6-7). Klassrummet är inte alltid ”a safe place” där elever och lärare visar intresse
och respekt för varandra. Lärare, men också elever behöver således bli
medvetna om vilka diskurser som dominerar i religionskunskapsklassrummet
för att kunna skapa och bidra till en god lärandemiljö. Sättet vi uttrycker oss på,
hur vi talar om ”något”, konstruerar och påverkar våra uppfattningar och får
också konkreta sociala följder.
Religiös positionering – en positionering bland andra
För att religionskunskapsklassrummet ska kunna vara en mötesplats där elever
kan analysera religiösa traditioner, reflektera över livsfrågor, pröva och
argumentera för egna ståndpunkter behöver klassrumsklimatet vara öppet och
tillåtande. Här finns anledning att återigen uppmärksamma den tolkande
ansatsen för religionskunskapsundervisning. En av grundpremisserna handlar
om att undervisningen bör ge möjlighet till reflektion. Genom att bli medveten
om sin egen utgångspunkt kan eleven spegla det nya i den egna livstolkningen.
En undervisning som medvetandegör att alla har en livsåskådning, oavsett om
den är religiös eller sekulär, har också större möjligheter att motverka
främmandegörande processer där religiösa människor inklusive elever med
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religiös positionering blir betraktade som annorlunda. En personlig
livsåskådning är, som Dahlin (2004) utrycker det, individens svar på frågor som
inte kan besvaras med hänvisning till ren fakta. I ett samhälle som genomsyras
av ett vetenskapligt-rationellt tänkande kan sådana frågor diskvalificeras. Dahlin
menar att oavsett om vi vill eller inte, tvingas vi alla svara på de stora
existentiella frågorna. Gör vi det inte artikulerat, så gör vi det genom det liv vi
väljer att leva (2004, s. 55). Om elever får reflektera över sina egna ”svar” i
relation till andras ”svar” skulle förståelsen för varandra kunna öka. Att ha en
religiös positionering blir således en livsåskådningsmässig positionering bland
andra och tendensen att pekas ut som den som är annorlunda och främmande
skulle därför kunna minska. Jag vill i det här sammanhanget jämföra med
Kittelmann Flensner forskning (2015) som visar hur en hegemonisk
sekularistisk diskurs används i religionskunskapsklassrummet som ett sätt att
hantera mångfald. Det sekularistiska perspektiv framställs som ett neutralt
perspektiv. I kombination med en nationell svenskhetsdiskurs blir religion och
religionsutövare betraktade som specialfall. Ett alternativt sätt att hantera
mångfald finner Kittelmann Flensner i Taylors (2011) förslag att behandla
religion som ”en olikhet bland olikheter”. Religiös tro bör således jämställas
med andra sätt att tro i ett pluralistiskt samhälle och ingen position, religiös eller
icke-religiös, ska tillåtas att dominera (Kittelmann Flensner, 2015, s. 268).
Resultatet från den här studien visar också hur elever talar om sin egen tro i
termer av en åsikt bland andra åsikter. En elev med religiös positionering kan
föra fram sina åsikter som andra i sin tur kan granska, förhålla sig till och bilda
sig egna uppfattningar om, vilket skulle kunna vara ett uttryck för att ett
analytiskt förhållningssätt till religioner och andra livsåskådningars utsagor som
läroplanen förespråkar också har fått genomslag (Skolverket, 2011a, s. 9).
Den icke-konfessionella undervisningens möjligheter och begränsningar
Religionskunskapsämnet framställs som ett ämne som är särskilt känsligt för de
krav som finns på en neutral undervisning. Inom diskursen ”den neutrala
religionskunskapsundervisningen” tydliggörs hur vissa saker är möjliga att
uttrycka i religionsklassrummet medan andra anses utmanande, tveksamma eller
helt olämpliga att yttra. Diskursen utmärks av talet om en neutral, objektiv,
rättvis och balanserad undervisning. Lärare i religionskunskap står enligt
eleverna inför specifika utmaningar. De behöver vara försiktiga så att de inte
säger något som kan uppfattas som felaktigt eller kränkande. De flesta utsagor
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pekar mot att lärarna är förhållandevis bra på att leva upp till kraven på en
neutral undervisning, men när de inte lyckas väcker det reaktioner.
Neutralitet som skydd
Eleverna
i
den
här
studien
värnar
en
s.k.
”neutral
religionskunskapsundervisning” där det finns tydliga krav på att undervisningen
och läraren ska vara rättvis, saklig, objektiv och neutral. De efterfrågar
exempelvis en tydligare läroplan där lärares friutrymme att välja innehåll
begränsas och där samtalet i klassrummet sker under ordnade förhållanden. De
framhåller också att särskilda försiktighetsåtgärder behöver vidtas när elever
med religiös positionering representerar sin tradition i klassrummet. Alltför fria
ramar kan enligt eleverna uppmuntra till missbruk av yttrandefriheten och leda
till det som kan beskrivas som ”otillbörlig påverkan”. Ett sätt att förstå talet om
en neutral undervisning är att den, utifrån elevernas perspektiv, har potential att
skapa en trygg och säker arena där spelreglerna är tydliga och där alla röster i
pluralistisk anda har möjligheter och rätt att få höras. Tydliga ramar och
regelverk skulle således kunna förstås som skydd mot negativ särbehandling,
utsatthet och kränkningar. Vidare är det möjligt att förstå talet som att
religioner och troende, inom ramen för en neutral undervisning, kan
”neutraliseras”. Genom ett analytiskt, objektivt och mer distanserat förhållningssätt till religioner (se Skolverket, 2011a, s. 9) skulle frågor kring religion
och religiositet också kunna bli mindre laddade.
Neutralitet som hinder
En neutral, objektiv, rättvis och balanserad undervisningen uppskattas, men
samtidigt synliggörs sprickor i talet, exempelvis när elever söker vägar runt
kraven på en neutral och saklig undervisning för att därigenom möjliggöra ett
inifrånperspektiv där religionens sociala och emotionella sidor får komma till
uttryck (jfr Vestøl, 2015, kommande). Det förefaller således finnas en spänning
mellan det som uttrycks i diskursen ”religionskunskapsundervisningen
förfrämligar den egna traditionen”, i diskursen ”den meningsfulla traditionen”
och det som kommer till uttryck i diskursen ”den neutrala religionskunskapsundervisningen”. Å ena sidan är en neutral och objektiv undervisning
eftersträvansvärd. Å andra sidan kan den utgöra ett hinder. Resultatet visar hur
angeläget det är att problematisera neutralitetsbegreppet i religionskunskapsundervisningen och att synliggöra att varken ett inifrånperspektiv eller
ett utifrånperspektiv är neutralt.
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En överordnad natur/vetenskaplig diskurs
Mot bakgrund av elevernas tal om NO- och filosofiundervisning är det också
möjligt identifiera en mer övergripande sekulär, möjligen sekularistisk diskurs,
där skolans uppdrag att fostra till kritiskt tänkande och ett vetenskapligt
förhållningssätt får ett starkt genomslag i elevernas tal och där religion och
religiösa föreställningar ibland skjuts undan, förlöjligas och förnekas. Resultatet
visar hur elevernas tal präglas av ett naturvetenskapligt beviskrav, även när
samtalen handlar om religiösa traditioner och religiös praktik (jfr Carlsson,
2015, s. 61). En natur/vetenskaplig diskurs förefaller således överordnad andra
möjliga diskurser. Genom dem kritiska diskursanalysen undersöks sambandet
mellan det som sker i den sociala praktiken och den övergripande
samhällsstrukturen. Den naturvetenskapliga diskursen som synliggjorts i
elevernas tal om undervisningen återfinns också utanför skolan. Det svenska
samhället kan beskrivas som ett sekulariserat samhälle där en stor andel av
medborgarna omfattar rationella, sekulära värderingar och där det finns en stark
tro på vetenskapens potential för att skapa ett gott liv (Inglehart & Welzel,
2010; Lindberg & Svensson, 2012).
Låt oss återvända till religionskunskapsundervisningen. Det finns de som menar
att förändringen av religionskunskapsämnet från ett konfessionellt till ett ickekonfessionellt ämne kan betraktas som en historisk och strukturell delförklaring
till den långt framskridna sekulariseringsprocessen i Sverige (Tomasson, 2002;
Willaime, 2007). Resonemanget kan problematiseras genom att betona att
undervisning aldrig kan betraktas som neutral. Undervisning handlar alltid i
någon mening om påverkan.
Avslutningsvis är det värt att uppmärksamma att trots att eleverna uttrycker
kritik mot den religionskunskapsundervisning de själva tagit del av visar
resultatet att de är samstämmigt positiva till den modell för undervisning som
finns i den svenska skolan. En plural och icke-konfessionell undervisning har
enligt eleverna potential att bidra till respekt och förståelse för religiösa
traditioner inklusive ”den egna”. Det kan tyckas vara ett något överraskande
resultat. Samtidigt är det hoppfullt.
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Förslag på fortsatt forskning
Urvalet i den här studien är begränsat till elever som positionerar sig inom fyra
olika religiösa traditioner. Ett förslag på fortsatt forskning är att med samma
syfte och frågeställningar bredda urvalet. Det kan ske genom att fler religiösa
traditioner finns representerade bland intervjupersonerna och/eller att fler
elever från samma religiösa tradition deltar i studien.
Vid några tillfällen i resultatredovisningen uppmärksammas skillnader mellan
tjejer och killars sätt att resonera. Med ett större antal deltagare och med en
något jämnare könsfördelning skulle genusfrågor kunna studeras på ett mer
systematiskt sätt.
I studien talar elever som positionerar sig inom religiösa traditioner om sina
erfarenheter av skolans religionskunskapsundervisning. Undervisningen de
refererar till kan ibland ligga många år tillbaka i tiden. Ett annat förslag på
fortsatt forskning är att i huvudsak behålla syfte och frågeställningar men att
förändra studiens design. En klassrumsstudie skulle med fördel kunna
komplettera intervjustudien och bidra med nya kunskaper. Forskaren får
möjlighet att observera interaktionen mellan undervisningsinnehåll, lärare och
elever så som den gestaltas i klassrummet. Eleverna kan skriftligen reflektera
under lektioner eller i nära anslutning till undervisningen och forskaren kan
följa upp händelser och skeenden i uppföljande intervjuer. Eleverna som själva
positionerar sig inom en religiös tradition skulle fortfarande vara i centrum men
deras beskrivningar sätts in i ett annat sammanhang, i klassrummet, där de
kompletteras och eventuellt kontrasteras mot andras. Designen kräver
emellertid noggranna etiska överväganden. Resultatet från den här liksom andra
studier (Moulin, 2011) visar att skolan kan vara en miljö där elever med en
religiös positionering kan uppleva utsatthet och kränkningar.
I föreliggande studie synliggörs gränser för en icke-konfessionell undervisning.
Vidare uppmärksammas skiljelinjer mellan ett så kallat sekulärt-, respektive
religiöst liv och mellan inifrån- respektive utifrånperspektiv. Bland elevernas
förslag på strategier som skulle kunna överbrygga och skapa förståelse finns
studiebesök i religiösa lokaler och klassrumsbesök av representanter från olika
religiösa traditioner. Ett möjligt forskningsområde skulle kunna vara att
undersöka samarbetsformer mellan lokala religiösa samfund/församlingar och
skolan. Vilka hinder och möjligheter ryms i ett sådant samarbete?
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Bilagor
Bilaga 1

Intervjuguide
Hur uppfattar eleverna att deras egen tradition konstrueras genom
undervisning och klassrumskonversation?
Hur mycket tid i förhållande till annat innehåll, tex andra religioner, anser du
att din religion (läs kristendom, judendom, islam o.s.v.) har fått under
religionstimmarna?
Hur har det varit att arbeta med din religion i undervisningen? Kan du se
några skillnader mellan olika skolår/stadier?
Hur tycker du att din religion framställs i undervisningen? Vilken bild /bilder
av din religion tycker du växer fram i undervisningen? Vad läggs fokus på?
Vad tas inte upp?
Hur presenterar läraren din religion?
Hur presenterar läroboken din religion?
Hur presenteras din religion i annat undervisningsinnehåll; tex studiebesök,
filmer som används i undervisningen, andra uppgifter?
Hur talar klasskompisar om din religion?
Känner du igen din egen religion i undervisningen?
Finns det något som du tycker missas/saknas?
Hur tror du klasskompisar som inte är kristna/muslimer/judar uppfattar din
religion?
Vilken känsla får du när din religion står i fokus på lektionen?

Anser eleverna att det finns några dimensioner av religion och tro
som osynliggörs i religionsundervisningen?
Känns det annorlunda att gå på en religionslektion i jämförelse med andra
lektioner? Kan du se några skillnader mellan olika skolår/stadier?
Lär man sig något speciellt på religionslektioner i jämförelse med andra
ämnens lektioner?
Finns det sådant som är omöjligt att undervisa om på en
religionskunskapslektion?
Hur pratar man om religiösa/troende människor på lektionerna?
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Vilka delar av religionskunskapsundervisningen tycker du är de mest
intressanta?
Om du fick bestämma, vad skulle kunna göras annorlunda i
undervisningen?
Hur ska man undervisa?
Vad ska man undervisa om?
Tror du undervisningen bidrar till att förståelsen och toleransen för andra
ökar eller minskar?
Vad tycker du är det viktigaste med religionskunskapsundervisning?
Ser
du
några
fördelar
med
den
svenska
modellen
för
religionskunskapsundervisning, d.v.s. en icke-konfessionell och obligatorisk
undervisning?
Förstår du föräldrar som önskar att deras barn ska slippa undervisningen?

Vilken position upplever eleverna att de tilldelas, respektive skapar
sig under skolans religionskunskapstimmar? Upplever eleverna att
undervisningen har påverkat deras relation till skolkamrater? I
sådant fall hur?
Har du en annan roll/position i klassen på religionskunskapslektioner i
jämförelse med andra lektioner? I sådant fall, vad tror du det beror på? Kan
du se några skillnader mellan olika skolår?
Vet din religionskunskapslärare om att du är kristen/muslim/jude?
Vet dina klasskompisar om att du är kristen/muslim/jude?
Om ja, hur har de fått reda på det?
Om nej, varför vet de inte det?
Är du nöjd med hur det är eller vill du att det ska vara annorlunda?
Har du används som representant för din egen religion någon gång?
Har dina erfarenheter eller kunskaper som troende efterfrågats på något
sätt under lektionerna?
Om ja, i vilket sammanhang, hur upplevde du det?
Vilken respons fick du från lärare/klasskompisar?
Om nej, varför tror du inte att det har blivit så? Skulle du vilja användas?
Hur? Vad hindrar dig?
Tycker du att din egna religiösa bakgrund är en fördel eller nackdel i
religionskunskapsämnet?
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Upplever eleverna att undervisning och klassrumskonversation har
påverkat deras syn på den egna traditionen och tron? I sådant fall
hur?
Vad har du lärt dig om din egen religion i religionskunskapsundervisningen?
Vad har du lärt dig om andra religioner och livsåskådningar?
Vad anser du påverkar din tro mest?
Finns det något i undervisningen som har påverkat ditt sätt att förhålla dig
till din egen religion och tro? I sådant fall hur?
Ser du på din egen tro och religion på något annat sätt på grund av det ni
arbetat med på lektionerna? I sådant fall hur?
(Mer kritisk? Mer förstående? Mer djupgående kunskaper?)
Diskuterar du religionslektionernas innehåll med någon utanför
klassrummet?
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Bilaga 2
Göteborg 2012-10-25

Brev till församlingsföreståndare/samfundsansvarig
Forskningsprojekt om skolans
religionskunskapsundervisning
Jag heter Carina Holmqvist Lidh och är forskarstuderande vid Karlstads universitet.
Jag är dessutom lärare i religionskunskap på högstadiet. Mitt forskningsintresse rör
mötet mellan religiösa elever och den svenska skolans
religionskunskapsundervisning. Hur upplever dessa ungdomar att de och deras
religion blir beskrivna i religionskunskapsundervisingen som ska vara neutral? Känner
de igen sin egen tradition i undervisningen? Används deras erfarenheter, och i sådant
fall, hur upplevs det? Ämnet är outforskat och det är därför angeläget att skapa
möjligheter för undersökningar som uppmärksammar dessa elevers erfarenheter.
Jag skulle därför vilja komma i kontakt med ungdomar mellan 16-19 år som är aktiva
inom er församlings/samfunds ungdomsverksamhet Min fråga blir därför om jag kan få
möjlighet att besöka er ungdomsverksamhet för att på så sätt kunna informera om
undersökningens syfte och upplägg och höra om de är intresserade av att delta?
Vid rapportering av undersökningen kommer varken intervjupersonernas eller
församlingens/ samfundets namn att framgå. Intervjupersonerna kommer att
informeras om att deltagandet är helt frivilligt och bygger på ett aktivt samtycke från
deras sida. De kommer också att informeras om att de när som helst kan välja att
avbryta sitt deltagande i studien.
Intervjuerna planeras att genomföras under våren 2013. Därför skulle jag behöva svar
från er så snart som möjligt på nedanstående e-postadress eller telefon.
Med vänlig hälsning

Carina Holmqvist Lidh

Forskarstuderande vid Karlstads universitet
Tel. 070-3535147, 031-971780
E-post: carinalidh@spray.se

Huvudhandledare för studien är Christina Osbeck, docent i religionsvetenskap vid
Karlstads universitet. Hon kan vid behov nås på 054-7001793 alt.
christina.osbeck@kau.se
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Bilaga 3
Göteborg 2012-12-05

Brev till intresserade ungdomar
Forskningsprojekt om skolans
religionskunskapsundervisning
Tack för att du är intresserad av att delta i forskning som handlar om hur religiöst
aktiva ungdomar upplever den svenska skolans religionskunskapsundervisning!
Det är viktigt att du vet att det är frivilligt att delta. Om du deltar ska du veta att ditt
namn inte kommer att omnämnas i någon rapport eller liknande. Dina erfarenheter
kommer att beskrivas utifrån ett påhittat namn. Det är viktigt att du ska kunna berätta
fritt om dina erfarenheter.
Nedan beskriver jag kort varför den här forskningen är viktig, vad jag tror du kan bidra
med och hur upplägget ser ut. När du vet mer kan du själv fundera över om du vill
vara med eller inte. Du måste själva säga ja genom att fylla i den bifogade blanketten.
Du ska också veta att du när som helst kan välja att avbryta din medverkan.
Att delta i forskningen innebär att du kommer att vara med om en gruppintervju där 3-5
ungdomar från din församling/samfund ingår och en enskild intervju där du får
chansen att titta tillbaka på det som sades i den första intervjun. Du kan göra tillägg,
förklara mer eller berätta om nya saker som dykt upp. Intervjuerna tar ca 1-2 timmar.
Gruppintervjun tar förmodligen lite längre tid än den individuella.
Vi kommer att ha några frågor att utgå ifrån men du kommer också kunna beskriva
dina erfarenheter av religionskunskapsundervisningen i skolan mera fritt.
Syftet med forskningen är att få reda på hur du och andra ungdomar som är aktiva i
religiösa samfund ser på skolans religionskunskapsundervisning, vad som där
presenteras, hur klassen diskuterar kring detta och om du känner att det påverkar
klasskamraterna och dig på något sätt. Vi vet inte så mycket om vad unga människor
som själva har en tro de anser om skolans religionskunskapsämne. Sådana studier
har inte gjorts tidigare. Jag hoppas att resultaten från min forskning kan bidra till att
förbättra undervisningen.
Undrar du över något ska du ta kontakt med mig på telefon eller mail som finns här
nedan.
Med vänlig hälsning
Carina Holmqvist Lidh
Forskarstuderande vid Karlstads universitet
Tel. 070-3535147, 031-971780
E-post: carinalidh@spray.se
Huvudhandledare för studien är Christina Osbeck, docent i religionsvetenskap vid
Karlstads universitet. Hon kan vid behov nås på 054-7001793 alt.
christina.osbeck@kau.se
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Jag har tagit del av informationen om forskningsprojektet som syftar till att beskriva
hur ungdomar som är aktiva i religiösa samfund ser på skolans
religionskunskapsundervisning och är positiv till att delta i studien.
Jag vet att deltagande frivilligt och kan när som helst avbrytas.

__________________________________
Underskrift
__________________________________
Namnfördtydligande

__________________________________
Mobiltelefon
__________________________________
E-post
Blanketten sänds påskriven i bifogat, frankerat kuvert till
Carina Holmqvist Lidh
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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Bilaga 4
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Hur kan lärare på bästa sätt möta elever med religiös positionering i
religionskunskapsklassrummet? Hur kan undervisningen utformas för att ge
religiösa traditioner en framställning som elever med religiös positionering kan
acceptera, relatera till och kanske också lära nytt av?
Den här religionsdidaktiska studien handlar om hur elever som positionerar
sig inom muslimsk, kristen, buddhistisk och judisk tradition talar om skolans
religionskunskapsundervisning. Studien berör tre teman. För det första
undersöks mötet mellan undervisningsinnehåll och elevernas erfarenheter av sin
egen religiösa tradition och tro. För det andra riktas uppmärksamheten mot hur
eleverna talar om sina erfarenheter av att vara eller att förväntas vara representant
för sin egen tradition i undervisningen. Ett tredje tema handlar om hur eleverna
beskriver ramar och förutsättningar för religionskunskapsundervisningen.
Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys. Resultaten
visar bland annat att eleverna har svårt att känna igen och relatera till sin egen
tradition i undervisningen. De befarar att undervisningen snarare förstärker än
dekonstruerar stereotypa föreställningar om religion och religiöst liv.
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