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Abstract 

 

Jesper Vackmyr 

Antal sidor: 55 

 

The purpose of this study is to determine the students’ perceptions regarding the teacher's 

religious positioning and what the students prefer. Another purpose is to show what the students 

say the result could be if the teacher gives away his or her religious positioning. 

Previous research include several doctoral theses and student papers regarding how students 

perceive the teachers’ religious position and the religious education classroom as a whole, but 

research regarding how students say it should be is not found. 

The 91 surveys primarily used in this study contain both qualitative and quantitative questions. 

The methodology is a thematic analysis of the central themes that occur in the answered surveys. 

Furthermore, this study uses a two-part definition of freedom of religion: positive freedom of religion 

(the right to be religious and be a part of religious manifestations) and negative freedom of religion (the 

right to be non-religious and to not be exposed to other people’s religious manifestations). 

Several central themes are found, including: the teachers’ own experience, more knowledge about (at least) 

one religion, objectivity, negativity towards religion, the professional teacher and many more. Among the 

identified themes one of the most important ones according to the students is objectivity – the 

teachers’ own opinions shouldn’t be visible in the classroom, though there are exceptions. 

The study finds that a majority of the students means that the teacher’s religious positioning 

doesn’t matter, as long as the teacher is professional enough. However, a teacher who is a non-

believer is generally preferred over a teacher who is a believer. Furthermore, the term 

“objectivity” is mostly associated with a non-believer. 

In accordance with previous research there seems to exist a secular discourse within religious 

education that the students don’t notice. Within this discourse the students value the negative 

freedom of religion higher than they do the positive freedom of religion. 
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1. Inledning 

Under ett av mina besök på en religionskunskapslektion hände följande: läraren talade om en 

abrahamitisk religion, och efter att ha redogjort för ett religiöst påstående utbrast läraren 

någonting i stil med: ”men så är det ju givetvis inte!” Läraren klargjorde sin religiösa positionering till 

denna religion, och med religiös positionering menas i denna uppsats både icke-troende och 

troende positioneringar. I rollen som observant reagerade jag på detta, men lektionen fortskred 

som om ingenting hade skett. Dock var det grunden till en tanke: även om eleverna inte verbalt 

reagerade på det läraren sade kan det fortfarande ha funnits uppfattningar om ett sådant 

uttalande. 

De flesta elever funderar förmodligen någon gång kring religionskunskapslärarens religiösa 

positionering. ”Hen bär ett sådant halsband, då tänker hen nog si!” och ”Hen sa så om den religionen, då är 

hen nog X.” eller liknande uttryck är påståenden de flesta elever hör minst en gång under sin 

skolgång. En del elever frågar läraren inför klassen, andra samtalar med klasskompisar i månader 

innan de lämnar frågan därhän. I vissa fall är det läraren som frivilligt berättar om dennes 

positionering, i andra fall blir läraren besvärad när klassrumssamtalet närmar sig dessa punkter. 

Men vilka effekter anser elever att det kan få om läraren delger sin personliga åsikt? 

Utbildningen i Sverige ska vara icke-konfessionell, och inom fristående skolor ska undervisningen 

vara icke-konfessionell.1 Vad som menas med icke-konfessionell definieras inte i läroplanen. 

Dock menar lektor Karin Borevi att utbildningen och undervisningen inte heller ska syfta till att 

få eleverna bort från religionen.2 Politiker, rektorer, lärare och studenter resonerar kring huruvida 

läraren bör vara troende eller inte, men det är få som faktiskt har ställt frågan till eleverna. 

Religionsdidaktikern Carina Holmqvist Lidh identifierar i sin licentiatsuppsats en överordnad 

sekulär diskurs i skolan, där elevernas fostran i ett vetenskapligt förhållningssätt leder till att 

religion förkastas och förlöjligas.3 Här väcks då frågan: i vilken grad märker elever när lärarens 

värderingar syns i undervisningen? Denna fråga besvaras i tidigare studier, så än mer intressant är 

frågan: hur uppfattar eleverna att religionskunskapsläraren bör vara och varför tänker de så? 

Tidigare uppsatser inom ämnet behandlar hur elever uppfattar att religionskunskapsläraren 

påverkar undervisningen. Dock berör ingen huruvida elever anser att religionskunskapsläraren bör 

vara troende eller icke-troende, eller vilken effekt eleverna anser det kan ha om läraren delger sin 

religiösa positionering. Här finns en kunskapslucka i forskningen, vilken denna uppsats fyller. 

Vidare resonerar akademiker kring lärarens påverkan av sina elever, och professor Elmer 

Thiessen menar att en lärare alltid kommer påverka sina elever.4 Härpå följer att det är viktigt att 

                                                           
1
 Skollagen 2010:800, kapitel 1, 6–7 §, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800, hämtad 2017-04-06 
2
 Borevi, Karin, "Religion i skolan", i Karlsson Minganti, Pia & Svanberg, Ingvar (red.), Religionsfrihet i Sverige: 

om möjligheten att leva som troende, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 40–41 
3
 Holmqvist Lidh, Carina, Representera och bli representerad [Elektronisk resurs] Elever med religiös 

positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning, Karlstads universitet, Lic.-avh. Karlstad : 
Karlstads universitet, 2016, Karlstad, 2016, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-46886, hämtad 
2017-04-10 
4
 Thiessen, Elmer John, "Evangelism in the Classroom", International Journal of Christianity & Education, 2013, 

Vol.os-17(2), pp.221-241, s. 221–222 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-46886
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undersöka hur eleverna uppfattar att lärarens religiösa positionering kan påverka dem och 

undervisningen. 

Det finns ingen konsensus (och kommer förmodligen aldrig finnas) kring huruvida 

religionskunskapsläraren bör vara troende eller inte. Denna uppsats efterfrågar elevers 

uppfattningar i denna fråga, vilket är viktigt för att möjliggöra en förhöjd medvetenhet kring vilka 

personliga ställningstaganden hos religionskunskapsläraren som kan påverka eleverna, samt hur 

elevernas uppfattning kring detta kan se ut. 

1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka uppfattningar elever har angående lärarens religiösa 

positionering samt vad de anser är bäst för undervisningen. Vidare är syftet att synliggöra vilken 

betydelse eleverna anser att det kan få om läraren delger sin religiösa positionering. 

1.2. Frågeställningar 

 Vilka fördelar/nackdelar uppfattar elever att det finns med att ha en troende respektive 

icke-troende religionskunskapslärare? 

 Vad anser eleverna är bäst för undervisningen gällande religionskunskapslärarens religiösa 

positionering? 

o Varför anser de att religionskunskapsläraren bör vara troende eller icke-troende? 

 Vilken betydelse anser eleverna det kan få om religionskunskapsläraren delger sin religiösa 

positionering? 

 

1.3. Tidigare forskning 

Redogörelsen av den tidigare forskningen börjar med en introduktion av det religionsdidaktiska 

forskningsfältet, och därefter behandlas studier som ligger nära uppsatsens ämne. 

Universitetslektorn Christina Osbeck redogör för religionsdidaktikens framväxt i sin avhandling 

Kränkningens livsförståelse.5 Hon menar att det förekommer många religionsdidaktiska studier där 

elevens tänkande och synsätt står i centrum.6 Däremot är det få studier som är inriktade på 

läraren.7 Osbeck menar att gemensamt för de flesta religionsdidaktiska studier som handlar om 

elever och lärare är att de är intervjustudier.  

Detta studieobjekt (hur elever uppfattar lärarens religiösa positionering) är relativt outforskat. Det 

finns inga doktorsavhandlingar eller större studier som berör elevers uppfattningar av lärarens 

religiositet eller dess betydelse för undervisningen, däremot finns det tidigare studentuppsatser. 

Tidigare studier om hur elever anser att det bör vara är få eller saknas. 

Universitetslektorn Karin Kittelmann Flensner har genomfört en etnografisk studie som genom 

deltagande observationer utröner hur religonskunskapsämnet konstrueras i klassrumspraktiken i 

                                                           
5
 Osbeck, Christina, Kränkningens livsförståelse: en religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan, 

Religionsvetenskap, Karlstads universitet, Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2006, Karlstad, 2006 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-291, hämtad 2017-04-24 
6
 Osbeck, 2006, s. 104–106 

7
 Osbeck, 2006, s. 117 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-291
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Sverige. Hon finner att det existerar en sekularistisk diskurs inom religionskunskapsämnet, där 

religiösa trosföreställningar marginaliseras. Inom denna diskurs finns flera olika aspekter, såsom 

en neutral position, individualism m.fl. De observerade individerna ger uttryck för att religionen 

hör till historien och inte längre är relevant för dagens moderna människa. Religiösa 

trosföreställningar associeras med intolerans medan icke-religiösa positioner associeras med 

tolerans och öppenhet. Bland eleverna anses det mer acceptabelt att identifiera sig som ateist än 

att identifera sig som praktiserande troende. I mindre diskussionsforum framkommer dock även 

de troende elevernas ställningar. Vidare framkommer att det uppfattas som att religiositet innebär 

att göra avkall på sin egna individualism, en troende människa uppfattas som någon som blint 

följer irrationella regler utan att reflektera kring detta.8 

Religionsdidaktikern Carina Holmqvist Lidh skriver i sin licentiatuppsats om hur elever med en 

troende religiös positionering talar om religionskunskapsundervisningen. När hon analyserar 

elevernas tal identifierar hon en sekulär diskurs, där skolans uppdrag att få eleverna att ta till sig 

ett kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt leder till att religiösa trosföreställningar 

skjuts undan.. Dock lyfter de intervjuade eleverna att de är positiva till den svenska modell som 

finns för undervisningen, fastän de är kritiska mot den religionskunskapsundervisning de själva 

fått under sin skoltid. Den icke-konfessionella undervisningen anses ge möjlighet att bidra till 

respekt och förståelse för religiösa trosuppfattningar.9 Vidare framkommer det i Holmqvist Lidhs 

text att en lärare med en egen religiös positionering kan uppfattas som ett potentiellt hot mot den 

objektivitet som eleverna vill ska finnas i klassrummet. Samtidigt finns det andra sammanhang 

när religiöst praktiserande lärare tillskrivs andra, mer positiva egenskaper. Många av eleverna 

uppskattar de tillfällen då lärare inte avslöjar sin egna positionering, eftersom risken för eventuell 

snedvridning minskas i dessa sammanhang.10 Eleverna ger här uttryck för deras uppfattning kring 

hur det för tillfället är med religionskunskapslärarens religiösa positionering, men det förs inte 

några diskussioner omkring hur de uppfattar att det bör vara. 

Både Kittelmann Flensner och Holmqvist Lidh lyfter den sekularistiska/sekulära diskursen som 

tycks finnas inom religionskunskapsundervisningen, men ingen av dem redogör för hur eleverna 

anser att religionskunskapsläraren bör vara i religionsklassrummet. På detta sätt bidrar föreliggade 

uppsats med ny kunskap. Föreliggande uppsats relaterar till den sekulära diskursen i slutsatsen. 

Studenten Leonel Morales har skrivit en C-uppsats som fokuserar på hur elever uppfattar att 

religionskunskapslärarens religiositet påverkar undervisningen om vissa religioner. Författaren 

kommer fram till att flera elever anser att lärarens religiositet ökar lärarens engagemang och gör 

undervisningen mer intressant. Samtidigt riskerar en alltför stark religiositet att påverka 

undervisningen negativt gällande de religioner läraren själv inte tillskriver sig.11 Föreliggande 

uppsats grundar sig i dessa tankar och frågar eleverna hur de uppfattar att det bör vara. 

                                                           
8
 Kittelmann Flensner, Karin, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, Göteborgs universitet, 

Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2015, Göteborg, 2015, s. 284–287 
9
 Holmqvist Lidh, 2016, s. 216 

10
 Holmqvist Lidh, 2016, s. 172 

11
 Morales, Leonel, Att brinna för ämnet : en studie av hur lärarens religiositet påverkar dennes undervisning i 

de fem världsreligionerna (Dissertation No. Rel C vt 2007:8), Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och 
samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap, 2007, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-3670, hämtad 2017-04-11, s. 24 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-3670
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En annan C-uppsats skriven av studenten Christos Voudouragkakis behandlar elevers 

förväntningar på hur religionskunskapslärarens livsåskådning påverkar undervisningen. Han 

menar att de sex intervjuade eleverna anser att det är mer gynnsamt att läraren ifråga inte är 

troende, eftersom det möjliggör en högre grad av objektivitet i undervisningen. Denna 

objektivitet beskrivs enligt studien som den främsta egenskapen en religionskunskapslärare ska 

ha, och de lärare som misslyckas med att upprätthålla objektiviteten anses förlora sin legitimitet.12 

De båda uppsatsernas resultat går stundtals i olika riktningar: Morales menar att flera elever anser 

att det (i viss mån) är bra att läraren är troende, medan Voudouragkakis hävdar att eleverna anser 

det vara mer gynnsamt att ha en icke-troende lärare. Båda dessa texter är intervjustudier, där den 

enskilde eleven tycks tala för mer än enbart sig själv. Föreliggande uppsats vidareutvecklar 

Morales och Voudouragkakis resultat. Uppsatsen fokuserar på elevernas uppfattning om hur 

religionskunskapslärarens religiositet bör vara, samt varför de anser sig ha denna åsikt. 

Istället för att efterlikna tidigare studier med intervjuer som metod används i denna uppsats en 

större mängd informanter, genom att empirin består av en enkätundersökning med både 

kvalitativa och kvanitativa inslag snarare än intervjuer. Vidare sker en kombination av de två 

studieobjekten Osbeck identifierar: eleven och läraren. Studieobjektet är elevernas uppfattning av 

och attityd gentemot läraren inom ett specifikt ämnesområde (lärarens religiositet). 

1.4. Teoretisk ansats och begrepp 

Teoretisk ansats 

Universitetsadjunkten Joakim Öberg kombinerar i sin licentiatuppsats hermeneutik och 

fenomenologin till den hermeneutiska fenomenologin. Fenomenologin i hans text används för att 

förklara det studerade objektet, och hermeneutiken används för att tolka och förstå dess resultat. 

Hans teoretiska ansats avser att frambringa kunskap som ger mångbottnad förståelse för det 

undersökta segmentet.13 Med detta som bakgrund används den hermeneutiska fenomenologin 

även i denna uppsats, eftersom syftet är att få en djupare förståelse för hur elever uppfattar att 

religionskunskapsläraren bör vara och varför det bör vara så. Eleverna uppfattar och erfar olika 

saker, och kunskapsbidraget med denna uppsats är att belysa detta. 

Vidare talar Öberg om hur ett kännetecken för empirisk fenomenologisk forskning är att 

forskaren beskriver ett fenomen samt människors upplevda erfarenheter av detta.14 Den 

hermeneutiska tolkningen innebär att skifta mellan del och helhet genom att växla mellan 

stukturell och individuell nivå.15 Kopplingen till föreliggande uppsats är tydlig: ett fenomen 

(elevernas uppfattning om hur religionskunskapslärarens bör vara) efterfrågas och beskrivs enligt 

ett fenomenologiskt tankesätt. Därefter tolkas elevernas uppfattning enligt hermeneutiken, där 

perspektivet växlar mellan delen (elevens perspektiv) och helheten (teoretiska begrepp). 

                                                           
12

 Voudouragkakis, Christos, De ska vara objektiva : En kvalitativ studie om elevers förväntningar på 
religionskunskapslärare gällande deras livsåskådning och religionsundervisning (Dissertation), 
Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV), 2014, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-38826, hämtad 2017-04-11, s. 33 
13

 Öberg, Joakim, Samhällskunskapens dimensioner: Tio lärare ramar in sitt ämne, Jönköping University, School 
of Education and Communication, Lic.-avh. Jönköping : Högskolan i Jönköping, 2016, Jönköping, 2016 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-34061, hämtad 2017-04-24, s. 65 
14

 Öberg, 2016, s. 66 
15

 Öberg, 2016, s. 75 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-38826
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-34061
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Öberg talar även om vikten av att forskaren tar avstånd från sina egna erfarenheter och 

förutfattade meningar i arbetet.16 Uppsatsen eftersträvar ett så förutsättningslöst perspektiv som 

möjligt. Dock bör det observeras att alla människor har förutfattade meningar, och uppsatsens 

frågeställningar och syften utformas efter dessa. Det förutsättningslösa perspektivet i denna 

uppsats innebär rent konkret att forskarens egen religiösa positionering, förutfattade meningar 

och möjliga förklaringsmodeller åsidosätts så långt det är möjligt under arbetets gång. Inga 

hypoteser angående möjliga svar utformas. Därmed är det lättare att följa svaren dit de leder, 

istället för att forskaren leder resultatet till ett önskat mål. Undersökningen riktas i enlighet med 

forskarens förutfattade meningar och förförståelse, men själva analysen och tolkningen av 

resultatet blir mer förutsättningslöst. 

Teoretiska begrepp 

Professor emeritus Reinhold Fahlbeck resonerar kring begreppet religionsfrihet i sin bok Bed och 

arbeta. Han identifierar två delar av detta begrepp: positiv religionsfrihet samt negativ religonsfrihet.17 

Positiv religionsfrihet: Den positiva religionsfriheten innebär att individen har rätt till religion. Den 

kan delas upp i en teoretisk och en praktisk aspekt. Den teoretiska aspekten innebär å ena sidan 

en form av åsiktsfrihet, där varje enskild individ har rätten att hysa sina egna åsikter i religiöst 

avseende. Vidare har varje individ även rätt att ändra sin åsikt, både mellan olika religioner men 

även från en icke-religiös livsåskådning till en religiös. Den praktiska aspekten innebär å andra 

sidan att alla människor har rätt att utöva sin religion genom konkreta handlingar. Här skyddas 

religiösa manifestationer av Europakonventionens artikel 9 (1). Fahlbeck menar att denna 

religionsfrihet ur ett historiskt perspektiv länge har varit normgivande, men även en illusion om 

frihet (i själva verket var det tvång). Alternativet (den negativa religionsfriheten) fanns inte i praktiken. 

Först på 1800-talet började detta luckras upp i Sverige genom exempelvis frikyrkorörelsen.18 

Negativ religionsfrihet: Den negativa religionsfriheten innebär att individen har rätt från religion. 

Även detta innebär en form av åsiktsfrihet, där varje enskild individ har rätten att inte tillskriva sig 

en religion, att inte veta av någon religion och att inte behöva utsättas för andra människors 

religiösa manifestationer. Människan har rätt att lämna religiösa samfund utan att för den skull 

behöva träda in i ett annat sådant. Negativ religionsfrihet innebär således att man har rätt att 

slippa undan både religiös indoktrinering och religiösa manifestationer i allmänhet.19 I och med 

att den positiva religionsfriheten varit så stark ur ett historiskt perspektiv hävdar Fahlbeck att det 

inte är förvånande att Europakonventionens skrivelser fastställer den negativa religionsfrihetens 

position.20 

”Positiv” och ”negativ” ska inte uppfattas som det gör i allmänt tal, där positivt innebär något bra 

och negativt något dåligt. Fahlbeck menar att terminologin är strikt värdeneural. Det bör 

observeras att begreppen enligt Europakonventionens innebär samma individuella rättigheter. 

                                                           
16

 Öberg, 2016, s. 73 
17

 Fahlbeck, Reinhold, Bed och arbeta = Ora et labora : om religionsfrihet i arbetsliv och skola : juridik, samhälle, 
praktik, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 145–146 
18

 Fahlbeck, 2011, s. 145, 185–189 
19

 Fahlbeck, 2011, s. 146 
20

 Fahlbeck, 2011, s. 190 
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Fahlbeck är tydlig med att ingen religionsfrihet är viktigare än den andra, utan de ska ses som två 

sidor av samma mynt.21 Även i föreliggande uppsats är begreppen värdeneutrala. 

Fahlbeck menar att praxis har inneburit att skyddet av den negativa religionfriheten tillåtit 

inskränkningar på den positiva religionsfriheten, då religiösa manifestationer förbjuds i olika 

sammanhang. Han hävdar att detta kan ha sin grund i att utövande av den positiva 

religionsfriheten rent konkret är synlig, medan utövande av den negativa religionsfriheten (vilken 

han är tveksam till existerar) förefaller vara mer dold. Det synliga uttrycket har på så sätt fått ge 

vika av hänsyn till de som inte önskar se det.22 Ett exempel då den negativa religionsfriheten syns 

är den icke-konfessionella undervisningen i Sverige, eftersom ingen elev ska utsättas för en 

undervisning som förespråkar en religion. 

Vidare nämner Fahlbeck en problematisk aspekt med dessa begrepp: de problematiserar inte de 

religiöst likgiltiga, de som inte vet huruvida de tillskriver sig en religion eller inte. Han lyfter 

Sverige som ett exempel där individer sällan åberopar den negativa religionsfriheten, utan det rör 

sig snarare om en likgiltighet (med förvåning, småleenden och stundtals nedlåtenhet) gentemot de 

individer som deltar i religiösa manifestationer. Han hävdar att Sverige riskerar att gå tillbaka till 

ett tidigare skede, där den positiva religionsfriheten får ett större spelutrymme på den offentliga 

arenan som en följd av den likgiltighet individer visar gentemot religiösa manifestationer.23 

Den positiva religionsfriheten och den negativa religionsfriheten är centrala begrepp för 

föreliggande uppsats. De är teoretiska begrepp som används för att förstå vad det är eleverna 

värderar när det gäller religionskunskapslärarens religiösa positionering. Uppsatsen utreder 

således vilket av dessa begrepp som förefaller stå i högst kurs bland eleverna. 

1.5. Metod 

För att underlätta läsningen redogörs först för val av metod. Därefter diskuteras hur enkäten 

utformas, och slutligen redogörs för genomförandet av materialinsamlandet samt analysen. 

1.5.1. Varför enkäter? 

Vid de tillfällen många informanter önskas och det inte är möjligt att genomföra enskilda 

intervjuer är enkäter användbara. En enkät innebär att informanterna får samma information och 

frågor. Följdfrågor baserade på hur informanterna svarar ställs inte.24 Då syftet med uppsatsen är 

ge en bredare (dock inte generaliserbar) bild över elevernas uppfattning är det mest rimligt att 

genomföra en enkätundersökning med både kvalitativa och kvantitativa inslag.  

Resultatet av undersökningen är en presentation av hur det kan vara, och det kan finnas andra 

representationer av den studerade företeelsen som är lika trovärdiga.25 Detta är relevant då 

undersökningen inte gör anspråk på en generaliserbarhet vars resultat är applicerbar i andra 

kontexter. Avsikten är att ta reda på elevers uppfattningar, och ett annat urval kan generera ett 

annat resultat. Föreliggande uppsats ger endast en bild över hur det kan te sig. 

                                                           
21

 Fahlbeck, 2011, s. 146  
22

 Fahlbeck, 2011, s. 149–150 
23

 Fahlbeck, 2011, s. 192 
24

 Kylén, Jan-Axel, Att få svar: intervju, enkät, observation, 1. uppl., Bonnier utbildning, Stockholm, 2004, s. 10 
25

 Bryman, 2011, s. 258–263 
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1.5.2. Enkätens utformning 

Det finns olika frågetyper att använda i en enkät. Slutna frågor innebär att informanterna får välja 

bland på förhand formulerade svar. Dessa går snabbt att besvara, men de innebär att informanten 

tvingas välja ett svar hen kan uppfatta vara för onyanserat. I kontrast till detta finns de öppna 

frågorna, där informanten får formulera svaret själv och ges därigenom möjlighet att nyansera sitt 

svar.26 Enkäten (bilaga 1) som används i denna uppsats innehåller både öppna och slutna frågor.  

De slutna frågorna är av kvantitativ art och handlar om informanternas ställningstaganden, med 

tre möjliga svarsalternativ. Dessa frågor behandlar konkreta faktapåståenden (hur eleverna anser 

att någonting är eller bör vara). Ett exempel är att den slutna frågan ”Vad anser du vara bäst för 

undervisningen?” resulterar i konkreta ställningstaganden. De öppna frågorna är av kvalitativ art och 

handlar om informanternas uppfattningar angående religionskunskapslärarens religiösa 

positionering och dess betydelse. Dessa frågor ämnar att ge fördjupad kunskap kring orsaken 

därtill (varför eleverna anser att någonting är eller bör vara). Ett exempel är att den öppna frågan 

”Vilka fördelar/nackdelar anser du att det finns med att ha en troende religionskunskapslärare? [...]” 

resulterar i utvecklande svar. Kombinationen av slutna och öppna frågor möjliggör analyser av 

hur och varför eleverna tänker som de gör, vilket ger en större förståelse för ämnet. 

Professor emeritus Martyn Denscombe framhåller att det är god praxis att först genomföra en 

pilotstudie, där metoden prövas ute på det ”verkliga fältet.” Detta möjliggör eventuella 

revideringar av datainsamlingsverktyget, och kan till viss del försäkra forskaren om att det 

förhoppningsvis inte kommer några oväntade överraskningar när datainsamlingen börjar.27 Fyra 

individer ur målgruppen har provat att besvara enkäten, och de har givit konstruktiv kritik om 

smärre oklarheter som rättats till. Dessa individer berättade hur lång tid det tog dem att besvara 

enkäten, och baserat på detta bedöms att enkäten tar ca 15–20 minuter att fylla i. 

1.5.3. Genomförande 

Först upprättades en mailkontakt (bilaga 2) med rektor för respektive gymnasieprogram, och i 

detta skede tillhandahölls mentorer för respektive klass. Ett informationsmail (bilaga 3) och 

efterföljande telefonsamtal medförde kontakt med lärare och tid för möte med eleverna 

bestämdes. Ledordet var flexibilitet – rektorer och lärare hade olika uppfattning och synpunkter 

på huruvida det passade att genomföra undersökningen, och här var anpassning efter deras behov 

central. Det fanns rektorer och mentorer som av olika anledningar tackade nej till att delta i 

studien. Vid dessa tillfällen kontaktades inga nya personer, med hänsyn till undersökningens 

tidsram. Dessa gymnasieprogram hamnade då utanför undersökningens materialurval. 

Fastän uppsatsen och enkäten behandlar elevers syn på hur religionskunskapslärarens religiösa 

positionering bör vara behövde inte enkäten fyllas i på en religionskunskapslektion. Detta 

grundades i tidsmässiga aspekter, men även i att eleverna inte var tvungna att tänka på den 

religionskunskapslärare de senast hade kontakt med. Att begränsa dem till att tänka på en specifik 

lärare var inte eftersträvansvärt, eftersom det kunde medföra att viktiga aspekter försvunnit. 

                                                           
26

 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 
210 
27

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
3., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 237 
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Lärarna bedömde att samtliga elever kunde besvara enkäten på papper. Om en lärare ansett att en 

elev av någon anledning behövde besvara enkäten på en dator, hade denna elev fått möjlighet att 

istället fylla i enkäten digitalt. Vid dessa fall skulle Google Forms använts.28 Vidare medtogs 

pennor till vare tillfälle eleverna fick att fylla i enkäten. På detta sätt var det möjligt att undvika det 

bortfall som grundades i att elever inte hade med sig pennor. 

Att besvara en enkät under begränsad tid kan leda till svar som är mindre genomtänkta.29 Det kan 

ses som en nackdel med materialinsamlingen, men det medförde en hög svarsfrekvens, vilket var 

av relevans för undersökningen. Det ledde även till en oförbereddhet som var eftersträvansvärd, 

eftersom den innebär att svaren i enkäten blir spontana. Informanterna hann inte läsa in sig på 

ämnet för att ge det ”korrekta svaret”, om nu ett sådant svar finns. De svar eleverna skrev 

reflekterar deras egen uppfattning om ämnet. Vid varje tillfälle fick eleverna omkring 20 minuter 

att besvara enkäten. Om de behövde mer tid och läraren tillät det fanns det möjlighet för dem att 

besvara enkäten under en längre period. Eleverna borde således inte känt någon tidspress. 

Varje tillfälle eleverna fick att besvara enkäten började med att information om enkäten 

presenterades muntligt. Eleverna fick möjlighet att avstå om de så önskade. Därefter delades 

enkäten ut samt besvarades enskilt. De som bad om förtydliganden fick noggrant genomtänkta 

sådana för att minska risken att eleverna påverkades. För att säkerställas informanternas 

anonymitet lades enkäterna lades antingen på en bänk i klassrummet eller lämnades kvar på 

elevbänken efter lektionens slut. Därefter samlades enkäterna in. Samtliga tillfrågade informanter 

besvarade enkäten i någon utsträckning. 

Ett vanligt angreppssätt att analysera kvalitativ data är tematisk analys. Detta innebär att olika 

teman som identifieras i materialet kategoriseras. Analysen utgår sedan från dessa teman. 

Forskaren kan exempelvis uppmärksamma teman som återkommer ofta, likheter och skillnader 

mellan informanter samt teman som går att koppla till teoretiska perspektiv och begrepp.30 

Konkret innebär detta att analysen av materialet i föreliggande studie identifiererar och 

kategoriserar de aspekter eleverna lyfter när de diskuterar religionskunskapslärarens religiösa 

positionering. Den metod som används i uppsatsen är således en enkätstudie med både 

kvantitativa och kvalitativa inslag samt en tematisk analys av centrala teman. 

1.6. Material, urval och avgränsningar 

I denna del beskrivs materialet och urvalet av informanter. Därefter redogörs för de 

avgränsningar som görs i uppsatsen. 

1.6.1. Material och urval 

Undersökningens primära material består av enkäter som gymnasieelever från årskurs 3 besvarat. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka uppfattningar elever har angående 

religionskunskapslärarens religiösa positionering. Mångfalden bland eleverna innebär att det går 

att se mer generella drag gällande uppfattningarna, även om det inte går att dra alltför generella 

slutsatser gällande exempelvis hela Sverige. 

                                                           
28

 https://www.google.se/intl/sv/forms/about/, hämtad 2017-04-19 
29

 Kylén, 2004, s. 54 
30

 Bryman, 2011, s. 528–230 

https://www.google.se/intl/sv/forms/about/
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Professor Alan Bryman menar att ett bekvämlighetsurval lämpar sig i de fall man vill genomföra 

en studie som kan ses som en språngbräda in i större forskningsområden. Detta urval innebär att 

man använder sig av det material forskaren för tillfället eller inom den snaraste framtiden har 

tillgängligt. Svarsfrekvensen brukar i dessa sammanhang bli hög, dock framkommer inte ett 

generaliserbart resultat. Vidare är bekvämlighetsurval lämpligt vid de tillfällen det inte är möjligt 

(på grund av kostnad och tidsbegränsning) att genomföra ett långt och krävande 

sannolikhetsurval inom en specifik population.31 Denna urvalsmetod är den som i första hand 

används i uppsatsens materialinsamling. Vissa kriterier ställs dock, dessa redogörs för nedan. 

För att möjliggöra en större nyans bland materialet deltar elever från olika skolor och 

gymnesieprogram. Datainsamlingen skedde i en medelstor stad i Sverige. Totalt rör det sig om 

fyra skolor med elever på både yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram. Tre 

av skolorna var kommunalt styrda, den fjärde var en friskola med kristen profil. 

Elever väljer gymnasieprogram baserat på en mängd faktorer, bland dessa faktorer finns intresse. 

Olika gymnasieprogram har elever med varierande intressen, vilket möjliggör större variationer 

bland informanternas svar. För att undvika att urvalet blir skevt är det endast en klass per 

gymnasieprogram som besvarar enkäten. På grund av tidsbegränsningen får klasserna endast ett 

tillfälle att besvara enkäten. De frånvarande elevernas svar anses vara externa bortfall som är 

orimliga att redogöra för. I och med att urvalet inte gör anspråk på representativitet är det även 

irrelevant vilka gymnasieprogram informanterna som besvarar enkäten går och vilka program 

som lämnas utanför. Ett annat urval kan generera ett annat resultat, men eftersom det rör sig om 

individers uppfattningar gäller detta även mellan olika klasser inom respektive gymnasieprogram. 

Vidare menar Bryman att för att undvika ett alltför stort bortfall kan besvarandet av enkäten ske 

samtidigt som forskaren ifråga är på plats. I dessa fall presenteras, besvaras och samlas enkäterna 

in vid samma tillfälle.32 Datainsamlingen i denna uppsats gick till på ett sådant sätt. 

Bortfallet delas upp i externt bortfall och internt bortfall. Med det externa bortfallet menas de elever 

som inte närvarade vid det tillfälle hens klass fick att besvara enkäten. Man bör dock observera 

att då det rör sig om individers attityder kring ett specifikt ämne är det omöjligt att utröna vilka 

informanter som saknas i materialet. Det externa bortfallet är inte heller av relevans för denna 

uppsats. Det material som används i uppsatsen är det material som var möjligt att samla in. 

Det interna bortfallet inkluderar de elever som i någon grad valde att inte svara helt och hållet på 

enkäterna. Här räknas även de enkäter som endast är delvis besvarade. I materialet är det vanligt 

förekommande att enkätens slutna frågorna besvaras oftare än de öppna frågorna. De enkäter 

som är delvis besvarade används i uppsatsen vid analysen av de aktuella frågorna. Flera elever 

som inte besvarar samtliga enkätfrågor skriver explicit att de redan har besvarat frågorna tidigare i 

enkäten, vilket är en stor orsak till det interna bortfallet bland materialet. Vidare betraktas svar på 

öppna frågor som inte håller sig till ämnet som internt bortfall. Huruvida svaren håller sig till 

ämnet bedöms i varje enskilt fall. Ett exempel på en besvarad öppen fråga som bedöms inte hålla 

sig till ämnet är elevsvaret ”Visste du att tomater har fler gener än människan?” Dock används 

resterande svar från denna enkät. Således är det endast de svar som hjälper till att besvara 

uppsatsens frågeställningar som används i undersökningen. 

                                                           
31

 Bryman, 2011, s. 194–196 
32

 Bryman, 2011, s. 195; 231 
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Nedan redogörs för de gymnasieprogram uppsatsen utgår ifrån. Talet inom parentes visar antalet 

delvis eller helt ifyllda enkäter. 

 Estetiska programmet (2) 

 Samhällsvetenskapliga programmet (3) 

 Humanistiska programmet (12) 

 Hotell- och turismprogrammet (9) 

 Bygg- och anläggningsprogrammet (18) 

 Naturvetenskapsprogrammet (24) 

 Teknikprogrammet (23) 

Ovan syns att totalt 91 elever besvarade enkäten åtminstone delvis. Majoriteten besvarade 

samtliga frågor i någon utsträckning. 

Efter analysen av materialet visar det sig att det finns en stor spridning inom urvalet, vilket är 

fördelaktigt. Om undersökningen istället bestått av fem av intervjuinformanterna hade resultatet 

påverkats mycket beroende på vilka informanter som tillfrågats. Detta hade lett till en skev 

vinkling. Undersökningens urval är inte representativt eller generaliserbart, men det visar däremot 

på att det finns en variation angående elevernas uppfattningar om lärarens religiösa positionering. 

Vill man istället utföra en generaliserbar studie behövs ett större och mer representativt urval. 

En genomgående aspekt i materialet är att informanterna hela tiden talar om möjliga teman. Det 

behöver inte vara just på det sätt som beskrivs här, men det är en möjlighet som eleverna lyfter. I 

texten behandlas både hur elever uppfattar att det är, men även hur det bör och möjligtvis kan vara. 

1.6.2. Avgränsningar 

Materialet avgränsas till att undersöka gymnasielever i årskurs 3. Dessa elever har generellt sett 

gått längre tid i skolan, och därmed är de mer skolvana än exempelvis låg-, mellan- eller 

högstadielever. Deras uppfattningar och attityder kan ha förändrats sedan de yngre skolåldrarna, 

och även grundskoleelevers uppfattningar och attityder är självklart viktiga att undersöka. Dock 

finns det inte möjlighet att undersöka alla elever: avgränsningar måste göras. Den högre 

skolvanan medför att gymnasieelever har mer erfarenhet som är viktig att ta tillvara, och de bör 

kunna reflektera mer kring de frågor som ställs i enkäten. Vidare har dessa elever fler skolår och 

lärare att minnas och reflektera kring om de vill delge sina egna erfarenheter. Under vårterminen i 

årskurs 3 på gymnasieskolan har alla elever dessutom avklarat eller åtminstone påbörjat 

”Religionskunskap A”-kursen. Således har alla informanter haft religionskunskap på gymnasiet. 

Eftersom religion inom skolan till stor del behandlas inom religionskunskapsundervisningen 

avgränsar sig denna undersökning till elevers uppfattning om religionskunskapslärarens religiösa 

positionering. Det är möjligt att en enkät som ber om elevernas uppfattning om alla lärares 

religiösa positionering genererar ett annat resultat. Undersökningen strävar inte efter en bred 

generaliserbarhet, men för att materialet ska bli mer enhetligt sker en avgränsning då 

informanterna ska tänka på samma lärargrupp: religionskunskapslärare.  

Vidare är en avgränsning av uppsatsen att informanternas genus inte efterfrågas i enkäten, 

eftersom det bedöms vara irrelevant information för undersökningens syfte. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel börjar med en kort beskrivning av religionsfriheten i Sverige. Därefter följer en 

beskrivning av den icke-konfessionella skolans utveckling. Vidare följer Skollagens aktuella 

skrivelser som berör undervisningens icke-konfessionalitet, sedan redogörs för de förutsättningar 

religionskunskapsämnet idag kan sägas ha. Kapitlet avslutas med en beskrivning av den sekulära 

skolans problematik och lärarens påverkan på eleverna. 

Religionsfrihet i Sverige 

Den 1 januari 1952 fick Sverige en religionsfrihetslag (Religionsfrihetslag 1951:680). Ända sedan dess 

har det i Sverige funnits allmän religionsfrihet, vilket inneburit att alla individer har rätt att själva 

utöva sin religion men även ta avstånd från det.33 Fahlbeck redogör för de juridiska aspekterna 

bakom denna religionsfrihetslag och dess avskaffande. Han kommer fram till att dagens 

religionsfrihet är säker i och med Regeringsformens andra kapitel. Där förklaras att varje 

medborgare är tillförsäkrad en religionsfrihet som är absolut. Inga begränsningar är tillåtna. Dock 

hävdar han att dess skrivelse är alltför vag för att användas som reell rättskälla till religionsfrihet i 

Sverige, och den enda användbara rättskällan för hur religionsfrihet i Sverige ska uppfattas är 

Europakonventionens skrivelser (ursprungligen instiftad 1950).34 Regeringsformen utgår ifrån 

medborgarnas rätt till religion (den positiva religionsfriheten). Den negativa religionsfriheten 

finns således inte nedskriven i den nuvarande svenska lagstiftningen. 

Barnens religionsfrihet 

Doktoranden Maria Klasson Sundin menar att barn (till skillnad från vuxna) är i högre behov av 

andra människor för att kunna utnyttja sina rättigheter. Hon säger att det för många vuxna räcker 

att de inte begränsas i samhället. Barn däremot behöver snarare få möjlighet att aktivt ta ställning 

för en företeelse. Vidare är barn omyndiga, vilket begränsar deras inflytande och medför att 

”makthavarna” lättare kan styra över barnens förmåga att utöva sina rättigheter.35 Efter Klasson 

Sundins resonemang följer vikten av att ha barnens uppfattning i åtanke, då makthavarna (de 

vuxna) annars riskerar att begränsa barnen och deras rättigheter. ”Barn” i föreliggande text 

innefattar elever på gymnasieskolor, då de är del av en institution som utformas av makthavarna. 

Vidare redogör Klasson Sundin för tre modeller gällande barns rätt till religionsfrihet:  

Traditionsmodellen – barnens rätt till religionsfrihet bör ses som en rätt att få delta i den religiösa 

positionering föräldrarna tillskriver sig. Föräldrarna har en rättighet att förmedla denna 

positionering, och samhället har inte rätt att begränsa/försvåra detta. Klasson Sundin anger att 

modellen ofta används i debatten om religiösa friskolor. 

                                                           
33

 SFS 1951:680, Religionsfrihetslagen, Stockholm: Justitiedepartementet, 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/religionsfrihetslag-
1951680_sfs-1951-680, hämtad 2017-04-28 
34

 Fahlbeck, 2011, s. 22–23 
35

 Klasson Sundin, Maria, "Barnens religionsfrihet - eller föräldrarnas?", i Modée, Johan & Strandberg, Hugo 
(red.), Frihet och gränser: filosofiska perspektiv på religionsfrihet och tolerans, Östlings bokförlag Symposion, 
Eslöv, 2006, s. 123–134 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/religionsfrihetslag-1951680_sfs-1951-680
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/religionsfrihetslag-1951680_sfs-1951-680
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Tankefrihetsmodellen – barnens rätt till religionsfrihet bör ses som rätten att själv välja religiös 

positionering. Föräldrarna eller samhället har inte rätt att styra detta - barnet själv har rätten att ta 

del av eller avstå från religiösa företeelser. Modellen lägger större vikt vid rätten från religion. 

Livstolkningsmodellen – barnens rätt till religionsfrihet bör ses som att de ska ges möjlighet och 

verktyg att bearbeta sina existentiella frågor. För detta har både samhället (exempelvis skolan) och 

föräldrarna ett ansvar. Modellen lägger större vikt vid rätten till religion.36 

Den icke-konfessionella skolans utveckling 

Länge var religionskunskapsundervisningen en arena för kyrkan, men med 1842 års skolreform 

tog staten över skolan. Den statliga skolan vilade dock på den lutnerska kristendomens 

värderingar.37 Målet med skolan och undervisningen var att fostra goda medborgare som 

underkastade sig kungen och den evangelisk-lutherska kristendomen. I samband med att denna 

kristendom utmanades av nybildade trossamfund under 1900-talets början förändrades 

skolämnet. 1919 avskaffades katekesundervisningen, och syftet var då snarare att fostra goda 

svenskar snarare än goda lutheraner. I samband med den allmänna läroplanen 1962 infördes 

undervisning av andra religioner än kristendomen. Här fastställdes även att undervisningen skulle 

vara objektiv i förhållande till andra religioner.38 Detta syns i kursplanen för kristendomskunskap 

från LGR 62: ”Undervisningen skall vara objektiv i den mening, att den meddelar sakliga kunskaper om olika 

trosåskådningars innebörd och utan att auktorativt söka påverka eleverna att omfatta en viss åskådning. Den 

skall vara präglad av vidsynthet och tolerans.”39 Ämnet hette fortfarande kristendomskunskap, och först 

i och med LGR 69 byttes namnet till religionskunskap.40 Sedan den första allmänna läroplanen 

utkom har religionskunskapsämnet omförhandlats och varit ett omdebatterat ämne, och det finns 

ännu kvar som ett obligatoriskt ämne, både i grundskolan och i gymnasieskolan.41 

Skollagens skrivningar 

I Skollagens första kapitel står:  

6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.  

7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke- 

konfessionell. 

Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en 

konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt.
42  

                                                           
36

 Klasson Sundin, i Modée & Strandberg, 2006, s. 130–133 
37

 Olivestam, Carl Eber, Religionsdidaktik: om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen, 1. uppl., 
Liber, Stockholm, 2006, s. 12 
38

 Svensson, Jonas, ”Religionskunskap som humanistiskt ämne i den svenska skolan”, i Löfstedt, Torsten (red.), 
Religionsdidaktiska studier, Linnaeus University Press, Växjö, 2015, s. 22 
39

 Läroplan för grundskolan, 2. uppl., Stockholm, 1964, s. 217 
40

 Svensson, i Löfstedt, 2015, s. 23 
41

 Svensson, i Löfstedt, 2015, s. 23–24 
42

 Skollagen 2010:800, kap. 1, 6–7 §, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800, hämtad 2017-04-28 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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Här problematiseras inte vad som menas med konfessionell och icke-konfessionell. Vidare syns 

den negativa religionsfriheten i skollagens skrivning, då deltagandet i konfessionella inslag ska 

vara frivilligt. Eleverna har rätt att avstå från det som kan uppfattas vara religiösa manifestationer. 

Religionsvetaren Carl Olivestam menar att en konfessionell undervisning är en undervisning som 

överrensstämmer med en viss kyrkas eller trossamfunds trosuppfattning.43 Den svenska skolans 

undervisning ska vara icke-konfessionell, vilket skulle innebära att den undervisning som sker i 

skolan inte ska framhäva en trosuppfattning som den sanna och rätta. 

Skolverket har givit ut en skrivelse som, förklarar att exempelvis skolavslutningar i religiösa 

lokaler (såsom en kyrka) är tillåtna om tonvikten läggs vid tradition och högtidlighet. En annan 

förutsättning är att det inte under några omständigheter får förekomma religiösa inslag. Vid dessa 

tillfällen har rektor ansvar för att allting går rätt till.44 

Religionskunskapsämnets förutsättningar i gymnasieskolan 

Nedan visas några av de läroplansformuleringar religionskunskapsläraren ska förhålla sig till. 

I läroplanen för gymnasieskolan står det att ingen ska diskrimineras p.g.a. religion eller annan 

trosuppfattning. Det redogörs även att undervisningen ska vara saklig och allsidig. Vid de fall 

värderingar framträder ska det alltid vara tydlig vem som står för dem.45 Läraren måste således 

vara tydlig med när hen uttrycker sin egen uppfattning och åsikt. 

Religionskunskapsämnet i gymnasieskolan har sin grund i religionsvetenskapen men är till sin 

karaktär tvärvetenskapligt. Den behandlar hur religion och religiösa trosföreställningar kommer 

till uttryck i ord och handling, samt hur människor formulerar och förhåller sig i etiska och 

existentiella frågor. I ämnets syfte står att undervisningen ska syfta till att eleverna breddar sina 

kunskaper om religioner och livsåskådningar. Kristendomen ges en särskild betydelse, då det är 

den tradition som ligger till grund för den nuvarande svenska värdegrunden. Undervisningen ska 

ge eleverna möjlighet att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.46 

Den sekulära skolans problematik 

Även religionsdidaktikern Brenda Watson menar finns en sekulär diskurs i skolan och att det är 

viktigt att problematisera och konfrontera denna. Den undervisning som sker i västvärlden sedan 

upplysningstiden utgår främst ifrån att det inte existerar någon gud. De positivistiska tankarna 

skolan är uppbygd kring innebär att kunskap ska grunda sig i empirisk data och observerbara 

fenomen. I och med att eleverna under en längre tid fostras i en positivistisk anda menar Watson 

att eleverna utsätts för en ”sekulär indoktrinering” i skolan. Detta är enligt henne är minst lika 

problematiskt som en religiös indoktrinering, eftersom inte heller den sekulära indoktrineringen 

är värderingsfri. Watson hävdar att den sekulära staten (och därmed skolan) inte ska vara fientlig 

mot religion, eftersom religion varken kan bevisas eller motbevisas med empiriskt material. Hon 

                                                           
43

 Olivestam, 2006, s. 9 
44

 Skolan och kyrkan, https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolan-och-kyrkan-1.162940, 
hämtad 2017-04-28, s. 1 
45

 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011, s. 6 
46

 LGY11, 2011, s. 137 

https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolan-och-kyrkan-1.162940
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menar att en religionskunskapsundervisning som inte utmanar den sekulära indoktrineringen inte 

tjänar någonting till.47 

Lärarens påverkan 

Professor Elmer Thiessen har skrivit en artikel där han resonerar kring i vilken utsträckning lärare 

påverkar sina elever i klassrummet och i vilken grad det kan försvaras. Han hävdar att det är 

omöjligt att vara helt neutral i klassrummet, då ingen människa kan lösgöra sig ifrån sin egen 

uppväxt och sociala kontext. En kristen lärare kommer påverka eleverna genom ett kristet 

perspektiv och en ateistisk lärare kommer påverka eleverna genom ett ateistiskt perspektiv.48 

Vidare menar Thiessen att han, i sin roll som kristen föreläsare på ett universitet, ofta får kritik av 

sina ateistiska kollegor för att framställa undervisningen ur ett kristet perspektiv. Dock märker 

inte kollegorna det problematiska med att de själva framställer undervisningen ur ett ateistiskt 

perspektiv, eftersom kollegerna anser att dessa perspektiv är mer vetenskapligt accepterade.49 

Denna uppsats relaterar till Thiessens resultat i analysen, och uppmärksammar i vilken mån 

elevena identifierar religiös och sekulär påverkan från lärarna, samt vilken som anses vara 

fördelaktig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Watson, Brenda, "Why religious education matters", i Barnes, Philip (red.), Debates in religious education, 1. 
ed., Routledge, Abingdon, Oxon, 2012, s. 17–18 
48

 Thiessen, 2013, s. 221–224 
49

 Thiessen, 2013, s. 224 



15 
 

3. Hur bör läraren vara? – De slutna frågorna 

Detta första avsnitt i uppsatsens resultatdel besvarar frågeställningen: Vad anser eleverna är bäst 

för undervisningen gällande religionskunskapslärarens religiösa positionering? 

I kapitlet redogörs klassernas svar vid de slutna frågorna i tabellform, vilket synliggör klassernas 

sammansättning och de uppfattningar som finns i respektive klass. Korta kommentarer ges i 

samband med varje klass, och kapitlet avslutas med en sammanfattning där generella tendenser 

men även specifika enskilda fall uppmärksammas.  

Med avsikten att öka läsvänligheten används hädanefter framförallt begreppen lärare och 

undervisning istället för religionskunskapslärare och religionskunskapsundervisning, eftersom 

undersökningen är avgränsad till religionskunskapslärare och religionskunskapsundervisning 

(vilket informanterna är medvetna om), och begreppen är i texten synonymer. Vidare växlar 

begreppsanvändningen mellan elev och informant, och även dessa begrepp är synonyma i texten. 

För att tydliggöra och visualisera resultatet omkring den första slutna frågan (som berör elevernas 

uppfattning om hur det bör vara) är nedanstående tabeller färgkodade. De blå markeringarna visar 

de svar som säger att läraren bör vara troende, de röda visar de som att säger att läraren bör vara 

icke-troende och de gula markeringarna visar de som säger att lärarens religiositet inte spelar 

någon roll. Det är möjligt att ge varje möjlig kombination en egen färg för att synliggöra 

differensen, men eftersom detta skulle innebära 33 = 27 olika färger bidrar detta snarare till ökad 

förvirring. Tabellerna färgas således endast efter vad eleverna anser är bäst för undervisningen. 

Varje svar ges en bokstav och kodas enligt följande schema: 

Tabell 1. Kodningsnyckel 

 

OBSERVERA: För att öka läsvänligheten i detta kapitel används hädanefter vårdnadshavare som 

beteckning för föräldrar/vårdnadshavare, och för att underlätta läsningen finns en 

sammanfattning av denna bokstavskodning i anslutning till varje tabell. 

Ett exempel är att en elev som anser att läraren bör vara icke-troende (I), kallar sig själv troende 

(R) och som är osäker på om vårdnadshavarna är troende eller icke-troende (O) ges beteckningen 

I – R – O. En elev som säger att lärarens religiösa positionering inte spelar roll (S), kallar sig icke-

troende (A) och säger att alla vårdnadshavare är icke-troende (N) får beteckningen S – A – N. 

Genom att synliggöra tabellerna på detta sätt blir materialet mer transparent, och mångfalden 

bland materialet visas tydligare. 

Vad anser du vara bäst för 
undervisningen? 

Vad skulle du 
kalla dig? 

Slutligen, hur ser din hemsituation 
ut? 

T - Att religionskunskapsläraren 
är troende 

R – Troende F – En eller flera av 
föräldrarna/vårdnadshavarna är troende 

I - Att religionskunskapsläraren 
är icke-troende 

A – Icke-troende N – Alla föräldrar/vårdnadshavarna är 
icke-troende 

S - Det spelar ingen roll V – Vet ej O – Osäker på om 
föräldrarna/vårdnadshavarna är troende 
eller icke-troende 
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Estetiska programmet 

I klassen anser en (1) elev att läraren ska vara troende, ingen elev anser att läraren ska vara icke-

troende och en (1) elev anser att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll. 

Tabell 2. Estetiska programmet 

 

På grund av rådande omständigheter50 erhölls endast två besvarade enkäter från det estetiska 

programmet. Detta är en av två klasser med elever som studerar på en kristen friskola.  

Det går inte dra några slutsatser kring detta resulatat, dock är det värt att lyfta att även i en så pass 

liten klass förekommer en elev som anser att läraren bör vara troende. Vid läsningen av 

motiveringen av elevens ställningstagande förefaller det dock som att elevens uppfattning om hur 

lärarens religiösa positionering bör vara är influerad av elevens egen livsåskådning. I denna klass 

finns även den enda eleven ur friskoleklasserna som kallar sig icke-troende. 

Samhällsvetenskapliga programmet 

I klassen anser inga elever att läraren ska vara troende, inga elever anser att läraren ska vara icke-

troende och tre (3) elever anser att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll. 

Tabell 4. Samhällsvetenskapliga programmet 

 

På grund av rådande omständigheter51 erhölls endast tre besvarade enkäter från det 

samhällsvetenskapliga programmet. Detta är en av två klasser med elever som studerar på en 

friskola med kristen profil.  

Det går det inte att göra några generaliseringar för hela det samhällsvetenskapliga programmet. 

Dock är det värt att nämna en aspekt dessa elever har gemensamt – för dessa elever spelar det 

inte någon roll om läraren är troende eller icke-troende. Vidare kallar sig ingen elev i ovanstående 

klass icke-troende, och samtliga elever har åtminstone en troende vårdnadshavare. 

                                                           
50

 Se avsnitt 1.5.3. Genomförande, s. 8. 
51

 Se avsnitt 1.5.3. Genomförande, s. 8. 

Kodning Antal Kodningsnyckel 

T - R - F 1 st - 50 % 
T – Troende 
lärare 

R – Troende 
elev 

F – En eller flera troende 
vårdnadshavare 

S - A - N 1 st - 50 % 
I – Icke-
troende lärare 

A – Icke-
troende elev 

N – Icke-troende vårdnadshavare 

 
S - Det spelar 
ingen roll 

V – ”Vet 
ej”-elev 

O – Osäker om vårdnadshavare 
religiösa position 

Kodning Antal Kodningsnyckel 

S - R - F 
 
 
 
3 st - 100 % 

T – Troende 
lärare 

R – Troende 
elev 

F – En eller flera troende 
vårdnadshavare 

S - R - F 
I – Icke-
troende lärare 

A – Icke-
troende elev 

N – Icke-troende vårdnadshavare 

S - V - F 
S - Det spelar 
ingen roll 

V – ”Vet 
ej”-elev 

O – Osäker om vårdnadshavare 
religiösa position 
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Humanistiska programmet 

I klassen anser en (1) elev att läraren ska vara troende, fem (5) elever anser att läraren ska vara 

icke-troende och sex (6) elever anser att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll. 

Tabell 3. Humanistiska programmet 

 

Flera elever i denna klass anger att de har troende vårdnadshavare eller är osäkra på 

vårdnadshavares religiösa postionering, och samtidigt menar majoriteten av eleverna att de själva 

är icke-troende. 

Slående i denna klass är att hälften säger att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll, 

trots att betydligt fler säger sig vara troende/icke-troende och/eller ha troende/icke-troende 

vårdnadshavare. Det förefaller således som att föräldrarnas positionering i denna klass inte 

påverkar elevernas uppfattning omkring hur läraren bör vara. 

Endast en elev i denna klass säger sig vara troende (och hen specificerar även vilken religion hen 

tillskriver sig). Därefter argumenterar hen i samtliga öppna frågor för att läraren bör vara troende. 

Detta skulle kunna vara ett exempel på när elevens religiösa positionering influerar dess 

uppfattning om hur läraren bör vara i klassrummet, men eleven nämner ingenting hur 

vårdnadshavarnas religiösa positionering påverkar elevens uppfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodning Antal Kodningsnyckel 

T - R - F 1 st - 8 %  
T – Troende 
lärare 

 
R – Troende 
elev 

 
F – En eller flera troende 
vårdnadshavare 

I - A - F 

 
5 st - 42 % 
 
 

I - A - N 

I - A - N 

I - A - N  
I – Icke-
troende lärare 

 
A – Icke-
troende elev 

 
N – Icke-troende 
vårdnadshavare 

I - A - O 

S - A - F  
 
6 st - 50 % 
 
 
 

S - A - N 

S - A - O  
S - Det spelar 
ingen roll 

 
V – ”Vet ej”-
elev 

 
O – Osäker om 
vårdnadshavares religiösa 
position 

S - V - F 

S - V - N 

S - V - O 
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Hotell- och turismprogrammet 

I klassen anser ingen elev att läraren ska vara troende, tre (3) elever anser att läraren ska vara icke-

troende och fem (5) elever anser att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll. 

Tabell 5. Hotell- och turismprogrammet 

 

OBSERVERA: De svar som anges inom parenteser är också ikryssade av eleven ifråga, men vid läsningen av 

motiveringen till elevens ställningstagande visar det sig vilket svar de förmodligen föredrar. 

Samtliga elever som anser att läraren bör vara icke-troende är själva icke-troende samt har icke-

troende vårdnadshavare. I denna klass finns således en tendens till att se negativt på en troende 

lärare om eleven själv är icke-troende. 

Ingen av eleverna i denna klass anser att läraren bör vara troende. Även här syns tendensen att 

elevens egen eller vårdnadshavarnas religiösa positionering inte nödvändigtvis avgör hur eleven 

uppfattar att lärares religiösa position bör vara. Flera elever anger att de eller minst en 

vårdnadshavare är troende, men att lärarens religiösa postionering inte spelar någon roll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Eleven valde att inte besvara de slutna frågorna. 

Kodning Antal Kodningsnyckel 

I - A - N  
3 st - 33 % 
 

T – Troende lärare R – Troende 
elev 

F – En eller flera 
troende vårdnadshavare I - A - N 

I - A - N 

S - R - F  
 
5 st - 56 % 
 
 

I – Icke-troende 
lärare 

A – Icke-
troende elev 

N – Icke-troende 
vårdnadshavare S - R - F 

S - R - F (O) 

S - A - N S - Det spelar 
ingen roll 

V – ”Vet ej”-
elev 

O – Osäker om 
vårdnadshavare religiösa 
position 

S - V - O 

/ - / - /52 1 st – 11 % 
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Bygg- och anläggningsprogrammet 

I klassen anser en (1) elev att läraren ska vara troende, åtta (8) elever anser att läraren ska vara 

icke-troende och nio (9) elever anser att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll. 

Tabell 6. Bygg- och anläggningsprogrammet 

 

Den första notervärda aspekten i denna klass är att endast en elev kallar sig troende, och denna 

elev menar att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll.  

Vidare syns att endast en elev anger att åtminstone en av vårdnadshavarna är troende, och denna 

elev menar att läraren bör vara icke-troende.  

Utöver detta är det notervärt att en elev som själv kallar sig icke-troende och som har icke-

troende vårdnadshavare anser att läraren bör vara troende. Eleven förklarar hur hen tänker i 

motiveringen till detta ställningstagande. 

Ovanstående faktorer, tillsammans med klassens övriga resultat, visar att det inte går att dra 

generaliseringar mellan elevens uppfattning, elevens religiösa positionering samt 

vårdnadshavarnas religiösa positionering. 

 

 

 

 

                                                           
53

 Två elever valde att inte ange vad de själva kallar sig. En av dessa angav inte heller vårdnadshavarnas 
religiösa positionering. 

Kodning Antal Kodningsnyckel 

T - A - N 1 st - 6 %  
 
T – Troende 
lärare 

 
 
R – Troende 
elev 

 
 
F – En eller flera troende 
vårdnadshavare 

I - A - N 

 
 
8 st - 44 % 
 
 
 
 

I - A - N 

I - A - N 

I - A - N 

I - A - N 

I - V - F  
 
I – Icke-
troende lärare 

 
 
A – Icke-
troende elev 

 
 
N – Icke-troende 
vårdnadshavare 

I - V - O 

I - V - / 

S - R - N 

 
 
 
9 st - 50 % 
 
 
 
 

S - A - N 

S - A - N 

S - A - N  
 
S - Det spelar 
ingen roll 

 
 
V – ”Vet ej”-
elev 

 
 
O – Osäker om vårdnadshavares 
religiösa position 

S - A - N 

S - A - O 

S - A - O 

S - / - N 

S - / - /53 
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Naturvetenskapliga programmet 

I klassen anser en (1) elev att läraren ska vara troende, elva (11) elever anser att läraren ska vara 

icke-troende och tolv (12) elever anser att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll. 

Tabell 7. Naturvetenskapliga programmet 

 

OBSERVERA: De svar som anges inom parenteser är också ikryssade av eleverna ifråga, men vid läsningen av 

motiveringen till elevens ställningstagande visar det sig vilket svar de förmodligen föredrar. En elev hade exempelvis 

kryssat i två alternativ, men ett av dem var även inringat för att förtydliga vilket svar eleven föredrar. 

 

Hälften av eleverna anser att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll, medan den 

andra hälften till stor del hävdar att läraren bör vara icke-troende. Endast en elev säger att läraren 

bör vara troende. Denne elev säger sig vara icke-troende och säger sig ha icke-troende 

vårdnadshavare, sedan förklarar eleven hur hen tänker i motiveringen till hens ställningstagande. 

Vidare syns att de elever i denna klass som själva är troende eller har troende vårdnadshavare 

tenderar att mena att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll. Det är bara en person 

som har troende vårdnadshavare och säger att läraren bör vara icke-troende. I denna klass tycks 

det finnas en tendens till att elevernas uppfattningar om hur läraren bör vara inte alltid är 

densamma som elevernas egna (eller vårdnadshavarnas) religiösa positionering.  

 

                                                           
54

 Eleven kryssade inte i rutorna utan gjorde istället ett kryss mellan dem. 

Kodning Antal Kodningsnyckel 

T - A - N 1 st - 4 %  
 
 
T – Troende 
lärare 

 
 
 
R – Troende 
elev 

 
 
 
F – En eller flera 
troende 
vårdnadshavare 

I - A - F  
 
 
 
11 st - 46 % 
 
 
 
 
 
 

I - A - N 

I - A - N 

I - A - N 

I - A - N 

I - A - N 

I - A - N 

I - A - O  
 
I – Icke-
troende lärare 

 
 
A – Icke-
troende elev 

 
 
N – Icke-troende 
vårdnadshavare 

I - A - O 

I - A - O 

I - V - N 

S - R - F 

12 st - 50 % 
 
 
 
 
 
 

S - R - F 

S - A - F 

S - A - F 

S - A - F  
 
S - Det spelar 
ingen roll 

 
 
V – ”Vet 
ej”-elev 

 
 
O – Osäker om 
vårdnadshavares 
religiösa position 

S - A - N 

S (T) - A - O 

S - V - F 

S - V - F 

S - V (R) - N 

S (T) - V - N 

S – V (R-A) - O (F-N)54 
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Teknikprogrammet 

I klassen anser två (2) elever att läraren ska vara troende, tre (3) elever anser att läraren ska vara 

icke-troende och sjutton (17) elever anser att lärarens religiösa positionering inte spelar någon 

roll. 

Tabell 8. Teknikprogrammet 

 

Denna klass står ut i förhållande till de andra klasserna, eftersom en överväldigande del av 

eleverna anser att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll. Bland dessa elever finns 

de som kallar sig troende, icke-troende samt de elever som inte vet vad de skulle kalla sig. På 

samma sätt finns det variationer gällande vårdnadshavares religiösa positionering. Endast två 

elever anser att läraren bör vara religiös, medan tre anser att läraren bör vara icke-religiös. Även 

bland dessa finns det variationer gällande egen position samt vårdnadshavares religiösa 

positionering. Detta är den enda klass där två elever anser att läraren bör vara troende. Detta bör 

uppmärksammas i relation till de andra klasserna, där det är vanligast att endast en elev anser att 

läraren bör vara troende. 

 

 

 

                                                           
55

 En elev valde att inte besvara de slutna frågorna. 

Kodning Antal Kodningsnyckel 

T - R - F 2 st - 9 % 
 

 
 
 
T – Troende 
lärare 

 
 
 
R – Troende 
elev 

 
 
 
F – En eller flera 
troende vårdnadshavare 

T - A - N 

I - A - N  
3 st - 13 % 
 

I - A - O 

I - A - O 

S - R - F 
 
 
 
 
 
 
 
17 st - 74 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S - R - F 

S - R - F 

S - R - F 

S - R - F  
 
I – Icke-
troende lärare 

 
 
A – Icke-troende 
elev 

 
 
N – Icke-troende 
vårdnadshavare 

S - R - F 

S - A - N 

S - A - N 

S - A - N 

S - A - N 

S - V - F 

S - V - F  
 
S - Det spelar 
ingen roll 
 

 
 
 
V – ”Vet ej”-elev 

 
O – Osäker om 
vårdnadshavares religiösa 
position 

S - V - F 

S - V - O 

S - V - O 

S - V - O 

S - V - O 

/ - / - /55 1 st – 4 % 
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Sammanfattning 

I matrisen nedan visas en sammanställning av samtliga klasser. Denna är dock inte analyserbar i 

sidled – det går exempelvis inte att utröna hur många av de troende eleverna som anser att en 

troende lärare är bäst för undervisningen etc. Nedan redogörs endast för antalet elever som 

svarade de olika alternativen på de enskilda frågorna. Varje antal i respektive kategori ställs i 

förhållande till det totala antalet (91 st) enkäter. 

Tabell 9. Samtliga enkäter 

 

OBSERVERA: På grund av avrundning och att samtliga elever inte svarade på alla frågor blir summan av 

ovanstående procentenheter inte 100 %.  

De flesta klasserna är relativt lika när det gäller elevernas uppfattningar om hur lärarens religiösa 

position bör vara. På grund av storleken av de två friskoleklasserna kan de inte ses som 

representativa för en större helhet, utan det rör sig snarare om individuella uppfattningar. Det var 

ett bortfall på hälften av eleverna i de båda klasserna, och om enkäten besvarats av samtliga elever 

från dessa klasser är det möjligt att resultatet sett annorlunda ut. 

Av de större klasserna sticker klassen från teknikprogrammet ut, eftersom det där finns en 

överväldigande andel elever som anser att det inte spelar någon roll om läraren är troende eller 

inte. Detta är också den enda klass där fler än en elev anser att läraren bör vara troende. 

Det mest förekommande ställningstagandet bland de elever som besvarat enkäten är I - A - N. 18 

st elever (vilket motsvarar 20 % av materialet) anser att läraren ska vara icke-troende, eleverna 

kallar sig själva icke-troende och de anger att alla vårdnadshavare är icke-troende. Även om detta 

är det vanligaste ställningstagandet när samtliga aspekter vägs in, är deras uppfattning ändå i 

minoritet i förhållande till de elever som anser att lärarens religiösa positionering inte spelar 

någon roll. 

Det är endast ett litet antal elever som anser att läraren bör vara troende. De som finns kan delas 

upp i två kategorier: 1) de elever som är troende och har troende vårdnadshavare (T - R - F) samt 

2) de elever som är icke-troende och har icke-troende vårdnadshavare (T - A - N). Detta ger 

intrycket av att det framförallt är de som tagit en konkret ställning för religion (de troende) eller 

mot religion (de icke-troende) som säger att undervisningen skulle tjäna på om läraren ifråga var 

troende. Här kan lyftas att det förekommer icke-troende elever som anser att läraren bör vara 

troende, men motsatsen (troende elever som anser att läraren bör vara icke-troende) finns inte.  

Vad anser du vara bäst för 
undervisningen? 

Vad skulle du 
kalla dig? 

Slutligen, hur ser din 
hemsituation ut? 

6 st (7 %) av eleverna vill ha en 
troende lärare 

17 st (19 %) av 
eleverna kallar sig 
troende 

30 st (33 %) av eleverna säger att en 
eller flera av vårdnadshavarna är 
troende 

30 st (33 %) av eleverna vill ha en 
icke-troende lärare 

49 st (54 %) av 
eleverna kallar sig 
icke-troende 

39 st (43 %) av eleverna säger att alla 
vårdnadshavare är icke-troende 

53 st (58 %) av eleverna säger att 
lärarens religösa positionering 
inte spelar någon roll 

21 st (23 %) av 
eleverna vet inte vad 
de skulle kalla sig 

18 st (20 %) av eleverna är osäkra på 
om vårdnadshavarna är troende eller 
icke-troende 
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Endast tre elever som anger att de har minst en troende vårdnadshavare anser att läraren bör vara 

icke-troende. Resten av de som har troende vårdnadshavare anser att läraren bör vara troende 

eller att det inte spelar någon roll. En möjlig orsak till detta är att de som utsätts för religion och 

religiositet i olika former hemma menar att om ”den vuxnes religiositet” inte spelar någon roll i 

hemmet, spelar den inte heller någon roll i skolan. 

Vidare syns en skillnad mellan eleverna på friskolan med kristen profil och eleverna på de 

kommunala skolorna. På de kommunala skolorna är det relativt många som vill ha icke-troende 

lärare (genomsnittet är strax under hälften/klass), men på friskolan anger ingen elev att läraren 

bör vara icke-troende. Vidare är det fyra friskoleelever som har troende vårdnadshavare, vilket är 

betydligt högre andel än kommunalskoleeleverna. Detta tyder på att det på friskolan finns 

tendenser till att vara mer accepterande av troende religonslärare, till skillnad från de kommunala 

skolorna där det syns en tendens att föredra en icke-troende lärare. 

Avslutningsvis ser man att en majoritet av eleverna anser att lärarens religiösa positionering inte 

spelar någon roll för undervisningen, ett flertal elever anser att läraren bör vara icke-troende, och 

endast ett fåtal elever anser att läraren bör vara troende. Men hur tänker de då när de anger att de 

vill ha en troende eller icke-troende lärare? Och varför anger så många elever att lärarens religiösa 

positionering inte spelar någon roll? Detta redogörs för i nästa kapitel. 
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4. Varför bör läraren vara så? – De öppna frågorna 

I detta kapitel redogörs för elevernas svar på de öppna frågorna. Kapitlets disposition baseras på 

uppsatsens frågeställningar, och dessa behandlas i separata avsnitt. Vid de tillfällen en frivillig 

kommentar i enkäten bidrar till att besvara uppsatsens frågeställning behandlas denna under 

respektive kapitelavsnitt. 

Först beskrivs elevernas uppfattning om för- och nackdelar med en troende respektive icke-

troende lärare. Därefter följer en redogörelse om varför eleverna anser läraren bör vara troende 

eller icke-troende, samt varför lärarens religiösa positionering inte spelar roll. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse för hur lärarens religiösa positionering uppfattas kunna påverka eleverna 

själva och undervisningen i helhet. 

Texten varierar mellan sammanfattningar av centrala teman som helhet och citat som används i 

förtydligande och exemplifierande syften. Ett förtydligande gällande dessa citat: elevernas egna 

ord står alltid kursiverat inom citattecken. 

4.1. Troende lärare 

I elevernas svar framträder flera för- och nackdelar med en troende lärare. I detta avsnitt besvaras 

frågeställningen: Vilka fördelar/nackdelar uppfattar elever att det finns med att ha en troende 

lärare?  

4.1.1. Fördelar med troende lärare 

De fördelar som identifieras med troende lärare är: 1) Egna erfarenheter, 2) Mer kunskap om (minst) en 

religion, 3) Djupare insikt i religionen, 4) Förmedlar grundläggande religiösa tankesätt, 5) Engagerad lärare som 

ger perspektiv och bra undervisning, 6) Respekt mot religioner samt 7) Sällan uttryckta fördelar. 

Egna erfarenheter 

Flera elever lyfter det som en fördel att en troende lärare kan bidra med egna erfarenheter om just 

hens religion i undervisningen, vilket ger ytterligare perspektiv på och relevans för den religionen. 

Utöver detta beskriver eleverna att undervisningen blir mer lättillgänglig i de fall då läraren 

använder ett inifrånperspektiv. Detta visas i följande citat: ”De vet troligtvis mer om deras religion och 

kan förklara bättre hur vardagslivet eller andra situationer ser ut.” I elevernas svar associeras en troende 

lärare med en individ som tillskriver sig en definierad religiös åskådning och som är delaktig i 

religiösa manifestationer. För informanterna är det tydligt att en troende lärare använder sig av 

sina egna erfarenheter i undervisningen. 

Mer kunskap om (minst) en religion 

Många elever lyfter att en fördel med en troende lärare vore att denne skulle inneha mer kunskap 

om minst en religion. Några elever vidareutvecklar detta och menar att läraren även kan ha 

kunskap om liknande religioner. Svar av typen ”Läraren har mycket kunskap att förmedla om sin egen 

religion.” och ”Personen kan väldigt mycket om den religionen han är troende i. Han lär ut väldigt bra om den 

också.” är två exempel som visar att eleverna hävdar att en troende lärare är väl insatt i den 
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religion hen tillskriver sig. Dessutom förväntas läraren ha förmågan att göra information om 

”hens religion” mer lättillgänglig. Eleverna menar att en troende lärare vet hur man lär ut på ett 

konfessionellt sätt (i den bemärkelse att läraren talar för en religion), trots att de inte får göra det. 

Djupare insikt i religionen 

Till skillnad från att ”endast” ha mer kunskap om (minst) en religion innebär detta tema att 

läraren både har mer kunskap om sin religion, samtidigt som hen kan ge exempel för att göra 

religionen mer lätttillgänglig för eleverna. Flera informanter påstår att en fördel med en troende 

lärare är att hen kan ge en ”[e]xtra inblick i just hens religion, men även hur det är att vara religiös i detta 

samhälle.” Eleverna menar att undervisningen på detta sätt blir mer än det som står i böckerna, 

vilket leder till djupare förståelse för religion i allmänhet. En intressant aspekt som lyfts i detta 

sammanhang är att även om en lärare har mer insyn i sin egen religion, ser läraren till att 

upprätthålla objektiveteten genom att vara påläst om alla religioner. En elev menar exempelvis att 

en kristen lärare skulle läsa in sig extra mycket på de icke-kristna religionerna, för att undvika att 

undervisningen blir vinklad till kristendomens fördel. På detta sätt skulle en troende lärare ha mer 

kunskap om och djupare insikt i religion som fenomen. 

Förmedlar grundläggande religiösa tankesätt 

I materialet framträder det att eleverna ser det som en fördel att en troende kan förmedla 

grundläggande religösa tankesätt. Dessa lärare ”[k]an ge inblick i den religion tillhör, men också förmedla 

grundläggande religiösa tankesätt och andlighet som icke-troende saknar.” I och med att läraren tillskriver 

sig en religion hävdar eleverna att hen lättare kan förklara och utveckla hur det är att vara troende 

i vardagen. Dessa elever efterfrågar förståelse för religion och religiösa manifestationer, vilket de 

menar att en troende lärare kan tillhandahålla. 

Engagerad lärare som ger perspektiv och bra undervisning 

Informanterna menar att en fördel med en troende lärare är att hen ”brinner mer för ämnet vilket kan 

visas i undervisningen.”, läraren är insatt i religionerna och ”kan ge bra undervisning i ett förklarande 

syfte.” Den engagerade läraren beskrivs som någon som ger olika synvinklar på religion, inte är 

rädd för att uttrycka sin egen (religiösa) åsikt och som gärna ger praktiska exempel. Dessa elever 

menar att undervisningen kan bli mer levandegjord och engagerande genom en troende lärare. 

Respekt mot religioner 

De elever som lyfter detta menar att det är en fördel att läraren inte är negativ gentemot religion, 

vilket uppfattas vara en risk med icke-troende lärare. Dock påpekas att ”[s]jälvklart ska en lärare 

kunna vara troende, men måste respektera alla andras religioner också.” Det rör sig således om respekt 

gentemot religioner som helhet, samt respekt gentemot de religioner läraren inte tillskriver sig. 

Sällan uttryckta fördelar 

Här redogörs de fördelar med en troende lärare som endast ett fåtal elever ger uttryck för, till 

skillnad från de andra teman som snarare uppfattas vara generella tendenser bland informanterna. 
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En elev menar att en fördel med en troende lärare är att ”[k]onservativa värden finns hos troende, vilka 

är nödvändiga att ha i dagens samhälle.”  

Vidare finns det en elev som menar att det vore ”extra fördelaktigt om läraren inte tillhör kristendomen, 

utan en religion som det behövs mer kunskap om i västvärlden.” Detta uttalande är ett av få tillfällen en 

elev anger vilken religion hen anser att läraren inte bör tillskriva sig. 

En elev uttrycker ett något underligt uttalande: ”Läraren ska helst inte ha någon religion och om någon 

ska det vara kristen.” Dock utvecklar inte eleven någonstans varför den tänker som hen gör, men 

av någon anledning anses det som en fördel att vara kristen framför andra religiösa 

livsåskådningar. 

Vidare nämner en troende elev en fördel med en troende lärare, eftersom man då kan ”få veta vad 

läraren tänker om vissa saker man själv har svårt med i Bibeln.” Denna uppfattning är det dock endast en 

elev som uttrycker, och uppfattningen skulle i viss mån kunna betraktas som att eleven snarare 

efterfrågar en konfessionell undervisning. 

Slutligen uttrycker två elever att det finns fördelar med en troende lärare, men då framförallt för 

troende elever. Detta visas i följande citat: ” Om man är troende kan tron byggas upp i och med att läraren 

är troende.” och ”Jag tycker att en troende lärare behandlar eleverna bättre.” Elevernas personliga tro och 

relationen till läraren anses bli bättre med en troende lärare, dock ges det inga konkreta exempel 

på varför det är så och hur detta skulle gå till. 

4.1.2. Nackdelar med troende lärare 

De nackdelar som identifieras med troende lärare är: 1) Egna åsikter, 2) Inte objektiv/partisk, 3) Risk 

för kränkning av elever samt försämrade betyg och bristande relationer, 4) Vinklad/påverkad undervisning, 5) 

Favorisering av sin religion samt negativitet gentemot andra religioner samt 6) Negativitet gentemot andra 

religioner. 

Egna åsikter 

En av de nackdelar med troende lärare som eleverna lyfter är att ”[l]ärarens egna tro kan komma fram 

för mycket i lärandet som kan påverka en.” Oavsiktliga (och avsiktliga) egna åsikter och synpunkter om 

ämnet kan uppfattas som negativt av informanterna, eftersom detta påverkar trovärdigheten för 

undervisningen om de olika religionerna. Vidare finns också risken att läraren är ”för troende”, 

vilket kan resultera i att lärarens egna åsikter framkommer för mycket i undervisningen och 

därigenom hindrar lärandet. En elev menar att det finns en risk för att läraren inte ger ”en 

överskridande bild utan mer att ´såhär är det!’” Eleven vill att undervisningen ska presentera olika 

perspektiv och synsätt, utan att för den skull ange någonting som en absolut sanning. 

Inte objektiv/opartisk 

Detta uppfattas vara en av de viktigaste nackdelarna som en troende lärare har. Många 

informanter menar att det finns en risk att läraren ”inte är objektiv” gentemot de religioner hen inte 

tillskriver sig, utan framställer dem ur ett negativt perspektiv i förhållande till hur hen framställer 

sin egen religion. Vissa anser att detta väger tyngre än fördelarna med en troende lärare, som visas 

i följande citat: ”En stor nackdel (som jag anser överväger fördelen) är att läraren kan bli partisk, omedvetet 
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och medvetet.” Flera elever nämner även att det finns en risk att den troende läraren intar en 

försvarsställning när hens religion behandlas i undervisningen, vilket innebär att läraren mister 

förmågan att förhålla sig kritiskt till sin egen livsåskådning. Det framgår tydligt att eleverna anser 

att en lärare som inte är objektiv i undervisningen är en sämre lärare. 

Risk för kränkning av elever samt försämrade betyg och bristande relationer 

Eleverna menar att det finns en nackdel med troende lärare eftersom ”Elever kan känna sig illa till 

mods.” Andra hävdar att det ”[k]an uppstå komplikationer om majoriteten inte delar samma åsikt som 

läraren. Eventuell särbehandling/samtycke med de som tror på samma sätt som läraren.” De menar att risken 

för kränkning och diskriminering av elever ökar med en troende lärare. Vidare lyfter en elev att 

en troende lärare kan bli arg om eleven inte kan tillräckligt om lärarens religion, vilket enligt 

eleven skulle resultera i ett sämre betyg. Ett fåtal elever hävdar dock att dessa aspekter gäller 

oberoende av lärarens religiösa positionering.  

En noterbar aspekt som visas i framförallt detta tema är att många av informanterna talar om 

elever som kollektiv, få talar om hur det skulle kunna påverka en enskild individ eller dem själva. 

Vinklad/påverkad undervisning 

Det finns elever som menar att en nackdel med en troende lärare är att det finns en risk att hen 

”[v]inklar undervisningen. Eleverna får inte en rättfärdig bild av religionen ifråga.” Läraren ifråga nyanserar 

inte sin egen religion genom att ge olika perspektiv på religiösa företeelser. Samtidigt menar vissa 

informanter att motsatsen kan hända, då läraren pratar för mycket utifrån egna erfarenheter och 

enskilda perspektiv vilket resulterar i en undervisning om det som inte är typiskt för den 

religionen. 

Vidare uppfattar informanterna att en nackdel med en troende lärare är att hen har mindre 

kunskap om de religioner hen inte tillskriver sig, vilket påverkar undervisningen. Detta beror 

dock på ”hur mycket läraren är troende, då en mindre troende lärare ger stor kontrast mellan religioner.” Det 

finns enligt eleverna ”olika grader av troende.” En lärare som är ”mindre troende” anses kunna 

ha en god undervisning, dock utvecklas inte vad som menas med ”mindre troende.” 

Favorisering av sin religion 

En av de största riskerna och nackdelarna med en troende lärare som eleverna lyfter är att läraren 

kan bli ”[v]äldigt inspärrad på sin religion och tycker den är bäst.” Läraren skulle i detta fall förespråka 

sin religion genom att lägga större fokus på den religionen i undervisningen, samtidigt som hen 

skulle lägga mindre fokus på de övriga religionerna. Allting läraren undervisas om relateras till 

dennes religiösa positionering, vilket inte ger de andra religionerna en rättvis bild. Några elever 

hyser dock förhoppningar om att lärarna är så pass professionella att de inte blandar in personliga 

ställningstaganden i undervisningen. 

Det som framförallt lyfts är att läraren fokuserar för mycket på den religion som hen själv 

tillskriver sig. Flera elever menar att det ”[k]an bli mer snack om den religionen som läraren tror på samt 

det kan bli mindre snack om andra religioner.” Eleverna förefaller vara skeptiska till att få mer 

undervisning om en religion om det innebär att de andra religionernas undervisningstid förkortas. 
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Det bör dock observeras att de flesta elever argumenterar utifrån ett tidsperspektiv istället för ett 

kvalitétsperspektiv. Favoriseringen av sin egen religion innebär att det rent tidsmässigt undervisas 

mer om den religionen, men kvalitétsmässigt behöver det inte nödvändigtvis vara någon skillnad. 

Negativitet gentemot andra religioner 

Informanterna menar att en nackdel med troende lärare är att det finns en risk att de nedvärderar 

de religioner hen inte tillskriver sig. Detta kan ske genom att det exempelvis förekommer 

värdeladdade ord med negativ klang om dessa religioner. Vidare menar en elev att läraren ”kanske 

lättare säger kontroversiella saker och kritiserar andras religioner p.g.a. själv troende.” Den objektiva 

undervisning flera elever önskar få försvåras om läraren själv är troende, då flera informanter 

anser att läraren kommer framställa ”de andra religionerna” ur ett negativt perspektiv.  

Det rör sig således både om en upphöjning och förfining av den egna religionen, samtidigt som 

eleverna menar att det kan ske en ”smutskastning” av de religioner läraren inte tillskriver sig. 

Lärarens personliga tankar om andra religioner och dess regler färgar undervisningen, vilket 

eleverna hävdar kan leda till att förstärka tankarna om ett ”vi” och ett ”dem.”  

I detta tema argumenterar eleverna mer utifrån ett kvalitétsperspektiv, där undervisningen om ”de 

andra religionerna” inte anses uppnå den standard eleverna förväntar sig. 

4.2. Icke-troende lärare 

I analysen av elevernas skrivningar beskrivs flera för- och nackdelar med att en icke-troende 

lärare. Dessa presenteras i avsnittet som följer. I detta avsnitt besvaras frågeställningen: Vilka 

fördelar/nackdelar uppfattar elever att det finns med att ha en icke-troende lärare?  

4.2.1. Fördelar med icke-troende lärare 

De fördelar som identifieras med en icke-troende lärare är: 1) Objektivitet/opartiskhet, 2) Neutralitet, 

3) Nyanserade bilder, 4) Likvärdighet, 5) Relationen till elever samt 6) Undervisning. 

Objektivitet/opartiskhet 

I materialet framträder att eleverna anser att det är en fördel med en icke-troende lärare är att den 

kan vara objektiv och opartisk. De elever som lyfter lärarens objektivitet och opartiskthet menar 

att dessa begrepp innebär att läraren har en egen uppfattning och åsikt om ämnet, men uttrycker 

den inte. Detta är den tydligaste fördelen informanterna anser att det kan finnas med en icke-

troende lärare, eftersom läraren kan ge en ”[m]er objektiv undervisning om religionerna.” Dessa lärare 

påverkas inte av sin egen religiösa positionering, vilket leder till en mer objektiv syn på religioner i 

allmänhet. Lärarna för en objektiv undervisning eftersom de ”[k]an nämna både för- och nackdelar 

med alla religioner.” Det blir ett utifrånperspektiv som många elever hävdar är fördelaktigt. En elev 

lyfter att det blir en objektiv utbildning som ”[u]tgår ifrån den svenska värld som den svenska skolan idag 

utgår ifrån.” Begreppet ”svenskhet” förknippas med objektivitet. 

Vidare lyfter flera elever att en icke-troende lärare är mer opartisk, vilket anges vara viktigt i ett 

sekulärt samhälle. En elev lyfter att denne lärare förmodligen inte blir ”kränkt, upprörd eller irriterad 

p.g.a. han personligen tycker/tror något annat än eleverna.” En objektiv och opartisk lärare betraktas som 

mindre känslomässigt engagerad i ämnet, och hen brusar därför inte upp sig i klassrummet. 
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Neutralitet 

Elevsvaren antyder att begreppet ”neutralitet” uppfattas av eleverna som att individen (läraren) 

inte har en egen åsikt/uppfattning om ämnet.  

Flera elever lyfter att en detta är en fördel med icke-troende lärare, då de ger en ”[m]er neutral bild 

av religioner.” Läraren betraktar alla religioner likdant: som ”ren utlärning”. Denna neutralitet 

innebär att läraren inte har egna ställningstaganden, och därför behandlas alla religioner lika. 

Nyanserade bilder 

Informanterna menar att menar att en fördel med en icke-troende lärare är att nyanser framträder 

genom att ingen religion framställs som bättre eller sämre än de andra. Läraren ”[s]er alla religioner 

som likställda, [och] ger en nyanserad bild av dem alla.” Dessa elever hävdar att det framförallt är icke-

troende lärare som visar på olika perspektiv av religionerna, samtidigt som dessa lärare har 

öppnare sinnen för olika synsätt. 

Likvärdighet 

Enligt några elever blir likvärdigheten mellan olika religioner tydligare med en icke-troende lärare, 

eftersom denne inte lyfter upp en religion mer än en annan. Det blir på så vis en bredare bild av 

oliktänkande och tyckande. En elev skriver att det ”[k]änns av någon anledning som att de skulle ta 

mindre hänsyn till sin egen åsikt, och lära ut alla religioner lika mycket.” Likvärdigheten innebär således att 

alla religioner lärs ut lika mycket och av samma kvalité. Detta ska även ske utan att läraren tar 

hänsyn till sin egen åsikt. 

Relationen till elever 

Några elever anser att en fördel med icke-troende lärare är att relationen mellan lärare och 

eleverna blir bättre med en icke-troende lärare, eftersom denne inte försöker påverka eleverna 

samtidigt som alla elever får samma bedömning av läraren. Ett exempel är här att en elev säger att 

hen hellre ”skulle ha en icke-troende först alla dar i veckan.” En elev anger också att hen skulle få ”[m]er 

förtroende för läraren eftersom man inte ser en religion som bättre än alla andra.” 

Undervisning 

I detta tema lyfts många av de aspekter som nämnts i tidigare teman, såsom neutralitet, 

objektivitet och likvärdighet. Dessa ställs dock i förhållande till hur undervisningen är, snarare än 

lärarens personlighet och professionalitet. 

Förhållandevis många informanter lyfter den icke-troende lärarens påverkan (eller brist på 

påverkan) av undervisningen som en fördel. De menar att en icke-troende lärare kan ge en mer 

allmän religionsundervisning, där ingen religion framställs som bättre eller sämre. Detta leder till 

att ”[e]leverna kan ta ställning utifrån ett mer ’rättvist’ perspektiv.” Informanterna anser att en icke-

troende lärare har lektioner som inte känns manipulerade, samtidigt som ”religionsundervisningen 

sker baserat på fakta och inte på åsikt.” Den icke-troende läraren uppfattas av eleverna som någon 

som inte påverkar eleverna. 
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4.2.2. Nackdelar med icke-troende lärare 

Ett fåtal elever skriver explicit att det inte finns några nackdelar med icke-troende lärare, och de 

menar att de skulle välja en sådan lärare före en troende lärare. Detta är det enda tillfälle sådana 

uppfattningar (att det inte finns någon fördel/nackdel) uttrycks i enkäterna. Dessa elever är dock 

i minoritet. 

De nackdelar som identifieras med en icke-troende lärare är: 1) Sekulär influens, 2) Negativitet mot 

religioner i allmänhet, 3) Oförstående av religioner, 4) Vinklad undervisning samt 5) Inte så insatt. 

Sekulär influens 

Ett fåtal elever menar att en nackdel med att ha icke-troende lärare är att de ”[o]avsiktligt influerar 

eleverna om läraren är ateist.” Notervärt här är att det väldigt få som menar att lärarna aktivt påverkar 

eleverna i en sekulär riktning. 

Den elev menar att det hos troende lärare finns konservativa värderingar som är nödvändiga att 

ha i dagens samhälle, och hen hävdar även att ”[i]cke-troende sprider tvivel och dekadens vart de än går.” 

Dock är hen ensam om att ge uttryck för denna uppfattning, och det går därför inte generalisera 

detta svar. 

Negativitet mot religioner i allmänhet 

En vanligt förekommande nackdel eleverna anger med att ha en icke-troende lärare är att dessa 

kan ha en ”[n]egativ inställning mot alla religioner, [och] kanske är nedsättande i sitt ordval.” Inom detta 

tema anges att läraren kan ”klanka ned på” och ”smutskasta” religioner rent allmänt. Det finns en 

risk för ”förlöjligande av ’de fåniga troende’ (’de andra’)”, vilket kan leda till att de troende eleverna 

börjar känna att det är fel att tro. Det finns således en risk för kränkingar av elever. 

En elev delar med sig av ett konkret exempel: ”Jag har personligen haft icke-troende lärare, det har dock 

bara visats tydligt på en. Hen visade starkt att hen ansåg att religion var påhitt och mer eller mindre struntade i 

att ens lära ut det. Detta är en stor nackdel, som det (enligt min erfarenhet) finns en minoritet av lärare som beter 

sig på detta sätt.” Detta exempel visar hur eleven anser att det kan vara en nackdel om en icke-

troendes lärares åsikter görs alltför synliga i undervisningen, och exemplet bekräftas av andra 

elever som ger liknande utsagor. De påpekar dock att det rör sig om en minoritet av de icke-

troende lärarna som agerar på detta sätt. 

En informant lyfter i detta sammanhang en obesvarad retorisk fråga: om läraren är negativ 

gentemot religion i allmänhet, varför valde då hen att bli lärare i religionskunskap? 

Oförstående av religioner 

Flera elever nämner nämner en nackdel med att ha en icke-troende lärare eftersom de ”[f]örstår 

inte innebörden av att vara religiös, får religioner att framstå som någonting ’bortom vardagen.’” Läraren 

beskrivs här som oförstående när det gäller religiösa människor och religiösa företeelser i 

allmänhet. De har inte livserfarenhet av hur det är att vara och leva som troende. Vidare så anges 

det också att dessa lärare kan vara ignoranta. Läraren har svårt att sätta sig in i respektive religion, 

och förstår kanske inte alla delar fullt ut. 
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Vinklad undervisning 

Några menar att en nackdel med icke-troende lärare är att de vinklar undervisningen om 

religionerna på ett icke-trovärdigt sätt, dock utvecklar inte eleverna vad som menas med denna 

vinkling. De förtydligar däremot att vinklingen leder till att lärarens engagemang i undervisningen 

minskar, samtidigt som risken att kränka troende elever ökar. Vidare kan elever hämmas vid de 

tillfällen läraren visar sina egna åsikter och synpunkter i undervisningen. 

Inte så insatt 

Den sista nackdelen som nämns med att ha en icke-troende lärare är att ”[l]äraren har inte lika bra 

insyn i religioner som en troende lärare.” Läraren uppfattas inte ha lika mycket kunskap om religion och 

lär ut på ”fel” sätt. Personen sätter sig inte in i ämnet lika mycket. Vidare uppfattas att den icke-

troende läraren inte har samma hängivenhet till religion som den troende läraren, och det finns en 

risk att den icke-troende läraren är ointresserad av ämnet. Inifrånperspektivet försvinner, vilket 

resulterar i att eleverna anser att ämnet inte blir lika engagerande. 

4.3. Hur bör läraren vara? Varför? 

I detta avsnitt besvaras frågeställningen: Varför anser de att läraren bör vara troende eller icke-

troende? 

Nedan behandlas framförallt de möjliga förklaringar eleverna anger i motiveringen till deras 

ställningstagande gällande hur lärarens religiösa positionering bör vara. Avsnittet är uppdelat i tre 

delar som behandlar de olika svarsalternativen. 

4.3.1. Varför bör läraren vara troende? 

Endast sex elever svarade detta alternativ, och detta avsnitt blir följdaktigen relativt kort. Det går 

inte dra några generella slutsatser baserat på dessa svar. 

De teman som identifieras som anledningar till att läraren bör vara troende är: 1) Bättre värderingar, 

2) Inifrånperspektiv samt 3) Relationen till elever. 

Bättre värderingar 

En informant menar att läraren bör vara troende eftersom eleven hävdar att troende individer har 

bättre värderingar och egenskaper. Dessa egenskaper identiferas som konservativa sådana, som 

enligt eleven är nödvändiga att ha i dagens samhälle. 

Inifrånperspektiv 

Flera informanter som anser att läraren bör vara troende menar att ”[f]örståelse för iallafall en religion 

innebär möjligtvis ökad förståelse för andra religioner (liknande tankesätt inom de flesta religionerna).” Läraren 

har inblick i hur det är att vara troende och kan ge egna exempel, samtidigt som läraren kan 

utforma bättre lektioner som till viss del bygger på en levd erfarenhet. 
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Relationen till elever 

En elev hävdar att en troende lärare känns tryggare i klassrummet, eftersom läraren skulle dela 

samma uppfattning som eleven själv. Detta indikerar att eleven ifråga riskerar att känna sig osäker 

i ett klassrum med en icke-troende lärare, i rädsla för att bli exotiserad och förlöjligad. 

Slutligen finns det en elev som helt går på sin magkänsla i detta val, då hen inte ger några 

konkreta svar på varför läraren bör vara troende. 

4.3.2. Varför bör läraren vara icke-troende? 

De svar som redogörs nedan är den generella tendensen som syns i elevsvaren. 

De teman som identifieras som anledningar till att läraren bör vara icke-troende är: 1) 

Objektivitet/opartiskhet, 2) Neutralitet, 3) Inte vinkad undervisning samt 4) Mindre negativitet gentemot 

religioner. 

Objektivitet/opartiskhet 

Den icke-troende läraren beskrivs av eleverna som en person som är objektiv och som förmedlar 

bättre information om religionerna där ingenting favoriseras. Vidare anges att ”elever behöver inte 

oroa sig att ex. betyg påverkas om man inte håller med läraren.” Både den troende och den icke-troende 

elevens betyg skulle skyddas. En elev menar att det ”[k]änns av någon anledning som att de skulle ta 

mindre hänsyn till sin egen åsikt, och lära ut alla religioner lika mycket.” Partiskheten tycks således minska 

om läraren är icke-troende. Dock reserverar sig vissa elever för undantag, eftersom de hävdar att 

läraren får vara troende under förusättning att det inte visas i klassrummet. 

Neutralitet 

Flera elever menar att läraren ska vara neutral och inte ha en egen uppfattning och åsikt om 

religioner. Detta visas i följande citat: ”En icke-troende lärare har ingen anledning att prioritera den ena 

religionen över den andra. Har större sannolikheter att ge en neutral syn på religionen.” Det uppfattas vara 

mer troligt att religionen framställs på ett mer rättvist sätt med en icke-troende lärare. Vidare 

menar dessa elever att den icke-troende läraren kommer påverka eleverna minst, så att de själva 

får välja om de ska vara troende eller inte. 

Inte vinklad undervisning 

Eleverna menar att en icke-troende lärare ger ett utifrånperspektiv, eftersom läraren inte försöker 

stå upp för sin religion. Detta innebär att läraren vågar lyfta både för- och nackdelar med alla 

religioner. Det blir på detta sätt inte en vinklad undervisning vilket flera elever anser vara bra, 

vilket visas i följande citat: ”Jag tror och av egen erfarenhet att lärarna ofta vinklar det [undervisningen] för 

att gynna sin egen religion.” En elev hävdar även att hen märker tydligt om läraren är troende eller 

inte, baserat på känslan av att läraren pratar bättre/sämre om religioner. Känslan av en vinklad 

undervisning med en troende lärare medför att eleven föredrar en icke-troende lärare. 

Vissa elever som menar att läraren bör vara icke-troende poängterar dock att förutsatt att läraren 

är tillräckligt professionell skulle lärarens religiösa positionering egentligen inte spela någon roll. I 



33 
 

och med att de nämner detta syns dock tendenser till att de uppfattar att läraren faktiskt inte alltid 

är så professionell som de önskar. 

Mindre negativitet gentemot religioner 

Några elever menar att det finns ”mindre ”fientlighet” mot en eller flera andra religioner om hen är icke-

troende.” Även här visas en form av objektivitetstanke gentemot religion. Läraren går i detta fall 

inte tydligt emot religiösa företeelser, utan uppfattas förhålla sig professionellt gentemot alla 

religioner och livsåskådningar och tar inte ställning för endast en. 

4.3.3. Varför spelar det ingen roll? 

De svar som regogörs för nedan är den generella tendens som syn i elevsvaren. 

De teman som identifieras som anledningar till att lärarens religiösa positionering inte spelar 

någon roll är: 1) Problematik med att vara troende eller icke-troende, 2) Lärarens personlighet avgör, 3) Den 

professionella läraren, 4) Påverkar (förmodligen) inte undervisningen, 5) Lärarens åsikt är irrelevant samt 6) Så 

länge inga kränkningar sker. 

Problematik med att vara troende eller icke-troende 

Flera elever tänker att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll, eftersom det kan 

uppstå problematik både med en troende och en icke-troende lärare. En elev exemplifierar detta i 

följande citat: ”Finns för- och nackdelar med båda, inget är bättre än det andra.” En annan elev förklarar 

att hen har haft både religiösa och icke-religiösa lärare, och båda har funkat bra. 

Lärarens personlighet avgör 

Flera informanter lyfter att det ”beror snarare på hur läraren framställer sin egna åsikt i undervisningen än 

om hen är troende eller inte.” Läraren ges möjlighet att uttrycka sina egna åsikter, men det avgörande 

är hur hen förhåller sig till dem. Andra lyfter att lärarens religiösa positionering inte spelar någon 

roll eftersom det snarare beror mer på hur lärararen är som person. Det är upp till läraren att 

bedriva en god undervisning som undviker ”antisemitism/rasism/kränkningar mot elever som har olika 

religionstillhörighet”, och lärarens religiösa positionering borde inte spela roll i detta sammanhang. 

Vidare menar vissa elever att lärarens sätt att vara i klassrummet är av stor vikt. De anser att det 

är viktigt att läraren poängterar att religion är just en tro som inte är fakta, utan att det snarare 

handlar om tolkningar och att den egna religionen är lika trovärdig/icke-trovärdig som de andra. 

Informanterna lyfter här att läraren kan vara troende, under förutsättningen att hen är objektiv i 

sin undervisning och inte uttrycker kommentarer som kan anses vara negativa gentemot de 

religioner hen inte tillskriver sig.  

Den professionella läraren 

Det finns de elever som hyser en förhoppning om att läraren är så pass professionell i sin 

yrkesroll så att dennes religiösa positionering inte syns på lektionerna. En notervärd aspekt här är 

att eleverna som resonerar kring detta tema framförallt tänker på en troende lärare, som visas i 

följande citat: ”Får vara troende om hen sköter lektionerna på ett professionellt sätt utan influenser.” Denna 
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uppfattning delas av flera elever. De influenser som lyfts är framförallt de som kan finnas hos en 

troende lärare, tankar kring hur en icke-troende lärare kan influera lektionerna förekommer inte.  

Påverkar (förmodligen) inte undervisningen 

Majoriteten av eleverna som anser att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll lyfter 

detta ur ett undervisningsperspektiv. Flera lyfter aspekter såsom objektivitet och neutralitet, och 

så länge dessa aspekter finns med i undervisningen anser eleverna att lärarens religiositet inte 

spelar någon roll. Detta visas i följande citat: ”Borde inte påverka lektionerna. Läraren ska ju i största 

mån vara objektiv. Men man får absolut uttrycka sin egen åsikt.” Dock menar några elever att läraren inte 

borde delge sin religiösa positionering i klassrummet, eftersom detta riskerar den objektivitet som 

eleverna önskar få. 

Centralt i detta tema är att undervisningen ska vara objektiv och läraren förväntas vara lika 

kunnig om flera religioner, oavsett om läraren är troende eller icke-troende. Med detta som 

bakgrund menar eleverna att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll i klassrummet. 

Lärarens åsikt är irrelevant 

Dessa elever hävdar att lärarens personliga åsikt ”[s]pelar ingen större roll eftersom läraren är till för att 

undervisa och inte ha egna åsikter.” Det centrala i detta tema är att lärarens egna åsikter inte ska 

påverka hur undervisningen utformas. Vidare lyfter en elev att hen anser att en religiös 

positionering inte ska påverka lärarens jobbmöjligheter, eftersom en troende lärare kan göra 

jobbet lika bra som en icke-troende och vice versa. 

Så länge inga kränkningar sker 

Några av informanterna säger att förutsatt att läraren inte kränker andra livsåskådningar eller har 

negativa förutfattade meningar som påverkar undervisningen spelar lärarens religiösa 

positionering inte någon roll. 

4.4. Hur lärarens religiösa positionering påverkar: 
Eleverna anger flera möjliga sätt lärarens religiösa positionering kan påverka dem och 

undervisningen. I detta avsnitt besvaras frågeställningen: Vilken betydelse anser eleverna att det 

kan ha om läraren delger sin religiösa positionering?  

Avsnittet är uppdelat i två delar. Först behandlas hur lärarens religiösa positionering kan påverka 

eleven, och därefter behandlas hur lärarens religiösa positionering kan påverka undervisningen. 

4.4.1. Eleven själv 

De teman som identifieras som möjliga sätt lärarens religiösa positionering kan påverka eleven är: 

1) Förändrad personsyn, 2) Förändrad respekt och förtroende, 3) Mer eller mindre kritik och uppmärksamhet vid 

undervisning, 4) Gemenskapskänsla samt 5) Ingen påverkan/bryr mig inte. 
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Förändrad personsyn 

Vissa elever menar att de skulle få en förändrad personsyn, de skulle se en troende/icke-troende 

lärare som en bättre/sämre person. Dessa elevers synsätt överensstämmer med deras egen 

religiösa positionering - troende elever anser att en troende lärare är en bättre person och icke-

troende elever anser att en icke-troende lärare är en bättre person. 

Vidare lyfter en elev att ”[f]ör mig är lärare en förebild på ett sätt. Man kanske skulle ifrågasätta mer vad 

man själv tror för man anser att lärare alltid har rätt.” Eleven hävdar att vissa aspekter av dess identitet 

kanske skulle ifrågasättas om läraren delger sin religiösa position, eftersom hen vill efterlikna den 

auktoritet läraren anses vara i klassrummet. 

Förändrad respekt och/eller förtroende 

Vissa elever beskriver att de skulle få mer respekt för lärarens uppfattning. Samtidigt menar flera 

andra att det även kan ha en negativ påverkan. En elev menar exempelvis att hen ”hade haft svårare 

att lita på läraren.” Vissa anser att de kan lita mer på en icke-troende lärare, eftersom hen anses 

vara mer neutral i ämnet. Risken för att den troende läraren ”döms ut” av eleverna ökar om hen 

delger sin religiösa position. 

En elev lyfter att hen kan påverkas i de fall det handlar om en lärare som eleven ifråga ser upp till, 

då möjligheten att elevens egna åsikter påverkas i riktning mot lärarens åsikter ökar. 

Detta tema kan således delas upp i två aspekter: de som anser att respekten för en troende lärare 

skulle öka samt de som anser att förtroendet för en troende lärare skulle minska. Eleverna 

resonerar dock endast utifrån om läraren delger att hen är troende, inga resonemang angående en 

icke-troende lärare förs. 

Mer eller mindre kritik och uppmärksamhet vid undervisning 

En överväldigande majoritet av eleverna lyfter att de kan bli mer eller mindre kritiska och 

uppmärksamma på undervisningen om läraren delger sin religiösa positionering. Flera lyfter att 

ett sådant delgivande leder till ett ifrågasättande av undervisningens objektivitet. Eleverna skulle 

bli mer uppmärksamma när läraren undervisar om den religion hen tillskriver sig (som hen 

förväntas ha mer kunskap om och insikt i), samtidigt som de skulle bli mer kritiska gällande den 

övriga undervisningen eftersom det finns en ökade risk att den är vinklad för att framställa ”de 

andra religionerna” ur ett visst (framförallt negativt) perspektiv. 

Några elever lyfter att det finns en stor fördel med att läraren uttalar om hen är troende, eftersom 

detta kan leda till att eleverna kan ”ta det mer seriöst då man vet att läraren faktiskt lever i den miljö man 

pratar om på lektionerna.” Eleverna anser att här ges möjlighet att själva bedöma om undervisningen 

är vinklad eller inte. Dessutom ges de ett svar på varför läraren uttrycker sig som hen gör. 

Vidare talar en elev om att hen skulle hålla tillbaka sina åsikter i undervisningen och dess 

uppgifter om läraren bekänner sig som troende, eftersom eleven ifråga kallar sig själv en ateist 

som är kritisk mot religion. 
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Det som framförallt visas i detta tema är att eleverna tenderar att bli mer skeptiska och lättare 

uppmärksamma både överdriven kritik (från en icke-troende lärare) och eventuell 

positvit/negativ vinkling (från en troende lärare).  

En notervärd sak i detta tema är att de flesta elever väljer att resonera utifrån att det är en troende 

lärare som delger sin religiösa position. Det är framförallt denna form av påverkan eleverna lyfter, 

den icke-troende lärarens eventuella påverkan lyfts väldigt sällan. 

Gemenskapskänsla 

Ett fåtal elever menar att en lärare som delger sin religiösa positionering kan generera mer 

gemenskapskänslor bland likasinnade elever. Här menas att en icke-troende elev skulle kunna 

känna mer gemenskap med en icke-troende lärare, och en troende elev skulle kunna känna mer 

gemenskap med en troende lärare. De lyfter även att detta är förmodligen vanligare i de tidigare 

skolåldrarna, eftersom man då ”kanske är mer benägen att följa läraren.” 

Ingen påverkan/bryr mig inte 

En stor andel elever lyfter att de inte skulle bry sig och/eller påverkas av att få reda på lärarens 

religiösa positionering. Bland dessa svar finns både troende, icke-troende och ”vet ej”-elever, 

men endast ett fåtal elever utvecklar hur de tänker. Ett exempel på detta är att ”läraren har lika 

mycket rätt att tro på något som jag har att tro på något annat.” 

Även i detta tema visas att de flesta elever väljer att resonera utifrån att det är en troende lärare 

som delger sin religiösa position. Det är framförallt denna form av påverkan eleverna lyfter och 

säger att de inte inte bryr sig om. Den icke-troende lärarens eventuella påverkan lyfts inte. 

En elev hävdar att det förmodligen inte skulle påverka hen, men poängterar att det beror på 

vilken religion läraren tillskriver sig. Det vore ”[m]indre förvånande om hen är kristen, snarare [mer 

förvånande om hen tillskriver sig] kanske hindu eller satanism.” 

Vidare hävdar några elever att det inte påverkar dem, så länge undervisningen inte påverkas. De 

utvecklar dock inte hur de själva skulle påverkas om undervisningen påverkas. 

4.4.2. Undervisningen 

De teman som identifieras som möjliga sätt lärarens religiösa positionering kan påverka 

undervisningen är: 1) Filtrerat lärande, 2) Förändrad/vinklad undervisning, 3) Beror på olika faktorer, 4) 

En outvecklad påverkan, 5) Förändrat klassrumsklimat samt 6) Ingen påverkan. 

Filtrerat lärande 

Eleverna menar här att ”[a]llt lärande skulle ske ur deras [lärarnas] filter.” Undervisningen skulle 

utformas enligt lärarens synsätt, vilket eleverna anser ökar risken för att undervisningen snarare 

behandlar ”åsikt över fakta.” 
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Förändrad/vinklad undervisning 

En överväldigande majoritet av eleverna hävdar att undervisningen skulle kunna förändras och 

vinklas om läraren delger sin religiösa position. Många menar att det finns en risk att ”lektionerna 

skulle kanske anpassas efter lärarens värderingar” och att ”lärarens religion framställs som mer positiv.” 

Samtidigt lyfts att det finns en risk att motsatsen sker: läraren är så mån om att få det att verka 

som att hen inte favoriserar den egna religionen så att den religionen utelämnas i undervisningen.  

De flesta elever ger uttryck för att vara skeptiska mot en form av ”sujbektiv undervisning i lärarens 

religion.” Många menar här att läraren ska vara objektiv – hen ska varken blanda in egna personliga 

åsikter (om hen är troende) eller vara överdrivet kritiskt mot religioner genom att förlöjliga eller 

dumförklara dem (om hen är icke-troende). Flera hävdar att detta är någonting som sker 

omedvetet om läraren delger sin religiösa positionering.  

Vidare lyfter flera elever att undervisningstiden möjligtvis skulle kunna förändras till förmån för 

den religion läraren tillskriver sig. Lektionerna tillägnas ”[m]er fokus på religionen hen tror på.” Det 

rör sig således både om en kvalitétsmässig förändring i den mån att läraren inte upprätthåller den 

objektivitet eleverna önskar, samtidigt som det rör sig om en tidsmässig förändring när en 

religion ges företräde gentemot de andra. 

Generellt sett ser de flesta eleverna negativt på att lärarens religiösa positionering påverkar 

undervisningen, men det finns dock undantag. En elev menar att dessa lärare kan bidra med en 

”bättre koppling till att förstå människor.” Vidare hävdar en annan elev att det även finns en 

tidsaspekt att ta i beaktning här: eleverna är förmodligen mer kritiska gentemot lärarens påverkan 

av undervisningen den närmsta tiden efter att läraren delgivit sin religiösa positionering. Efter en 

tid kan detta kritiska förhållningssätt avta och till slut försvinna helt. 

Påverkan under vissa förutsättningar 

Det finns de elever som menar att undervisningen påverkas under vissa förutsättningar, såsom 

”hur läraren är och hur han undervisar.” Några elever lyfter att det beror på vilken religion läraren 

tillskriver sig, och en elev menar att undervisningen påverkas positivt ”om läraren öppnar upp sig för 

belysande diskussioner där hen själv har stor insikt.” Även i detta tema visas att läraren förväntas vara 

öppen för olika tankar och idéer, utan att för den skull favorisera en religion. Undervisningen 

kommer att påverkas enligt dessa elever, men hur den påverkas varierar mellan olika lärare. 

En outvecklad påverkan 

Detta tema behandlar endast ett fåtal elevsvar. Dessa menar att undervisningen kan påverkas om 

läraren delger sin religiösa positionering, men de utvecklar inte på vilket sätt detta skulle ske eller 

vilka effekter det skulle få. En av elevena hävdar dock att läraren inte borde delge om hen är 

troende eller icke-troende. 

Förändrat klassrumsklimat 

Vissa elever menar att klassrummets sociala klimat kan förändras om läraren delger sin religiösa 

positionering. En elev baserar detta på egna erfarenheter. Hen menar att om man tar exempelvis 
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betyg i hänseende är det negativt att läraren delger detta, eftersom det kan innebära att elever som 

inte har samma livsåskådning riskerar att känna sig hämmade i klassrummet. 

Vidare ses detta som en möjlig konfliktförstärkare mellan elever, eftersom parterna i en eventuell 

konfliktsituation skulle kunna argumentera utifrån att läraren tycker som den ena eller den andra 

parten. Detta kan leda till kränkningar av de elever som inte tycker på samma sätt som läraren. 

I detta tema märks att eleverna föredrar att läraren inte delger sin religiösa positionering. 

Ingen påverkan 

Det är få elever som menar att undervisningen inte skulle påverkas. Dessa elever menar 

framförallt att läraren förhoppningsvis är så pass professionell så att undervisningen inte påverkas 

av dennes religiösa positionering. 
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5. Diskussion 

I det avslutande kapitlet uppmärksammas och diskuteras generella tendenser i uppsatsens olika 

delar. Först följer en metod- och materialdiskussion, därefter kommer en diskussion av 

undersökningens resultat. Vidare ställs resulatet relation till de teoretiska begreppen, sedan ställs 

undersökningen i relation till den tidigare forskningen och bakgrunden. Efter detta presenteras 

möjliga infallsvinklar i vidare forskning, och kapitlet slutar med en kort avslutning av hela 

uppsatsen. 

Metod- och materialdiskussion 

Uppsatsen är begränsad i sitt omfång och undersökningsområde. Man bör därför undvika att dra 

alltför stora generaliseringar kring dess resultat. Urvalet är inte representativt för en större 

population, utan de generella tendenser som synliggörs i texten är sådana tendenser som finns 

bland de tillfrågade informanterna. Det är värt att poängtera att denna uppsats skulle kunna vara 

en pilotstudie till framtida projekt.  

Vid läsningen av materialet visar det sig att ämnet uppfattas vara intressant av de flesta 

informanterna, då många ger utförliga svar på mer utvecklande (och frivilliga) frågor. Dock är det 

flera elever som inte svarar på alla frågor. Dessa hänvisar till tidigare frågor som redan är 

besvarade, och menar att de redogör för svaren under tidigare frågor. Det förefaller således som 

att eleverna är villiga att svara på frågorna, under förutsättningen att de uppfattar att det är 

skillnad frågorna emellan. För att undvika detta interna bortfall är det möjligt att använda mer 

differentierade frågor, så att svaren inte uppfattas ”gå in i varandra.” 

Vidare verkar det som att eleverna lättare resonerar kring en troende lärare än en icke-troende 

lärare. I de öppna frågorna skriver eleverna kollektivt mer än dubbelt så mycket gällande för- och 

nackdelar med troende lärare i jämförelse med hur mycket de skriver om de icke-troende lärarna, 

dock lyfts inte fler teman fram. De som däremot lyfts gör så flera gånger. Det förefaller således 

råda en större konsensus kring elevernas uppfattning om hur en troende lärare är och bör vara, i 

motsats till hur en icke-troende lärare är och bör vara. Det är möjligt att detta skulle kunna vara 

en effekt av att den sekulära diskurs som tidigare forskning56 visar finns inom skolan. 

En aspekt som bör lyftas är det sätt informanterna talar om en troende lärare. De flesta elever 

associerar ”en troende lärare” med ”en lärare som tillskriver sig en definierad religion”, och det är 

utifrån denna begreppsdefinition eleverna talar. Detta visar sig bland annat då flera elever menar 

att läraren förmodligen har mer kunskap om den religion hen tillskriver sig. Eftersom eleverna 

talar om en troende lärare som en individ som tillskriver sig en definierad religion möjliggör detta 

mer konkreta utsagor om hur en sådan individ kan påverka undervisningen och eleverna, samt 

vad de eventuella för- och nackdelarna med en sådan lärare är. 

I förhållande till detta verkar det stundtals som att när eleverna talar om en icke-troende lärare 

uppfattas detta som ett mer löst definierat begrepp (till skillnad från troende lärare), vilket gör det 

svårare att tänka kring detta ämne. En troende lärare uppfattas som definierad vilket möjliggör 

resonemang kring hen, medan en icke-troende lärare uppfattas som odefinierad vilket försvårar 

sådana resonemang. Här syns då att skillnader och variationer inom religiösa föreställningar enligt 

                                                           
56

 Se Holmqvist Lidh, 2016; Kittelman Flensner, 2015. 
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eleverna inte är möjligt i samma utsträckning som skillnader och variationer utanför religiösa 

föreställningar – ”en troende människa tänker si eller är så, men det går inte säga hur en icke-

troende människa tänker eller är.” 

Resultatdiskussion 

I undersökningen visas en mångfald bland elevernas uppfattningar och tankar gällande lärarens 

religiösa positionering. Gällande de slutna frågorna syns det dock inga samband mellan elevens 

och/eller vårdnadshavarens egen religiösa positionering och elevens uppfattning om hur lärarens 

religiösa positionering bör vara.  

Generellt menar informanterna att fördelarna med en troende lärare är att hen antas ha egna 

erfarenheter av religiösa företeelser, mer kunskap om (minst) en religion och hen förväntas kunna 

lära ut detta på ett bra och engagerande sätt genom att anlägga ett infrånperspektiv på 

undervisningen. Nackdelarna med en troende lärare är enligt eleverna att läraren förmodligen 

kommer påverka undervisningen till förmån för den religion hen tillskriver sig. En troende lärare 

uppfattas inte kunna vara objektiv i den i den bemärkelse att hen inte förespråkar sin egen åsikt. I 

undersökningen är det få elever som anser att läraren bör vara troende, och de som anser det 

lyfter ovanstående fördelar som centrala. Ett inifrånperspektiv anses exempelvis kunna hjälpa 

eleverna att uppnå mer förståelse för dels den specifika religion men även för religion i allmänhet. 

Vissa elever menar även att relationen mellan lärare och elever tenderar att bli bättre om läraren 

ifråga är troende, varpå de anser att en läraren bör vara troende. 

I kontrast till den troende läraren står den icke-troende läraren. Denne uppfattas av eleverna vara 

objektiv eller neutral i sitt förhållningssätt gentemot religioner, hen favoriserar ingen religion och 

ger en mer rättvis bild av de olika religiösa företeelserna. Nackdelarna med denne lärare är dock 

att det finns en risk för att hen inte har likvärdiga ämneskunskaper, uttrycker överdriven 

religionskritik, eller genomför en sekulärt influerad undervisning. Ungefär en tredjedel av eleverna 

anser att läraren bör vara icke-troende, och de motiverar detta främst med att denne läraren anses 

vara mer objektiv eller neutral, då hen inte skulle vinkla undervisningen till någon religions fördel. 

Det blir ett utifrånperspektiv, vilket uppfattas som mer objektivt då läraren försöker inte stå upp 

för eller försvara en religion. 

Undersökningen visar att eleverna uppfattar en troende lärare och en icke-troende lärare är 

varandras motsatser: där den ena är objektiv är den andra subjektiv, där den ena är opartisk är 

den andra partisk, där den ena är engagerande är den andra oengagerande o.s.v. Den obesvarade 

fråga som ställs här är då huruvida det verkligen är så svart-vitt eleverna stundtals kan få det att 

framstå, eller om det snarare finns en gråskala som inte synliggörs i elevsvaren? 

Mellan de två ställningtagandena ”läraren bör vara troende” och ”läraren bör vara icke-troende” 

finns det tredje alternativet: ”lärarens religiösa positionering spelar ingen roll.” Detta är det 

ställningstagande majoriteten av informanterna väljer. De som anser detta motiverar sin 

uppfattning utifrån flera olika aspekter. Att välja mellan en troende eller en icke-troende lärare 

uppfattas av flera elever som att välja mellan två ”lika dåliga alternativ”, och därför menar de att 

det inte spelar någon roll. Utöver detta är det flera elever som menar att det är lärarens 

personlighet, inte hens religiösa positionering, som avgör vad som är bäst för undervisningen. 

Flera lyfter dessutom att det förmodligen inte påverkar undervisningen, att lärarens åsikt inte är 

relevant samt att lärarens professionalitet inte styrs av hens religiösa positionering. Kortfattat: 
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majoriteten av eleverna anser att lärarens religiösa positionering inte spelar någon roll, eftersom 

det inte måste vara avgörande för hur läraren och hens undervisning är. 

Vidare uttrycker flera informanter att det kan påverka dem som person om läraren delger sin 

religiösa positionering. Förändrad personsyn, respekt eller förtroende gentemot läraren 

uppskattas vara möjliga konsekvenser av ett sådant delgivande. Flera elever hävdar att de inte 

skulle påverkas alls. Den viktigaste poängen som lyfts här är dock att eleverna menar att de kan 

bli mer eller mindre uppmärksamma och kritiska gentemot lärarens undervisning om hen delger 

sin religiösa positionering, men detta beror på hur läraren förhåller sig till undervisningen. 

Flera elever uttrycker att undervisningen (samt deras uppfattning av den) kan påverkas om läraren 

delger sin religiösa positionering. Här lyfts aspeker som att lärandet sker genom lärarens ”filter”, 

en vinklad undervisning till förmån för en specifik religion, risk för överdriven religionskritik och 

ett förändrat klassrumsklimat där elever kan känna sig hämmade av ett sådant delgivande. 

Några elever skriver också uttryckligen huruvida de anser att läraren bör delge sin religiösa 

positionering eller inte, och i det stora hela är det jämnt fördelat mellan de elever som som anser 

att läraren bör delge den och de som anser att hen inte bör delge den. Detta är dock en aspekt 

som inte efterfrågas i enkäten, och därför nämns den inte av många elever.  

En notervärd aspekt i de besvarade enkäterna är att det förefaller som att elever generellt sett är 

mer skeptiska till att en troende lärare uttrycker sina åsikter och tankar än att en icke-troende 

lärare gör det. Detta kan grundas i att den icke-troende läraren tycks inneha ett objektivitetsvärde 

i samband med att hen är icke-troende - hen uppfattas vara objektiv, bara på grund av att hen är 

icke-troende. 

Det är betydligt fler elever som uppfattar och framhäver varierade aspekter med en troende lärare 

lärare. Den icke-troende läraren noteras inte i alls samma utsträckning av eleverna, och och när 

den väl lyfts uppfattar eleverna inte den icke-troende lärarens påverkan lika problematisk som 

den troende lärarens påverkan. Det förefaller av någon anledning som att informanterna 

uppfattar att en troende lärare har svårare att bortse från sin egen åsikt. Detta kan uppfattas som 

en form av förutfattade meningar och fördomar gentemot troende lärare (och troende människor 

i allmänhet), eftersom eleverna hävdar att troende individer inte är lika skickliga på att lösgöra sig 

från sina egna uppfattningar. 

En av de viktigaste egenskaperna eleverna önskar att en lärare har är att hen inte påverkar 

undervisningen med sin egen uppfattning. Detta sker genom att läraren är objektiv/opartisk 

(”läraren ger inte uttryck för sin egen åsikt genom att förespråka en religion”) eller neutral 

(”läraren har ingen egen åsikt”). Här är det dock inte en alltför stor spekulation att säga att alla 

religionskunskapslärare har en åsikt om religion – alltså är ingen sådan lärare neutral enligt 

elevernas neutralitetsdefinition.  

Flera elever uttrycker att denna objektivitet/neutralitet är viktig för att eleverna själva ska få 

möjlighet att välja religiös positionering och ta ställning i dessa sammanhang. Utöver detta ges det 

ingen vidare förklaring till varför en objektiv/neutral undervisning, där läraren inte uttrycker/har 

egna åsikter, är önskvärd. Det finns dock undantag till detta ”objektivitetskrav.” Dessa innebär att 

läraren får uttrycka egna åsikter, förutsatt att hen inte kränker någon eller hävdar att hen säger en 
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”absolut sanning.” Samtidigt måste läraren poängtera att det är hens egen åsikt, så att eleverna 

själva kan ta ställning gentemot denna. 

Objektiviteten och elevernas uppfattning av den medför dock problematik. Det verkar som att 

objektivitet handlar om att inte förespråka en religion, men en icke-troende lärare som (mer eller 

mindre) talar mot religion uppfattas fortfarande som objektiv av eleverna. Det problematiska är 

att objektivitetsbegreppet har ”givits” till den icke-troende läraren, och hen blir objektiv i 

egenskap som icke-troende. Även det motsatta sker – den troende läraren förlorar sin objektivitet 

i egenskap som troende. Frågan som inte går att besvara här är då huruvida en människas 

förmåga att ta avstånd från sina egna åsikter avgörs av individens religiösa positionering? 

Teoridiskussion 

De tankar som framkommer i materialet ligger ofta i linje med Fahlbecks beskrivningar av den 

positiva och den negativa religionsfriheten. 

Flera elever uttrycker att läraren har rätt till en positiv teoretisk religionsfrihet, vilken innebär att 

läraren har rätt till sin egen åsikt i religiösa avseenden. Dock förefaller det som att eleverna är 

skeptiska till att detta skulle ges uttryck i klassrummet. Informanterna menar således att läraren 

ska vara objektiv i klassrummet genom att inte uttrycka sin egen åsikt, men många informanter 

poängterar dock vikten av att läraren har lika stor rätt till sin religiösa positionering som eleven 

har till sin. En notervärd aspekt här är att eleverna generellt sett inte uppfattar det som lika 

problematiskt att en icke-troende lärare uttrycker sin åsikt. 

Vidare syns att lärarens praktiska positiva religionsfrihet (som innebär rätten att utöva sin 

religion) är bortprioriterad av eleverna. Flera informanter menar att läraren endast är där för att 

lära dem ”kunskap”, och eleverna är mycket skeptiska till att läraren skulle börja förespråka (eller 

utföra religiösa handlingar som hör till) lärarens religiösa positionering. Läraren har således enligt 

eleverna rätt att ha en åsikt (teoretisk positiv religionsfrihet) men inte att uttrycka eller visa den 

(praktisk positiv religionsfrihet). Det finns dock undantag: läraren får uttrycka sin åsikt om det 

bidrar med relevans för undervisningen. Dessa undantag är få i förhållande till antalet av eleverna. 

I kontrast till den positiva religionsfriheten finns den negativa religionsfriheten, som Fahlbeck 

menar stundtals har uppfattats ha större utrymme i den offentliga sektorn. Detta bekräftas i 

elevernas texter, där flera lyfter att de inte ska riskera att bli påverkade till religion. Som tidigare 

skrivits förväntas läraren att vara objektiv och inte uttrycka sin egen åsikt. Det problematiska här 

är att läraren ofta uppfattas som objektiv, även vid de tillfällen hen ger uttryck för den negativa 

religionsfriheten genom att exempelvis säga religionskritiska uttalanden. De tillfällen den negativa 

religonsfriheten lyfts i enkäterna är detta utifrån ett perspektiv där elevens rätt att inte påverkas till 

religion står i centrum.  

Det syns en skillnad mellan hur eleverna talar om den positiva och den negativa religionsfriheten. 

När eleverna talar om den positiva religionsfriheten behandlar de lärarens rätt till en teoretisk 

(inte praktisk) sådan. När eleverna däremot talar om den negativa religionsfriheten rör det snarare 

deras egen rättighet – elevernas rätt att inte utsättas för andra individers religiösa positioneringar. 

Gemensamt för både den teoretiska positiva religionsfriheten och den negativa religionsfriheten 

är objektiviteten – läraren får ha en åsikt så länge hen inte uttrycker den, och när det gäller den 

negativa religionsfriheten uppfattas det inte lika illa om läraren uttrycker sin åsikt. Denna 
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objektivitet ryms dock inte inom ramen för den praktiska positiva religionsfriheten, och det 

verkar därför som att denna religionsfrihet inte värderas lika högt av eleverna. 

Baserat på uppsatsens material och det sätt eleverna talar om lärarens religiösa positionering är 

det tydligt att eleverna värderar den negativa religionsfriheten högre och anser att den är viktigare. 

De uppfattar det inte lika problematiskt att ha en lärare som tydligt tar ställning mot religion som 

att ha en lärare som tydligt tar ställning för religion. Orsaken till detta är att eleverna uppfattar den 

objektivitet en icke-troende lärare förväntas ha som central, dock förtydligas inte varför just 

objektiviteten värderas så högt av eleverna. 

Som en form av gradering syns då att eleverna värderar religionsfriheten på följande sätt: 

1) Negativ religionsfrihet – Högst värderad av eleverna är deras egen rätt att inte utsättas för 

andra individers religiösa manifestationer och företeelser. Objektivitetsbegreppet är centralt. 

2) Teoretisk positiv religionsfrihet – Lärarens rätt att välja en troende positionering ges relevans 

av eleverna, under förutsättning att läraren ifråga upprätthåller objektiviteten genom att inte 

genomföra undervisningen med en religiös prägel. 

3) Praktisk positiv religionsfrihet – Denna religionsfrihet värderas lägst av eleverna, och i 

materialet finns det intryck av att eleverna uppfattar att lärarens rätt att uttrycka sin 

religiositet inte gäller i skolan (som är en offentlig arena). 

Fahlbecks tanke om att Sverige ”riskerar” att gå tillbaka till ett skede där den positiva 

religionsfriheten får större spelutymme på den offentliga arenan stämmer inte överens med hur 

eleverna talar om lärarens religiösa positionering. Generellt sett är eleverna positiva till den 

teoretiska positiva religionsfriheten, men det förefaller som att den praktiska positiva 

religionsfriheten inte värderas högt. Informanterna i undersökningen är inte likgiltiga gentemot 

religiösa manifestationer i den offentliga arenan (i detta fall skolan), utan tvärtemot Fahlbecks 

tanke har de flesta elever en tydlig uppfattning om detta – det är inte eftersträvansvärt. Detta 

skulle kunna vara så eftersom den praktiska positiva religionsfriheten är den aspekt som 

framförallt ”strider mot” den negativa religionsfriheten – individens (och i det här fallet 

framförallt elevens) rätt att inte utsättas för andra människors religiösa manifestationer.  

Vidare förefaller det som att individer i skolvärlden lättare reflekterar kring den positiva 

religionsfriheten. Alla har lika stor rätt att tillskriva sig en religiös positionering. Fahlbeck är inte 

helt säker på huruvida det faktiskt kan ske ett utövande av den negativa religionsfriheten, och i 

undersökningen visas att den icke-konfessionella skolan leder till att den negativa 

religionsfriheten snarare uppfattas som allmängiltig norm både inom och utanför skolans ram. 

Härpå följer att den negativa religionsfriheten inte behöver åberopas för att utnyttjas. Att vara 

troende lärare i skolan uppfattas som något som strider mot normen, vilket synliggör den positiva 

religionsfriheten mer, eftersom den står i kontrast till tidigare nämnda norm. 

En notervärd aspekt som visas i elevsvaren är att en troende lärare associeras med en religiöst 

påverkad (och i viss mån konfessionell) undervisning, vilket skulle strida mot skollagen. Detta, 

tillsammans med elevernas tal om objektivitet och icke-troende lärare, ger intrycket av att den 

negativa religionsfriheten värderas högre och ges större tyngd i svensk skolpraxis, en arena de 

flesta elever befinner sig på dagligen. 
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Objektivitetsbegreppet associeras med en icke-troende lärare. Detta i kombination med ett 

samhälle där den negativa religionsfriheten är norm, leder till att eleverna stundtals inte märker att 

de riskerar att bli indoktrinerade i en icke-troende (sekulär) livsåskådning i skolan. Den icke-

troende livsåskådningen i sig är inte problematisk, utan det problematiska är att eleverna inte 

uppfattar möjligheten för en sekulär indoktrinering i lika stor utsträckning som en religiös sådan. 

Sammanfattningsvis förefaller det således som att många av informanterna är skeptiska mot att 

läraren ger uttryck för den praktiska positiva religionsfriheten (rätten att utöva sin religion) i 

skolan. Fler elever accepterar att läraren uttrycker den teoretiska positiva religionsfriheten (rätten 

att tillskriva sig en religion) i skolan, även om inte alla elever håller med här. Dock är det få elever 

som uppfattar det problematiska med att läraren lyfter den negativa religionsfriheten (rätten att 

avstå från religion och religiösa manifestationer) i skolan. Att lyfta den negativa religionsfriheten 

(genom att exempelvis uttrycka sig religionskritiskt) associeras med ett vetenskapligt och objektivt 

eller neutralt förhållningssätt i undervisningen. 

Studiens resultat i relation till tidigare forskning och bakgrund 

Resultatet av undersökning styrker antagandet om den övergripande sekularistiska/sekulära 

diskurs i religionskunskapsundervisningen som både Kittlmann Flensner och Holmqvist Lidh 

identifierar. Det verkar dessutom som att denna diskurs är en så pass stark norm att eleverna inte 

heller noterar dess existens. En icke-troende lärare uppfattas inte påverka eleverna i en sekulär 

riktning i lika stor utsträckning som en troende lärare uppfattas påverka eleverna i religiös 

riktning. Värt att notera är att den sekulära diskursen visas både i elevernas tal om hur det är och 

om hur det bör vara. 

Det finns vissa likheter mellan denna undersöknings informanter och Kittelmann Flensners 

informanter, då det förefaller som att informanterna till båda undersökningarna lättare resonerar 

kring hur en religiös människa tycks vara. Det verkar som att eleverna lättare resonerar kring en 

mer definierad religiös position (troende) än en odefinierad sådan (icke-troende). 

Även denna undersökning tyder på att att en lärare med en (troende) religiös positionering 

uppfattas som som ett hot mot den objektivitet eleverna eftertraktar, i likhet med Holmqvist 

Lidh. Eleverna tycks per automatik tillskriva begreppet ”objektivitet” till en icke troende lärare. 

Härpå följer att en troende lärare inte kan vara objektiv. Vidare menar Holmqvist Lidh att hennes 

informanter uppskattar då läraren inte delger sin religiösa positionering, men denna uppsats 

finner att några elever ser det som en fördel eftersom de själva ges möjlighet att ta ställning till 

undervisningen utifrån ett mer kritiskt perspektiv. 

Baserat på antagandet att den sekulära diskursen existerar i religionskunskapsundervisningen 

identifierar denna uppsats vad (undersökningens centrala teman) eleverna värderar i denna 

diskurs, men inte varför de värderar det. Det är en fråga ligger utanför uppsatsens syfte. 

Stundtals verkar det som att elevernas objektivitetskrav har dragits till den gräns att läraren nu 

inte får tala om det som är bra med religionen, eftersom detta skulle kunna uppfattas som ett 

försök att påverka eleverna till religion (positiv religionsfrihet). Vidare förefaller det som att den 

objektivitet eleverna vill ha efterfrågas även av skolan. Ett exempel är skolavslutningarna, som får 

hållas i religiösa lokaler under förutsättning att tonvikten läggs vid tradition och högtidlighet. Den 

negativa religionsfriheten gör således inskränkingar på den (framförallt praktiska) positiva 
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religionsfriheten, även vid de tillfällen eleverna befinner sig i religiösa lokaler. Det finns här en 

risk att att eleverna blir religiöst likgiltiga i den bemärkelse att de inte vågar ge uttryck för sin 

positionering – det kan uppfattas som att de inte får vara religiösa i en religiös byggnad, men om 

de inte vill ha något med religion att göra överhuvudtaget kan de inte delta på skolavslutningen. 

Vidare bekräftas den slutsats som Morales kommer fram till. Han menar att elever uppfattar att 

en troende lärares religiositet kan påverka deras uppfattning av undervisningen, vilket även denna 

uppsats finner. Dock vidareutvecklas detta, eftersom denna uppsats finner elevernas uppfattning 

om hur det bör vara, och många elever anser (av olika anledningar) att lärarens religiösa 

positionering inte spelar någon roll.  

Även Voudouragkakis resultat bekräftas i viss utsträckning. Han finner att en lärares objektivitet 

är det viktigaste för eleverna, vilket bekräftas i denna undersökning. Dock bekräftas inte alla hans 

slutsatser, då han exempelvis menar att eleverna anser det förmånligt att ha en icke-troende lärare. 

Denna uppsats finner att detta inte nödvändigtvis stämmer.  

Uppsatsen bekräftar således många av de tankar som tidigare studier funnit, samtidigt som dessa 

vidareutvecklas och problematiseras.  

I undersökningen syns även de modeller Klasson Sundin redogör för, och det är tydligt att 

eleverna lägger störst vikt vid tankefrihetsmodellen – eleverna uppfattar att deras egen rätt till 

åsiktsfrihet är av högsta relevans. Varken läraren eller föräldrarna ska inskränka på denna 

rättighet. Eleverna lägger, likt tankefrihetsmodellen, större vikt vid rätten att inte tillskriva sig en 

religion (negativ religionsfrihet). Traditionsmodellen (rätten att få tillskriva sig föräldrarnas 

religion) existerar inte bland elevernas svar, medan livstolkningsmodellen (rätten att få möjlighet 

och verktyg att bearbeta sina existentiella frågor) förekommer endast hos ett fåtal elever som 

nämner att det är upp till dem själva att bearbeta den information läraren tillhandahåller. 

Vidare syns Watsons tankar om skolans sekulära indoktrinering i undersökningen. Framförallt 

syns att eleverna inte är medvetna om den. Detta är problematiskt och en möjlig lösning på detta 

är att aktivt arbeta mot att göra begreppet ”objektiv” mer värdeneutralt, i den bemärkelse att 

begreppet inte per automatik tillskrivs en icke-troende lärare. Eleverna behöver lära sig att även 

en troende lärare kan behandla religioner på ett objektivt sätt (utan att blanda in sin egen 

uppfattning), samtidigt som de behöver bli medvetna om att en icke-troende lärare inte per 

automatik är helt objektiv i sin undervisning utan kan vinkla undervisningen till fördel för en 

sekulär livsåskådning. 

Thessien menar att läraren kommer påverka eleverna hur hen än gör. I elevsvaren visar sig dock 

att eleverna uppmärksammar religiös påverkan i mycket högre utsträckning än sekulär påverkan. 

Vidare verkar det som att de elever som framförallt säger att läraren bör vara icke-troende menar 

att denne lärare uppfattas ha ett mer vetenskapligt förhållningssätt då hen inte förespråkar ett 

specifikt synsätt. Detta har stora likheter med Thiessens kollegor, som anser att ett ateistiskt 

(d.v.s. sekulärt) perspektiv är mer vetenskapligt accepterat. 

En generell tendens som tycks finnas i denna uppsats är att eleverna uppfattar det lika illa att 

påverkas till religion som att påverkas från religion. Dock uppfattas en icke-troende lärare vara 

mer objektiv, vilket innebär att denne således inte skulle påverka eleverna i lika stor utsträckning.  
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Vidare forskning 

Det finns mängder av framtida infallsvinklar för framtida forskning inom detta ämne, och nedan 

redogörs för några av dem. 

En sak som märks i undersökningen är att eleverna talar om en idealbild som är omöjlig för 

läraren att uppnå. Flera elever ger uttryck för att läraren ska vara neutral och helt lösgjord från sin 

egen kontext – läraren ska inte ha någon åsikt eller personlig uppfattning om det ämne hen 

undervisar om. Men att vara lärare utan att ha en egen uppfattning om sitt undervisningsämne är 

inte rimligt. Frågan som uppstår är då hur eleverna svarar om det istället efterfrågas mer konkreta 

(och i viss mån realistiska) exempel. Detta är en möjlig infallsvinkel för framtida forskning: att be 

eleverna ge konkreta exempel på hur en lärare kan vara troende/icke-troende och samtidigt 

genomföra en icke-konfessionell undervisning som varken påverkar dem från eller till religion. 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att genomföra en korrelationsstudie kring detta 

ämne, för att utröna hur starkt sambandet är mellan elevernas uppfattning om hur läraren bör 

vara och elevens eller vårdnadshavarens religiösa positionering. Det är också möjligt att forska 

om elevernas uppfattning om huruvida läraren bör delge sin religiösa positionering eller inte, samt 

att se varför eleverna tycker som de gör. 

Vidare är denna undersökning avgränsad så att elevernas genus inte efterfrågas. Ett förslag på 

vidare forskning är därför att genomföra en studie som möjliggör analyser kring detta ämne 

utifrån ett genusperspektiv. 

Utöver ovanstående förslag är en infallsvinkel till framtida forskning att genomföra en större 

undersökning som gör anspråk på en form av representativitet samt en högre grad av 

generaliserbarhet. Detta är möjligt genom att exempelvis lägga större fokus på endast ett 

gymnasieprogram för att analysera ett större antal klasser från det programmet mer djupgående, 

eller genom att omforma urvalet så att det blir en mer representativ bild av gymnasieelever i ett 

större område. 

Ovan syns att det finns flera möjliga infallsvinklar för framtida forskning. Inom detta spännande 

ämnesområde finns ännu mycket att studera! 

Avslutning 

I inledningen väcks frågan: hur uppfattar eleverna att religionskunskapsläraren bör vara och varför 

tänker de så? Uppsatsen utreder detta och finner flera möjliga svar och orsaker, dock väcks minst 

lika många frågor. Flera av dessa frågor nämns ovan som förslag på vidare forskning, men det 

finns givetvis fler än de som uttrycks där. 

Undersökningen utreder vilka centrala teman som eleverna uppfattar ligger till grund för 

elevernas ställningstaganden. Orsaken till att dessa centrala teman uppfattas vara av stor vikt finns 

dock inte i uppsatsen, eftersom det faller utanför undersökningens ram. 

I det stora hela visar det sig att elever har en uppfattning om hur diverse uttalande mottas i 

klassrummet, även om de vid dessa tillfällen inte reagerar på det verbalt. Hur denna uppfattning 

ser ut däremot varierar stort från individ till individ. 
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Undervisningen (och i skolor med offentlig huvudman, hela utbildningen) ska vara icke-

konfessionell.57 Den ska varken påverka eleverna från eller till religion, vilket i stort sett samtliga 

informanter är ense om. Däremot förefaller det som att de har svårare att upptäcka en påverkan 

från religion än de har att upptäcka en påverkan till religion. 

Avslutningsvis ser man att eleverna har flera olika åsikter och synpunkter gällande hur lärarens 

religiösa positionering är och bör vara. Ett fåtal elever menar att läraren bör vara troende, flera 

menar att läraren bör vara icke-troende, men förutsatt att läraren är tillräckligt professionell 

menar majoriteten av eleverna att lärarens religiösa positionering faktiskt inte spelar någon roll. 

Det kommer förmodligen aldrig uppstå en enhetlig konsensus kring hur lärarens religiösa 

positionering bör vara, och hur det kommer vara i framtiden är något tiden avgör. 
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 Skollagen 2010:800, kap. 1, 6–7 §, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
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Bilagor 
Bilaga 1. Enkät 

Hej! Jag heter Jesper Vackmyr och studerar till historia- och religionskunskapslärare i Jönköping. Nu 

skriver jag en C-uppsats i religionsvetenskap som handlar om religionsfrihet i skolan, och det vore 

fantastiskt bra om du fyller i enkäten som finns nedanför och på baksidan av detta papper. 

I Sverige har vi religionsfrihet sedan 1951. Med detta menas att alla människor har möjlighet att själva välja 

religiös åskådning eller ta avstånd från det helt och hållet. Detta innebär även att skolan inte ska påverka 

eleverna, varken från eller till religion.  

Det har gjorts forskning angående religionens påverkan på samhället och skolan. Denna utgår ofta ifrån 

samhällets synsätt. Forskning angående vad elever själva anser är sparsam. Därför vill jag veta vad du 

tänker kring religionskunskapslärarens religiösa (eller icke-religiösa) åskådning! 

Enkäten är helt anonym, varken namn eller klass kommer nämnas i uppsatsen. Det kommer vara helt 

omöjligt att veta vilken person som svarar vad. Din lärare kommer inte att få se de ifyllda enkäterna. Det är 

inget tvång att medverka, och du får dra dig ur utan att säga varför. Det är dock inte möjligt att dra sig ur 

efter att enkäten lämnats in, eftersom jag inte vet vilken som är din.  

Läs gärna igenom alla frågor innan du börjar svara!  

 

Om du tänker på att religionskunskapsundervisningen varken får vara för eller emot religion, hur svarar du då på 

följande frågor: 

1) Vilka fördelar/nackdelar anser du att det finns med att ha en troende religionskunskapslärare? Motivera hur och 

varför du tänker som du gör, och ge gärna exempel från din egen skoltid. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2) Vilka fördelar/nackdelar anser du att det finns med att ha en icke-troende religionskunskapslärare? Motivera hur 

och varför du tänker som du gör, och ge gärna exempel från din egen skoltid. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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3) Vad anser du vara bäst för undervisningen? 

 

 Att religionskunskapsläraren är troende 

 Att religionskunskapsläraren är icke-troende 

 Det spelar ingen roll 

Motivera varför du tänker som du gör angående religionskunskapslärarens religiositet. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4) Tänk dig att religionskunskapsläraren berättar att hen är troende eller icke-troende. På vilket sätt anser du att 

detta: 

a) skulle kunna påverka dig som person? Varför tänker du så? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

b) skulle kunna påverka undervisningen? Varför tänker du så? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5) Vad skulle du kalla dig? 

 Troende 

 Icke-troende 

 Vet ej 

 

6) Slutligen, hur ser din hemsituation ut: 

 En eller flera av föräldrarna/vårdnadshavarna är troende 

 Alla föräldrar/vårdnadshavare är icke-troende 

 Osäker på om föräldrarna/vårdnadshavarna är troende eller icke-troende 

 

7) Avslutande frivillig kommentar: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Stort tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2. Mail till rektorer 

Hej! Jag heter Jesper Vackmyr och studerar till historia- och religionslärare i Jönköping. Jag 

skriver en C-uppsats i religionvetenskap som handlar om religionsfrihet i skolan. Jag tänkte 

genomföra en enkätstudie med elever i årskurs tre. Jag behöver dock hjälp med att komma i 

kontakt med dessa. 

Jag undrar om Ni skulle kunna ge mig kontaktuppgifter till de lärare som är 

mentorer/klassföreståndare (eller liknande) för elever som går årskurs 3 på X-programmet. 

Tack på förhand! 

MVH Jesper Vackmyr 

 

Bilaga 3. Mail till lärare 

Hej! Jag heter Jesper Vackmyr och studerar till historia- och religionslärare i Jönköping. Jag 

skriver en C-uppsats inom religionsvetenskap som handlar om elevernas syn på religionsfrihet i 

skolan. Det är en enkätundersökning med gymnasieelever i årskurs 3. 

Jag undrar om det finns en möjlighet för mig att låna din klass som går årskurs 3 på X-

programmet någon gång inom den närmsta tiden (senast 3/5, ju tidigare desto bättre) så att de 

kan fylla i en enkät. Jag räknar med att presentationen och ifyllningen tar max 20 minuter. 

Vilken lektion det är spelar ingen roll. Även demokratitid/klassråd (eller liknande) skulle passa 

utmärkt om det är möjligt! 

Tacksam för svar! Jag nås på mail vaje1379@student.ju.se och telefonnummer 070 - 445 27 92. 

MVH Jesper Vackmyr 
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