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Läs igenom informationen nedan och gör därefter uppgiften på nästa sida

  Vem är du – din identitet?

Vår identitet, vilka vi är, påverkas av allt möjligt runt omkring oss. Vi har olika 

identiteter i olika sammanhang. Till exempel kan vi ha en identitet i skolan och en annan i 

fotbollslaget eller hemma.

Många människors identitet påverkas av den religion de tillhör. Identitet handlar bland 

annat om hur man uppfattar sig själv i förhållande till andra. Identiteten kan också för-

ändras över tid.

  John har en kristen identitet

John bor i ett litet samhälle i södra USA. Hans identitet och personlighet har påverkats av 

religion och av hans föräldrar som är djupt troende kristna. Även John har en stark tro på Gud. 

John är mycket aktiv i församlingen och deltar i kyrkans 

ungdomsaktiviteter. Han utbildar sig till ungdomsledare och 

känner att han har en viktig uppgift som ger honom 

uppskattning och stärkt självförtroende. 

John fantiserar ibland om sex och har mycket funderingar och frågor om sexualitet, men det 

vågar han inte berätta för sina vänner eller föräldrar. Enligt prästen i församlingen är både sex 

före äktenskapet och ”orena tankar” en synd. Han är rädd att han ska bli avslöjad och kanske 

bli utestängd från församlingens gemenskap. Han undrar om det är något fel på honom och 

ber till Gud varje kväll för att få svar på vem han är och vad han ska göra. Han tackar också Gud 

för att han har sin familj, många vänner, sin församling och ett tryggt och ekonomiskt stabilt liv. 

Genom Gud känner han sig trygg i svåra situationer. 
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En tonårings identitet påverkas av olika saker, 

som till exempel vilken religion han/hon tillhör.

Tänk dig in i en tonårings situation. 

Resonera om hur tonåringens identitet kan 

påverkas på olika sätt beroende på vilken 

världsreligion han/hon tillhör. 

Om du vill kan du börja med en av nedanstående meningar:

• Om tonåringen är muslim och bor i Sverige tror jag att hans/hennes identitet påverkas genom 
att…

• Om tonåringen är buddhist och bor i Thailand tror jag att hans/hennes identitet påverkas ge-
nom att…

TÄNK PÅ 
• Utgå från en världsreligion. 
• Använd exempel i ditt resonemang. 
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