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Sammanfattning	
Reformeringen av skolan har inneburit att lärare och annan personal inom skolan har behövt 
anpassa sig till nya styrdokument. Studiens syfte har varit att studera hur begreppet religion 
konstruerats i styrdokumenten som har legat till grund för religionsundervisningen i 
gymnasieskolan efter gymnasiereformen 2011. Det som undersökts är hur skollag, läroplan, 
religionsämnets ämnesplan och andra dokument såsom regeringens proposition och 
riksdagens utskottsbetänkande i samband med 2011 års gymnasiereform, använder begreppet 
religion och vilka diskurser som då framträder. I studien har begreppet diskurs betydelsen ett 
givet sätt att tala om och förstå världen och begreppet har använts för att synliggöra mönster i 
beskrivningarna av religion. Metoden som har använts är en kritisk diskursanalys med fokus 
på att en kommunikativ händelse är tredimensionell: Text-nivå, diskursiv praktik och 
sammanhang. Dokumenten har analyserats var för sig (textnivå), i relation till varandra 
(diskursiv praktik) och i relation till dokumentens kontext (sammanhang). Resultatet har visat 
att sammanhanget har betydelse för hur religionsbegreppet konstrueras. Tre diskurser 
framträdde: En värderingsdiskurs, där religion (främst kristendomen) har varit förknippat med 
samhällets värderingar och värdegrund. En rättighetsdiskurs, där religion främst blivit en 
individuell rättighet. En sekulär religionsämnesdiskurs, där religion framförallt har blivit ett 
studieobjekt. I alla tre diskurserna framträder begreppet religion som en prototypisk term, det 
vill säga som ett samlingsbegrepp som inte kan användas för klassificering eller analys av vad 
som är eller inte är religion. Studien har lett till slutsatsen att religion inte är ett entydigt 
begrepp i styrdokumenten vilket medför att lärare behöver skapa egna definitioner av vad 
religionsbegreppet innebär, eller behöver använda andra verktyg för att hantera religion 
som en prototypisk term.  
 

Nyckelord: Gymnasiereformen 2011, kritisk diskursanalys, Läroplan för 
gymnasieskolan 2011 (Gy11), prototypisk term, religionsundervisning 
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Inledning	
Vad är religion? Det är en av de frågor som jag använt som introduktion till undervisning i 
religionskunskap. Ibland har gymnasieleverna fått fylla ordet med innehåll eller så har jag 
sammanfattat begreppet för eleverna. De allra flesta har en uppfattning av vad religion är eller 
vad det kan innebära, men för den som tänker vidare än en vardaglig förståelse blir begreppet 
religion antagligen komplext och eventuellt svårt att greppa. Att utveckla undervisningen, till 
exempel genom bättre beskrivningar, tillhör en lärares vardagliga arbete. Förändringar kan 
synliggöra dessa vardagliga tankearbeten och gymnasiereformen 2011 gjorde att samtalet 
bland lärarkollegor om vad undervisningen ska handla om intensifierades. Jag utvecklade ett 
starkt intresse för vad religion kan vara och vad som menas med de beskrivningar som finns i 
ämnesplanen för religionskunskap om vad begreppet religion och religionsundervisning 
innebär. Intressant är första punkten i det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1: 

Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och 
hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. 
(Religionskunskap, Skolverket 2011a)  

Det som jag finner intressant är vad som menas med religioners ”kännetecken” och att 
religionerna ”tar sig uttryck” för oss. Vad är en religion/livsåskådnings kännetecken? Vad är 
ett religiöst uttryck? Har religioner kännetecken och uttrycker människor religion?  

Lärare och rektorer kan ses som nyckelaktörer (som närbyråkrater) i att 
genomföra politiska beslut (Jarl & Rönnberg 2010), men vilken undervisning ska de 
genomföra? Genom styrdokumenten sker en ideologisk styrning av skolan (Jarl & Rönnberg 
2010) och därför är det viktigt att kritiskt granska de dokument som ligger till grund för 
undervisningen. Granskningen är viktig för att förstå ämnesutvecklingen och de 
föreställningar om religion som dokumenten bygger på. Den debatt och samtal som förs om 
skolan påverkar också vilka nya förslag som blir verklighet eller förändrar tolkningen av 
dokumenten. I föreliggande studie kommer jag att beröra religionsämnets utveckling och den 
senaste debatten om dess ämnesplaner. Jag kommer att analysera skollagen, gymnasieskolans 
läroplan, religionsämnets ämnesplan och andra dokument (se avsnittet Urval och material) 
som berör riksdagens och regeringens beslut om den nya gymnasieskolan. 

Syfte	och	forskningsfrågor	
Syftet med studien är att nå kunskap om hur begreppet religion konstrueras i gymnasieämnet 
religionskunskap i styrdokument och andra dokument som gymnasieskolan 2011 vilar på. 

Frågeställningar	
(1) Hur beskrivs religion i dokumenten för religionskunskapsämnet? 
(2) Hur framställs religioners kännetecken och uttryck i dokumenten för 

religionskunskapsämnet? 
(3) Vilka olika diskurser om religion framträder i dokumenten och vad innebär de olika 

diskurserna för förståelsen av religion, religioners kännetecken och uttryck? 
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Bakgrund	och	litteraturgenomgång	
Jag har valt att börja med att beskriva gymnasieskolans historiska rötter och utveckling för att 
sedan gå in på religionsämnets utveckling. Det är svårt att dela upp skolans utveckling och 
religionsämnets utveckling då de till en början kan tyckas oskiljbara. Efter den historiska 
tillbakablicken behandlas religionsämnets styrdokument och kopplingen mellan 
religionsundervisning, religionsdidaktik och religionsvetenskap. Därefter belyses styrning av 
skolan och läroplansteori och avslutningsvis den tidigare forskning och de teoretiska begrepp 
som ligger till grund för min analys.  

Med religionskunskap eller religionsundervisning (RE, religious education) 
menar jag det som sker i skolan om inget annat anges. Med religionsdidaktik menar jag 
framförallt den vetenskapliga disciplin som berör religionsundervisning inom skolväsendet, 
begreppet har en historisk koppling till kyrkan och en nära koppling till utvecklandet av 
församlingspedagogik. Med läroplansteori menas studiet av läroplaner i vid mening och vad 
som påverkar vad undervisningen skall handla om (t.ex. stoffurval).  

Gymnasieskolans	utveckling	
Gymnasieskolans ursprung kan följas tillbaka till medeltiden och kyrkans behov av att utbilda 
sina egna ämbetsmän i bland annat läsning, skrivning och teologi (Hartman 2010). Skolan var 
till en början en helt inomkyrklig verksamhet som därför i och med reformationen var 
tvungen att säkras av kungamakten (ibid.). Det nya skolsystemet behöll arvet från det tidigare 
systemet med syfte att förse landet med kyrkliga och administrativa tjänstemän (ibid.). 
Larsson (2009b) beskriver att det med tiden inte bara var kyrkan och staten som hade behov 
av utbildade personer, handeln och näringslivet hade också behov av skriv- och 
räkningskunniga. Den första skolförordningen från 1571, som ingick i kyrkoordningen, slog 
fast att kristendom och latin skulle var de huvudsakliga läroämnen i skolorna (Larsson 
2009b). Under denna period fram till 1800-talet fanns det flera olika skolnivåer med 
individuell studiegång, men nya krav ställdes på undervisningen och de olika skolnivåerna 
samlades inom ett läroverk med sammanhållna klasser och individuell prövning vid årets slut 
(Hartman 2010). Det krävdes mer tillämpade studier och de naturvetenskapliga ämnena fick 
större utrymme på de klassiska språkens bekostnad. Studentexamen infördes år 1846 som 
innebar en möjlighet att studera vid universitet utan att avlägga inträdesprov och det blir med 
tiden en allmänt bildande skola och som fick ökad status. Hartman (2010) beskriver vidare 
hur statusen även ökade för de som gick där, gymnasisterna, på så vis att de fick en social 
position som kunde leda till framtida anställningar. Läroverken var utestängande, barn från 
glesbygd och arbetarhem var underrepresenterade och flickor fick inte tillträde förrän efter 
1927 och avhopp eller studieavbrott blev ett större problem under 1900-talet.  Enligt Hartman 
(2010) anpassade sig inte skolan sig efter eleven och anmärkningsvärt många elever avbröt 
sina studier av sociala skäl.  

När grundskolan väl etablerats under 1950-60-talet gick det snabbt att reformera 
gymnasieskolan (Hartman 2010). Den moderna gymnasieskolan tog form efter riksdagsbeslut 
1964 och 1968 och innebar en sammanslagning av det tidigare gymnasiet, yrkesskolan och 
fackskolan till en gemensam skolform. Den moderna gymnasieskolan innebär en breddning 
med flertalet inriktningar med fokus på både yrkesförberedande och förberedande för 
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universitetsstudier (Hartman 2010). Lundahl, Erixon Arreman, Holm och Lundström (2014) 
beskriver att 1960-talets reformer hade till syfte att öka flexibiliteten och en 
framtidsberedskap med breddutbildningar som stegvis specialiserades. Författarna menar att 
det var en anpassning till en ökad efterfrågan på gymnasieutbildning och en anpassning till 
arbetslivets krav. Lundahl m.fl. (2014 s. 26) beskriver tiden mellan 1975-1990 som en 
brytningsperiod. Socialdemokraterna hade styrt landet sedan 1930-talet, men 1976 tog en 
borgerlig regering över makten. Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) började under 1970-
talet och in i 1980-talet kampanja mot skolan i syfte att få skolan mer företagarvänlig samt att 
det statliga monopolet på skola, vård och omsorg borde brytas (Lundahl m.fl. 2014). 
Författarna menar att ett liberalt tänkande tog över som kan sammanfattas med begreppet 
New Public Management (NPM) som innebar bland annat att politiken fokuserade mer på 
marknadsstyrning med fokus på valfrihet, mål- och resultatstyrning. Under denna brytningens 
tid fick kommunerna större ansvar över skolan, och under 1980 togs steg mot en målstyrd 
undervisning. 1982 lanserade den borgliga regeringen i en proposition begreppet fristående 
skolor, vilket senare samma år införlivades av den nytillträdda socialdemokratiska regeringen 
(Lundahl m.fl. 2014).  

Under 1990-talet skedde en serie beslut av avregleringar och decentralisering, 
omnämnts som kommunaliseringen. En del av kommunaliseringen var att arbetsgivaransvaret 
för skolans personal flyttades från staten till kommunerna (Lundahl m.fl. 2014). En annan del 
var den ekonomiska styrningen. Staten hade tidigare under 1980-talet behållit den 
ekonomiska styrningen av skolan. Lundahl m.fl. (2014) menar att med besluten på 1990-talet 
om att statsbidragen till kommunerna skulle ges i en klumpsumma och inte sektorsvis fick 
kommunerna ökad ekonomisk makt. Kommunerna kunde i större utsträckning styra hur 
pengarna från statsbidragen skulle användas i kommunens olika verksamheter (Lundahl m.fl. 
2014). Liknande argument som användes för att förändra gymnasieskolan på 1970-talet 
återkommer, bland annat kritik om att skolan inte levde upp till elevers och föräldrars 
önskemål eller var anpassad efter arbetslivet (Lundahl m.fl. 2014). Gymnasieskolan fick en ny 
läroplan (Lpf 94) och det innebar att skolan gick från en regelstyrd till en målstyrd 
verksamhet. Alla utbildningar fick samma längd, kommunerna blev skyldiga att erbjuda flera 
olika nationella program och i fokus skulle elevernas intresse och behov stå (Lundahl m.fl. 
2014). Två betydelsefulla beslut under 1990-talet för friskolornas utbredning var enligt 
Lundahl m.fl. (2014) införandet av ett statsbidrag till friskolor och införandet av ett 
skolpengssystem som möjliggjorde skolval mellan så väl fristående som kommunala skolor.  

Under 2000-talet ökar antalet friskolor, vinstdrivande skolor bildas och varje 
skola oavsett huvudman konkurrerar med varandra på en slags marknad där elever är kunder 
(Lundahl m.fl. 2014). Det sker en intensiv debatt om vinstuttag och om skolor med bristande 
kvalité och enligt Lundahl m.fl. (2014) är det mot bakgrund av detta som Skolinspektionen 
bildas 2008. Gymnasiereformen 2011 och den nya skollagen innebär inga stora förändringar 
för möjligheten till vinstuttag eller minskad valfrihet. Däremot tas beslut om att dela upp 
mellan studie- och yrkesförberedande program, där de senare inte ger behörighet att söka 
vidare in till högskola eller universitet. Det är ett kontroversiellt beslut och ”ett uppbrott från 
de senaste fyrtio årens gymnasiepolitik” skriver Lundahl m.fl. (2014 s. 39).  Religionsämnet 
inom den nya gymnasieskolan 2011 presenteras i resultatdelens avsnitt Ämnesplanen för 
religionskunskap tar form (se sidan 39).   
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Religionsämnets	utveckling	
I inledningen beskrevs svårigheterna med att dela upp skolans utveckling och 
religionsundervisningens utveckling. Hartman (2011) problematiserar denna svårighet och 
menar att det finns en historisk symbios mellan religion och undervisning både i utförande 
och som vetenskapligt studieområde: ”De flesta undervisningssystem har uppstått genom 
religionernas behov av traditionsförmedling” (Hartman 2011 s. 19). Religionens centrala 
ställning gör att begreppen pedagogik och didaktik historiskt är sammankopplade med 
religionspedagogik och religionsdidaktik (Hartman 2011). Religionsundervisning, i en 
västerländsk/europeisk kontext, är något som historiskt församlingar och kyrkor utvecklat 
(Larsson 2009a). Hartman (2011) belyser reformationens pedagogiska program med Luthers 
betoning av hemundervisning som grunden för folkundervisning i 1700-talets Norden. 
Religionsämnet dominerande undervisningen och Luthers lilla katekes var till en början det 
centrala läromedlet (Hartman 2011).  

Hartman (2011 s. 29f) sammanfattar utvecklingen av religionsdidaktiken i fem 
punkter. Den första (1) utvecklingen var införandet av skolplikten 1842 då undervisningen 
flyttades från hemmets ansvar till skolan och lärares ansvar. Den andra (2) utvecklingen 
skedde 1919 med en brytning från en religionsundervisning knuten konfessionellt till Svenska 
kyrkan. Folkskolan skulle inte länge bygga på katekesundervisningen utifrån Luthers lilla 
katekes. Denna icke konfessionella kristendomsundervisning var ett resultat av liberala och 
socialdemokratiska krafter och välkomnades av folkrörelserna. Den tredje (3) utvecklingen 
var de krav som ställdes 1962 på objektivitet som ”skulle ge en allsidig och saklig 
undervisning om religion” (författarens kursivering, Hartman 2011 s. 30). I och med 1969 års 
läroplan skedde det fjärde (4) utvecklingsskeendet med ett steg mot en mer elevcentrerad 
undervisning från en stoffcentrerad undervisning vilket förstärktes senare i 1980 års läroplan. 
Den femte (5) och sista punkt Hartman (2011) tar upp är förändringarna på 1990-talet. Svensk 
skola kommunaliserades och läroplanerna (Lpo94 och Lpf94) som infördes 1994 blev mindre 
omfattande och detaljerade än tidigare läroplaner. Istället fokuserades på övergripande mål 
och riktlinjer för kommunerna och skolorna att tolka (ibid.). Larsson (2009b) lyfter fram de 
nya läroplanernas försök att balansera samhällets intresse och individens intresse. 
Religionsämnet ska inte bara ge kunskap om religionernas innehåll, utan också ge eleverna 
tillfälle att själva reflektera över existentiella och etiska frågor och att dessa perspektiv ska 
samspela i kursens gång (Larsson 2009b). Läroplanerna behandlade skolans värdegrund och 
där fick den kristna traditionen en återkomst. Denna återkomst anser Hartman (2011) är en 
brytning mot den socialdemokratiska skolan och kopplar ihop det med att det var en borgerlig 
regering med ett kristdemokratiskt parti som beslutade om den nya läroplanen. Begreppen 
kristen etik och västerländsk humanism (Hartman 2011 s. 30) markerade denna återkomst och 
är begrepp som återkommer i flera av de analyserade dokumenten (se avsnittet Resultat, sidan 
24ff)  

Religionsundervisning,	religionsdidaktik	och	religionsvetenskap	
Religionsundervisning(RE), religionsdidaktik och religionsvetenskap är begrepp som knyter 
an till varandra. I förordningen om läroplanen för gymnasiet kan man läsa att 
”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund” (SKOLFS 2011 s. 144) och för 
religionsämnet skriver Skolverket (2011a & 2011b) att religionsämnet har sin hemvist i 
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religionsvetenskapen, men är tvärvetenskaplig och spänner därmed över flera vetenskapliga 
traditioner. Religionsdidaktik är också tvärvetenskapligt, med rötter i religionsvetenskapen 
och pedagogisk och didaktisk vetenskap. Löfstedt (2011) menar att religionsdidaktiken är 
”den gren av religionsvetenskapen som behandlar religionsundervisning ur olika perspektiv” 
(Löfstedt 2011 s12). De perspektiv som Löfstedt (2011) nämner är dels tolkning av 
styrdokument och dels omsättning i praktiken (undervisningen), med andra ord innefattar 
religionsdidaktiken både teori och praktik. Larsson (2009a) argumenterar för att 
religionspedagogiken bör ses som ett övergripande begrepp för två delområden 
religionsdidaktik och församlingspedagogik. På så vis tydliggörs den historiska kopplingen 
till det religionspedagogiska fältet, samtidigt som skolans och kyrkans religionspedagogik 
hålls isär (Larsson 2009a). Utifrån Larssons (2009a) synsätt blir religionsdidaktik den 
vetenskapliga disciplinen för religionsundervisning i skolan.  

Den diskussion som förs om att skilja mellan den pedagogiska och didaktiska 
utvecklingen inom kyrkan och den inom skolväsendet går också att applicera på begreppet 
religionsundervisning. Är det ett begrepp enbart för undervisning inom skolan eller innefattar 
det även andra former av undervisning? Larsson (2009a) visar på en diskussion inom det 
anglosaxiska språkområdet om vad religious education (RE sv. religionsundervisning eller 
religionskunskap) bör stå för. En del vill komma bort från konfessionellt laddade begrepp, så 
som protestantisk christian education eller katolsk catechesis, andra menar att begreppet 
innefattar alla former av religion och undervisning (Larsson 2009a s. 27). Diez de Velasco 
(2007) beskriver den konfessionella (confessional) och icke-konfessionella (non-confessional) 
undervisningen som två motstridiga synsätt. Den konfessionella undervisningen styrs i någon 
form av de religiösa samfunden, medan den icke-konfessionella har ett humanistiskt eller 
samhällsvetenskapligt upplägg på undervisningen (Diez de Velasco 2007). 
Religionsundervisning kan följaktligen historiskt och internationellt delas upp mellan 
konfessionell och icke-konfessionell undervisning. Det är relevant att skilja på 
religionspedagogik och religionsundervisning baserad på konfessionell och icke-konfessionell 
grund. För lärare i svensk skola är den icke-konfessionella religionspedagogiken och 
religionsundervisningen utgångspunkten eftersom undervisningen i Sverige idag ska vara 
icke-konfessionell. Samtidigt finns det i läroplanen (SKOLFS 2011 s. 144) en tydlig koppling 
till det kristna arv som svensk skola utvecklats från. Den kristna traditionen och västerländsk 
humanism betonas i läroplanens del om skolans värdegrund: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 
utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-
konfessionell. (Läroplanen i SKOLFS 2011 s. 144).   

Denna betoning av kristendomen återkommer också i ämnesplanen för religionskunskap 
(Skolverket 2011a), samt i kommentarmaterialet förtydligas ”att kristendomen har en särskild 
betydelse i svensk kontext” (Skolverket 2011b s. 4). Dessa uttryck i ämnesplanen kommer att 
diskuteras utförligare i analysen (se avsnitt Ämnesplanen för religionskunskap tar form, sidan 
39). Berglund (2014) resonerar att även om svensk skola ska vara icke-konfessionell (non-
denominational) så kan undervisningen likväl få konfessionella (denominational) drag om 
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undervisningen blir för ensidig och stereotyp. Berglund (2014) kallar det för robotic tendency, 
att mekaniskt återge stereotypa beskrivningar av en viss religion. 

Som jag har visat är skolan sammankopplad till den kristna kyrkans utveckling 
och idag är skolväsendet en egen institution och religionsundervisningen ska bygga på 
vetenskaplighet och inte en viss religiös bekännelse. Det är inte så att skolan har gått från att 
vara en del av de religiösa institutionerna och nu är en del av de vetenskapliga institutionerna 
universitet och högskolor, utan skolundervisningen organiseras i sina egna institutioner så 
som gymnasieskola och grundskola. 

Styrning	av	skolan	och	läroplansteori	
Att undervisningen skall vara icke-konfessionell och bygga på vetenskaplig grund är exempel 
på politisk styrning av skolan om vilken relation skolan och religionsämnet ska ha till 
vetenskap och religion. Att skolan organiseras i egna institutioner och kan både ha offentliga 
och fristående huvudmän är också exempel på politisk styrning.  

Jarl och Rönnberg (2010) kategoriserar statens styrmedel i fyra kategorier, 
juridisk, ideologisk, ekonomisk och utvärderingsmässig styrning. Den juridiska styrningen är 
”styrning genom lagar, förordningar och andra rättsligt bindande regler” (Jarl & Rönnberg 
2010 s. 28), den ideologiska styrningen syftar på innehållet, den ekonomiska styrningen på 
resursfördelning och utvärderingsmässig styrning fokuserar på efterkontroll. Olika typer av 
organisering av skolan påverkar styrningen, i centraliserade system läggs mer fokus på 
ekonomisk och juridisk styrning och i decentraliserade mer fokus på ideologisk styrning (Jarl 
& Rönnberg 2010). Kommunaliseringen av skolan innebar ett skifte från en centralt styrd 
skola, till en mer decentraliserad styrning av skolan (Jarl & Rönnberg 2010). Dessutom styrs 
skolan av något Jarl och Rönnberg (2010 s. 31) beskriver som flernivåstyrning, d.v.s. att det 
finns flera politiska och administrativa aktörer så väl på statlig som kommunal nivå som styr 
skolan. I kedjan av olika aktörer är rektorn och läraren närmast verksamheten, de är 
närbyråkrater (Jarl & Rönnberg 2010 s. 16). Närbyråkraterna lägger upp det praktiska arbetet 
och i mötet med elever och föräldrar får verksamheten sitt slutgiltiga innehåll. Utifrån att 
Sverige har ett decentraliserat skolsystem och flernivåstyrning blir styrdokumenten centrala 
för att förstå vad som styr undervisningens innehåll. Eftersom syftet i denna studie är att 
studera hur begreppet religion konstrueras i religionsämnet utifrån styrdokument och andra 
dokument kommer fokus vara på den ideologiska styrningen mer än på någon av de andra 
kategorierna, men styrning är en helhet. Helhetsperspektivet (Jarl & Rönnberg 2010 s. 88) 
bygger på att styrning av organisationen och styrning av innehållet hänger ihop och påverkar 
varandra. 

Läroplanen eller styrdokument är i fokus i denna studie, men vad är en läroplan? 
Linde (2012 s. 7) beskriver hur ordet läroplan på svenska oftast förknippas med ett specifikt 
och officiellt dokument medan det engelska ordet curriculum har en bredare betydelse som till 
exempel även fångar in stoffurval. De är viktigt att påpeka att inom läroplansteori används 
ordet läroplan (curriculum) i den bredare betydelsen och det är så begreppet används om inte 
det direkt hänvisar till styrdokumenten. För att knyta an till frågan vad en läroplan är och för 
att tydliggöra utgångspunkt för studien används Eklunds (2003 s. 40ff) presentation av 
Goodlads läroplansteori. Goodlads läroplansteori är indelad i fem nivåer eller typer av 
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läroplaner: den ideologiska läroplanen, den formella läroplanen, den uppfattade läroplanen, 
den operationaliserade läroplanen och den upplevda läroplanen (Eklund 2003 s. 40) 
Den ideologiska läroplanen är de idéer och intentioner som ligger till grund för den formella 
läroplanen (Eklund 2003). Eklund beskriver det som en abstrakt läroplan formad av 
”samhällspolitiska och pedagogiska strömningar och diskussioner på olika nivåer” (Eklund 
2003 s. 40). Den formella läroplanen är de officiellt godkända dokumenten som styr skolan 
och är majoritetens kompromiss av de kollektiva uppfattningarna och stämmer därför sällan 
överens i alla delar med den ideologiska läroplanen (Eklund 2003). Kompromissen menar 
Eklund (2003) skapar utrymme för olika tolkningar och de som sitter vid makten kan utgöra 
premisserna för vilka tolkningar som är möjliga. Den uppfattade läroplanen är tolkningen av 
den formella läroplanen (ibid.) Olika personer, (skolledare, lärare, elever, föräldrar m.fl.) 
tolkar läroplanen utifrån sina erfarenheter och perspektiv och samtalet om läroplanen mellan 
t.ex. föräldrar och skolan påverkar hur den uppfattas (ibid). Den operationaliserade läroplanen 
är enligt Eklund (2003) hur framförallt läraren uppfattar och verkställer läroplanen i 
undervisning. Det finns många faktorer som påverkar hur undervisningen genomförs till 
exempel kan en och samma lärare vid olika tillfällen genomföra undervisningen på olika sätt 
på grund av omständigheter, så som elevgruppers sammansättning eller tillgången till 
läromedel kan påverka hur undervisningen utförs (ibid.). Den upplevda läroplanen fokuserar 
främst på elevers upplevelser av undervisningen och ”vilka möjligheter som ges för att de 
skall uppnå målen i den formella läroplanen”(Eklund 2003 s. 42-43). Fokus blir på 
konsekvenserna av undervisningen (Eklund 2003).  

I denna undersökning kommer främst de två första kategorierna, samspelet 
mellan den ideologiska och formella läroplanen, att beröras. Till viss del kommer även den 
uppfattade läroplanen beröras. För även om det inte är en studie av hur läroplanen tolkas i 
denna undersökning, kommer det att diskuteras och resoneras om vilka tolkningar som kan 
vara möjliga att göra. 

En	ny	ämnesplan	och	debatten	om	religionsundervisningen.			
Den som hänger med i den politiska debatten märker att skolan är ett återkommande 
diskussionsämne och så verkar det även ha varit historiskt. Först en historisk tillbakablick 
följt av en kort beskrivning om hur ämnesplanen togs fram inför Gy 2011. Sedan följer det 
exempel på den debatten som fördes i media om Skolverkets förslag på nya ämnesplaner 
(Skolverket 2010a, 2010b, 2010c). De tidigare kursplanerna ersattes med nya ämnesplaner 
och båda dessa ord används på likande sätt. 

Debatten om religionsämnet och undervisning, är inte ny utan har enligt 
Hartman ”hela tiden varit intensiv” (2011 s. 31). Orsakerna till att debatten varit intensiv 
resonerar Hartman (2011) om fyra bidragande orsaker: (1) Religionsämnet har haft en 
konservativ grundton och radikala krafter så som Ellen Keys kritik mot den traditionella 
religionsundervisningen år 1900. (2) Religionsämnet har förändrats i takt med att skolan 
förändrats och det har oroat kristna grupper. De har varit välorganiserade och velat bevara 
undervisning som varit. En orsak till det kan vara att kyrkornas undervisning byggt på att 
befolkningen lärt sig grunderna i skolan. (3) Internationell lagstiftning (se artikel 9 om 
tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet i Europakonventionen) ger föräldrarna rätt till att 
ge den religionsundervisning som de önskar till sina barn. Enligt Hartman (2011) har det 
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funnits konflikter mellan svensk skola och den internationella lagstiftningen. (4) På 1990-talet 
har flera undersökningar visat att ”religionsundervisningen varit impopulär hos eleverna” 
(Hartman 2011 s. 32) och ämnet har på grundskolan blivit osynligare och fått mindre 
undervisningstid då det integrerats med andra ämnen. 

Inför arbetet med den nya läroplanen för gymnasieskolan 2011 och motsvarande 
läroplan för grundskolan (Lgr11) utsågs expertgrupper som skulle arbeta fram nya 
kursplaner/ämnesplaner. Uppdraget kom från regeringen men det är myndigheten Skolverket 
som praktiskt genomförde arbetet (Löfstedt 2011). Skolverkets förslag på ämnesplaner 
(Skolverket 2010a, 2010b & 2010c) innehåller ny ämnesplan för religionsämnet i 
gymnasieskolan och i Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena 
(Regeringen 2010) redogörs för regeringens beslut på nya ämnesplaner. Lövstedt (2011) 
menar att debatten handlade om att mediedebattörer och regeringsföreträdare kritiserade 
Skolverket och dess expertgrupp för att de inte tydligt nog betonat kristendomen i 
ämnesplanen. Löfstedt (2011) menar att expertgruppen visst betonat kristendomen i 
grundskolans ämnesplan och att förändringen till regeringens förslag på ämnesplan för 
grundskolan mer var av symbolisk art.  

I tidskriften Religion & Livsfrågor intervjuar Ulf Jämterud (2011) de 
huvudansvariga för de samhällsorienterande ämnena, Maria Weståker ansvarig för grundskola 
och Johan Linder ansvarig från gymnasiet, inom Skolverkets undervisningsråd. I intervjun 
(Jämterud 2011) beskrivs att de från början inte hade några specifika riktlinjer för 
religionsämnet. Däremot hade de fått övergripande riktlinjer om tydligare styrdokument, 
tydlig progression i ämnena och att undvika upprepningar i olika författningar 
(dubbelregleringar) dvs. det som står i läroplanen ska inte upprepas i ämnesplanen. Arbetet att 
ta fram ämnesplaner för gymnasiet gjordes inte parallellt med grundskolan utan senare och de 
använde sig delvis av samma ämnesexperter i framtagandet av ämnesplanerna för 
grundskolan och gymnasiet (Jämterud 2011). I intervjun beskriver Maria Weståker att det till 
ett ämnesforum samlades en expertgrupp av religionsdidaktiker och ämnesexperter för att 
resonera om vad en ny ämnesplan bör innehålla. Sedan bjöds lärarutbildare, ämnesföreningar, 
lärargrupper och företrädare för religiösa grupper in till ett samråd där de kunde komma med 
synpunkter. Utifrån detta arbete och tidigare utvärderingar av grundskolan togs riktlinjer fram 
som ämnesexperterna utgick ifrån när de skrev grundskolans nya ämnesplaner (Jämterud 
2011). I intervjun beskriver Johan Linder att de inte organiserade arbetet på samma sätt som 
för grundskolan. De utgick från gymnasieprogrammen och religionsämnet och dess 
ämnesexperter kopplades till samhällsvetenskapsprogrammet. Det fanns övergripande 
riktlinjer om de gymnasiegemensamma ämnena och att religionskunskapen fortsättningsvis 
skulle vara en 50-poängskurs med liknande innehåll som föregående kursplan (Jämterud 
2011). Det framkommer att expertgruppen tagit till sig synpunkter från olika remissinstanser, 
gjort mjukare formuleringar och bland annat tydliggjort att ”Det är viktigt att visa på 
mångfalden inom olika religioner” (Jämterud 2011 s. 7).  

Debatten	i	media	om	religionsämnet	
Under arbetets gång med nya ämnesplaner började en debatt i media om religionsämnet och 
som Hartman (2011) beskriver är debatten om religionsämnet inte ny. Nedan kommer det ges 
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några exempel på hur debatten i media gick om religionsämnet inför regeringens beslut om 
nya ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. De är ingen heltäckande beskrivning. 
Debatten om ämnesplanerna handlar i stora drag om de 700 brev och e-post som skickats in 
till Skolverket och Utbildningsminister Björklunds svar på den kritiken. Breven kritiserade att 
textavsnitt om kristendomens särställning plockats bort (Hansell 2010). Bland kritikerna finns 
Stefan Gustavsson från Svenska Evangeliska Alliansen som menar att ”Elever riskerar att bli 
historielösa och utan möjlighet att förstå eller ta ställning till vår egen historia, till vår kultur 
och musik, konst, litteratur”(Hansell 2010). Mårtensson framhåller i ledaren Förneka inte 
kristendomens särställning (Mårtensson 2010) att något annat än att kristendomen har en 
särställning ”är att fly verkligheten och in i den allt annat än ljuva drömmen om ett samhälle 
utan band mellan historien, traditionerna och framtiden” (Mårtensson 2010 s. 8).  

I ett debattinlägg med rubriken Att rabbla bibeltexter är inte det viktigaste frågar 
sig Sara Fransson om ”kristendomens unika position verkligen är den viktigaste frågan ens för 
oss som vill lyfta fram religionens betydelse i såväl historien som dagens samhälle” (Fransson 
2010 s. 4). Viktigare tycker Fransson är vilken bild som ges i skolan av religion, religiösa 
traditioner och människors erfarenheter av religion. Sakinnehållet och attityderna till religion 
som förmedlas blir viktigare och Fransson skriver: 

Är religion något konstigt och annorlunda som de andra ägnar sig åt, eller en viktig och 
naturlig dimension i många människors liv? Är religion fasta och färdiga system med dogmer 
och regler, eller dynamiska, mångfaldiga och inbördes olika? 
(Att rabbla bibeltexter är inte det viktigaste Fransson 2010 s. 4) 

Mårtensson (2010) och Fransson (2010) kan få vara symbol för två positioner i debatten. Dels 
positionen om att kristendomen utgör bandet till vår historia och samtid representerad av 
bland annat Mårtensson, dels positionen om att kristendomens position inte är det viktiga utan 
religioners position överlag i skolan företrädd av bland annat Fransson.  

Ytterligare aktörer i mediedebatten är dåvarande Utbildningsminister Jan 
Björklund, andra politiska företrädare och företrädare från Skolverket. Björklund menar att  

… när det gäller kristendom är det där en tyngdpunkt ska läggas och det har att göra med att 
kristendomen är fundamental del i hela vår kultur och historia, det som har byggt vårt samhälle  
(Protester mot ändringar i religionsämnet, Hansell 2010) 

Vidare menar Björklund: 

Religionsundervisningen ska innehålla, dels en allmänorientering och kunskaper om alla 
religioner, men en tyngdpunkt på kristendomen. Kommer det något förslag som innebär någon 
annan avvägning då förbehåller sig regeringen rätten att ändra i den.  
(Protester mot ändringar i religionsämnet, Hansell 2010) 

Björklund säger också att  

– Det är fel att, som Skolverket föreslår, radera ut den särställning som kristendomen har. 
Kristendomen har i tusen år varit, och är fortfarande, den totalt dominerade religionen i 
Sverige. Att göra den jämställd med hinduismen är fel.  
(Föräldrar måste ta ansvar, Nilsson 2010 s. 4-5) 

I en annan artikel (Kristendomen ska prioriteras, Olsson 2010) förklarar Björklund att 
betoningen på kristendomen inte är en rangordning av religionerna. Björklund menar inte att 
den kristna religionen är bättre, utan särställningen beror på ”det enorma inflytande som just 
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kristendomen har haft i vårt land, och fortfarande har i vår del av världen” (Olsson 2010 s. 
18). Björklund framhåller kristendomens historiska betydelse och sin roll som företrädare för 
regeringen.    

En av de andra politiska företrädarna i debatten är Vänsterpartiets dåvarande 
partiledare Lars Ohly. I Olssons (2010) artikel framkommer det att Ohly gillade Skolverkets 
ursprungliga förslag och att han menar att Björklunds resonemang haltar i dagens sekulära 
samhälle. Ohly menar att många känner sig främmande inför Björklunds resonemang, bland 
de som inte har någon religiös övertygelse och bland de som har en annan tro än den 
regeringen vill framhäva. Ohly menar att det är rimligt att religionsundervisningen handlar 
lika mycket om ramadan som om julfirandet, ramadan är ”en jätte högtid i Sverige” och Ohly 
tror att ”det handlar om ett köpslående där Kristdemokraterna har fått igenom det här, som 
inte kostar några pengar” (Olsson 2010 s. 18).  

DN beskriver Sverige som ett sekulärt samhälle och på deras hemsida står det att 
religion är ett känsligt ämne i Sverige och att Sveriges befolkning är en av de mest 
sekulariserade befolkningarna i världen (Forsström 2010). DN hänvisar till en sifo-
undersökning från 2000 och menar att 46 % av 1000 tillfrågade tror på en högre makt och att 
många svenska medborgare tillhör andra religioner än den kristna. Det står att Sverige vill 
göra sig känd som en religiöst obunden nation, men har kvar många kristna symboler i det 
officiella Sverige till exempel skolavslutningar i kyrkan och riksdagens öppnande i 
Storkyrkan. I andra länder så som Turkiet och Frankrike vore otänkbart att blanda ihop politik 
och religion så som görs med riksdagens öppnande i Storkyrkan (Forsström 2010). 

I artikeln ”En flirt med främlingsrädsla”(Baas & Behdjou 2010) beskrivs att det 
varit en hård internt kritik mot Jan Björklund efter hans utspel om kristendomens särställning. 
Artikelförfattarna skriver att förslaget applåderas av Sverigedemokraterna och 
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson uttalar sig om att: ”Det är vårt förslag. Så 
det är vi glada för att det blir på det viset”(Baas & Behdjou 2010 s. 14). Jimmie Åkesson 
beskriver att ”Kristendomen haft en särställning i Sverige under 1000 år […] Det är viktigt att 
bygga vidare på det”(ibid.). I samma artikel kritiserar Mikael Trolin (ordförande för Liberal 
mångfald) Björklunds förslag och menat att det är ”en flirt med främlingsrädsla”(ibid.). Trolin 
jämför med debatten i Danmark och Norge och misstänker att det är ”en del i den förskjutning 
som sker när ett främlingsfientligt parti tar plats i riksdagen […]Det känns väldigt 
provinsiellt, att man nu ska skydda hemlandet och svenska värderingar”(ibid.). Enligt artikeln 
förnekar Björklund att de har ”något med att SD att göra” och att regeringen inte tar hänsyn 
till ”vilka partier som åker in och ut ur riksdagen”(Baas & Behdjou 2010 s. 14). Jabar Amin 
beskrivs som muslim och nyvald ledamot för Miljöpartiet i riksdagens utbildningsutskott av 
Lundgren (2010) och han menar att ”Staten ska vara neutral och inte lägga sig i och favorisera 
en religion bekostnad av en annan”(Lundgren 2010 s. 4). Björklund tycker att kritiken mot 
honom är fel och jämför med historieämnet ”Det är ju självklart att eleverna läser mer om 
Sveriges historia än om Indiens”(Lundgren 2010 s. 4).  

I artiklarna som berör Skolverkets arbete med förslagen och kritiken mot dem 
framkommer två olika diskussioner. Dels en diskussion om vad tanken var med förslaget, dels 
en diskussion om regeringen kört över Skolverket eller ej. Maria Weståker företrädare för 
Skolverket svarar på kritiken i breven som kommit in till Skolverket och menar att det står 
tydligt att kristendomen har en särställning. Weståker säger att ”det är svårt att jämföra 
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nuvarande kursplaner med dem som vi tar fram eftersom de har ett centralt innehåll vilket inte 
har funnits tidigare” (Hansell 2010).  

I artikeln Kristendomen ska prioriteras står att ”Regeringen kör över 
skolverket” (Olsson 2010 s. 18) och att den ny tillträda regeringen beslutat att kristendomen 
kommer fortsatt ha en särställning. I artikeln Kristendomen har redan en särställning 
(Forsström 2010) beskrivs ändringarna som små och att varken Skolverket eller regeringen 
vill favorisera någon religion framför den andra. Weståker (från Skolverket) menar att 
kristendomen lyfts fram i avsnittet om kristendomen förr och nu och i avsnittet om kyrkans 
utveckling. På frågan om regeringen kört över Skolverket svarar Weståker tidningen att: 

Jag vet inte det. Regeringen har ju beslutanderätten i de här frågorna, och de säger ju ingenting 
annat än vad vi säger om religionernas jämställdhet. Det är möjligt att det blir några fler rader 
om kristendomens särställning. Jag har inte sett regeringens beslut ännu […]. 
(Kristendomen har redan en särställning Forsström 2010) 

I artikeln ”Vi är inte överkörda” (Lundgren 2010) beskrivs att Kyrkans Tidning 
gått igenom förslagen och de menar att både Björklund och Skolverket tycker att 
kristendomen ska fortsätta ha en starkare ställning än andra religioner. Artikeln beskriver att 
rapporteringen i media om regeringens beslut framställt att Björklund kört över Skolverket, 
men att den bilden inte delas av Weståker (från Skolverket) och det ges exempel på små 
förändringar som gjorts: 

Skolverkets förslag att undervisningen ska hjälpa eleverna att ”analysera andra religioner och 
livsåskådningar” har regeringen ändrat till ”att analysera kristendomen, andra religioner och 
livsåskådningar”. 
(”Vi är inte överkörda” Lundgren 2010 s. 4) 

Vidare framkommer det att Weståker tycker att ”Regeringen har byggt ut och förtydligat vårt 
förslag”(Lundgren 2010 s. 4) och i artikeln bekräftas bilden av att det är små förändringar av 
Annika Lindskog, ordförande för FLR (Föreningen för lärare i religionskunskap). 

 Ytterligare en debattör är Jonas Svensson docent i religionsvetenskap och i 
debattartikel Mycket skrik för lite ull … (Svensson 2010). Svensson beskriver hur han 
tillsammans med fyra kollegor arbetade för Skolverket med att ta fram den nya kursplanen. 
De första förslagen kritiserades av diverse kristna samfund, enligt Svensson (2010) berodde 
det på att de inte gjorde någon värdemässig åtskillnad mellan religionerna ”i enlighet med 
principen om den icke-konfessionella skolan” (Svensson 2010 s. 4). Svensson skriver att 
förslaget feltolkats: ”Vi gav inte lärarna några som helst instruktioner när det gällde hur 
mycket tid som skulle ägnas varje religion. Det ingick inte i vårt uppdrag”(Svensson 2010 s. 
4). Förslaget reviderade centralt av Skolverket för att förekomma kritik från politiskt håll. De 
skrev fram kristendomen skild från de andra religionerna, men Björklund var fortfarande inte 
nöjd med ändringarna (Svensson 2010). Enligt Svensson (2010) består Björklunds förändring 
av att ”kristendom har lagts till där det tidigare enbart stod världsreligionerna” (Svensson 
2010 s. 4) orden har delat på sig och fått var sin plats och blivit ”Lite annorlunda, lite 
bättre”(Svensson 2010 s. 4). 

I artikeln Att ansvara för att en kursplan tar form (Jämterud 2011) kommenteras 
debatten om de nya kursplanerna av Maria Weståker och Johan Linder från Skolverket. De 
menar att det framkommit många synpunkter och att: ”Åsikterna har spretat åt olika 
håll”(Jämterud 2011 s. 7). De säger att representanter från den Buddhistiska församlingen 
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tyckt att läroböckerna har en ”förlegad syn på religion” samt att Sveriges Kristna Råd tyckt att 
remissförslaget visat på ” en förlegad syn på motsättningarna mellan tro och 
vetande”(Jämterud 2011 s. 7). Weståker och Linder beskriver att de tagit till sig synpunkterna 
och ändrat förslaget. Weståker kommenterar den senaste debatten och beskriver att de förstod 
att få hade läst förslaget eftersom en ”kristen tidning hade gått ut med ett standardsvar, och 
hundratals privatpersoner använde detta massmejl och skrev under med sitt namn.”(Jämterud 
2011 s. 7). Weståker menar att Skolverket lyft kristendomens särställning både i kursplanen 
för religion och i det centrala innehållet för historieämnet. Jämterud menar att ”I ljuset av de 
förändringar som religionskunskapsämnet genomgått under de senaste hundra åren skulle man 
kunna hävda att Skola 2011 och Gy 2011 endast innebär marginella justeringar.”(Jämterud 
2011 s. 7) och att man även denna gång ”uppfattade att kristendomen skulle mista sin 
särställning”(Jämterud 2011 s. 7). 

Sammanfattningsvis; det är ingen heltäckande beskrivning av debatten i media 
men genomgången visar på några olika positioner. Det är positionen att kristendomen har en 
särställning med hänvisning till Sveriges historia och kulturella arv. Det är positionen att det 
är religionens status i samhället generellt som är viktigt och inte enskilda religioners (t.ex. 
kristendomens) ställning. Det är positionen om att staten bör vara neutral och positionen om 
att Sverige är ett sekulärt samhälle. Den debatt som förs mellan olika partiers företrädare bör 
också ses utifrån deras roll som opinionsbildare och företrädare för olika partier i riksdag och 
regering.  
 

Tidigare	forskning	och	teorier	om	begreppen	religion	och	religioner	inom	
religionsvetenskap		
Avsnittet börjar med en beskrivning av två vanliga typer av religionsdefinitioner inom 
religionsvetenskap, de substantiella och de funktionella definitionerna. Därefter sammanfattas 
Eva Hellmans studie Vad är religion?: En disciplinteoretisk metastudie (2011) eftersom några 
av de begrepp som kommer att användas i analysen har sin grund i Hellmans studie.  

Hur	används	begreppen	religion	och	religioner	inom	religionsvetenskapen?	
I boken Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin (Geels, Wikström, 
Hermanson och Junus (2006) beskrivs att den som studerar religion behöver fundera över 
vilken typ av religionsdefinition som bör användas. Ska det vara en vid definition som 
innefattar sådant som i dagligt tal inte brukar förknippas med religion eller en snäv definition 
av religion med tydliga krav på kriterier som behöver uppfyllas? Författarna (Geels m.fl. 
2006) menar att inom religionsvetenskapen ses inte definitionerna som sanningar, utan som 
perspektiv att avgränsa och urskilja vad som ska studeras. Enligt Geels m.fl. (2006 s. 18) finns 
det två huvudstrategier eller två kategorier av definitioner: funktionella och substantiella 
definitioner, med andra ord skiljer man mellan vad religionen ”gör” (funktion) och vad 
religionen ”är” (substantiell). De funktionella definitionerna riskerar att bli för vida för den 
som utför studien eftersom den inte nödvändigtvis avgränsar vad som är religion och vad som 
inte är det (Geels m.fl. 2006). Till exempel om religion fyller funktion av mening och 
gemenskap kan en idrottsförening eller likande också definieras som religion. De substantiella 
definitionerna kan bli för snäva för den som studerar religion. Till exempel om religion ska 
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innehålla en tro på en eller flera gudar, då kan religioner som saknar en gudsgestalt falla 
utanför (Geels m.fl. 2006). Religion kan också ses som mänskliga beteenden och erfarenheter, 
som ett språk eller som berättelser (myter) och ritualer som starkt kan kopplas ihop med etik 
och moral (Esposito, Fasching och Lewis 2006).  

Vad	är	religion?:	En	disciplinteoretisk	metastudie	
Uppdelningen av funktionella och substantiella religionsdefinitioner visar på en bred och 
brokig användning av begreppet religion inom religionsvetenskapen och det är något som Eva 
Hellman undersökt djupare i sin studie Vad är religion?: En disciplinteoretisk metastudie 
(2011). Studien är inom det religionsvetenskapliga fältet i vid mening med ett särskilt fokus 
på den religionshistoriska disciplinen.  

Hellman (2011) skriver att inom religionsvetenskapen är de grundläggande 
tankeverktygen kategorierna religion och religioner. Religionsvetenskapen skiljer på religion 
som allmänt begrepp och specifika historiska religioner. De specifika historiska religionerna 
sätter fokus på hur en religion avgränsas från en annan, medan det allmänna begreppet 
religion sätter fokus på vad som är religiöst och icke-religiöst. Det är dessa kategorier eller 
tankeredskap som Hellman undersökt och problematiserat. Hur de har använts inom 
religionsvetenskapen och hur olika diskurser sätter ”gränser för det godkända 
religionsvetenskapliga talet om religion”(Hellman 2011 s. 19). Hellman har studerat verk av 
tänkare, forskare och andra företrädare för ämnet religionsvetenskap i vid mening. Studien är 
indelad i fyra delar, (1) en inledande del om den samtida och allmänna debatten, (2) en del 
med begreppshistorisk genomgång, (3) en del om två moderna motstridiga diskurser och (4) 
avslutningsvis en presentation av en modell med lösningar på några av de problem Hellman 
identifierat. 

I inledningen belyser Hellman (2011) att religion ger upphov till starka (positiva 
och negativa) känslor. Det kan vara religiösa organisationer som tar ställning i politiska 
frågor, det kan vara enskilda predikanter som upprör eller publiceringar i tidningar som 
upplevs kränkande. Religioner kan uppfattas på olika sätt och i samhällsdebatten finns en 
uppdelning mellan ”dålig” och ”bra” religion. Som nämndes tidigare skiljer 
religionsvetenskapen på religion och specifika religioner. Det finns en förförståelse som ofta 
är outtalad att religion inom religionsvetenskapen är en studie av ”ett universellt, evigt och 
oföränderligt fenomen”(Hellman 2011 s. 14) och att det på förhand är givet att det finns olika 
religioner. Enligt Hellman är denna syn på religion, som något evigt och oföränderligt, är att 
se religion som ett sui generis-fenomen, ”det vill säga ett autonomt eller historiskt och socialt 
opåverkat fenomen” (Hellman 2011 s. 14).  

Studier av religionsbegreppet är en studie av en ”mosaik som lagts under två 
tusen år” (Hellman 2011 s. 14). Att religion är ett mångfacetterat begrepp har enligt Hellman 
(2011 s. 15-18) fått följden att forskare förhållit sig till religion som ett begrepp som inte kan 
definieras eller att religion är ett kollektivt namn eller en samlingsbeteckning. Detta synsätt är 
att se religion som en prototypisk term enligt Hellman (2011 s. 18). Med det menas att dess 
betydelse uppfattas som självklar och är till för att underlätta ett vardagligt samtal om t.ex. 
religion. En prototypisk term är inte till för analys och går inte att använda för att klassificera 
vad som är och inte är religion. Begreppet döljer ett innehåll som var och en själva kan läsa in 
i begreppet (ibid.).  
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Den begreppshistoriska genomgången i Hellmans bok är mycket detaljrik och det finns inte 
utrymme i denna text att beskriva religionsbegreppets olika betydelser i olika sammanhang. 
Enligt Hellman (2011) är det är en genealogisk genomgång i Foucaults anda mer än en 
renodlad idéhistorisk genomgång. Beskrivningen av religionsbegreppet går tillbaka till dess 
motsvarighet i antiken och fram till idag. Begreppet har utvecklats i en europeisk kontext och 
ordet religion har historiskt och språkligt knutits till latinets religio med koppling till de 
romerska gudarna (ibid.). Genomgången visar att begreppens betydelse inte är fasta och att de 
inom samma period samt mellan perioder tolkats olika. Hellman (2011) avslutar genealogin 
med att beskriva denna sui generis-diskurs och den kritik som riktats mot det tänkandet.   

Sui generis, är ett fristående och icke reducerbart fenomen och Sui generis-
diskursen (Hellman 2011 s65-69) utgår ifrån att religion inte enbart är en mänsklig 
konstruktion, de är något unikt i sig själv och ska förstås på sina egna villkor. Den bygger på 
en syn att religion har ett utommänskligt evigt innehåll som går att studera (ibid.).   

Diskursen bygger också på det kunskapsteoretiska antagandet att det finns giltiga metoder för 
att beskriva och förklara den ahistoriska eviga substansen som religion och religiösa 
upplevelser ytterst tänks referera till. 
(Hellman 2011 s. 69)  

De tankegångar som Sui generis-diskursen ger uttryck för har kritiserats på senmodern tid 
(från år 1970) och enligt Hellman (2011) har denna diskurs fått ideologiska konsekvenser 
genom att utestänga till exempel de som inte behandlat religion som ett unikt fenomen eller 
utestänga de som vill kontextualisera religionsutövandet. Det har fått till följd att forskning 
som lyft fram frågor om makt och ojämlikhet osynliggjorts och att kvinnors religionsutövande 
inte sett som ”sann” religion eftersom de ligger för långt ifrån godkända ”företrädare för 
”verklig” religion” (Hellman 2011 s. 70). Hellman pekar också på att den europeiska 
användningen av religion inneburit att begreppet använts som ett ”kolonialt maktmedel” och 
ett kolonialt tänkande om ”de andras” religioner (Hellman 2011 s. 71). När européer 
kolonialiserade södra Afrika tillskrevs invånarna en gemensam religion och religion var också 
en viktig del i Sveriges kolonialisering av Sápmi (Hellman 2011).  

Europeisk	sekulär	diskurs	och	holistisk	diskurs	
I den tredje delen beskriver Hellman (2011) sin användning av diskursteori och två moderna 
konkurrerande diskurser, europeisk sekulär diskurs och holistisk diskurs. Diskursteorin som 
används utgår ifrån att diskurser är system av ”tillfälliga fixeringar av mening”(Hellman 2011 
s. 81). Centralt i Hellmans beskrivning av diskurs är att det pågår en förhandling eller kamp 
mellan diskurser om vilken betydelse och mening som ges olika tecken. Begreppet religion 
(som tecken) har ingen fast eller given betydelse utan varje diskurs försöker fixera vad olika 
tecken betyder. Med det synsättet betonar Hellman att ”en diskurs alltid konstitueras i 
förhållande till det den utesluter”(Hellman 2011 s. 83). Vidare så visar den begreppshistoriska 
genomgången att religion ”vid olika tidpunkter, i olika sociala kontexter, för olika syften och 
från olika kognitiva betraktelsepunkter” (Hellman 2011 s. 84) haft olika betydelser. För att 
kunna studera religion och olika religioner ser Hellman dem som diskurser eftersom religion 
”är en föränderlig kognitiv produkt” (Hellman 2011 s. 84). Vad detta innebär utvecklas i 
Hellmans fjärde del, men innan referering av den fjärde delen kommer det en djupare 
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beskrivning europeisk sekulär diskurs och holistisk diskurs. De båda diskurserna har sitt 
ursprung i upplysningstidens tänkande, men ser religion på olika sätt.  

Europeisk sekulär diskurs (Hellman 2011 s. 86ff) om religion har sin grund i 
dels ett radikalt upplysningstänkande om att religion är vidskepelser och bör motarbetas, dels 
i en liberalt upplysningstänkande där religion ses som en angelägenhet för individen. 
Människan, inte gud, ges auktoritet att kunna förklara och ordna världen. Diskursen ser en 
tydlig avgränsning mellan vad som är världsligt och icke-världsligt. Det gör att religion 
avgränsas till att behandla metafysiska frågor eller moralfrågor. Religion kan inte svara på 
sociala, politiska eller vetenskapliga frågor. För att fördjupa resonemanget kopplar Hellman 
diskursen till sekulär ordningsideologi (Hellman 2011 s. 88) och det innebär att diskursen 
skiljer på eviga frågor och frågor som rör denna tidsålder. Frågor som rör denna tidsålder 
handlar bland annat om ekonomi, politik och vetenskap, de är sekulära frågor som människan 
har ansvar att lösa. De eviga frågorna är det metafysiska eller religiösa frågorna. Religion blir 
en restkategori, det som inte är sekulära frågor och det medför att religion trängs undan från 
sfärer med makt och inflytande. Idag kan vi se hur ”staten, politiken och juridiken stakar ut 
områden där religion tillåts verka” (Hellman 2011 s. 89), men det utmanas av till exempel 
religiöst motiverat våld eller religiösa pacifister som vägrar bidra till krigsindustrin. Den 
liberala västerländska idén om ett sekulärt samhälle ger enskilda individer rätt till sin egen tro 
och därmed betonas rätten till privat religiositet före kollektiv religiositet. Hellman (2011) tar 
upp svenska exempel i linje med diskursen f.d. statsministern Göran Persson uttalade sig om 
att religion är något inom människan och efter bombdådet i Stockholm 2010 gav Sven-Erik 
Östberg (då gruppledare för Socialdemokraterna) uttryck för att islamsk extremism inte har 
med religion att göra. Det sista exemplet kan ses som ett utryck för en uppdelning mellan 
sanna och falska religioner. Avslutningsvis menar Hellman (2011) att globalisering kan rubba 
denna diskurs eftersom religion i stora delar av världen inte ses som något negativt utan 
däremot att religionens närvaro är något positivt för samhället.   

Holistisk diskurs eller potentiell holistisk diskurs (Hellman 2011 s. 91ff) betonar 
att det världsliga och icke-världsliga inte behöver separeras. Den har sin grund i Rousseaus 
idéer om en medborgarreligion och bildandet av europeiska nationalstater där religion kopplas 
ihop med skapandet av stater och medborgare. Politiken och juridiken använde religionen som 
legitimitet. Till exempel i de lutherska enhetsstaterna kopplades folket till nationen via 
religionen. Gud ges auktoritet och det religiösa får inflytande över sociala, juridiska och 
politiska frågor. Idag finns det flertal rörelser som aktivt talar om religion i det offentliga med 
koppling både till politik och andra samhällsfrågor. Det kan vara religiöst inspirerade grupper 
som jobbar för fred, nedrustning m.m. eller församlingar/grupper som jobbar med 
familjebildning eller sexualitet. Religion blir inte en privatsak, utan en auktoritet i alla frågor 
och söker lösningar på olika samhällsproblem. Hellman (2011) tar upp svenska exempel. 
Bland annat den socialdemokratiska Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud syn att 
det är en historisk parentes att religion setts som en privatsak. Weiderud (Hellman 2011) 
menar att religion är en privat angelägenhet, men också berör politiska frågor eftersom 
religion är en radikal etik och identitetsbärande. Avslutningsvis menar Hellman (2011) att 
även om det gjorts en del forskning som kan knytas till denna diskurs behövs mer forskning 
på området, eftersom den europeiska sekulära diskursen påverkar tänkandet. Därför behövs 
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nya sätt att se på religion för att kunna beskriva det nutida globala landskapet utan en 
europeisk sekulär syn på religion.  

Heuristisk	avgränsning	av	religion	och	religion	som	diskursordning	
I den fjärde och avslutande delen diskuterar Hellman (2011) sitt resultat och föreslår en 
tankemodell att arbeta vidare utifrån och ett sätt att se på avgränsningen mellan olika 
religioner. Inledningsvis diskuteras om begreppet religion bör användas eller bytas ut. 
Forskare så som Timothy Fitzgerald har kritiserat begreppet för att vara ett alltför 
västerländskt ideologiskt laddat begrepp och velat byta ut det mot ett neutralt begrepp för 
användning i kulturöverskridande studier. Hellman (2011) menar att de begrepp som 
Fitzgerald anser är universellt tillämpbara såsom ritual, myt, politik och kultur kan på samma 
sätt som religionsbegreppet kritiseras för att det dels saknas konsensus kring begreppens 
betydelse, dels för att de också är ideologiskt laddade begrepp. Hellman (2011) menar att vi 
bör behålla begreppet eftersom ”vi vinner inget på att byta ut en problematisk kategori mot 
andra minst lika problematiska” (Hellman 2011 s. 101) till exempel kategorier så som 
tradition, fromhet eller spiritualitet. För att kunna fortsätta använda begreppet religion är det 
viktigt att ange skäl för valet av en bestämd avgränsning och viktigt att ange vilka betydelser 
som tas avstånd ifrån samt på vilka grunder detta görs (Hellman 2011).  

Hellman (2011) menar att religionsbegrepp i den europeiska sekulära diskursen 
inte går att använda eftersom de utesluter religion från flera arenor (politik, lagstiftning och 
vetenskap) och den kristna teologin blir en norm för tänkandet kring religion. Enligt Hellman 
visar hennes historiska genomgång att avgränsningen av religionsbegreppet är kontextuella, 
att sammanhanget avgjort vad som rymts inom begreppet religion och vad som fallit utanför. 
Globaliseringen idag gör att religionsbegreppet inte ryms ”inom den västerländska sekulära 
avgränsningen av religion” (Hellman 2011 s. 107). Utgångspunkten för Hellmans 
tankemodell är att behandla religion som en forskarkonstruerad kategori och därmed komma 
bort ifrån att se religion som ett ting eller fenomen med bestämda egenskaper. Forskaren ska 
inte konstruera en universalistiskt kontextlös definition av religion eftersom det inte finns en 
neutral avgränsning, varje användning görs från en plats eller från en ideologisk position. 
Tankemodellen kallar hon för en heuristisk avgränsning av religion (Hellman 2011 s. 111f). 
Heuristisk betyder finna eller upptäcka och en sådan definition av religion talar inte om på 
förhand vad religion är eller har anspråk på att fånga essensen av vad religion är (ibid.). Det är 
ett tankeverktyg där forskaren utvecklar ett analytiskt instrument för att lösa ett bestämt 
problem. Den som använder det heuristiska förhållningsättet bör ställa sig frågan ”Vad bör jag 
avse med religion för att termen ska vara till nytta i en kritisk, vetenskaplig reflektion över 
just den företeelse jag vill undersöka?”(Hellman 2011 s. 112). 

Det finns flera sätt att avgränsa religioner, en del ser katolicism som en egen 
religion, andra menar att hinduism inte är en sammanhållen enskild religion. Många 
religionsvetare har löst problemen med att se religioner som familjer, familjelikhetsmetafor, 
varje religion blir inte fast definierad utan olika medlemmar av religionsfamiljen kan dela 
vissa gemensamma drag. Fördelen med en sådan definition är att religionerna inte förutsätts 
ha en fast evig kärna. För att lösa problemen som uppstår när olika religioner ska avgränsas 
menar Hellman (2011) att vi bör se varje religion som en diskursordning. Synsättet ligger nära 
familjelikhetsmetaforen men med större fokus på att enskilda religioner är tillfälliga 
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konstellationer. En hinduisk diskursordning utgår från bland annat texter, symboler och olika 
tolkningstraditioner och inom varje diskursordning finns det enskilda hinduiska diskurser som 
”elementen artikuleras på specifika sätt”(Hellman 2011 s. 129). I stället för att söka svaret på 
frågan om vad som är kärnan i hinduismen ges forskare ett verktyg att till exempel undersöka 
vilka berättelser som känns igen som hinduiska (Hellman 2011). 

Hur	begreppen	kommer	att	användas	i	studien?	
Syftet med föreliggande studie är att nå kunskap om hur religion konstrueras i gymnasieämnet 
religionskunskap. För att synliggöra hur religion konstrueras kommer kategorierna de 
funktionella och de substantiella religionsdefinitionerna att användas, kategorierna religion 
som allmänbegrepp (inkl. avgränsningen mellan religiöst och icke-religiöst) och religioner 
som specifika religioner och religion som prototypisk term och som sui-generis fenomen. 
Dessa begrepp är framför allt kopplade till de två första forskningsfrågorna om hur religion 
beskrivs i dokumenten och hur religioners kännetecken och uttryck framställs i dokumenten.  

För att nå kunskap om hur religion konstrueras studeras även de diskurser om 
religion som framträder i dokumenten och vad det innebär för förståelsen av religion, 
religioners kännetecken och uttryck? Finns det framställningar som kan förstås utifrån de 
diskurser Hellmans beskriver, sui generis- diskursen, europeisk sekulär diskurs och holistisk 
diskurs eller är det andra diskurser som konstruktionen av religionsbegreppet vilar på? Ger 
dokumenten utrymme för det heuristiska förhållningsättet som Hellman beskriver och 
möjlighet att se specifika religioner som diskursordningar? 
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Teori	och	metod:	Diskursanalys		
Kapitlet inleds med beskrivning av urvalet av de material som analyserats och kopplingen till 
styrning av skolan och läroplansteori. Efter det följer en beskrivning av Faircloughs diskurs-
begrepp och studiens bakomliggande filosofiska antagande. Sedan följer en beskrivning av 
den diskursanalys som används i studien och avslutningsvis beskrivs hur materialet har 
analyserats.  

Urval	och	material	
För att studera hur religion konstrueras inom gymnasieämnet religionskunskap kommer jag 
vända mig till texter från riksdag, regering (främst Utbildningsdepartementet) och Skolverket 
som berör ämnet religionskunskap inom gymnasieskolan 2011. 

Studien avgränsas till de officiella dokument som gymnasieskolan vilar på. 
Valet av dessa dokument är gjort utifrån Jarl och Rönnbergs (2010) beskrivning av styrning 
av skolan och Goodlads läroplansteori. I avsnittet Styrning av skolan och läroplansteori 
presenteras olika kategorier av styrning (juridisk, ideologisk, ekonomiskt och 
utvärderingsmässig styrning), samt Goodlads läroplansteori med fem nivåer av läroplaner 
(den ideologiska, den formella, den uppfattade, den operationaliserade och den upplevda 
läroplanen). Styrning är en helhet och de olika kategorierna av styrning påverkar varandra. 
Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur religion konstrueras inom 
religionsämnet kommer fokus vara på dokumentens ideologiska innehåll. Valet av dokument 
beror också på att den svenska skolan har ett decentraliserat skolsystem och styrs på flera 
nivåer (flernivåstyrning, Jarl & Rönnberg 2010 s. 16) där styrdokumenten har en central roll i 
(den ideologiska) styrningen av undervisningens innehåll. De officiella dokumenten är enligt 
Goodlads läroplansteori den formella läroplanen och är majoritetens kompromiss. Att det är 
en kompromiss öppnar upp för olika tolkningar och att vilka tolkningar som ges utrymme kan 
påverkas av vilka som sitter vid makten (Eklund 2013). Den ideologiska läroplanen är i 
Goodlads läroplansteori idéerna och intentionerna bakom den formella läroplanen. Så för att 
förstå hur religion konstrueras behöver samspelet mellan den ideologiska och formella 
läroplanen belysas och dokumenten behöver sättas in i ett sammanhang (se Bakgrund och 
litteraturgenomgång sidan 3). Perspektivet den uppfattade läroplanen är inte i fokus, men 
kommer till viss del beröras eftersom studien kommer att diskutera och resonera om vilka 
tolkningar som är möjliga. Det är inte en undersökning om hur läroplanen tolkas eller 
uppfattas av olika aktörer. 
I denna studie undersöks dessa dokument: 
Lagar, förordningar och förarbeten 

• Skollag (SFS 2010:800)  

• Utbildningsutskottets betänkande (Riksdagen 2010) 

• Regeringens proposition Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet 
(Prop. 2009/10:165) 
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• Förordning om Ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena (Regeringen 
2010) 

• Skolverkets förslag på ämnesplan (tre dokument) 

o Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för 
gymnasieskolan m.m.(U2009/2114/G, U2009/5688/G) (Skolverket 2010a) 

o Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för 
gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) samt tillägg till 
uppdraget (U2010/3157/G) (Skolverket 2010b) 

o Bilaga 1 till redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner 
för gymnasieskolan m.m. (Skolverket 2010c) 

Styrdokument 

• Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 
(Skolverket 2011c) 

• Ämnesplanen för Religionskunskap (Skolverket 2011a)  

• Om ämnet religionskunskap (Skolverket 2011b) 
 

Diskurs		
Undersökningen är ett försök att synliggöra mönster i skapandet av kategorin religion. I 
dagligt tal kanske religion uppfattas som något givet, min utgångspunkt är att religion är en 
social konstruktion och att språket är en viktig del av det vi konstruerar. När vi uttrycker våra 
uppfattningar och föreställningar om världen gör vi det med språket. En uppfattning är en 
konkret utsaga, medan föreställningar är de antaganden som utsagan vilar på (Hedlin 2009). 
Formuleringarna eller uppfattningarna i ämnesplanen för religionskunskap säger något om de 
föreställningar som finns kring begreppet religion. Dessa föreställningar kommer jag belysa 
med hjälp av en diskursanalys. 

Diskurs är inget entydigt begrepp, hur de tolkas och hur det används är en del av 
de filosofiska antaganden som studien vilar på. Min utgångspunkt är att människor skapar 
mening i sociala sammanhang och konstruerar eller formar verkligheten tillsammans. Den 
synen är hämtat från den konstruktivistiska världsbild som Creswell (2014) beskriver och 
utifrån det har jag en tolkande och kritisk ansats med fokus på att förstå och inte förklara. 
Eftersom undersökningen är ett försök att synliggöra mönster har jag även en kritisk ansats i 
den meningen att jag granskar de föreställningar som finns kring begreppet religion. 

Det diskursbegrepp jag använder i denna studie är hämtat från Fairclough 
(1992). För Fairclough handlar diskurs om språk som social praktik och Fairclough ser 
diskurs som handling: ”discourse is a mode of action, one form in which people may act up 
on the world and especially upon each other” (Fairclough 1992 s. 63). Språket eller diskursen 
påverkar hur vi ser på världen och interagerar med varandra. Fairclough skriver att ”Discourse 
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is a practice not just of representing the world, but of signifying the world, constituting and 
constructing the world in meaning” (Fairclough 1992 s. 64).  Med det menar Fairclough att 
diskurs är en handling som inte enbart återger verkligheten, utan att diskurser skapar eller 
konstituerar verkligheten och ger den mening.  

Diskurserna står enligt Fairclough i en dialektisk relation till sociala strukturer 
och med det menas att diskurserna formas och påverkas av de sociala strukturerna samtidigt 
som diskurserna är en del av uppbyggandet av de sociala strukturerna (Fairclough 1992). 
Fairclough menar att det finns element som är diskursiva och element som är icke-diskursiva 
och Fairclough ger exempel att de relationer som finns inom en familj är delvis diskursiva och 
bygger på komplexa och skiftande samtal om vad en familj är. Samtidigt menar Fairclough att 
familjen ses som en verklig institution med konkreta praktiker, existerande relationer och 
identiteter (Fairclough 1992). Winther Jørgensen och Phillips skriver att dessa ”praktiker, 
identiteter och relationer är ursprungligen diskursivt konstituerade men har avlagrats i 
institutioner och icke-diskursiva praktiker”(2000 s. 68). En diskursiv praktik är en form av 
social praktik, men all social praktik behöver inte vara diskursiv (Fairclough 1992).  

Gymnasieskolan och den politiska sfären är institutioner som byggts upp under 
en lång tid och format religionsundervisningen. Det som uttrycks i de dokument som valts ut i 
föreliggande studie, kan således både analyseras diskursivt och utifrån dokumentens kontext.  

Diskursanalys	
Börjesson och Palmblad menar att diskursanalysen bygger på att studera gränsdragningar 
”bortom frågan om vad som är sant och riktigt” (2013 s. 8) och med exempel från mitt ämne, 
religion, sätter en diskurs gränser och ramar för hur vi förstår människor som kategoriseras 
som troende, men genom andra gränsdragningar eller världsbilder kan den troende framställas 
på andra sätt. Att religion är en konstruktion ska i detta arbete inte förstås som att religion inte 
finns eller att religiösa människor inte existerar. De är bara det att språket inte direkt speglar 
verkligheten och att ”vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket” (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000 s. 15).  Verkligheten kommer till oss via språket och med språket 
skapar vi representationer av verkligheten. Varje representation har sina perspektiv och är inte 
rent objektivt sanna. Börjesson och Palmblad (2013) beskriver att språket inte är neutralt som 
entydigt kan beskriva verkligheten eller att språket är någon form av objektiv hållpunkt 
eftersom ord och uttryck inte har någon fast betydelse. Olika representationer av religion är 
inte mer sanna eller riktiga än någon annan, bara olika sätt att tala om det eller olika diskurser. 
”Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips 
2000 s. 7). Börjesson och Palmblad skriver att ”diskurser avgränsar och utesluter” (2003 s. 
10). Diskurser är representationerna av verkligheten som språket skapar och som konkurrerar 
med varandra. Diskurser handlar inte bara om vad som sägs, utan också att se vad som gör det 
möjligt att säga det (Börjesson & Palmblad 2013). Diskursanalysen och mina frågeställningar 
innebär att undersöka: Vilka representationer eller diskurser av religion ger dokumenten 
uttryck för? Vilka tolkningar blir möjliga? 

Min analysmetod är inspirerat av Winther Jørgensen och Phillips (2000) 
beskrivning av Faircloughs kritiska diskursanalys. En text är skriven i ett sammanhang och 
har ett mer eller mindre uttalat syfte. En avsikt (bland många) med en ämnesplan eller 
läroplanstext är att styra undervisningen. Den kritiska diskursanalysen utgår ifrån att en 
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kommunikativ händelse har tre dimensioner. Det är (1) text-nivån med fokus på textens 
egenskaper, det är (2) den diskursiva praktikens nivå med fokus på produktion och 
konsumtion av texten och (3) den sociala praktikens nivå med fokus på det sociala 
sammanhanget (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 74f). Hellspong och Ledin (1997) utgår 
från en textmodell med fem komponenter:  

En text blir till genom att vi 1. i ett visst sammanhang (kontexten) 2. använder ord (det 
textuella) 3. för att meddela något (det ideationella) 4. till någon (det interpersonella) 5. på ett 
visst sätt (stilen). 
(Hellspong & Ledin 1997 s. 47) 

I min analys kommer jag belysa främst de första tre komponenterna och koppla dem till den 
kommunikativa händelsens tre dimensioner. Nedan listar jag kopplingen med Winther 
Jørgensen och Phillips (2000) begrepp till höger och Hellspong och Ledin (1997) till vänster: 

(1) Text-nivå – den textuella strukturen 
(2) Diskursiv praktik – den ideationella strukturen 
(3) Social praktik – den kontextuella nivån 

Tillvägagångsätt	–		analysens	olika	faser		
Analysen är enligt den kritiska diskursanalysen indelad i tre faser. I den första fasen 
analyseras varje dokument för sig. I den andra fasen analyserades dokumenten i relation till 
varandra och i den tredje fasen analyseras dokumenten utifrån den kontext eller sammanhang 
de befinner sig i. 

I den första fasen analyserades dokumenten i den ordning som de publicerats. 
Först behandlades regeringens proposition (2009/10:165), följt av Utbildningsutskottets 
betänkande (Riksdagen 2010) och Skollagen (SFS 2010:800). Efter Skollagen analyserades 
Läroplanen (Skolverket 2011c). Sedan jämfördes Skolverkets förslag på ämnesplan (tre 
dokument, se föregående lista, Skolverket 2010a, 2010b & 2010c) med regeringens beslut i 
och med Förordning om Ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena (Regeringen 
2010). Sist behandlades Ämnesplanen för Religionskunskap (Skolverket 2011a) och 
skolverkets kommentarmaterial Om ämnet religionskunskap (Skolverket 2011b).  

Regeringens proposition Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet 
(Prop. 2009/10:165), Utbildningsutskottets betänkande (Riksdagen 2010), Skollag (SFS 
2010:800) samt Skolverkets Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner 
för gymnasieskolan m.m.(U2009/2114/G, U2009/5688/G) (Skolverket 2010a) har på grund av 
dokumentens omfång till en början sökts igenom med nyckelord för att hitta relevanta avsnitt. 
Nyckelorden är Religion, religiös, livsåskådning, tro, kristen, islam, judendom, buddhism, 
hinduism, ateism, humanism, etik, konfessionell, tradition och vetenskap. Regeringens 
proposition (2009/10:165) och Utbildningsutskottets betänkande (Riksdagen 2010) användes 
funktionen enkel sökning i programmet Acrobat Reader för att identifiera relevanta sidor och 
avsnitt. För Skollagen (SFS 2010:800) användes webbläsaren Safaris enkla sökfunktion. 
Sökningarna tillsammans med genomgång av innehållsförteckningen ligger till grund för 
vilka avsnitt som analyserades. Vid närmare granskning av texterna har avsnitten utökats och 
nya sökningar med ytterligare nyckelord gjorts. Övriga dokument har behandlats utan sökning 
med nyckelord. 
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Skolverkets förslag på nya ämnesplaner (Skolverket 2010a, 2010b & 2010c) består av tre 
dokument. Det tredje dokumentet Bilaga 1 till redovisning av uppdrag avseende examensmål 
och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m.1 (Skolverket 2011c) har jämförts med regeringens 
beslut Förordning om Ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena (Regeringen 2010) 
på nya ämnesplaner. I Skolverkets förslag (2010c) är det sidorna 115-125 som berört 
religionsämnet och i regeringens (Regeringen 2010) är det sidorna 189-204 som berört 
religionsämnet. Avsnitten har skrivits ut och lästs stycke för stycke. I varje dokument har 
skillnader markerats med markeringspenna och anteckningar har förts. Analysen har fokuserat 
på skillnaderna och likheterna mellan Skolverkets förslag (Skolverket 2010c) och regeringens 
beslut (Regeringen 2010) på ämnesplan. Den fastlagda ämnesplanen för religionskunskap dvs. 
den publicerade ämnesplanen och medföljande kommentarmaterial utfärdat av Skolverket 
(2011a och 2011b) har analyserats varför sig. 

I den andra fasen analyserades dokumenten igen, men denna gång i relation till 
varandra. Dokumenten går naturligtvis att läsas var för sig, men det är tillsammans de utgör 
en enhet. Det går att starta bearbetningen på olika sätt och dokumenten lästes tematiskt med 
utgångspunkt i olika dokument och teman. I den tredje fasen analyseras texterna utifrån 
avsnittet bakgrund och litteraturgenomgång. 
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Resultat	och	analys	
Resultatavsnittet inleds med analysfas 1, där presenteras resultatet från analysen av varje 
dokument. Sedan följer analysfas 2 och 3 med en presentation av relationen mellan 
dokumenten och den kontext som omger dokumenten. 

Analysfas	1	–	Styrdokumenten	om	religionsbegreppet	
I analysfas 1 är dokumentens utsagor i fokus. Analysen går ut på att se mönster i hur de olika 
dokumenten uttrycker, beskriver eller benämner religion. Varje avsnitt börjar med en kortare 
presentation av dokumentens relation till varandra, i vilken ordning de är skrivna och hur de 
berör varandra. Först beskrivs propositionen, betänkandet och skollagen. Sedan beskrivs 
Läroplanen och sist avslutas med dokumenten kring den nya ämnesplanen.  
 Som grund för skollagen finns en proposition följt av ett betänkande (se Figur 1 
Beslutsprocessen från proposition till Skollag). En proposition är ett förslag på beslut från 
regeringen och i riksdagen behandlas alla propositioner i utskott, i detta fall 
utbildningsutskottet. Utbildningsutskottet skriver ett betänkande som riksdagen beslutar om. 
Enligt riksdagens hemsida biföll kammaren utskottets förslag den 22 juni och den nya 
skollagen började gälla 1 augusti 2011(Riksdagsförvaltningen 2016).  

Regeringens	proposition	om	den	nya	skollagen	
Regeringens proposition Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Prop. 
2009/10:165), spänner över mer än 1300 sidor (inkl. bilagor) och berör hela det svenska 
skolväsendet från fritidshem, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenskola. I dokumentet 
beskrivs regeringens förslag på ny skollag. Den tillsatta arbetsgruppens förslag kommenteras 
och kortfattat återges även några remissinstansers yttranden och lagrådets yttrande om den 
nya skollagen. 

Vid analysen av regeringens proposition (2009/10:165) och bearbetning av olika 
textavsnitt har tre teman blivit synliga. Det är sökningen med nyckelord som visat att olika 
delar av dokumentet hänger samman. Dokumentet följer en struktur som är uppdelad i två 
delar, i del 1 beskrivs Regeringens förslag till beslut, lagtexten presenteras och lagtexten 
kommenteras, i del 2 följer författningskommentarer och bilagor. Jag har för en bättre 
överblick valt att presentera texten utifrån de teman som jag funnit. Första temat handlar om 
begreppen icke-konfessionell och konfessionell utbildning. Andra temat handlar om skolans 
värdegrund och utbildningens utgångspunkter. Det tredje temat handlar om religionskunskap 
och läroplan. Varje tema går in i varandra, men de presenteras varför sig och avslutningsvis 
visas på kopplingen mellan dem. 

Regeringens	
proposition		

Den nya skollagen - för 
kunskap, valfrihet och 

trygghet  

Riksdagen	
Utbildningsutskottets 

betänkande 

Skollag	
SFS 2010:800 

Figur 1 Beslutsprocessen från proposition till Skollag 
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Tema	1	Propositionen	–	om	icke-konfessionell	och	konfessionell	utbildning	
I inledningen i propositionen skriver regeringen att ”Utbildningen vid en skolenhet med 
offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell, medan en fristående förskola eller 
skola kan ha en konfessionell inriktning, där deltagande i de konfessionella inslagen ska vara 
frivilligt.” (Prop. 2009/10:165 s. 1). Liknande formulering återfinns i förslaget till lagtext: 

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. 
(Prop. 2009/10:165 s. 19) 

Den markanta skillnaden mellan paragraf sex (6§) och sju (7§) är de inledande orden 
”utbildning” och ”undervisning”. Undervisning definieras i tidigare paragraf (§3) som 
”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till 
utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” medan 
utbildning är ”den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål” (Prop. 
2009/10:165 s. 19). 

Motivet till regeringens formulering i paragraf sex (6§) är att det saknar 
motsvarighet i 1985 års lag och att det behöver förtydligas att utbildning används för att de 
offentliga huvudmännen ska ”se till att eleven inte blir ensidigt påverkad i olika trosfrågor” 
(Prop. 2009/10:165 s. 636). Första stycket i paragraf sju (7§) och definitionen av utbildning 
och undervisning saknar också motsvarighet i 1985 års lag. Stycke två har enligt regeringen 
ursprung i 1985 års lag. Regeringen menar att undervisning är ett snävare begrepp än 
utbildning och i den del av utbildningen som inte är undervisning får konfessionella inslag 
förekomma. Som exempel på dessa inslag ges morgonsamlingar och bönestunder. De 
konfessionella inslagen ska vara frivilliga och inte strida mot ”de allmänna mål och 
värdegrund som gäller för utbildningen” (Prop. 2009/10:165 s. 636). 

I bilaga 18 yttrar sig lagrådet specifikt om paragraf sex (6§) och sju (7§) och de 
är kritiska till att begreppen icke-konfessionell, konfessionell inriktning och konfessionella 
inslag inte är definierat. Lagrådet anser att de är av ”avgörande betydelse för förståelsen av 
lagtexten att även dessa förtjänar att definieras” (Prop. 2009/10:165 s. 1304). Regeringen 
svarar på lagrådets kritik och skriver i propositionen (2009/10:165) att de är väletablerade 
begrepp som funnits med sedan 1985. Eftersom begreppen inte har definierats tidigare och 
eftersom det inte inneburit några större problem saknas det ”skäl att nu definiera dem”(Prop. 
2009/10:165 s. 227).  

I regeringens proposition (2009/10:165) står det att arbetsgruppens förslag (på 
ny skollag) överensstämmer med regeringens och att flertalet remissinstanser välkomnar 
beslutet. Några har synpunkter av lite olika slag. Några remissinstanser är kritiska till 
konfessionella inslag överlag. En del menar att de bör ske efter skoltid och några menar att de 
är svårförenliga med utbildningens vetenskapliga grund eller svårförenliga med religions- och 
föreningsfriheten. Några remissinstanser tar upp samma kritik som lagrådet om otydligheten 
med begreppen icke-konfessionell. Diskrimineringsombudsmannen (DO) konstaterar att det 
finns inslag i skolor idag som kan uppfattas konfessionella och efterlyser ”ett förtydligande av 
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vad det innebär att utbildningen är icke-konfessionell.”(Prop. 2009/10:165 s. 225). Kristna 
Friskolerådet menar att betydelsen i ordet konfessionell gör ”att det i de flesta ämnen inte går 
att bedriva icke-konfessionell undervisning över huvud taget” (Prop. 2009/10:165 s. 225). 
Några remissinstanser är positiva till konfessionella inslag. Till exempel tycker Riksförbundet 
Kristen Fostran att offentliga huvudmän också ska kunna ha konfessionella inslag vid 
skolavslutning eller krishantering och att så länge undervisningen är allsidig ”bör den kunna 
ha konfessionella inslag”(Prop. 2009/10:165 s. 225). Kristna Friskolerådet anser att förslaget 
inte uppfyller Europakonventionens krav, men det står inget i propositionen om skälen bakom 
den uppfattningen (Prop. 2009/10:165). 

Regeringen försvarar förslaget om att utbildning ska vara icke-konfessionell 
med offentlig huvudman med att motsvarar skrivningar som finns i tidigare läroplaner. 
Förslaget om att utbildningen kan ha konfessionella inslag försvarar regeringen med att det 
inte är någon förändring. De betonar att de är ett fritt val att välja sådana utbildningar. De 
betonar också att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Undervisning och utbildning 
har tidigare inte definierats. Utbildning ”är ett vidare begrepp än undervisning”(Prop. 
2009/10:165 s. 225) och kan innefatta annan verksamhet (än undervisning) i matsalen eller 
skolgården. Utbildning kan också vara ”annan verksamhet t.ex. vid lägerskolor, utflykter, 
studiebesök eller studieresor”(Prop. 2009/10:165 s.225). Regeringen ger också exempel i 
propositionen på vad de menar med konfessionella inslag. Det kan vara ”andakter, 
bönestunder eller annan form av religionsutövning, t.ex. fördjupning i den egna trosläran som 
konfirmationsläsning” (Prop. 2009/10:165 s. 226) eller att i inredningen använda sig av 
religiösa symboler.  

Regeringen kommenterar Europakonventionen och argumenterar för att det är 
rätt att utbildningen kan ha konfessionella inslag med hänvisning till artikel 2. Där står det 
enligt regeringen att ingen får förvägras rätt till undervisning och att verksamheten ska 
”respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som 
står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa eller filosofiska övertygelse” (Prop. 
2009/10:165 s. 226). Samtidigt poängterar regeringen att staten får ”ställa krav på 
undervisningens standard och innehåll och på lärarnas kompetens”(Prop. 2009/10:165 s. 226). 
Regeringens syfte med att undervisningen ska vara icke-konfessionell är att ”säkerställa en 
sådan objektiv, kritisk och pluralistisk undervisning som artikel 2 i första tilläggsprotokollet 
garanterar.”(Prop. 2009/10:165 s. 226). Regeringen betonar att skolor med konfessionell 
inriktning måste följa skolan värdegrund och får inte ”inkräkta på sakligheten och 
allsidigheten i undervisningen”(Prop. 2009/10:165 s. 227). 

Frivillighet återkommer i regeringens argumentation kring konfessionella inslag. 
Regeringen betonar att deltagandet i de konfessionella inslagen ska vara frivilligt och allt 
större hänsyn ska tas till barnets önskemål med stigande ålder och utveckling. Regeringen 
skiljer på att vara närvarande och aktivt deltagande menar att det kan vara så att ”alla elever är 
närvarande under en tackbön före skolmåltiden eller vid en bön som avslutar en 
morgonsamling men att de som inte vill väljer att avstå från deltagande i bönen” (Prop. 
2009/10:165 s. 226).  
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Sammanfattande	analys	av	konfessionell	och	icke-konfessionell	utbildning	i	
propositionen	
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det verkar vara viktigare att definiera utbildning 
och undervisning än att definiera vad som är konfessionellt och icke-konfessionellt. I 
propositionen ges flera exempel på vad de menar med konfessionellt inslag bland annat 
inredning i skolan, bön och fördjupning i sin egen tro. En rimlig tolkning av detta är att 
regeringen velat svara på kritiken genom att ge exempel istället för att slå fast en definition.  

En annan framträdande aspekt handlar om rättigheter och frivillighet. Balansen 
mellan statens rätt att ställa krav på utbildning och undervisningen utan att förvägra 
föräldrarnas rätt att utifrån sin religiösa och filosofiska övertygelse tillförsäkra sina barn en 
viss sorts utbildning och undervisning. Frågan kan också ses utifrån ett elev- eller 
barnperspektiv. Elever i skolor med offentlig huvudman får inte ensidigt bli påverkad i 
trosfrågor. Någon motsvarande skrivning finns inte om skolor med konfessionella inslag. 
Möjligtvis argumentationen om frivillighet, att eleven själv valt att gå i en skola med 
konfessionella inslag. Regeringen skiljer mellan närvarande och deltagande (Prop. 
2009/10:165).  

Tema	2	Propositionen	–	Om	skolans	värdegrund	och	utbildningens	utgångspunkter		
I inledningen till propositionen skriver regeringen att läroplanerna ska gälla för alla förskolor 
och skolor oavsett huvudman och med en ”tydlig koppling till barnkonventionen klargörs att 
barnets bästa ska vara utgångspunkt i all utbildning” (Prop. 2009/10:165 s. 1). I förslaget till 
lagtext står det att: 

4§ Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. 
(Prop. 2009/10:165 s. 19) 

Vidare skriver de att utbildningen också syftar till att främja elevernas personliga utveckling 
till att bli ”aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare”(Prop. 2009/10:165 s. 19). De mänskliga rättigheterna återkommer i texten om 
utbildningens utformning: 

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.  
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling.  
   Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
(Prop. 2009/10:165 s. 19) 

I propositionen (2009/10:165) står det att arbetsgruppens förslag överensstämmer i huvudsak 
med regeringens förslag rörande paragraf fyra om syftet med utbildningen. Flera 
remissinstanser välkomnar förslaget och ett antal remissinstanser saknar skrivningar om 
”respekt för vår gemensamma miljö” (Prop. 2009/10:165 s. 220). Kritiken om saknaden av 
formuleringar om miljön svarar regeringen att avsikten inte är att i skollagen ”lägga fast 
utbildningens kunskapsmål”(Prop. 2009/10:165 s.220). Formuleringarna är enligt regeringen 



 

 
 

28 

allmänt hållna för att kunna ligga till grund för andra konkreta bestämmelser (Prop. 
2009/10:165).  

Förslaget från regeringen om utbildningens utformning stämmer även den i 
huvudsak överens med arbetsgruppens förslag och stöds av flera remissinstanser (Prop. 
2009/10:165). Kritik riktas från DO (Diskrimineringsombudsmannen) och Delegationen för 
mänskliga rättigheter i Sverige mot att det hänvisas till kristen tradition i 
författningskommentaren och de tycker det ska strykas. Regeringen svarar på synpunkterna 
och betonar skolans arbete om att främja jämställdhet och motverka all form av kränkande 
behandling. Förslaget innebär enligt regeringen att utbildningen ”aktivt och medvetet ska 
förmedla […] samhällets gemensamma värderingar […] i praktisk och vardaglig 
handling”(Prop. 2009/10:165 s. 223). Regeringen hänvisar till Lpo 94 skrivelse om 
”individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande i 
överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism”(Prop. 2009/10:165 s. 223). I författningskommentaren betonar regeringen att de 
värden som utrycks i Lpo 94 ”är centrala moment i lärandet och utrycks därför direkt i lagen” 
(Prop. 2009/10:165 s. 636).  

Flera remissinstanser är positiva till att utbildningen ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet, men tycker inte regeringen svarar på hur det ska få genomslag 
i det dagliga arbetet. Några remissinstanser vill att begreppet konstnärlig grund bör läggas till 
i skollagen. I ett relativt långt avsnitt beskriver regeringen sina skäl bakom formuleringen om 
utbildning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Formuleringen om konstnärlig 
grund som finns i högskolelagen är enligt regeringen inte lika relevant inom skolan eftersom 
de perspektiven redan är ”väl företrädda” i läroplaner och kursplaner (Prop. 2009/10:165 s. 
224). Regeringen skriver att kraven på skolan ökat, att tillgången till information nästan är 
obegränsat och det gör att informationen ”måste ordnas, granskas, värderas och omvandlas till 
kunskaper”(Prop. 2009/10:165 s. 223). Ett vetenskapligt förhållningsätt blir viktigare enligt 
regeringen då lärare utifrån styrdokumenten själva kan välja metoder och innehåll. 
Regeringen förtydligar i propositionen att ett vetenskapligt förhållningsätt i detta fall är att 
”kritiskt granska, att pröva och att sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang”(Prop. 
2009/10:165 s. 223). 

En koppling till kränkande behandling som det står om i paragraf fem finns i 
paragraf åtta om lika tillgång till utbildning. Det hänvisas till diskrimineringslagens 
bestämmelser om ”att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder.”(Prop. 2009/10:165 s. 20). Regeringens förslag rörande paragraf åtta stämmer överens 
med arbetsgruppensförslag och stöds av flera remissinstanser (Prop. 2009/10:165). 

I paragraf tio skrivs det om att utbildningen ska ha barnens bästa som 
utgångspunkt och barn definieras till ”varje människa under 18 år” (Prop. 2009/10:165 s. 20). 
I paragrafen slåss även fast att barn fritt ska uttrycka sina åsikter och att ”Barnets åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”(Prop. 2009/10:165 s. 20).  
Arbetsgruppens förslag stämmer överens med regeringens förslag och regeringen skriver att 
en överväldigande majoritet av remissinstanserna instämmer i förslaget. Kritik från Lunds 
universitet återges och de menar att ”barnets bästa uttrycks på olika sätt i olika regelverk” 
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(Prop. 2009/10:165 s. 230). Friskolornas riksförbund och Engelska skolans synpunkter 
återges också och de anser att vuxna har ett ansvar att ”skydda barnet” (Prop. 2009/10:165 s. 
230).  

Regeringen skriver i propositionen (2009/10:165) att förslaget om 
barnrättigheter bygger på artikel 3 och 12 i barnkonventionen. Enligt regeringen står det i 
artikel 3 att ”vid alla åtgärder som rör barn […] ska barnets bästa komma i främsta rummet” 
och att barn enligt artikel 12 har rätt ”att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom 
eller henne” (Prop. 2009/10:165 s. 230). De kopplar ihop barnrättigheter med rätten att inte bli 
diskriminerad och hänvisar till artikel 2 om icke diskriminering och artikel 6 om rätt till liv 
och utveckling. Artiklarna tillsammans ska vara grunden för hur verksamheterna utformas 
enligt regeringen och de nämner speciellt i propositionen ”rätten till utbildning, rätten till 
tanke- och religionsfrihet och rätten till skydd mot våld och övergrepp.” (Prop. 2009/10:165 s. 
230).  

Sammanfattande	analys	av	skolans	värdegrund	och	utbildningens	utgångspunkter	
propositionen	
Sammanfattningsvis lyfts några centrala perspektiv fram ur analysen. I temat om värdegrund 
och utbildningens utgångspunkter framkommer att undervisningen dels ska bygga på 
vetenskaplig grund, demokratiska värderingar och ha barnets bästa som utgångspunkt. 
Skolans värdegrund ska också bygga på demokratiska värderingar och barnets bästa. Även om 
det inte utrycks i lagen direkt finns det i dokumentet en hänvisning till att samhället och 
skolans värdegrund bygger på en ”etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism” (Prop. 2009/10:165 s. 223).  

Det finns i temat flera rättighetsperspektiv som grundar sig i barnkonventioner 
och Europakonventionen. Speciellt nämns aktivt arbete mot kränkande behandling och rätten 
att inte bli diskriminerad. Religion och annan trosuppfattning är en av de 
diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen. Regeringens proposition 
(2009/10:165) nämner dels allmänna rättigheter, dels barns specifika rättigheter.    

Team	3	i	Propositionen	–	Om	religionskunskap	och	läroplan	
I förslaget till skollag står det att varje skolform ska ha en läroplan som bygger på skollagen. 
Vidare står det att ”Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den ska 
också ange mål och riktlinjer för utbildningen.” (Prop. 2009/10:165s. 20). Det står även att 
regeringen eller myndighet får ge föreskrifter om ”mål och riktlinjer för utbildningen på annat 
sätt än genom en läroplan”(Prop. 2009/10:165 s. 20).  

I regeringens proposition (2009/10:165) står det att arbetsgruppens förslag 
stämmer överens med regeringens förslag. En majoritet av remissinstanserna är positiva till att 
läroplanerna gäller oavsett huvudman, men avvisar möjligheten att inte utfärda en läroplan. 
Regeringen skriver att: ”Läroplanen är vid sidan av skollagen det viktigaste styrdokumentet 
för verksamheten i förskola, skola, vuxenutbildning och fritidshem” (Prop. 2009/10:165 s. 
232). Regeringens skäl till att läroplanerna ska gälla alla skolformer är för att det ”I 
läroplanen finns värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer, normer och värden, den rådande 
synen på kunskaper, ansvar och inflytande m.m. som ingen huvudman rimligtvis kan ställa sig 
vid sidan av.”(Prop. 2009/10:165 s. 232).  
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Religionskunskap nämns i två sammanhang. I bilaga 3 Poängplan för nationella program i 
gymnasieskolan i regeringens proposition (2009/10:165 s. 158) står det att Religionskunskap 
är ett gymnasiegemensamt ämne motsvarande 50 gymnasiepoäng. Regeringen skriver också 
om religionskunskap i kommentaren till paragraf fem att elever ska inom till exempel 
individuella valet i gymnasieskolan kunna erbjudas undervisning i ”religionskunskap, historia 
eller samhällskunskap” med fördjupning i ”kristendom, islam, judendom etc., t.ex. i form av 
bibel- eller koranstudier”(Prop. 2009/10:165 s. 227). Det är tillåtet så länge som 
”undervisningen fortfarande är icke-konfessionell, dvs. den ska vila på vetenskaplig grund 
och vara saklig och allsidig” och inte innehåller ”inslag av utövande 
bekännelsekaraktär”(Prop. 2009/10:165 s. 227). Enligt författningskommentaren till paragraf 
sex och sju gäller denna möjlighet till fördjupning både inom skolor med offentlig huvudman 
och fristående skolor (Prop. 2009/10:165).   

Sammanfattande	analys	av	propositionen	
Det tredje temat om religionskunskap och läroplan går in i de båda föregående temana och är 
inte lika omfattande. Läroplanens styrande funktion betonas även om dess innehåll inte berörs 
i detalj. Skälen till att läroplanen ska gälla för alla skolformer går att koppla till de perspektiv 
som tagits upp om skolans värdegrund och utformning i föregående tema. Det är inte konstigt 
att religionskunskapsämnet nämns så kortfattat eftersom det är andra beslutsprocesser kring 
ämnesplanerna och de ingår inte i skollagen utan är förordningar. Skrivningarna om 
ämnesfördjupning i religion nämner kristendomen, islam och judendomen specifikt och icke-
konfessionell undervisning blir ett perspektiv som återkommer.  

Sammanfattningsvis av hela propositionen och den tematiska genomgången går 
det att utläsa att huvudregeln är att alla skolformer ska bygga på samma gemensamma 
värdegrund oavsett huvudman. Även skolorna med konfessionella inslag ska bygga sin 
verksamhet efter dessa värden. Regeringen skriver ”De grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheter som utgör utgångspunkten för skolans värdegrund 
måste utan inskränkningar omfattas även av skolor med konfessionell inriktning. (Prop. 
2009/10:165 s. 227)”. Dessa värden bygger på diskrimineringslagen, de mänskliga 
rättigheterna, Europakonventionen och grundläggande demokratiska värderingar. Direkt i 
lagtext nämns inte kristendomens betydelse, men i kommenterande avsnitt berörs en koppling 
mellan det svenska samhällets värdegrund och kristen tradition och västerländsk humanism. 
Diskrimineringslagen och Europakonventionen kommenteras och förklaras på flera ställen, 
medan begreppen de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingarna inte lika tydligt förklaras. 

Utbildningsutskottets	betänkande	och	religionsbegreppet	
Utbildningsutskottets betänkande (Riksdagen 2010) Dokumentet består av över 400 sidor 
(inkl. bilagor) och berör hela det svenska skolväsendet från fritidshem, förskola, grundskola, 
gymnasium och vuxenskola. Dokumentet innehåller beskrivningar av regeringens förslag till 
ny lagtext samt korta sammanfattningar av remissyttranden, motioner och reservationer. 

Betänkandet (Riksdagen 2010) bygger på regeringens proposition (2009/10:165) 
om den nya skollagen och till stora drag följer betänkandet samma huvudfrågor och innehåll. 
Därför kommer samma teman att ligga till grund för presentationen av dokumentets innehåll. 



 

 
 

31 

Första temat (1) om begreppen icke-konfessionell och konfessionell utbildning, andra temat 
(2) om skolans värdegrund och utbildningens utgångspunkter och det tredje temat (3) om 
religionskunskap och läroplan. Varje tema går in i varandra, men de presenteras varför sig och 
avslutningsvis visas på kopplingen mellan dem. 

Tema	1	i	Betänkandet	–	Om	icke-konfessionell	och	konfessionell	utbildning	
I presentationen av propositionen som betänkandet berör betonas att skolan kan bedrivas ”av 
det allmänna och av enskild”(Riksdag 2010 s, 17) och att utbildning av en offentlig huvudman 
ska vara icke-konfessionell medan en fristående skola/förskola kan ha ”en konfessionell 
inriktning” (ibid.) om inslagen är frivilliga. Det står att propositionen föreslår:  

[…] att utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara 
icke-konfessionell. Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående 
fritidshem ska vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående 
förskolor och fristående fritidshem ska dock få ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i 
konfessionella inslag ska vara frivilligt. 
(Riksdagen 2010 s. 33) 

Det står vidare i skrivelsen om att offentliga huvudmän alltid ska bedriva icke-konfessionell 
utbildning stämmer överens med dagens bestämmelser (bestämmelser före 2011). I de 
läroplaner där det idag står att undervisning ska vara icke-konfessionell förslår regeringen att 
de ändras till utbildningen. Det innebär enligt regeringen att offentliga huvudmän ska ”se till 
att eleven inte blir ensidigt påverkad i olika trosfrågor”(Riksdagen 2010 s. 33). 

Liknande skrivelser föreslås för de fristående skolorna med konfessionella 
inslag, men där ska undervisningen vara ”icke-konfessionell” och ”Därutöver får 
konfessionella inslag förekomma i den del av utbildningen som inte utgör 
undervisning”(Riksdagen 2010 s. 34). De konfessionella inslagen får ”inte strida mot de 
allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildningen” och deltagandet ”i de 
konfessionella momenten ska vara frivilligt”(ibid.). Det förklaras att frivillighet innebär att 
eleven/barnet ”väljer att närvara vid ett konfessionellt inslag utan att aktivt delta” (ibid.). 

I betänkandet hänvisas till regeringsformens skrivelser om Sveriges åtagande 
enligt Europakonventionen och konventionens artikel 2 om att ”ingen förvägras rätten till 
undervisning” och att staten måste ” respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan 
utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa eller 
filosofiska övertygelse” (Riksdagen 2010 s. 34). Regeringen skriver att de får ställa krav på 
utbildningen och att kravet på icke-konfessionell undervisning i fristående fritidshem, 
förskolor och skolor är för att i enlighet med artikel 2 säkerställa en ”objektiv, kritisk och 
pluralistisk undervisning”(ibid.).  

I betänkandet berörs synpunkter från andra partier än regeringen. Det står att 
Socialdemokraterna lagt en motion om att Skolinspektionen vid nyetablering ”måste ges 
ansvaret att göra en helhetsbedömning” om huvudmannen har förutsättningar att leva upp till 
skolväsendets allmänna mål, värdegrund och krav om att undervisningen ska vara icke-
konfessionell (Riksdag 2010 s. 35). I reservationen skriver Socialdemokraterna att de lägger 
stor vikt vid frågorna ”om att alla elever ska få en objektiv och allsidig undervisning, att 
eleven själv har rätt att bilda sig en religiös och filosofisk uppfattning och att konfessionella 
inslag ska vara frivilliga för eleven” (Riksdagen 2010 s. 196). Vänsterpartiet har lagt en 
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motion med tillkännagivande om en ”sekulär skola”. Utbildningen ska vara icke-konfessionell 
oavsett huvudman ”Det ska inte finnas möjlighet för skolor att vara undantagna från kravet på 
att de ska vara icke-konfessionella”(Riksdagen 2010 s. 35). I reservationen skriver 
Vänsterpartiet att om det ska vara lika villkor bör samma regler rörande konfessionella inslag 
gälla och ”Om utbildningen dessutom ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
finns det inte heller några möjligheter att låta några skolor vara undantagna från kravet på att 
de ska vara icke-konfessionella”(Riksdagen 2010 s. 197). 

Utskottet tillstyrker regeringsförslag och avslår motionerna. Utskottet 
omformulerar sig inte nämnvärt, utan upprepar regeringens förslag. Utskottet skriver att 
förslaget på tillkännagivande om att även utbildningen i fristående skolor ska vara icke-
konfessionell ”står i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen”(Riksdagen 
2010 s. 36). 

Tema	2	i	Betänkandet	–	Om	skolans	värdegrund	och	utbildningens	utgångspunkter	
I presentationen av propositionen betonas att läroplanerna gäller oavsett huvudman och att det 
i dem finns en koppling till barnkonventionen och att ”Barnens bästa ska vara utgångspunkten 
i all utbildning (Riksdagen 2010 s. 17). Temat om skolans värdegrund och utbildningens 
utgångspunkter bygger till största del på regeringens beskrivning och förslag under rubriken 
Utbildningens utformning: 

Regeringen föreslår i propositionen att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 
solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
(Riksdagen 2010 s. 29-30) 

Vidare i avsnittet om undervisningens innehåll beskrivs att de gemensamma värderingarna 
”aktivt och medvetet” ska förmedlas av dels ”utbildningen i sig” och dels av de som ”verkar” 
inom skolan (Riksdagen 2010 s. 30). Eleverna ska ”förverkliga värderingarna” (ibid.) och 
värderingarna ska komma ” till uttryck i praktisk och vardaglig handling”(ibid.) och en 
hänvisning görs till Lpo 94 och dess skrivning om att detta sker ”genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande i överensstämmelse med den etik som 
förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”(Riksdagen 2010 s. 30).  

Begreppet vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet får ett eget avsnitt i 
presentationen av propositionen. Det står att styrdokumentet ger möjlighet för läraren ”att 
välja innehåll och metoder för att nå målen” och därför kräver det att läraren har ”ett 
vetenskapligt förhållningssätt” (Riksdagen 2010 s. 30). Regeringen menar att ”Utbildningen, 
och de läroplaner och kursplaner som styr den, vilar självklart på forskningsbaserad grund och 
beprövad erfarenhet.” (ibid.) och att det bör stå i lagen. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har kommit in med 
motioner om skolan och utbildningens utformning. Socialdemokraterna vill ha ”en skola där 
man möts över sociala, kulturella och etniska gränser är en av de viktigaste faktorerna för att 
skapa ett samhälle som präglas av förståelse och sammanhållning” (Riksdagen 2010 s. 31). 
Socialdemokraterna vill att skolorna ska jobba för ” en socialt och kulturellt blandad 
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sammansättning av elever”(ibid.). De ska enligt betänkandet stämma överens med motionerna 
från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag och anser att riskdagen bör avslå 
motionerna. Utskottet skriver att de delar uppfattningen om att skolan ska vara ”en mötesplats 
där elever kan mötas över sociala, kulturella och etniska gränser”(Riksdagen 2010 s. 32). 
Utskottet omformulerar sig inte nämnvärt från regeringens förslag utan de upprepar att 
utbildningen ska utformas efter ”grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna”(ibid.) och hänvisar till skrivningen i Lpo 94 om bl.a. ”kristen tradition och 
västerländsk humanism”(Riksdagen 2010 s. 32).  

I avsnittet Lika tillgång till utbildning och likvärdig utbildning står att lika 
tillgång till utbildning i alla skolformer ”ska liksom i dag gälla oavsett geografisk hemvist, 
sociala och ekonomiska förhållanden, kön och övriga diskrimineringsgrunder, dvs. etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder” 
(Riksdagen 2010 s. 38). Dessutom står det att regeringen föreslår att ”barnets bästa ska vara 
utgångspunkten i all utbildning och annan verksamhet som rör barn”(ibid.). Hänvisning görs 
till Barnkonventionen artikel 3 om hänsyn till barnets bästa och vid verksamhet som berör 
barn ”inhämta och beakta barnets åsikter” samt att barn har ”rätt att fritt uttrycka sina åsikter i 
alla frågor som rör honom eller henne” och ”ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad”(Riksdagen 2010 s. 38). Särskilt nämns barnkonventionens ”rätten till 
utbildning, rätten till tanke- och religionsfrihet och rätten till skydd mot våld och övergrepp” 
(ibid.). Vänsterpartiet har lagt en motion om att tydligare förstärka elever med 
funktionsnedsättnings rätt till lika bra utbildning. I betänkandet står det att utskottet tillstyrker 
regeringens förslag och föreslår att riskdagen avslår motionsyrkandet. 

Tema	3	i	Betänkandet	–	Om	religionskunskap	och	läroplan	
I avsnittet om läroplan behandlas regeringens förslag på nya läroplaner. Läroplanerna föreslås 
gälla för alla huvudmän. Förslaget innebär: 

[…]att det för varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från 
bestämmelserna i den nya skollagen. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och 
uppdrag. Läroplanen ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen. 
(Riksdagen 2010 s. 40) 

I en motion av Miljöpartiet föreslås att efter beslut av Statens skolinspektion ska ”skolor med 
en alternativ pedagogisk profil […] få arbeta efter en alternativ läroplan”(Riksdagen 2010 s. 
41). Utskottet tillstyrker regeringens förslag och föreslår att riksdagen avslår Miljöpartiets 
motion. Utskottet skriver att förslaget är ”väl förenligt” med riskdagens tidigare beslut om nya 
läroplaner (Riksdagen 2010 s. 40).  

Ämnet religionskunskap och religion kopplat till undervisning nämns enbart i 
relation till bestämmelsen om icke-konfessionell utbildning (offentlig huvudman) och icke-
konfessionell undervisning (enskild huvudman). Att det går på elevens val eller i gymnasiets 
individuella val välja att fördjupa sig i ”t.ex. kristendom, islam eller judendom” (Riksdagen 
2010 s. 33) i ämnena religionskunskap, historia eller samhällskunskap.  
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Sammanfattande	analys	av	utbildningsutskottets	betänkande	
I de delar av Utbildningsutskottets betänkande (Riksdagen 2010) som är föremål för analys 
framkommer en samsyn mellan utskottets ställningstagande och regeringens förslag. Utskottet 
gör inga markanta ändringar av regeringens förslag på formuleringar. Dokumentet tar 
dessutom upp samma exempel på vad som konfessionella inslag kan vara. Att 
religionsundervisningen inte nämns ytterligare är inte konstigt eftersom beslutsprocessen 
kring ämnesplanerna följer en annan gång än beslutet om ny skollag. 

Invändningarna i betänkandet rörande de tre teman som presenterats berör 
främst rätten att för enskilda fristående skolor och förskolor att få bedriva verksamhet med 
konfessionella inslag i utbildningen. Invägningarna kommer dels från Socialdemokratin som 
vill ge Skolinspektionen mer makt vid ny etablering av friskolor, dels från Vänsterpartiet som 
vill ha en ”sekulär skola” där konfessionella inslag inte får förekomma överlag i utbildningen. 
Utskottet menar att Vänsterpartiets hållning strider mot Europakonventionen.  

Riksdagens	beslut	om	ny	skollag	och	religionsbegreppet	
Skollagen (SFS 2010:800) är det dokument som är i sist i kedjan efter propositionen (Prop. 
2009/10:165) och betänkandet (riksdagen 2010). Dokumentet utgör den lag som styr skolan 
och är beslutad av riksdagen. Till stor del är det samma formuleringar som i regeringens 
proposition (2009/10:165) och utskottsbetänkande (Riksdagen 2010). Till viss del 
kommenteras de tre teman som använts i föregående analys. Tema ett om begreppen icke-
konfessionell och konfessionell utbildning, tema två om skolans värdegrund och 
utbildningens utgångspunkter och tema tre om religionskunskap och läroplan. Skollagen är en 
omfattande text, men det finns inga diskuterande eller resonerande delar som det gör i en 
proposition eller ett utskottsbetänkande.  

Syftet med utbildningen vid sidan om kunskap och lust att lära är att 
”Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”(Skollag SFS 
2010:800 kap1 § 4). Under rubriken utformningen av utbildningen står det i skollagen att:  

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 
(Skollag SFS 2010:800 kap1) 

Formuleringar som går att koppla till tema två om skolans värdegrund och undervisningens 
utgångspunkter. De är också under rubriken utformningen av utbildningen som begreppen 
icke-konfessionell och konfessionell utbildning berörs. Det står att ”Utbildningen vid en 
skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell”(Skollag 
SFS 2010:800 kap1 § 6) men för fristående skolor gäller att: 

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. 
(Skollag SFS 2010:800 kap1) 
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Den stora skillnaden mellan offentlig och fristående huvudmän är definitionen av utbildning 
och undervisning. Undervisningen ska i båda fallen vara icke-konfessionell, men utbildningen 
får ha konfessionella inslag i de fristående skolorna. I skollagen definieras utbildning och 
undervisning: 

3 § I denna lag avses med  
[…] 
- undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare 
syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden, 
och 
- utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål. 
(Skollag 2010:800 kap 1) 

Vidare står det också att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet”(Skollag SFS 2010:800 kap1 § 5). Tema ett om icke-konfessionell och 
konfessionell utbildning är i lagen en del av tema två om utbildningens utgångspunkter. Till 
tema två om skolans värdegrund finns också skrivningar i lagen om religion och annan 
trosuppfattning är två av nio diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Skollagen 
hänvisar till diskrimineringslagen och skriver:  

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 
utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag 
(2014:960). 
(Skollag SFS 2010:800 kap. 1 8§) 

Ålder har inte bara betydelse i diskrimineringslagen, i kap 1 paragraf tio står att det ska tas 
”särskild hänsyn till barnets bästa” och att med ”barn avses varje människa under 18 år” 
(Skollag SFS 2010:800). Dessutom ska barnet fritt kunna utrycka sina åsikter och ”åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”(Skollagen SFS 2010:800 kap1 
10§).  

Till tema tre om läroplan och religionskunskap nämns i lagen att det ska finnas 
en läroplan eller andra föreskrifter om ”utbildningens värdegrund och uppgifter” (Skollag SFS 
2010:800 kap1 § 11). Religionskunskap anges som ämne i grundskolan och gymnasieskolan 
(inkl. Specialskola, Sameskola och Gymnasiesärskola). I bilaga 3 anges religionskunskap till 
50 gymnasiepoäng och står listat som gymnasiegemensamma ämnen i både yrkesprogram och 
högskoleförberedande program (Skollag SFS 2010:800).  
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Sammanfattande	analys	av	skollagen	
Skollagen (SFS 2010:800) berör konfessionella inslag, skolans värdegrund och elevers 
rättigheter och skydd mot diskriminering på samma sätt som propositionen och 
utskottsbetänkandet. Däremot finns det ingen skrivelse i lagen med koppling till kristen etik, 
västerländsk humanism eller någon betoning av kristna traditioner. Dokumentet består av 
lagtext och saknar de argumenterande och resonerande delar som proposition och betänkande 
har. Dokumentet innehåller inte andras synpunkter eller åsikter om lagen, utan utgör den 
lagtext som myndigheter, huvudmän och andra ska följa rörande svensk skola. 

Gymnasieskolans	läroplan	2011	
När besluten om Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Gy11) var fattade publicerade 
Skolverket två böcker med riktlinjer och anvisningar om den nya gymnasieskolan som 
skickades ut till alla anställda lärare. Den ena boken Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Skolverket 2011c) berör skolans 
värdegrund, övergripande mål, examens mål för olika program och de gymnasiegemensamma 
kurserna. Den andra boken Gymnasieskolan 2011 (Skolverket 2011d) berör främst allmänna 
kommentarer om Gy11 och kommentarer om gymnasieskolans olika program och är inte en 
del av läroplanen. Anledningen till att den andra boken nämns är för att dessa två böcker 
skickades ut samtidigt. Det är dock läroplanen som är i fokus för denna analys.  

Regeringens	
proposition		

Den nya skollagen - för 
kunskap, valfrihet och 

trygghet  
 

Uppdelnignen mellan 
konfessionell och icke-
konfessionell utbildning 
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på kristen tradition 

och västerländsk 
humanism 
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styrdokumetet 

Riksdagen	
Utbildningsutskottets 

betänkande 
 

Samsyn mellan utkottets 
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vetenskaplig grund. 
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1) konfessionella inslag 
  2) skolans värdegrund  
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Ingen skrivning om 

kristen tradition eller 
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humanism betydelse 
för skolans värdegrund. 

Figur 2 Sammanfattande analys av beslutsprocessen från regeringens proposition till Skollag 
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Läroplanen innehåller hänvisningar till skollagen (SFS 2010:800) och de bestämmelser som 
riksdagen beslutat om. Det är regeringen som fattat beslut om läroplanens innehåll i 
Förordning om läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) och det är den texten som 
återges i den tryckta versionen från Skolverket (2011c). Figur 3 nedan beskriver denna 
relation. 

I Läroplanen (Skolverket 2011c) är det kapitel 1 Skolans värdegrund och 
uppgifter samt kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer som kommer att analyseras. Kapitel 
3 om examensmålen för nationella program och kapitel 4 om de gymnasiegemensamma 
ämnena tas inte med. Syftet är att studera religion i religionskunskapsämnet och inte 
gymnasieskolans program därav faller kapitel 3 bort. Kapitel 4 innehåller inte hela 
ämnesplanen för religionskunskap, därför analyseras inte kapitel 4. Hela ämnesplanen finns i 
dokumenten Religionskunskap (Skolverket 2011a) och Om ämnet religionskunskap 
(Skolverket 2011b) och analyseras i avsnittet Ämnesplanen för religionskunskap (sidan 44). 

Läroplanen	om	skolans	värdegrund	och	uppdrag	
Kapitel 1 och 2 i Läroplanen (Skolverket 2011c) innehåller två huvudteman. Det första temat 
berör skolans värdegrund och det andra temat berör undervisningens uppdrag. De båda 
temana går parallellt igenom texten. 

Tema	1	i	Läroplanen	–	Om	skolans	värdegrund	
I inledningen till kapitel 1 under rubriken Grundläggande värden står det att ”Skolväsendet 
vilar på demokratisk grund” (Skolverket 2011c s. 5). Vidare står det att skolan ska ”förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på” (ibid.). Skolverket lägger ut texten och 
beskriver att värdegrunden bygger på: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 
utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-
konfessionell. 
(Skolverket 2011c s. 5) 

Om de värden som presenteras skriver Skolverket således att de förvaltats i enlighet med 
kristen tradition och västerländsk humanism. Skolverket slår också fast att ”Undervisningen 

Regeringen	
Förordning om 

läroplan för 
gymnasieskolan 

SKOLFS 2011:144  

Skolverket	
Läroplan, examensmål 

och gymnasie-
gemensamma ämnen 
för gymnasieskolan 

2011 

Figur 3 Från förordning till läroplan 
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ska vara icke-konfessionell”(Skolverket 2011c s. 5).  Under rubriken Förståelse och 
medmänsklighet skriver Skolverket att: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 
utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering 
eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 
(Skolverket 2011c s. 5) 

Förståelse för andra människor och förmågan till inlevelse betonas i den första raden och är 
ett uppdrag eller en uppgift för skolan.  

Tema	2	i	Läroplanen	–	Om	skolans	uppdrag	
Uppdraget att överföra värden och kunskaper utgör det andra temat i texten och ligger till 
grund för hur utbildningen ska utformas. Undervisningen ska förutom bygga på ”förtrogenhet 
med Sveriges kultur och historia”(Skolverket 2011c s. 5) också bygga på ”saklighet och 
allsidighet”(Skolverket 2011c s.6). Skolan ska uppmuntra och vara öppen för ”skilda 
uppfattningar”, samt när ”värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som 
står för dem”(Skolverket 2011c s.6). De som jobbar i skolan ska stå upp för de grundläggande 
värderingarna och ”klart ta avstånd från det som strider mot dem”(ibid.). Under rubriken 
Rättigheter och skyldigheter står det att: 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 
värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla 
elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. 
(Skolverket 2011c s.6) 

I avsnittet om skolans uppdrag står det att huvuduppdraget är ”att förmedla kunskaper” 
(Skolverket 2011c s. 6) och det betonas att eleverna ska klara av ”en komplex verklighet med 
stort informationsflöde” (Skolverket 2011c s. 7) och det innebär att de ska ”träna sig att tänka 
kritiskt … och att inse konsekvenserna av olika alternativ”(ibid.) och det är ett närmande till 
ett vetenskapligt tänkande. 

Kapitel 2 är i stort sett en punktlista med mål och riktlinjer. I fet stil markeras 
vem som har ansvaret till exempel skolan ska, läraren ska eller rektorns ansvar följt av en rad 
punkter. Om normer och värden står det att: 

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor. 
(Skolverket 2011c s. 11) 

Sedan listas ett stort antal mål för skolan och riktlinjer för alla som arbetar i skolan samt 
specifika riktlinjer för läraren. Mål för skolan med koppling till värdegrund och religion är 
bland annat att varje elev ”kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för 
skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia”(Skolverket 2011c s. 11). Specifikt 
för lärarna i skolan gäller riktlinjerna om att ”klargöra det svenska samhällets grundläggande 
demokratiska värden och de mänskliga rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter 
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som kan uppstå mellan dessa värden och rättigheter och faktiska händelser” (Skolverket 
2011c s. 12).  

Sammanfattande	analys	av	skolans	värdegrund	och	uppdrag	
En rimlig tolkning av innebörden i ett uppdrag så som det beskrivs ovan är att skolan ska 
förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar. Skolan ska 
se till att ingen ska utsättas för diskriminering till exempel på grund av religion eller annan 
trosuppfattning. Det är en rättighet som människor som är i skolan har.  

I analysen framkom tre centrala perspektiv. Det första är de grundläggande 
värderingarna, det andra perspektivet är rättigheter och skydd mot diskriminering och 
kränkande behandling och det tredje perspektivet är utbildningens utformning med 
förmedling av kunskaper och överföring av värden.  

Dokumentet visar att det är svårt att skilja på värdegrund och uppdrag eftersom 
de bygger på varandra. Tydligast är det i skrivningarna rörande det tredje perspektivet om 
förmedling av kunskap och överföring av värden. Skolan ska inte bara förmedla kunskaper 
om värdegrunden och demokratin, utan bygga verksamheten på dessa värden och 
demokratiska arbetsformer. Skolan har ett uppdrag att leva efter den värdegrund som står 
beskriven i skollagen. 

Ämnesplanen	för	religionskunskap	tar	form		
Skolverket fick av regeringen ett uppdrag att ta fram nya ämnesplaner i alla ämnen och i Figur 
4 nedan beskrivs denna process från förslag till beslut. Först lämnade Skolverket sitt förslag 
till regeringen som sedan följs av regeringens beslut Förordning om Ämnesplaner för de 
gymnasiegemensamma ämnena (Regeringen 2010). Skolverket publicerar regeringens beslut i 
ämnesplanen för Religionskunskap (Skolverket 2011a) och kommenterar ämnesplanen i 
dokumentet Om ämnet religionskunskap (Skolverket 2011b). Dessa två dokument är 
publicerade på Skolverkets hemsida och de utgör ämnesplan för religionskunskap inom 
gymnasieskolan 2011 (Skolverket 2011a & 2011b). Först presenteras Skolverkets förslag på 
ny ämnesplan och sedan jämförs den med regeringens beslut. Sedan följer analys av de 
dokument som utgör ämnesplanen. 
 

 
Figur 4 En ämnesplan tar form 
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Skolverkets	förslag	och	regeringens	beslut	om	nya	ämnesplaner	
Skolverkets förslag på ämnesplan är uppdelat i två svar. Det första svaret Redovisning av 
uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m.(U2009/2114/G, 
U2009/5688/G) (Skolverket 2010a) är mycket kortfattat när det gäller ämnet 
Religionskunskap. Det står i stort sett att Religionskunskap 1 ”har en obligatorisk omfattning 
av 50 poäng i alla program” samt att Religionskunskap 2 ingår i specifika inriktningar eller 
går att lägga till som programfördjupningar i olika studieförberedande program så som 
samhällsvetenskapsprogrammet. Eftersom syftet med föreliggande studie är att analysera hur 
religion konstrueras i gymnasieämnet religionskunskap och de styrdokument som 
gymnasieskolan 2011 vilar på och inte de olika programmens upplägg kommer texterna om 
programmen inte att beröras vidare. 

Det andra svaret Redovisning av uppdrag avseende examensmål och 
ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) samt tillägg till 
uppdraget (U2010/3157/G) (Skolverket 2010b) är utförligare och innehåller en bilaga Bilaga 
1 till redovisning av uppdrag avseende examens-mål och ämnesplaner för gymnasieskolan 
m.m. (Skolverket 2010c) som innehåller det konkreta förslaget på ny ämnesplan för 
religionsämnet. I det andra svaret presenteras de riktlinjer som experterna förhållit sig till i 
arbetet med de olika ämnesplanerna. Skolverket skriver att i Bilaga 1 presenteras 
ämnesplanerna för de gymnasiegemensamma ämnena. Förslaget har legat ute på remiss från 
den 17 maj till 16 augusti 2010. 

Regeringens beslut Förordning om Ämnesplaner för de gymnasiegemensamma 
ämnena (Regeringen 2010) innehåller ett flertal ämnesplaner. Ämnesplanens innehåll 
kommenteras inte, utan det är ett beslut utan motivering. Regeringens beslut har jämförts med 
Skolverkets förslag på nya ämnesplaner i Bilaga 1 till redovisning av uppdrag avseende 
examens-mål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (Skolverket 2010c). Texterna har 
inte analyserats var för sig utan i relation till varandra.  

Skolverkets	riktlinjer	för	ämnesplanerna	
I det andra svaret Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för 
gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) samt tillägg till uppdraget 
(U2010/3157/G) (Skolverket 2010b) beskrivs att tanken är att alla ämnesplaner ska ha samma 
struktur och upplägg oavsett kurs. Alla ämnesplaner ska innehållen en syftestext, en måltext, 
följt av kursernas centrala innehåll och kursernas kunskapskrav.  

Syftestext beskriver ”vilka kunskaper eleverna ska utveckla genom 
undervisningen i ämnet” (Skolverket 2010b s. 6) och tar även upp sådant som inte ska 
betygsättas. Måltexten ska enligt Skolverket vara mer övergripande än kursernas centrala 
innehåll. Skolverket skriver att målen skrivs i en numrerad lista och att var och en inleds med 
något av de fyra orden: ” ”förmåga att”, ”kunskaper om”, ”förståelse av” och ”färdigheter i 
att” (Skolverket 2010b s. 7). Det är enligt Skolverket en högre innehållstyrning än de tidigare 
kursplanerna men är ”dock inte utformat så att det detaljstyr undervisningen” (Skolverket 
2010b s. 10). Läraren kan utöver det centrala innehållet välja annat innehåll (Skolverket 
2010b).  

Till varje kurs anges vilka mål kursen bygger på genom att ange målens nummer 
och efter det följer en text om kursens innehåll med rubriken centralt innehåll. Varje kurs 
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avslutas med kunskapskrav som bygger på samma ”grundberättelse” (Skolverket 2010b s. 12). 
Berättelsen utgår från syftestext, måltext och anpassas efter varje kurs centrala innehåll och 
kursens nivå. Grundberättelsen är den samma för betygsstegen E, C och A. Vissa ord byts ut 
efter en fastlagd progressionstabell för att markera skillnaden mellan betygsstegen. Exempel 
från tabellen är om eleven ska ”redogöra” kan eleven göra det för E ”översiktligt”, för C 
”utförligt” och för A ”utförligt och nyanserat” (Skolverket 2010b s.13). 

Sammanfattningsvis; riktlinjerna handlar om form och struktur, inte om 
ämnesinnehållet i kurserna. Det kan vara viktigt att poängtera då debatten om ämnet religion 
handlat om innehållet i kurserna och inte formen och strukturen på ämnesplanerna. 

Skolverkets	kommentar	till	sitt	förslag	på	ämnesplan	
Under rubriken ”Kommentar till ämnesplanen för ämnet religionskunskap”(Skolverket 2011c 
s. 122) avslutar Skolverket sitt förslag på ämnesplan. Det finns ingen motsvarighet i 
regeringens förslag.  

Skolverket skriver att utgångspunkten för den nya ämnesplanen för 
religionskunskap har varit att ”den inledande kursen, ska vara ändamålsenligt på alla 
gymnasieprogram” samt att tanken är ”att skapa sammanhang och progression utifrån 
grundskolans nya kursplan”(Skolverket 2010c s. 122). Skolverket beskriver skillnader och 
likheter mellan de nya förslaget och dagens kursplan. Skolverket anger att två områden 
tillkommit som inte finns i den förra kursplanen och inte heller återfinns i förslaget på ny 
ämnesplan för grundskolan. Det första området handlar om ”ett mer religionsfilosofiskt 
innehåll och om förhållandet mellan religion och vetenskap”(Skolverket 2010c s. 122) medan 
det andra området ”handlar om frågor om kön, etnicitet, sexualitet och klass ur bland annat 
rättvise- och likaberättigandeperspektiv”(Skolverket 2010c s. 122). Skolverket skriver i en 
kommentar till avsnittet om religion och vetenskap att:  

Mycket av den debatt som förs rörande tro och vetande, inte bara i religiösa respektive 
vetenskapliga sammanhang utan i samhället och i media i stort, handlar om hur religion och 
religiösa kunskaps- och sanningsanspråk kan förstås och analyseras med hänsyn till 
vetenskaplig teori och metod och ett vetenskapligt förhållningssätt.  
(Skolverket 2010c s. 122)  

Angående det andra området om kön, etnicitet, sexualitet och klass skriver Skolverket att det 
är ”nödvändigt att behandla, diskutera och analysera” (Skolverket 2010c s. 122) religiösa och 
icke-religiösa trosuppfattningar och övertygelser. Dessa övertygelser ”har klara etiska och 
existentiella förutsättningar och implikationer”(Skolverket 2010c s. 122).  

Sista delen i kommentaren är en sammanfattning av remissynpunkter och andra 
överväganden samt en lista på avnämare (de som fått möjlighet att lämna synpunkter). 
Skolverket har inte sett någon tydlig tendens i svaren, vissa är nöjda medan andra är 
missnöjda. Skolverket ger exempel på kritik som framförts och skriver att ”Sveriges Kristna 
Råd, menar att skrivningar om religion och vetenskap är förlegade och visar en alltför 
distanserad och teoretisk syn på religion”(Skolverket 2011c s. 123). Skolverket ger exempel 
på synpunkter på innehållet och nämner att vissa kommenterat de teoretiska modeller som 
lyfts fram, att världsreligionerna inte anges, att kristendomens särställning inte betonats och 
att de borde vara tydligare skrivningar om religionshistoria. Det finns också remissinstanser 
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som är nöjda med progressionen mellan grundskolan och gymnasiet och de nya områden som 
lyfts fram (Skolverket 2011c). 

Skolverket kommenterar remissvaren och skriver att de ändrat vissa 
formuleringar och innehållet i de olika kurserna. Till exempel har de ändrat formuleringarna 
av tro och vetenskap. När det kommer till kristendomens särställning menar de att det täcks in 
i begreppet världsreligioner och inte behövs preciseras. Skolverket skriver också att: 

Eftersom ämnet och dess karaktär breddas och vidgas i gymnasieskolan bedömer Skolverket att 
det inte är nödvändigt att särskilt betona kristendomen och dess betydelse i Sverige eftersom 
detta finns med i Skolverkets till regeringen redovisade förslag till kursplan i religionskunskap 
för grundskolan (U2009/312/S). 
(Skolverket 2010c s. 123) 

Skolverket menar att det på gymnasiet inte behövs en särskild betoning på kristendomen 
eftersom det finns i grundskolans ämnesplan. 

Sammanfattningsvis går det att finna några centrala punkter i texten. Den ena 
punkten berör kristendomens särställning och progressionen mellan grundskolan och 
gymnasiet. Den andra punkten gäller ämnets nya utgångspunkter med fokus på dels religion 
och vetenskap utifrån ett religionsfilosofiskt perspektiv dels fokus på om kön, etnicitet, 
sexualitet och klass utifrån rättvise- och likaberättigandeperspektiv.  

Jämförelse	Skolverkets	förslag	och	Regeringens	beslut	
I jämförande analys mellan Skolverkets förslag (2010c) och Regeringens beslut (2010) är det 
tydligt att ämnesplanen i stora drag är ganska lika. Det inledande stycket och i princip alla 
rubriker är den samma i båda dokumenten. Det finns två tydliga förändringar, dels en 
betoning av kristendomen dels en betoning av förmågan att analysera framför kunskaper om 
religion. 

Kristendomens	särställning		
När det kommer till ämnets syfte har regeringen lagt till ett par meningar med koppling till 
kristendom, nedan presenteras tilläggen med understrykningar: 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 
utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika 
tolkningar när det gäller dessa. Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess 
traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till 
grund för det svenska samhället. 
(Regeringen 2010 s.189) 

Det är alltså ett tillägg om att eleverna inte bara ska utveckla kunskaper, utan också bredda 
och fördjupa dessa, samt en mening om kristendomens särställning.  

I punkt fem om ”Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation 
till…”(Regeringen 2010 s. 190) står det istället för ”religioner och 
livsåskådningar”(Skolverket 2010c s. 115) ”kristendomen, andra religioner och 
livsåskådningar” (Regeringen 2010 s. 190). Innehållsmässigt är texterna lika, men 
formuleringen i regeringens beslut lyfter fram kristendomen ur begreppet religioner.  

Centralt innehåll i kursen Religionskunskap 1 har ändrats något. I den första 
punkten har kristendomen skrivits fram. I stället för ”Världsreligioner och olika 
livsåskådningar…” (Skolverket 2010c s. 116) står det i regeringens förslag: ”Kristendomen, 
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de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar”(Regeringen 2010 s. 190). I punkt sju 
har kristendomen också lyfts fram ur världsreligioner, i övrigt är den lika. Förändringen har 
inte påverkat kunskapskraven, där står världsreligioner i båda förslagen, regeringen har inte 
ändrat formuleringarna till kristendomen och övriga världsreligioner som i övriga delar. 

Förmågan	att	analysera	
I måltexten har punkt ett ändrats istället för ”Kunskaper om religioner och livsåskådningar så 
som de uttrycks i samhället.”(Skolverket 2010 s. 115) står det i regeringens beslut ”Förmåga 
att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 
perspektiv.”(Regeringen 2010 s. 189).  I stället för kunskaper om betonas analys. En liknande 
förändring finns i kurs 1:s centrala innehåll stället för: ”Olika modeller inom normativ 
etik.”(Skolverket 2010c s. 116) står det: ”Tolkning och analys av olika teorier och modeller 
inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.”(Regeringen 2010 s. 190). 

Betoningen på förmågan att analysera märks tydligast i kunskapskrav. I kurs 1 
enligt båda dokumenten ska eleven redogöra ”för likheter och skillnader mellan 
världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar”(Regeringen 2010 s. 191 & 
Skolverket 2010c s. 116), men regeringen har lagt till ”… och underbygga sina resonemang 
med enkla[sic] argument.”(Regeringen 2010 s. 191). Regeringen har också lagt till meningen: 
”I sin analys förklarar eleven enkla[sic] samband och drar enkla[sic] slutsatser om 
världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån 
olika tolkningar och perspektiv”(ibid.). När det kommer till kunskapskravet om religion och 
vetenskap är inledningen nästan helt lika om att eleven ska kunna redogöra ”för olika 
uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap” (Regeringen 2010 s. 191 & 
Skolverket 2010c s. 116) medan fortsättningen är annorlunda. Skolverkets förslag är att ”I 
redogörelsen värderar eleven de olika uppfattningarna med enkla omdömen” (Skolverket 
2010c s. 116) och regeringens beslut blev ”Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de 
olika uppfattningarna” (Regeringen 2010 s. 191).  

Övriga	förändringar	
Regeringen har bytt ut ordet klass mot socioekonomisk bakgrund genomgående i dokumentet. 
I ämnestextens avslutande ord har regeringen tagit bort formuleringen om att eleverna ska få 
möjligheten att ”genomföra fältstudier”(Skolverket 2010c s. 115). 

Centralt innehåll i kursen Religionskunskap 1 har ändrats något. Ändringarna är 
få och några är redaktionella ändringar medan andra är omformuleringar. Regeringen har fyllt 
på med text i sitt beslut. I punkt 1 har ordet ”kännetecken” lagts till även punkt två har fått ett 
tillägg (se understrecken text): ”Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan 
religioner”(Regeringen 2010 s. 190). Punkt fyra blivit längre (se understrykningar) 
”Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och 
livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida 
händelser.” (Regeringen 2010 s. 190). Kunskapskraven för kurs 1 är språkligt omformulerade 
men innehållsmässigt ganska lika. 

Texten om kursen Religionskunskap 2 inleds på samma sätt i båda dokumenten 
och de flesta punkter i centralt innehåll är lika i båda Skolverkets förslag och regeringens 
beslut. Den andra punkten har fått ett längre tillägg istället för ”Privatreligiositet”(Skolverket 
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2010c s. 118) står det i regeringens beslut dessutom ”Individuella tolkningar av, och uttryck 
för, religiösa trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald”(Regeringen 2010 s. 196). 
Den tredje (3) punkten i Skolverkets förslag ”Identifiering av genusordningar i religioner och 
livsåskådningar.” (Skolverket 2010c s. 118) är borttagen. Den fjärde (4) punkten i Skolverkets 
förslag: ”Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet och 
gemenskap”(ibid.) har i regeringens beslut fått tillägget: ”… och syn på jämställdhet” 
(Regeringen 2010 s. 196). Kunskapskraven för kurs 2 har inte ändrats markant. 

Texterna om kursen Religionskunskap – specialisering har inte ändrats alls 
förutom enstaka ord i kunskapskraven t.ex. har ”Eleven redogör översiktligt för” (Skolverket 
2010c s. 120) ändrats till att ”Eleven kan översiktligt redogöra för” (Regeringen 2010 s. 201). 

Sammanfattande	analys	av	jämförelsen	mellan	Skolverkets	förslag	och	regeringens	
beslut	
Sammanfattningsvis framträder några centrala punkter som är värt att ta med. Kurserna har 
blivit mer analysbetonade i regeringens förslag i och med omformuleringarna av målen som 
gått från att eleven ska ha ”kunskaper om” till ”förmåga att analysera” religioner och 
livsåskådningar. Att göra ”enkla omdömen” är inte lika avancerat som att göra ”en enkel 
analys” och ett tydligt exempel på hur regeringens förslag behandlar ungefär samma innehåll 
men på en annan nivå.  

Även om kristendomen särskiljs från ”de övriga världsreligionerna” och 
betonats i syftestexten är det inget som påverkar vilket innehåll kurserna kan ha, tydligast 
märks det i kunskapskraven där analys i kristendomen inte lyfts fram. Förändringen av målen 
med betoning på analys har däremot fått genomslag på kunskapskraven. I övrigt är det små 
justeringar där till exempel klass ersatts med socioekonomisk bakgrund och analys av 
religioner och livsåskådningars genusordningar har ersatts med deras syn på jämställdhet. 

Ämnesplanen	för	religionskunskap	
Dokumenten Religionskunskap (Skolverket 2011a) och Om ämnet religionskunskap 
(Skolverket 2011b) är publicerade på Skolverkets hemsida. Dessa två dokument utgör 
ämnesplan för religionskunskap inom gymnasieskolan 2011. Dokumentet Religionskunskap 
(Skolverket 2011a) innehåller själva ämnesplanen och kommer benämnas så. Till det följer ett 
kommentarmaterial Om ämnet religionskunskap (Skolverket 2011b) som kommer benämnas 
Skolverkets kommentarmaterial om inget annat anges.  

Ämnesplanen för religionskunskap följer de riktlinjer som Skolverket angivit i 
sitt svar och förslag till regeringen om nya ämnesplaner (Skolverket 2010b). Ämnesplanen 
innehåller först ett inledande stycke, sedan en text med rubriken Ämnets syfte och som 
avslutas med fem mål för undervisningen. Sedan följer en lista på kurser i ämnet och varje 
kurs presenteras för sig med samma struktur. Först anges vilka mål kursen omfattar, sedan en 
punktlista om vad undervisningen ska behandla i kursens centrala innehåll och avslutningsvis 
presenteras de kunskapskrav som gäller för de olika betygsstegen E-A. Betyget F står inte 
angivet och betygen D och B står det att kunskapskraven för föregående betygssteg (E eller C) 
ska vara uppfyllt och till övervägande del betygsnivån för betygssteget ovan (C eller A). 
Religionsämnet innehåller tre kurser Religionskunskap 1 50 p, Religionskunskap 2 50 p och 
Religionskunskap – specialisering 100p (Skolverket 2011a). Med kurs 1, kurs 2 avses 
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religionskunskap 1 respektive 2 och med specialiseringskursen avses Religionskunskap – 
specialisering om inget annat anges.  

I ämnesplanen (Skolverket 2011a) nämns religion och livsåskådningar ofta 
tillsammans, på vissa ställen står religion själv. Begreppen förklaras inte i ämnesplanen inte 
heller vilken relation begreppen har till varandra. Däremot finns det i ämnesplanen en tendens 
att dela upp mellan religioner/livsåskådningar och etik. På flera ställen i dokumentet står det 
om religion och religioner, men i ämnesplanens syfte och mål, samt i vissa kurser nämns 
kristendomen specifikt. Inga andra religioner nämns uttryckligen. I ämnesplanen finns också 
beskrivningar av ämnets karaktär, metoder och förhållningsätt. Dessa aspekter utgör tre teman 
som framkommit i analysen av texten. Nedan presenteras först tema ett om religion, 
livsåskådning och etik följt av tema två om kristendomens särställning och tema tre om 
ämnets karaktär. 

Team	1	om	religion,	livsåskådning	och	etik	i	ämnesplanen	
I ämnesplanens inledande text står att kursen ”behandlar hur religioner och livsåskådningar 
kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till 
etiska och existentiella frågor” (Skolverket 2011a s. 1). Inom dessa två områden ska också 
”trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet”(ibid.) 
behandlas. 

Uppdelning mellan religion/livsåskådning och etik återfinns genomgående. En 
blandning av dessa perspektiv kan utgöra ett tredje område eller en gemensam underkategori. 
Detta blir synligt i de målpunkter som finns sist i avsnittet om ämnets syfte. 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande: 
1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. 
2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. 
3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt 
förmåga att analysera dessa. 
4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. 
5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra 
religioner och livsåskådningar. 
(Skolverket 2011a s. 1) 

Mål 1-3 behandlar religioner och livsåskådningar och mål 4-5 behandlar etik. Mål 5 kan vara 
dels en underkategori till båda områdena religioner/livsåskådningar och etik, samt tolkas som 
ett tredje område. Med andra ord är det inte täta skott mellan de olika områdena utan att de 
kan överlappa och beröra likande frågor och ämnesinnehåll.  

I kurs 1 finns de två huvudtemana representerade, det är totalt sju punkter och 
ska omfatta alla de fem mål som listades i ämnets syfte. Till mål ett (1) finns det direkt 
koppling till de fyra första punkterna i det centrala innehållet. Den fjärde punkten berör 
samma innehåll som det andra (2) målet. Målen 3-5 motsvarar nästan ordagrant de tre sista 
punkterna i det centrala innehållet.  

Kurs 2 har fem punkter och ska beröra alla mål med ”särskild betoning på 
punkterna 4 och 5” (Skolverket 2011a s. 6). Det intressanta är att av de fem listade punkterna 
är det bara den sista som har koppling till mål 4 och delvis mål 5. Det saknas skrivningar om 



 

 
 

46 

etiska frågor i relation till religioner så som det står om i mål 5. Störst fokus får mål 1 och 
med fokus på nyreligiösa rörelser och strömningar, samt privatreligiositet.  

I specialiseringskursen är det fokus på mål 1 samt mål 3-5. Kursens centrala 
innehåll har inte alls lika stark koppling till målen, utan eleven ska kunna fördjupa sig i ”något 
eller några kunskapsområden”. De exempel som ges är dock tydliga med att inte ta upp 
begreppet identitet som finns i kurs 1 och 2. Till exempel berörs inte mål 2 om människors 
identitet. I stället är fokus på ”till exempel centrala idéer, etiska principer, texter, riter och 
handlingsmönster i en eller flera valda religioner och livsåskådningar”(Skolverket 2011c s. 8).  

Tema	2	om	kristendomens	särställning	i	ämnesplanen	
Den andra meningen i ämnets syfte sticker ut och har en annan karaktär än de avsnitt som 
beskriver vad undervisningen ska handla om. Det står att ”Kunskaper om samt förståelse för 
kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den 
värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället” (Skolverket 2011a s. 1). Efter 
meningen om kristendomen och det svenska samhällets värdegrund står det att:  

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om 
livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en 
beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. 
(Skolverket 2011a s. 1) 

I kontrast till föregående betoning av kristendomen blir det intressant. Eleverna ska ha 
”kunskaper om och förståelse för kristendomen” och förberedas för ett ”samhälle präglat av 
mångfald”.  Kristendomen ska betonas och undervisningen ska vissa ”öppenhet” om olika sätt 
att leva. Vilken koppling finns det till målen och kursernas centrala innehåll?  

I mål 5 står det ”analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra 
religioner och livsåskådningar”(Skolverket 2011a s. 1) och har en näst intill ordagrann lydelse 
i kurs 1:s centrala innehåll. Kristendomens särställning finns i kurs 1:s första punkt: 
”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar…” (Skolverket 2011a 
s. 3). Det finns ingen uppföljning i kunskapskraven, till exempel i stycket med koppling till 
kurs 1:s första centrala innehåll står det att ”Eleven kan översiktligt[sic] redogöra för och 
analysera världsreligionerna och några livsåskådningar”(ibid.). I kurs 2 och 
specialiseringskursen nämns inte kristendomen särskilt.  

Team	3	om	religionsämnets	karaktär	i	ämnesplanen	
I det inledande avsnittet anges ämnets vetenskapliga förankring. I ämnesplanen står det att: 
”Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men 
är till sin karaktär tvärvetenskapligt”(Skolverket 2011a s. 1). Från föregående avsnitt återges 
ämnets syfte och dess betoning på kristendomens tradition och en ”öppen” samhällssyn.  

Ämnet religion ska ge ” beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av 
mångfald.” (Skolverket 2011a s. 1). I kurs 2 finns en direkt koppling till den formuleringen. I 
kursens andra centrala innehåll står det ”Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och 
uttryck för, religiösa trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald” (Skolverket 2011a 
s. 6). Det går att läsa in i kurs 1:s centrala innehåll, i till exempel skrivningen om religionerna 
”tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden” (Skolverket 
2011a s. 3).  
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Sammanfattande	analys	av	ämnesplanen	
Ämnesplanen har få avsnitt med exempel eller andra förklaringar eller resonemang om vad 
som menas. När det kommer till uppdelningen mellan religion/livsåskådning och etik finns 
det genomgående i ämnet syfte och kurs 1 och 2. Uppdelning mellan religion och 
livsåskådningar kontra etik visar på ett första steg hur begreppet religion är konstruerat. 
Konstruktionen av begreppet görs i relation till andra begrepp. Några av dessa begrepp i 
ämnesplanen (Skolverket 2011a) som angränsar eller förhåller sig till begreppet religion är 
världsreligioner, nyreligiösa rörelser och strömningar, livsåskådning och etik.  

Meningarna som särskiljer kristendomen så som ”Kristendomen, de övriga 
världsreligionerna och olika livsåskådningar…” och ”med utgångspunkt i kristendomen, 
övriga världsreligioner, livsåskådningar” (Skolverket 2011a s. 3) antyder att kristendomen är 
bättre och viktigare. Eftersom uppdelningen inte finns i kunskapskraven kan det tolkas som en 
värderingsmässig markering och inte en kunskapsmarkering. Det går också att läsa in att 
kristendomen är en del av världsreligionerna, de andra världsreligionerna beskrivs som ”de 
övriga” eller ”övriga”. Är det i ämnesplanen ett antagande om ett ”vi och de”-tänkande? 
Dessa frågor diskuteras och besvaras inte här, utan återkommer i avsnittet Analysfas 2 & 3 – 
Texternas relation till varandra och kontext. 

Ämnet beskrivs som tvärvetenskapligt och med viss betoning på kristendomens 
tradition. Begreppen ”öppen” samhällssyn och mångfald med betoning på människors 
olikheter är också en del av ämnets karaktär. Ämnesplanen innehåller få direkta skrivningar 
om ämnets karaktär. 

Skolverkets	kommentarmaterial	–	Om	ämnet	religionskunskap	
Kommentarmaterialet Om ämnet religionskunskap (Skolverket 2011b) inleds med en text om 
strukturen för gymnasieskolans ämnesplaner. Sedan följer kommentarer avsnitt för avsnitt om 
begreppen i inledande text, texter om jämförelse med tidigare kursplan och grundskolan, 
begreppen i ämnets syfte och i kurserna 1 och 2. Dokumentet kommenterar innehållet i 
ämnesplanen (Skolverket 2011a) och behöver därför läsas utifrån det perspektivet. 

I den inledande texten om strukturen på ämnesplanerna slår Skolverket fast att 
eftersom de olika delarna hänger ihop går det ”inte att bara läsa det centrala innehållet eller 
kunskapskraven utan att sätta in dem i ämnesplanens hela sammanhang”(Skolverket 2011b s. 
1). Vidare står det att syftet är skrivet för hela ämnet och berör de kunskaper eleverna ska 
utveckla och sådant som inte ska betygsättas beskrivs. Om målen står att de är ”formulerade i 
punktform och förtydligar vad läraren ska betygsätta”(ibid.). Skolverket förtydligar att målen 
”går in i varandra och är beroende av varandra”(ibid.) och målen är inte något som eleven 
slutgiltigt kan uppnå. Vidare står att: ”Det centrala innehållet anger vad som ska behandlas i 
undervisningen i varje kurs”(ibid.). Skolverket skriver att målen inte är lika konkreta som det 
centrala innehållet, samt att målen och kunskapskraven har en ”tydligt koppling” och följer 
samma ordning (Skolverket 2011b s. 1). 

De teman som berördes i ämnesplanen (Skolverket 2011a) återfinns i 
kommentarmaterialet (Skolverket 2011b). Tema ett om religion, livsåskådning och etik följt 
av tema två om kristendomens särställning och tema tre om ämnets karaktär. 
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Tema	1	Religion,	livsåskådning	och	etik	i	dokumentet:	Om	ämnet	religionskunskap	
Det finns ett avsnitt om tro som inte kommenterar specifika begrepp eller avsnitt i 
ämnesplanen. Möjligtvis kan kommentaren om tro ses som en kommentar till hela 
ämnesplanen. Tro ”är inte avsedd att fånga endast en religiös tro, dvs. en tro på exempelvis en 
eller flera gudar eller på en odödlig själ” utan också ”sådana objekt som inte karakteriseras i 
religiösa termer”(Skolverket 2011b s. 2). Det är tydligt att tro inte bara handlar om religion: 

Människan kan ”tro” att det finns en gud eller ”tro” att det inte gör det. Människor kan ”tro” att 
livet på jorden är det enda verkliga och tänkbara eller att livet inte tar slut med döden. 
(Skolverket 2011b s. 2) 

Skolverket skriver att ämnesplanen täcker in ”såväl religiösa som icke-religiösa 
kontexter”(Skolverket 2011b s. 2). De menar också att det kan skiljas på ”tro att” och ”tro på” 
(ibid.). Tro att exemplifieras med ”att hålla vissa påståenden eller trossatser för sanna” och tro 
på har att göra med ”ett existentiellt förhållningssätt eller ett sätt att leva att göra” (Skolverket 
2011b s. 2).  

Den uppdelning som finns mellan religion/livsåskådning och etik finns tydligt i 
hela dokumentet. I avsnittet om jämförelse med kursplan 2000 benämns ”religioner och 
livsåskådningar, etiska och existentiella frågor” (Skolverket 2011b s. 2) som två områden som 
fortfarande betonats. Begreppet etik omnämns inte specifikt i kommentarmaterialet, men 
däremot förklaras vilka etiska modeller och teorier som avses i varje kurs. Begreppen religion 
och livsåskådningar kommenteras på flera ställen. I kommentaren till ämnes syfte skriver 
Skolverket att:  

Med begreppen religion[sic] och religiösa livsåskådningar avses i ämnesplanen föreställningar 
om att det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i tillvaron som inte är 
skapad av människor. […] Med andra livsåskådningar avses världsbilder, moraliska system 
och meningssystem som inte har sin grund i föreställningar om övermänskliga väsen och en 
gudomlig moralisk ordning.  
(Skolverket 2011b s. 3). 

Om begreppet religion skriver de att det också har att göra med ”verklighets- och 
moraluppfattningar” som utgår från religiösa föreställningar till exempel uppfattningar om att 
handlingar i livet påverkar efter döden. Med ”andra livsåskådningar” skriver Skolverket att 
det ska läsas ”i vid mening” och att det kan vara ”välkända, etablerade former av sekulära 
livsåskådningar, som humanism och existentialism”(Skolverket 2011b s. 3). Det kan också 
vara ”människors personliga åskådningar, som ofta är en blandning av element från olika 
livsåskådningar och livshållningar”(Skolverket 2011b s. 3). En religion eller religiös 
livsåskådning bygger på föreställningar om ”övermänskliga väsen” samt föreställningen om 
”moralisk ordning” som inte är grundat i människan. Resterande föreställningar som inte 
grundar sig på ”föreställningar om övermänskliga väsen och en gudomlig moralisk ordning” 
är livsåskådningar. I kommentaren till kurs 1:s första centrala innehåll skriver Skolverket att:  

Med världsreligionerna avses, precis som i grundskolans kursplan förutom kristendomen, 
islam, judendom, hinduism och buddhism. Ur ett internationellt perspektiv finns möjlighet att 
låta begreppet världsreligioner innefatta också andra religioner. 
(Skolverket 2011b s. 4) 

Även om ”kristendomen och de övriga världsreligionerna” (Skolverket 2011a s. 3) ligger i 
fokus så kan undervisningen beröra andra religioner. Något som kommentaren om 
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livsåskådningar också under stryker med formuleringen ”olika livsåskådningar [sic] innebär 
att utrymme finns för lärare och elever att göra ett urval av vilka livsåskådningar, religiösa 
och icke-religiösa, som ska göras till föremål för studier” (Skolverket 2011b s. 4). Syftet är att 
undervisningen ska behandla ”variationen av livsåskådningar och deras olika utryck för 
individer och grupper, i samtiden, i Sverige och i omvärlden” (Skolverket 2011b s. 4).  

Förutom religion och livsåskådningar kommenteras begreppet nyreligiösa 
rörelser och strömningar från kurs 2. I Skolverkets kommentar står det att: 

Nyreligiositet är ett begrepp som kan täcka in nya religiösa rörelser, som scientologikyrkan 
eller krishnarörelsen. Men framför allt fokuserar nyreligiositet på mer spridda religiösa 
strömningar som vardagligt benämns new age, eller med de bredare och i 
forskningssammanhang nyare begreppen andlighet och spiritualitet. 
(Skolverket 2011b s. 5)  

Rörelserna och strömningarna beskrivs också sakna ”enhetlig religiös tradition”, vara 
”föränderliga” och kännetecknas av ”individens eget fria val” och en blandning som ett 
”religiöst smörgåsbord”(Skolverket 2011b s. 6). Det står att vanliga uttryck för dessa 
strömningar är ”tankegångar som heliggörande av jaget och reinkarnation, ritualer som 
meditation, yoga och tarotkort, eller livsmönster som positivt tänkande, hälsocentrering och 
perfektionskult” (Skolverket 2011b s. 6).  

Team	2	Kristendomens	särställning	i	dokumentet:	Om	ämnet	religionskunskap	
I Skolverkets (2011b) kommentarmaterial till ämnesplanen förklaras inte formuleringen i 
ämnets syfte utan endast i kommentaren till kurs 1 och dess första centrala innehåll om att 
kursen ska behandla: ”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, 
deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige 
och i omvärlden”(Skolverket 2011a s. 3). I kommentarmaterialet står endast ”Kristendomen 
och de övriga världsreligionerna [sic] skrivs isär för att betona att kristendomen har en 
särskild betydelse i en svensk kontext” (Skolverket 2011b s. 4).  

Team	3	Ämnets	karaktär	i	dokumentet:	Om	ämnet	religionskunskap	
Begreppet tvärvetenskapligt från ämnesplanen kommenteras kort, det står att: ”Liksom det 
akademiska ämnet religionsvetenskap inbegriper skolämnet religionskunskap bland annat 
filosofiska, psykologiska och naturvetenskapliga perspektiv och analyser” (Skolverket 2011b 
s. 1). Det står ingen utförligare förklaring. 

Ämnets karaktär kommenteras tydligast i avsnitten om jämförelse med kursplan 
2000 och jämförelse med grundskolan. I jämförelse med kursplan 2000 står det att den nya 
ämnesplanen betonar ”samtiden” eftersom grundskolans kursplan betonar ”det historiska 
perspektivet”. Dessutom lyfts två nya områden fram ”ett religionsfilosofiskt moment – 
religion och vetenskap” och ett område om ”intersektionalitet” (Skolverket 2011b s. 2). I 
stycket om intersektionalitet nämns en tydligare betoning på ”identitet och tillhörighet” och 
studier av ”individualitet som kollektivitet i ett mångfaldssamhälle – men också för studier av 
förhållanden och relationer i mer eller mindre tydliga enhetssamhällen”(Skolverket 2011b s. 
2). 

I Jämförelsen med grundskolan (Skolverket 2011b) betonas ämnets progression 
från grundskolan. Det läggs en ”större betoning på samtida religioner och livsåskådningar och 
hur dessa tar sig uttryck i livsstilar och livshållningar”(Skolverket 2011b s. 2). Skolverket 
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motiverar det med att de historiska perspektiven ”i hög grad finns i grundskolans 
kursplan”(ibid.), men att det inte hindrar belysning av religionshistoriska aspekter i 
gymnasiet. Avsnittet om religion och vetenskap, samt intersektionalitet och identitet är också 
en del av den progression som Skolverket (2011b) belyser. 

 
Figur 5 Sammanfattande om processen från skolverkets förslag till Ämnesplan i religionskunskap 

Sammanfattande	analys	av	kommentarmaterialet:	Om	ämnet	religionskunskap	
Dokumentet beskriver att en tro och/eller övertygelse kan dels vara religiös eller icke-religiös. 
De religiösa övertygelserna benämns som religioner eller religiösa livsåskådningar, medan de 
icke-religiösa övertygelserna benämns med det vidare begreppet livsåskådning. Oavsett om 
övertygelserna är religiösa eller icke-religiösa har de ”kännetecken” och ”de tar sig uttryck för 
individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden” (Skolverket 2011a s. 3).  

Skolverkets kommentarmaterial är betydligt mer detaljerad i beskrivningen av 
de nyreligösa rörelserna och strömningarna än till exempel om världsreligionernas karaktär. 
Det finns en del värderande ord om de nyreligiösa rörelserna och strömningarna, till exempel 
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när Skolverket skriver att: ”Många människors livsåskådning har idag inspirerats av denna 
vidare religiösa miljö, men individens kopplingar till den är ofta osynliga och oreflekterade” 
(Skolverket 2011b s. 6). Att vara oreflekterad, kan tolkas som en förminskning, att 
övertygelsen inte är genomtänkt.  

Att kristendomens särställning inte kommenteras mer är svårt utifrån detta 
dokument att dra några slutsatser kring. Uppenbarligen har Skolverket (2011b) inte 
kommenterat skrivningen i ämnets syfte om kristendomens betydelse.  

Frågan om vad som är en religion, en livsåskådning eller en strömning intressant 
eftersom det berör studiens syfte om hur religion konstrueras. Gränsen mellan icke-religiöst 
och religiöst samt huruvida etik är ett eget område eller om det också kan vara en del i en 
religion eller livsåskådning har koppling till konstruktionen av begreppet religion.  

Analysfas	2	&	3	–	Texternas	relation	till	varandra	och	kontext	
Syftet med studien är att nå kunskap om hur religion konstrueras i gymnasieämnet 
religionskunskap i styrdokument och andra dokument som gymnasieskolan 2011 vilar på. De 
dokument som undersöktes i analysfas 1 och dokumentens utsagor och beskrivningar av 
religion ska nu bearbetas i relation till varandra (analysfas 2) och sättas i sitt sammanhang 
(kontext, analysfas 3). Resultatet av denna bearbetning presenteras i två huvudområden och 
huvudområde två inleds med en kontextbeskrivning (analysfas 3) som följs upp till varje 
identifierad diskurs. 

Det första området berör de två första frågeställningarna i syftet 1) Hur beskrivs 
religion i dokumenten för religionskunskapsämnet? 2) Hur framställs religioners kännetecken 
och uttryck i dokumenten för religionskunskapsämnet?  

Det andra området berör frågeställning 3) Vilka olika diskurser om religion 
framträder i dokumenten och vad innebär det för förståelsen av religion, religioners 
kännetecken och uttryck i gymnasieämnet religion?  

Hur	beskrivs	religion	och	hur	framställs	religioners	kännetecken	och	uttryck?	
I analysfas 1 framkom att det finns en rad teman kring begreppet religion i de olika 
dokumenten. I regeringens proposition (2009/10:165) och betänkandet (Riksdagen 2010) 
beskrivs religion i form av olika former av konfessionella inslag, religion som religiös 
övertygelse samt religion som skolämne. I ämnesplanen (Skolverket 2011a), i Skolverkets 
kommentarmaterial Om ämnet religionskunskap (Skolverket 2011b), och i Skolverkets förslag 
till ämnesplan (Skolverket 2010c) finns en rad beskrivningar av innehållet i skolämnet 
religion samt flertalet perspektiv på religion, livsåskådningar och etik.  

Utifrån presenterade tidigare forskning och teorier om begreppet religion och 
religioner kommer dokumentens innehåll analyseras. Först skrivningar om det allmänna 
begreppet religion som enligt Hellman (2011) sätter fokus på vad som är religiöst och icke-
religiöst. Sedan utifrån Geels m.fl. (2006) beskrivning av religion som funktion (funktionella 
religionsdefinitioner) och religion som innehåll eller något religion “är” (substantiella 
religionsdefinitioner). Följt av ett avsnitt om Hellmans beskrivning av vad som skiljer 
specifika religioner från varandra. Avslutningsvis berörs om begreppet religion används som 
en prototypisk term, en samlingsbeteckning eller beskrivs som ett sui generis-fenomen.  
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Religion	som	allmänbegrepp	i	dokumenten	
Religion särskiljs delvis från livsåskådningar, etik och vetenskap i både ämnesplanen 
(Skolverket 2011a) och i kommentarmaterialet (Skolverket 2011b).  

I inledningen till ämnesplanen för religionskunskap står det att kursen ska 
”behandla hur religioner och livsåskådningar kommer till utryck i ord och handling” 
(Skolverket 2011a s. 1) och eleverna ska utveckla ”Förmågan att analysera religion och 
livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv” (ibid.). Det är några exempel på hur 
religion särskiljs från livsåskådningar och liknande skrivelser finns i kommentarmaterialet 
(Skolverket 2011b). I kommentaren till ämnets syfte beskrivs hur religion och religiösa 
livsåskådningar skiljs åt från andra livsåskådningar. De andra livsåskådningarna är välkända 
sekulära livsåskådningar samt ”människors personliga livsåskådningar (Skolverket 2011b s. 
3). Kommentarerna till ämnesplanen påverkar förståelsen av begreppen religion och 
livsåskådning eftersom det är där som det tydligt skrivs ut att det är skillnad på religiösa 
livsåskådningar och andra livsåskådningar. Resonemanget om vad som är religiöst utvecklas i 
avsnittet om tro i kommentarmaterialet och det diskuteras om en uppdelning mellan ”icke-
religiösa och religiösa kontexter”(Skolverket 2011b s. 2). Om tro kan vara en religiös tro eller 
en icke-religiös tro, vad är det då som skiljer dem åt? Dokumenten ger ingen entydigt svar. En 
enkel tolkning är att tron på ”att det finns en gud” (ibid.) är en religion, medan tron ”att det 
inte gör det” (ibid.) är en icke-religiös tro. Frågan om vad som skiljer en religiös tro från en 
icke-religiös tro fördjupas i avsnittet: Funktionella och substantiella religionsdefinitioner i 
dokumenten (se sidan 54) 

Ämnesplanen (Skolverket 2011a) har tydligare skrivningar om uppdelningen 
mellan religion och etik än kommentarmaterialet. Skrivningarna finns i kommentarmaterialet 
(Skolverket 2011b), men begreppet etik förklaras inte. I ämnesplanens inledning beskrivs att 
det är människor som ”förhåller sig till etiska och existentiella frågor”(Skolverket 2011a s. 1). 
Skolverket skriver också att etiska frågor behandlas i ”relation till kristendomen, andra 
religioner och livsåskådningar” (ibid). Det kan tolkas som att religioner (som subjekt) inte 
förhåller sig till etiska frågor, utan det är människor som förhåller sig till etiska frågor, men 
att de kan göra det i relation till sin tro. 

I ämnesplanens mål, i kurs 1 och i kurs 2 nämns ”olika uppfattningar om 
relationen mellan religion och vetenskap” (Skolverket 2011a s. 1). I kurs 1 beskrivs att det 
finns en ”aktuell samhällsdebatt”(Skolverket 2011a s. 3) om religion och vetenskap medan i 
kurs 2 betonas att uppfattningen kan påverka ”individens förståelse av sig själv och sin 
omvärld”(Skolverket 2011a s. 6). Debatten om tro och vetande handlar enligt Skolverket om 
”hur religion och religiösa kunskaps- och sanningsanspråk ska förstås och analyseras” 
(Skolverket 2011b s. 2). Skolverket skriver att vissa framför ”argument för att det på ett eller 
annat sätt råder – och kanske måste råda – en motsättning mellan vad som är religiöst 
respektive vetenskapligt”(Skolverket 2011b s. 6). Enligt Skolverket kan man utifrån det ”ha 
olika uppfattning om vad som ska vara överordnat – religion eller vetenskap” (ibid.). 
Skolverket skriver att ”från andra utgångspunkter hävdas att det inte råder någon motsättning 
mellan religion och vetenskap” (ibid.). Skolverket påpekar att ämnesplanen inte tar ställning.  

Skolverket tar inte ställning, men belyser en diskussion om vad religion är och 
inte är. Skolverket öppnar upp för att arbeta med frågorna: Är religion förenligt med eller inte 
förenligt med vetenskap? Är religion underordnat eller överordnat vetenskap? Är religion en 
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tro, medan vetenskap är vetande? Dokumenten ger uttryck för att tro kan vara att hålla något 
för sant eller att tro kan svara på existentiella frågor, samt att tro kan vara religiös och icke 
religiös (Skolverket 2011b).  

Avgränsningen	mellan	religion	och	religioner	
Avsnittet kommer först beröra de beskrivningar som finns rörande avgränsningen mellan 
religion och religioner. Sedan kommer även beskrivningen av begreppet mångfald inom och 
mellan religioner belysas. 

På flera ställen i ämnesplanen (Skolverket 2011a) och i kommentarmaterialet 
(Skolverket 2011b) finns det skrivningar om inom och mellan religioner och livsåskådningar. 
Avsnitten i dokumenten om människosyn och gudssyn, nyreligiösa rörelser och strömningar 
och avsnittet om religion och identitet visar att de på olika sätt diskuterar avgränsningen 
mellan olika religioner och vad som ryms inom en religion. Begreppen internt och externt 
används på ett liknande sätt som orden inom och mellan. Ett exempel är från ämnesplanens 
kommentar om att kritiskt granska källor. Det står att: 

[…] föreställningar och ståndpunkter kan variera både externt, mellan källor som är förankrade 
i olika religioner och livsåskådningar, och internt, mellan källor som har en förankring i en och 
samma religiösa eller livsåskådningsmässiga tradition. 
(Skolverket 2011b s. 3) 

Dokumenten ger utryck för att det finns religion (allmänbegrepp) och specifika religioner. 
Religionerna är lika och olika, men det kommenteras inte hur avgränsningen av olika 
religioner och livsåskådningar kan göras. 

Det finns ett perspektiv till i kommentarmaterialet. Skolverket skriver att de med 
”kritiskt granska källor[sic]” (Skolverket 2011b s. 3) avser vad läroböcker eller media m.m. 
”har att säga om[sic] religioner och livsåskådningar” (ibid.). Perspektivet vad olika källor 
säger ”om” en religion eller religion överlag finns inte omnämnt i det centrala innehållet eller 
kunskapskraven.  

Mångfald	inom	och	mellan	religioner	
I ämnets syfte står det att undervisningen ska ”ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap 
att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald”(Skolverket 2011a). I skolverkets 
kommentarmaterial står det att: 

Begreppet mångfald syftar i första hand på ett religiöst och kulturellt pluralistiskt samhälle som 
det svenska, där företrädare och utövare av många religiösa och kulturella traditioner lever sida 
vid sida. 
(Skolverket 2011b s. 3) 

Kurs 1 ska handla om olika ”människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner” 
(Skolverket 2011a s. 3) och i kommentaren till avsnittet resonerar Skolverket om begreppet 
intern mångfald. Skolverket skriver: 

[…] studierna i religionskunskap omfattar en variation av föreställningar och trostolkningar, 
inte bara mellan olika religioner, utan också inom en och samma religion eller religiösa 
tradition, dvs. intern mångfald. Bland annat kan det handla om hur människor, som har sin 
hemvist i en och samma religion, har olika syn på etiska frågor. 
(Skolverket 2011b s. 4) 

Beskrivningarna av mångfald berör också människors ”livsstilar och livshållningar” 
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samt ”människors olikheter”(Skolverket 2011b s. 3). Skolverket skriver att begreppet 
inte bara berör religiösa och kulturella uttryck, utan ”Människor kan höra hemma i 
många varierande kontexter och skapa levnads- och uttrycksformer som kan se ut på 
många olika sätt”(ibid.). I både kurs 1 och 2 ska undervisningen handla om religioners 
betydelse eller förhållande till människors identitet. I kurs 1 ska dessutom religion 
behandlas ”i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 
sexualitet”(Skolverket 2011a s. 3). Faktorerna benämns som ett intersektionellt 
perspektiv i kommentarmaterialet och det står att:  

En människas identitet – såsom hon själv uppfattar den eller som den uppfattas av andra – är 
därför komplex och i viss mån föränderlig. Det innebär att man i ämnet religionskunskap kan 
studera människors identiteter på ett mer problematiserande och nyanserat sätt. 
(Skolverket 2011b s. 3) 

Avsnittet ger uttryck för att religion är en av många faktorer som kan påverkar människors 
identitet. Det betonas också att identitet är föränderligt och att religiositet kan utryckas på 
många sätt (Skolverket 2011a & 2011b).  

Funktionella	och	substantiella	religionsdefinitioner	i	dokumenten	
I de undersökta dokumenten finns det beskrivningar av vad religion (som fenomen) innehåller 
eller är, dvs. resonemang kopplade till begreppet substantiella religionsdefinitioner. Det finns 
också avsnitt som nämner vilken funktion en religion kan ha eller vad den gör eller ger 
människor, dvs. resonemang kopplat till begreppet funktionella religionsdefinitioner. Först 
ges exempel på beskrivningar av vad religion innehåller och sedan vad religion fyller för 
funktion. Avslutningsvis berörs de konfessionella inslagen som ges exempel på i regeringens 
proposition (2009/10:165) och betänkandet (Riksdagen 2010). 

Vad	religioner	innehåller	eller	är	
Kurs 1:s två första punkters centrala innehåll står det: 

• Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och 
hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. 
• Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 
(Skolverket 2011a s. 3) 

Vilka är religionernas ”kännetecken” och på vilket sätt tar religionerna ”sig uttryck”(ibid.) I 
punkt två står det att religioner kan innehålla ”olika människosyn och gudsuppfattningar” 
(ibid). Längre ner i texten ges exempel på att religioner kan innehålla ”skriftliga källor, [och] 
traditioner”(Skolverket 2011a s. 3). I kurs 2 beskrivs att det finns ”Individuella tolkningar av, 
och uttryck för, religiösa trosuppfattningar” (Skolverket 2011a s. 6).  

I avsnittet om tro beskrivs exempel på religiös tro, det kan vara ”en tro på 
exempelvis en eller flera gudar eller en odödlig själ”, det kan innehålla ”påståenden eller 
trossatser” som hålls ”för sanna” eller innehålla ”existentiella förhållningsätt eller ett sätt att 
leva, att göra” (Skolverket 2011b s. 2). I kommentaren till ämnets syfte beskrivs att med 
religion och religiösa livsåskådningar avses föreställningar om ”övermänskliga väsen 
och/eller en moralisk ordning som inte är skapad av människan” (Skolverket 2011b s. 3). De 
livsåskådningar som inte är religiösa har inte sin grund i en ”gudomlig moralisk ordning” 
(ibid.). I avsnittet om mångfald i kommentarmaterialet skrivs att ”många religiösa och 
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kulturella traditioner lever sida vid sida” (Skolverket 2011b s. 3) och där beskrivs att religiösa 
och kulturella uttryck är kopplade till människors ”livsstilar och livshållningar”(ibid.). 

Även om det i de olika dokumenten inte används en specifik religionsdefinition 
finns det resonemang rörande vad en religion är och innehåller. Tydligast är skrivningen om 
övermänskliga väsen och en gudomlig moralisk ordning. Innehåller inte livsåskådningen till 
exempel övermänskliga väsen är det inte en religion. Är ett sätt ”att leva, att göra” ett 
innehåll? Det kan vara ett innehåll om det tolkas som traditioner eller livshållningar. Dessa 
livshållningar och traditioner kan precis som andra utryck för religion fylla en funktion. 

Vad	religioner	fyller	för	funktion	
Religion har funktionen som förvaltare av värden, i både ämnesplan och läroplan finns sådana 
skrivningar. I ämnesplanen står det att den kristna traditionen ”förvaltat den värdegrund som 
ligger till grund för det svenska samhället”(Skolverket 2011a s. 1) och i läroplanens står det 
att samhällets grundläggande värden ”förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism”(Skolverket 2011c s. 5). 

Religionen fyller en funktion för människors identitet och känsla av trygghet. I 
kurs 2 står det att kursen ska behandla: ”Religioners och livsåskådningars betydelse för 
människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet”(Skolverket 2011a s. 6). 
Det finns liknande skrivelser i ämnets mål och i kurs 1. Religiös och icke-religiös tro kan ge 
”utryck för tillit trygghet och existentiell förankring” (Skolverket 2011b s. 2). I det centrala 
innehållet för kurs 1, punkt fyra ska kursen behandla: 

• Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och 
livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida 
händelser. 
(Skolverket 2011a s. 3) 

Religioner (eller livsåskådningar) formar individens och gruppers identitet. Det är religionens 
innehåll som fyller en funktion, skriftliga källor, traditioner och händelser påverkar individer 
och grupper. I avsnittet Religion som allmänbegrepp i dokumenten (se sidan 52) nämns att 
Skolverket menar att uppfattningen om relationen mellan religion och vetenskap kan påverka 
”individens förståelse av sig själv och sin omvärld” (Skolverket 2011a s. 6). 

Att religion fyller en funktion finns det flera uttryck för i dokumenten. Däremot 
särskiljs inte funktionen från icke-religiösa övertygelser eller livsåskådningar, de kan fylla 
samma funktion. I kapitlet om de funktionella religionsdefinitionerna i denna uppsats nämns 
risken att definitionerna blir för vida. Att Skolverket inte skiljer på religiösa och icke-religiösa 
övertygelsers funktion går att tolka som att de medvetet lämnar det öppet för att inte stänga 
dörren för olika typer av funktionella religionsdefinitioner. 

Konfessionella	inslag	i	proposition	och	betänkande	
De konfessionella inslag som nämns i regeringens proposition (2009/10:165) och i 
betänkandet (Riksdagen 2010) behandlar olika aktiviteter som fristående skolor med 
konfessionell inriktning får ordna. I skollagen (SFS 2010:800) finns inte dessa exempel 
angivna. De konfessionella inslag som ges exempel på är bland annat bön, bordsbön, tackbön, 
“morgonsamlingar och bönestunder” (Riksdagen 2010 s. 34) eller “inslag av 
bekänneslekaraktär” (Prop. 2009/10:165 s. 227). Skolorna kan ordna andakter ”eller annan 
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form av religionsutövning, t.ex. fördjupning i den egna trosläran som konfirmationsläsning” 
(Riksdagen 2010 s. 36) eller ge utrymme i verksamheten för ”högläsning av religiösa 
berättelser eller kyrkobesök” (Prop. 2009/10:165 s. 227). Förutom aktiviteter kan skolorna 
använda ”religiösa symboler eller dylikt i inredningen”(Riksdagen 2010 s. 36).  

De skolor som bedrivs av offentlig huvudman ska ”se till att eleven inte blir 
ensidigt påverkad i olika trosfrågor”(Riksdagen 2010 s. 33) och där får inte konfessionella 
inslag förekomma i utbildningen. Reglerna gäller för huvudmannen och hindrar därmed inte 
”att t.ex. elever i kommunala skolor anordnar rastaktiviteter som har konfessionella 
inslag”(Riksdagen 2010 s. 35). Föräldrars möjlighet att välja en skola med konfessionella 
inslag åt sina barn och elevers möjlighet att ordna rastaktiviteter med konfessionella inslag i 
en skola med offentlig huvudman beskrivs som rättigheter och bygger på frivillighet. Religion 
i form av konfessionella inslag blir något som en elev eller förälder kan välja (Prop. 
2009/10:165 & Riksdagen 2010).  

Regeringens proposition (2009/10:165) och Utbildningsutskottets betänkande 
(Riksdagen 2010) tar inte upp vad aktiviteterna betyder för den troende eller vilken funktion 
de fyller. Till viss del belyser den vad en religion kan innehålla och går att koppla till 
begreppet de funktionella religionsdefinitionerna.  

Religion	som	prototypisk	term	eller	sui	generis-fenomen		
Hellman (2010) använder sig av begreppet prototypisk term för att beskriva användningen av 
begreppet religion som en samlingsbeteckning. Det kan vara ett vardagligt samtal där 
begreppet religion inte definieras utan det antas vara självklart vad som menas (Hellman 
2011). Sui generis-fenomen bygger på att religion ses som fristående från andra fenomen och 
att det har ett utommänskligt evigt innehåll som går att studera. 

Prototypisk	term	
Religion används i dokumenten bland annat i beskrivningen av människors rättigheter till 
tanke- och religionsfrihet. Religion sammankopplas då med människors rätt att inte bli 
diskriminerade eller bli utsatt för annan kränkande behandling. Inom skolämnet 
religionskunskap beskrivs religion som ett fenomen att studera eller ett begrepp att studera 
omvärlden med och religion beskrivs också som konfessionella inslag i till exempel en 
fristående skola. Religion (främst kristendomen) nämns som en del av skolans och samhällets 
värdegrund. Genomgående saknas en markerad definition av religion eller konfessionella 
inslag. Det sistnämnda begreppet är också något som lagrådet kritiserat (Prop. 2009/10:165). 
Skolverkets kommentarmaterial är möjligtvis ett undantag där det står att:  

Med begreppen religion och religiösa livsåskådningar avses i ämnesplanen föreställningar om 
att det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i tillvaron som inte är skapad 
av människor. 
(Skolverket 2011b s. 3) En  

Även om det står att med religion ”avses” så är det inte den enda definitionen. Analysfas 1 
visar att det är en bland många definitioner då dokumentet innehåller flera beskrivningar och 
resonemang om vad religion kan vara.  

Begreppet religion används som något självklart och som en 
samlingsbeteckning, alltså som en prototypisk term. Det saknas däremot inte beskrivningar av 
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vad religion kan vara eller beskrivningar i vilka sammanhang begreppet används. 
Sammanhangen avgör vilken betydelse begreppet får. 

Sui	generis	–fenomen	
I ämnesplanen och i kommentarmaterialet beskrivs religion framförallt som något människor 
uttrycker och förhåller sig till. Det beskrivs en mångfald i uttryck utifrån olika källor, 
traditioner och från både samtida och historiska händelser. Det går inte att i de undersökta 
dokumenten finna något entydigt svar på frågan om religion är ett sui-generis fenomen dvs. 
något evigt och som inte förändras. Religion beskrivs varken som flytande eller fast, däremot 
beskrivs människor och samhället som föränderligt och som komplexa studieobjekt. 

Slutsatser	om	religion,	deras	kännetecken	och	uttryck	
Analysen visar att religion används som ett allmänt begrepp och för specifika religioner, samt 
att det finns beskrivningar som går att koppla ihop med de funktionella och substantiella 
religionsdefinitionerna. Dokumenten ger ingen tydlig gräns mellan vad som är en icke-
religiös tro och en religiös tro eller vad som skiljer en religion från en annan. Sammantaget 
visar analysen att religion används som en prototypisk term (enkelt utryckt en 
samlingsbeteckning). Begreppet religion (som prototypisk term) används i olika sammanhang, 
det används inom skolämnet i ämnesplanen, det används som en rättighet och som en del av 
skolans värdegrund. De sätt religionsbegreppet används på kommer i nästa avsnitt fördjupas 
och kopplas till en del av de diskurser som identifierats.  

Vilka	diskurser	framträder	i	dokumenten?	
Utifrån analysfas 1 och föregående avsnitt finns det flera teman som utgör diskurser. I 
läroplan (Skolverket 2011c) skollag (SFS 2010:800), utskottsbetänkandet (Riksdagen 2010) 
och i regeringens proposition (2009/10:165) framträder en värdegrundsdiskurs och en 
rättighetsdiskurs som kommer att behandlas nedan. Från ämnesplanen (Skolverket 2011a) och 
angränsande dokument framträder en sekulär religionsämnesdiskurs.  

De tre diskurser som identifierats talar om religion på olika sätt. Texterna och 
samtalet om religion är producerade i ett sammanhang och med mer eller mindre uttalat syfte 
därför börjar presentation av diskurserna med en kontextanalys (Analysfas 3).    

Kontext	–	Styrdokumentens	tillblivelse	i	samtida	sammanhang	
De dokument som producerats har inte kommit till ur tomma intet utan formas av den samtid 
och sammanhang som dokumenten är en del av. Gymnasiereformen 2011 med ny skollag, 
läroplan och ämnesplaner är politiska beslut, något som Eklund (2003) beskriver som 
majoritetens kompromiss. Mediedebatten, propositionen (2009/10:165) utskottsbetänkandet 
(Riksdagen 2010), Skolverkets förslag på ny ämnesplan (2010c) ger exempel på de olika 
viljor som ligger bakom denna kompromiss.   

Skolan och religionsundervisningen har gått från de religiösa institutionernas 
ansvar till statens ansvar. I inledande kapitel i denna studie (se avsnitten Gymnasieskolans 
utveckling & Religionsämnets utveckling) beskrivs denna utveckling närmare. Att utbildning 
är ett statligt ansvar går tillbaka till införandet av skolplikt 1842 (Hartman 2011). Att 
utbildningen ska vara icke-konfessionell går tillbaka till politiska beslut 1919 om att 
kristendomsundervisningen inte längre skulle bygga på katekesundervisning och Svenska 
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Kyrkans troslära (ibid.). Ytterligare steg mot en objektiv undervisning togs med införandet av 
den moderna gymnasieskolan (1950-1960-tal) som innebar bland annat att skolorna ”skulle ge 
en allsidig och saklig undervisning om religion”(författarens kursivering, Hartman 2011 s. 
30). 

Debatten i media, remissyttranden i proposition (2009/10:165), oppositionens 
motioner i utskottsbetänkandet (Regeringen 2010), remissyttranden till Skolverkets förslag på 
ämnesplan (2010c) visar att det finns en bredd av idéer om hur begreppet religion bör förstås 
och användas. Det finns fler perspektiv än de som regeringen och riksdagen framför i sina 
beslut och fördjupas ytterligare i presentationen av diskurserna nedan. 

Styrdokumentens	och	religionsämnets	värdegrundsdiskurs	
I de undersökta dokumenten beskrivs skolans värdegrund och de grundläggande värderingar 
som skolan och samhället vilar på. Dessa beskrivningar av värden, värderingar och 
utgångspunkter kopplade till religion utgör styrdokumentens och religionsämnets 
värdegrundsdiskurs. 

Läroplanen är det dokument som samlar ihop proposition, betänkande och 
skollag och blir (som det formuleras i betänkandet:) ”vid sidan av skollagen det viktigaste 
styrdokumentet” (Riksdagen 2010 s. 42). I läroplanen beskrivs att skolan vila på demokratisk 
grund, att skolan ska vara förankrad i de mänskliga rättigheterna och bygga på värden som 
kopplas till ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism”(Skolverket 2011c s. 5). Dessa tre centrala perspektiv utgör i stora drag 
värdegrundsdiskursen.  

I skollagen står det att syftet med utbildningen är att ”elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden”(Skollag 2010:800 kap1 4§). Kunskaperna berörs vidare i 
läroplan och i ämnesplanerna. Värdena och värdegrunden benämns i skollagen:  

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling. 
(Skollag SFS 2010:800 kap1) 

De två perspektiven de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga 
rättigheterna står beskrivna och angivna i lag. Medan det tredje perspektivet om kristen 
tradition och västerländsk humanism inte återfinns i lagen. I betänkandet (Riksdagen 2010) 
hänvisas det till Lpo 94 och det förklaras att skolan ska främja och aktivt förverkliga de 
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna ”genom individens 
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande i överensstämmelse med den 
etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” (Riksdagen 2010 s. 30). 
Även i propositionen (2009/10:165) hänvisas det till formuleringar i Lpo 94 och 
formuleringen är med i läroplanen (Skolverket 2011c).  

Kontext	och	slutsatser	om	värdegrundsdiskursen	
Till värdegrundsdiskursen finns en koppling till den europeiska sekulära diskursen som 
Hellman (2011 s. 86ff) redogör för. Hellman argumenterar för att den kristna teologin är en 
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norm i europeisk sekulär diskurs. Hänvisningen i läroplanen (Skolverket 2011c), 
propositionen (Prop. 2009/10:165) och betänkandet (Riksdagen 2010) till kristen tradition är i 
linje med den diskursen. Att skrivningen om kristen tradition inte finns med i skollagen (SFS 
2010:800) är också i linje med den diskursen eftersom den tydligt avgränsar vilka områden 
som religionen eller religioner får inflytande över. 

Kopplingen till den europeiskt sekulära diskursen är inte absolut. I 
mediedebatten och i proposition (2009/10:165) och i betänkandet (Riksdagen 2010) finns det 
röster som vill att skolan ska vara helt neutral och inte ha hänvisningar till kristentradition. 
Värdegrundsdiskursen balanserar mellan olika sätt att se på religion. De som i debatten i 
media eller i remissvaren till Skolverket (2010c) velat ha en starkare betoning av 
kristendomen företräder en annan diskurs. De argumenterar utifrån den holistiska diskursen 
och ser inte att religion bör begränsas till vissa avgränsade delar i samhället.   

Styrdokumentens	och	religionsämnets	rättighetsdiskurs	
De rättigheter som beskrivs i dokumenten är till stor del baserad på hänvisningar till 
Europakonvention, de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.  

Rättighetsdiskursen bygger på balans mellan olika rättigheter. Balans mellan 
föräldrars rätt och statens rätt/skyldigheter och balans mellan barns/elevers rätt och statens 
rätt/skyldigheter. I Europakonventionen finns det enligt regeringens proposition en skyldighet 
att ”säkerställa en sådan objektiv, kritisk och pluralistisk undervisning” (Prop. 2009/10:165 s. 
226) och det gör att regeringen får ställa krav på undervisningens innehåll. Samtidigt ska 
staten ”respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning 
som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa eller filosofiska övertygelse” (ibid.) 
och det är enligt regeringens proposition (2009/10:165) och betänkandet (Riksdagen 2010) en 
anledning till att fristående skolor får ha konfessionella inslag i utbildningen om det bygger på 
frivillighet. Däremot får inte undervisningen ha konfessionella inslag. 
De konfessionella inslagen bygger på frivillighet. Barn har särskilda rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen (Prop. 2009/10:165 & Riksdagen 2010), deras åsikt ska respekteras och 
barn/elever har tanke- och religionsfrihet.  Offentliga huvudmän ska ”se till att eleven inte blir 
ensidigt påverkad i olika trosfrågor” (Riksdagen 2010 s. 33), motsvarande skrivning finns inte 
för de fristående skolorna med konfessionell inriktning. I regeringens proposition 
(2009/10:165) och i utskottsbetänkandet (Riksdagen 2010) argumenteras för att de 
konfessionella inslagen inte strider mot barns rättigheter om det sker frivilligt. Med 
hänvisning till regler om yttrandefrihet har elever i skola med offentlig huvudman rätt att 
anordna ”rastaktiviteter som har konfessionella inslag” (Riksdagen 2010 s. 35). Barns/elevers 
rätt balanseras mot statens rätt och skyldighet att organisera utbildning och undervisning. 

Den svenska diskrimineringslagen ger elever rätt att inte bli diskriminerade och i 
dokumenten förstärks diskrimineringslagen med skollagens skrivning om att alla i skolan ska 
”aktivt motverka alla former av kränkande behandling” (Skollag SFS 2010:800 kap1 5§). Det 
är ingen rättighet som balanseras mot någon annan rättighet. 

Kontext	och	slutsatser	om	rättighetsdiskursen	
Det finns paralleller mellan rättighetsdiskursen och den europeiskt sekulära diskurs som 
Hellman (2011 s. 86f) beskriver. Speciellt att religion trängs undan från områden i samhället. 
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I propositionen (2009/10:165) återges remissvar och de remissinstanser som förespråkar att 
konfessionella inslag även borde vara tillåtna i skolor med offentlig huvudman synliggör att 
religiösa inslag i skolan är problematiskt eftersom den rådande rättighetsdiskursen begränsar 
religionens möjligheter att verka. Den europeiskt sekulära diskursen betonar religion som en 
privatsak, religion blir en enskilds rättighet. Därför är det inte ett problem inom den 
europeiskt sekulära diskursen att elever i offentlig skola på rasten utnyttjar sin rätt till 
religiösa-rastaktiviteter. Frivilligheten för den enskilde eleven att delta i de konfessionella 
inslagen är också i enlighet med en europeisk sekulär diskurs. Gränsen för religionens 
inflytande står vid undervisningen.   

Att den rådande rättighetsdiskursen tillåter konfessionella inslag argumenteras 
utifrån fram för allt Europakonventionen. Vänsterpartiet lyfter i betänkandet (Riksdagen 
2010) att de vill se en helt sekulär skola och likande yttringar görs av remissinstanser i 
Regeringens proposition (2009/10:165). Det visar på ett spänningsfält inom 
rättighetsdiskursen och den balans mellan olika rättigheter som de bygger på.  

Styrdokumentens	sekulära	religionsämnesdiskurs	
Den sekulära religionsämnesdiskursen är en icke-konfessionell diskurs med ett vetenskapligt 
förhållningsätt. I skollagen (SFS 2010:800) och dess förarbeten beskrivs att undervisning ska 
vila på vetenskaplig grund. Undervisningen handlar inte om att förmedla en viss troslära eller 
religiös tradition utan ska utgå ifrån ”saklighet och allsidighet”(Skolverket 2011c s. 6) eller 
som riksdagen återger Europakonventionen undervisningen ska vara ”objektiv, kritisk och 
pluralistisk” (Riksdagen 2010 s. 34). Diskursen bygger i stor del på en distinktion mellan 
utbildning och undervisning. Undervisning ska oavsett huvudman alltid vara icke-
konfessionell och bygga på ett vetenskapligt förhållningsätt. Undervisningen kan fördjupa i en 
specifik religion eller troslära, men får inte gå över i ”utövande bekännelsekaraktär” (Prop. 
2009/10:165 s. 227). 

I ämnesplanens (Skolverket 2011a) och kommentarmaterialet (Skolverket 
2011b) finns en uppdelning mellan religion, sekulära livsåskådningar och etik. Inom 
diskursen används religion i huvudsak som en prototypisk term eftersom det saknas 
avgränsade definitioner av begreppet religion. I ämnesplanen (Skolverket 2011a) finns en 
betoning på samtida perspektiv och hur människor utrycker sin övertygelse eller utifrån sin 
övertygelse formar sin identitet och verklighetsuppfattning. Det intersektionella perspektivet 
som nämns rörande identitet har beteendevetenskapliga drag. Beteendevetenskap står inte 
uttryckligen i dokumenten. Däremot nämns religionshistoriska aspekter och 
mångfaldsperspektiv uttryckligen (Skolverket 2011b). Det finns i dokumenten en viss 
betoning eller framskrivning av kristendomen ur begreppet världsreligion. Det kommenteras 
inte nämnvärt i dokumenten, men i debatten i media har det diskuterats desto mer. I 
Skolverkets förslag till ämnesplan (Skolverket 2010c) var inte kristendomen betonad, utan 
innefattades i begreppet världsreligionerna. I ämnesplanen lyfts kristendomen fram ur 
begreppet världsreligioner och de andra världsreligionerna beskrivs som ”de övriga” eller 
”övriga” (Skolverket 2011a och 2011b). 

I dokumenten kring ämnesplanen anges att ämnet har sin hemvist i 
religionsvetenskapen och att religionsvetenskapen är tvärvetenskapligt. Vad som menas med 
tvärvetenskapligt förklaras i kommentarmaterialet: ”Liksom det akademiska ämnet 



 

 
 

61 

religionsvetenskap inbegriper skolämnet religionskunskap bland annat filosofiska, 
psykologiska och naturvetenskapliga perspektiv och analyser” (Skolverket 2011b s. 1). 
Avsnittet om religion och vetenskap beskrivs ha koppling till religionsfilosofi och beröra 
olika former av kunskaps- och sanningsanspråk. I övrigt beskriver inte dokumenten någon 
koppling uttrycklig koppling till psykologiska eller naturvetenskapliga perspektiv. 

Kontext	och	slutsatser	om	religionsämnesdiskursen	
Den sekulära religionsämnes-diskursen styrs i stor del av ämnesplanen (Skolverket 2011a), 
dess formuleringar styr samtalet om religion och kan ses som kompromissen mellan olika 
idéer som den formella läroplanen utgör (Eklund 2003). 

Det finns förhållandevis få beskrivningar av ämnets karaktär och vetenskapliga 
hemvist. I ämnesplanens mål och kursernas centrala innehåll finns koppling till religion och 
identitet som kan tolkas utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv även om det inte uttrycks 
explicit i dokumenten. I denna studie har jag använt mig av en religions-psykologisk referens 
Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin (Geels m.fl. 2006) så 
perspektivet är väl bekant. Avsnittet om religion och vetenskap anges uttryckligen vara ett 
religionsfilosofiskt avsnitt, men det kan kopplas till naturvetenskapliga perspektiv. I det 
undersökta kommentarmaterialet ges exempel på aktuell samhällsdebatt: ”Ett exempel kan 
vara diskussion och analys i relation till skapelsetro eller kreationism och evolutionism” 
(Skolverket 2011b s. 5). Förutsatt att evolutionism är det naturvetenskapliga perspektivet som 
åsyftas. En annan rimlig tolkning är att diskussionen mellan tro och vetande berör 
naturvetenskapliga sanningsanspråk mot religiösa sanningsanspråk.  

I uppsatsens bakgrund och litteraturgenomgång beskrivs religionsämnet och 
religionsdidaktikens utveckling, samt debatten i media. Betoningen av kristendomen är inte 
något nytt och lika gäller för debatten om religionsämnet. Några intar positionen att 
kristendomen ska betonas då det är en del av Sveriges historia och kultur, andra intar 
positionen att staten ska vara neutral och inte framhäva en religion framför andra. Båda dessa 
positioner skulle kunna rymmas inom den europeiskt sekulära diskursen. Hellman (2011) 
menar att kristendomen ses som norm inom den diskursen, kristendomen är mallen för vad 
som betecknas som religiöst. Betoningen på kristendomen stämmer därmed in på den 
europeiskt sekulära diskursen. Idéer som vill begränsa religionens inflytande, till exempel 
kristendomen, ryms också inom den europeiskt sekulära diskursen. Däremot de idéer som vill 
tala om religion på ett annat sätt och inte utifrån en kristen teologisk norm hamnar utanför 
diskursen.  

Historiskt och internationellt går det att skilja på undervisning som bedrivits 
utifrån en konfessionell inriktning eller en icke-konfessionell inriktning. Idén om den icke-
konfessionella undervisningen är tydligt en del av den europeiskt sekulära diskursen, staten 
tar över ansvaret för skolan och tränger undan religion och bekännelse från 
religionsundervisningen. Diez de Velasco (2007) beskriver hur den icke-konfessionella 
undervisningen har ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt upplägg. Det är så den 
svenska undervisningen och religionsämnesdiskursen är uppbyggd, kring idén om ett 
vetenskapligt förhållningsätt.  
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Slutsatser	och	sammanfattande	diskussion	
Resultaten från analyserna visar att religion konstrueras i grova drag på tre sätt. (1) Religion 
beskrivs som en del av samhällets och skolans värdegrund och kultur. (2) Religion beskrivs 
som en rättighet, till exempel rätt att välja en skola med konfessionell inriktning eller en rätt 
att inte bli diskriminerad på grund av sin religion. (3) Religion beskrivs som ett skolämne som 
handlar om analys av och kunskaper om religioner, livsåskådningar och etik.  

I proposition (2009/10:165), utskottsbetänkandet (Riksdag 2010), Skollag (SFS 
2010:800) och läroplan (Skolverket 2011c) är religionsbegreppet främst kopplat till 
värdegrund och rättigheter. I dokumenten som berör ämnesplanen (Skolverket 2011a) är det 
fokus på religion som skolämne. Skolan ska förmedla kunskaper och värden. De kunskaper de 
ska förmedla i religionsämnet anges i huvudsak i ämnesplanen. De värden som skolan ska 
förmedla anges i huvudsak i läroplanen, men återfinns även i skollag, betänkande och 
proposition.  

Religion inom skolämnet eller inom den sekulära religionsämnesdiskursen, 
innebär att religionsbegreppet bygger på idén om att det finns olika religioner och på idén om 
att det finns såväl religiösa som icke-religiösa livsåskådningar. Studien visar att religion 
beskrivs till viss del som avskilt från etik. Det betonas att människor eller individer formar sin 
världsbild och etik utifrån religionerna, samtidigt beskrivs att en religion kan vara en 
gudomlig moralisk ordning.  

Analysen visar att kristendomen har en särställning och skiljs från "de övriga" 
världsreligionerna och "andra" livsåskådningar. Det är en värderingsmässig markering med 
hänvisning till den kristna traditionens betydelse för svenska samhällets värderingar, historia 
och kultur. Kristendomens särställning återfinns i de tre diskurser som identifierats. Starkast i 
värderingsdiskursen och religionsämnesdiskursen. I rättighetsdiskursen finns betoningen på 
kristendomen i de exempel som ges på konfessionella inslag, men är inte direkt uttryckt. 

Studien visar att inom religionsämnet finns en uppdelning mellan religion och 
vetenskap, det återfinns i hänvisning till samhällsdebatten om relationen mellan religion och 
vetenskap och dess olika sanningsanspråk. I uppdelningen mellan religion och vetenskap 
finns också särskiljandet av undervisning och utbildning. Undervisning ska vila på 
vetenskaplig grund, vara saklig och allsidig. Det får inte förekomma inslag med 
bekännelsekaraktär i skolans undervisning oavsett huvudman eller skolform. Utbildningen 
inom fristående skolor får till skillnad från undervisningen ha konfessionella inslag d.v.s. 
religiösa inslag, så länge de sker frivilligt.  

Gränsdragningsproblem	mellan	religiösa	och	icke-religiösa	fenomen	
Inom rättighetsdiskursen är det tydligt att religion avgränsas till att främst handla om 
individuella rättigheter med fokus på en personlig tro. Tydligast är det i valet av en skola med 
konfessionella inslag, som elev har du rätt att välja en sådan skola och som förälder har du rätt 
att välja en sådan skola till ditt barn. Det finns flera gränsdragningsproblem. När övergår till 
exempel en morgonsamling från att vara en del av utbildningen till att bli undervisning? 
Undervisning ska vara objektiv, saklig och icke-konfessionell, medan utbildningen kan ha 
religiösa inslag om det sker frivilligt. För vem är det ett fritt val, för eleven eller föräldrarna? 
När är eleven mogen att få sin önskan hörd? Dokumenten skiljer mellan att närvara och delta, 
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men svarar inte på var gränsen går mellan närvaro och deltagande. Gränsen mellan det 
konfessionella och det icke-konfessionella är inte given.  

I denna studie har inte företeelser så som skolavslutning i kyrkor, luciafirande i 
skolan eller i vilken möjlighet elever har att ordna till exempel religiösa rastaktiviteter varit i 
fokus. Det är teman som mycket väl kan studeras i en kommande studie. Rättighetsdiskursen 
bygger på uppfattningen att det går att skilja mellan religiösa och icke-religiösa fenomen. 
Diskursen leder till att det antas vara möjligt att avgränsa religion från områden så som 
undervisning. Avsaknaden av definition av icke-konfessionell undervisning eller avgränsning 
mellan konfessionella och icke-konfessionella inslag i dokumenten medför att det i praktiken 
blir upp till skolorna och lärarna att göra tolkningen om var gränsen går mellan det religiösa 
och icke-religiösa. Det kan medföra att skolan och lärarna kan anpassa sig efter 
lokalsamhällets och enskilda elevers uppfattningar. Elevinflytande över skolans aktiviteter 
och utbildning är något som lyfts fram även om det är skolan eller läraren som bestämmer. Att 
det blir upp till varje skola eller lärare att dra gränsen mellan religiösa och icke-religiösa 
inslag kan också innebära en bristande likvärdighet om det på en skola är okej med ett visst 
innehåll, medan samma innehåll ses som konfessionellt på en annan skola och väljs bort eller 
förbjuds. En tydlig definition löser dock inte gränsdragningsproblemen, även om det blir 
lättare att till exempel juridiskt veta vad skolor får och inte får göra och de blir likvärdig kan 
det innebära en fyrkantighet i synen på dessa frågor. Det kan vara ytterst personligt vad ett 
religiöst inslag är, en psalm eller sång kan för vissa ha en religiös innebörd, medan det för 
andra är ett kulturellt uttryck. Likaså kan en symbol till exempel ett kors eller yin-yang-
symbol kan ha en religiös innebörd för bäraren medan andra ser det som ett smycke. En 
lösning på gränsdragningsproblemen är att utveckla vad som menas med en objektiv saklig 
undervisning på vetenskaplig grund. Samt erkänna det svåra att tydligt definiera något som 
inte är fast och evigt (så som religion), utan föränderligt och beroende på sammanhang. 

Samtalet om religion eller konstruktioner av begreppet religion är komplext, 
studien visar att det finns en rad aktörer och texter som styr samtalet om religion. 
Genomgående sätts religion i relation till andra begrepp. Religion sätts i relation till icke-
religiösa livsåskådningar, religion skiljs till viss del från etik och religion skiljs från 
vetenskap. I begreppen undervisning och utbildning finns uppdelningen mellan religiösa och 
icke-religiösa inslag. Följden av denna uppdelning är att begreppet religion används som en 
prototypisk term (Hellman 2011) och en sådan term går inte att använda för klassificering 
eller analys. Det gör att den som använder dess dokument som underlag för till exempel 
undervisning behöver arbeta fram egna verktyg och definitioner för att undvika användning 
av religion som prototypisk term. Om det inte görs finns en stor risk att lärare och elever 
pratar förbi varandra och det förutsätter att de som är delaktiga i samtalet talar om religion på 
samma sätt. Att se religion som något självklart som inte behöver förklaras bidrar inte till 
kunskap om religion eller förståelsen av konstruktionen av begreppet religion.  

Även om studien inte visar någon entydig användning av religion som ett sui 
generis-fenomen får uppdelningen mellan religiöst och icke-religiöst följden att religion blir 
något unikt. Grunden i sui generis-tänkandet är att religion ses som ett unikt fenomen 
(Hellman 2011) och dokumentens uppdelning mellan religion och etik, religion och 
vetenskap, konfessionell och icke-konfessionell utbildning bidrar till att se religion som något 
speciellt. Det kanske låter självklart eftersom religion är ett eget ämne (religionskunskap) med 
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speciellt legitimerade religionslärare. Men att se religion som något unikt är ett snävt att se på 
religion. Det är möjligt att religion skiljer sig från andra fenomen eller att ämnet 
religionskunskap har specifika karaktärsdrag, men det vore olyckligt att förutsätta att religion 
eller religionsämnet är något alldeles särskilt. Att se religion som något unikt och självklart 
medför en stor risk att samtalet om religion eller undervisningen i religionsämnet begränsas 
till att handla om vissa givna fenomen. En väg att gå för att hantera de problem som blir med 
att se religion som unikt eller givet är att se religion som ett konstruerat begrepp, något som 
Hellman (2011 s. 111) benämner som en heuristisk avgränsning av religion. I stället för att 
jobba med kontextlösa definitioner kan läraren (och eleverna) skapa de tankeverktyg och 
begrepp som behövs i religionsundervisningen för att bland annat utveckla förmågan att 
analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika perspektiv.  

Religionsämnets	karaktär	och	utveckling	
Religion används som en prototypisk term och beskrivs som något unikt, men analysen visar 
även att det tas för givet att det går att skilja på specifika religioner. Speciellt inom den 
sekulära religionsämnesdiskursen är det tydligt att det finns en uppdelning mellan olika 
religioner. Det talas till exempel om likheter och skillnader inom och mellan religioner, samt 
intern och extern mångfald. Texterna som styr undervisningen ger ingen vägledning hur 
religionerna avgränsas från varandra eller vad som gör att en religion med en mångfald av 
uttryck fortfarande är en religion och inte flera. En tolkning kan vara att dokumenten inte tar 
ställning och lämnar öppet för olika synsätt. Det ger lärare och elever en möjlighet att själv 
tolka och resonera kring vad religion är och vad som skiljer en religion från en annan. Risken 
med inställningen att religion inte behöver definieras är att det ideologiska innehållet som 
trots allt finns i dokumenten inte tas hänsyn till.  

Tittar vi på gymnasieskolans utveckling (se sidan 3) och religionsämnets 
utveckling (se sidan 5) är det tydligt att skolans religionsundervisning inte är eller varit 
neutral. Skolan har styrts av samhällets rådande idéer om undervisning och religion. 
Gymnasieskolan kommer från en religiös kontext och ämnet har utvecklats i Sverige från en 
konfessionell kristendomskunskap till en icke-konfessionell religionskunskap. 
Undervisningen ska inte följa en viss bekännelse, men ändå framhävs kristendomen i 
dokumenten. Undervisningen ska också bygga på vetenskaplig grund. De exempel som ges på 
relationen mellan religion och vetenskap är hämtade från naturvetenskapen och inte 
religionsvetenskapen. Följden blir att uppdelningen mellan religiösa och naturvetenskapliga 
sanningsanspråk förstärks, men inte kunskap i religionsvetenskapliga arbetssätt och 
perspektiv. Med tanke på betoningen av att undervisningen ska bygga på vetenskaplig grund 
är det anmärkningsvärt att de ges så litet utrymme att beskriva ämnets vetenskapliga hemvist. 
Personligen har jag ingen högre utbildning i naturvetenskapliga perspektiv och analyser och 
som legitimerad lärare i religionskunskap och samhällskunskap är det andra metoder och 
perspektiv jag förväntar mig än de naturvetenskapliga.  

Kristendomens	särställning	och	dess	följder	för	undervisningen	
I jämförelsen mellan Skolverkets förslag på ny ämnesplan (2010c) och Regeringens beslut 
(2010) är det tydligt att debatten om religionsämnet påverkat skrivningarna. Inom den 
sekulära religionsämnesdiskursen är frågan om kristendomens särställning särskilt i fokus. 
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Särskiljandet av kristendomen kan få följden att en religionslärare lägger mer lektionstid på 
kristendomen, men det förändrar inte kursens mål eller kunskapskrav. Det blir därför en 
symbolisk markering att framhäva kristendomen. Det kan medföra att religion likställs med 
kristendomen eller att kristendomen ses som annorlunda jämfört med de övriga 
världsreligionerna. Att förknippa det som är religiöst med kristendomen kan leda till att 
företeelser som inte har sin motsvarighet inom kristendomen inte ses som religiöst och stängs 
ute. Att betrakta kristendomen som norm går emot den allsidighet och saklighet som 
undervisningen ska vila på. Denna motstridighet, kravet på allsidighet och framhävandet av 
kristendomen, är något som skolan och undervisande lärare behöver arbeta med. 

 Kristendomens särställning är också av betydelse i värderingsdiskursen. 
Värderingsdiskursen tillskriver kristen tradition och västerländsk humanism som bärare av 
skolans och samhällets värderingar. Specifikt nämns demokratiska värderingar och de 
allmänna mänskliga rättigheterna. Det framställs som ett faktum utan förklaringar eller andra 
hänvisningar. Det får följden att det kristna och västerländska framhävs utan att det förklaras 
hur traditionerna bidragit till de värderingar som samhället sägs vila på. Risken finns att 
begreppen demokrati och mänskliga rättigheterna ses som något unikt kristet och 
västerländskt och det kan knappast vara förenligt med en saklig och allsidig undervisning. Det 
finns också en risk att värderingarna ses som statiska och oföränderliga. Debatten i media om 
de nya ämnesplanerna och den historiska genomgången av religionsämnets utveckling (se 
sidan 5f & 8ff) visar att förändringar i skrivelserna är symboliskt laddade. En del vill värna 
om den religiösa kopplingen medan andra vill betona de sekulära. Det är skolans uppdrag att 
diskutera, bearbeta och förmedla dessa värderingar. Det betyder att skolan behöver hantera att 
formuleringarna uppfattas olika, att värderingarna inte är neutrala och att de är föränderliga. I 
denna studie har inte skolans fostrande uppdrag varit i fokus, utan fokus har varit på 
religionsämnet och för att dra ytterligare slutsatser behöver och framhävandet av 
kristendomen och dess betydelse för skolans värdegrund belysas ytterligare. 

Sammanfattande	slutsatser	och	framtida	tendenser	
I framtiden ser jag några tendenser, dels så kommer debatten om religionsämnets och skolans 
innehåll fortsätta, dels så kommer det fortsatt att vara svårt att avgränsa religiösa och icke-
religiösa fenomen. Många har en åsikt om vad skolan bör undervisa om och vilka värderingar 
som bör förmedlas, inget tyder på att detta samtal skulle avta. Samtalet eller debatten kan 
hanteras genom att riksdagspolitiker i högre grad detaljstyr undervisningen för att tydligt 
markera vilken kunskap som ska förmedlas. Debatten om kristendomens ställning och 
formuleringarna i regeringens beslut är tecken på en sådan tendens om ökad detaljnivå. En 
annan tendens är att lägga över ansvaret på professionen eller enskilda lärare. Skrivningarna 
om att undervisningen ska bygga på vetenskaplig grund visar att det är läraren eller 
professionen som ska hantera vad undervisningen skall handla om. Det medför att lärare 
behöver utveckla ett vetenskapligt förhållningsätt (om det inte redan gjorts), samt utveckla 
metoder att förklara varför undervisningen läggs upp på ett visst sätt för eleven, föräldrar och 
det omgivande samhället.  

I inledningen ställde jag frågor om vad en religion är och vad som menas med 
religioners ”kännetecken” och att religionerna ”tar sig uttryck” för oss. Dokumenten visar på 
svårigheten att göra avgränsningar om vad som är religiöst och inte religiöst eftersom 
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begreppet religion används så allmänt. Att göra en tydlig avgränsning mellan vad som är ett 
religiöst eller icke-religiöst uttryck är omöjligt. Sammanhanget avgör i så stor utsträckning 
vad som anses vara religiöst eller icke-religiöst.  Det kan också vara en ytterst personlig fråga, 
där den enskilda individens religionsfrihet och rätt att själv bilda sin uppfattning är i centrum. 
För att komma bort ifrån eurocentriska perspektiv, som framhävandet av kristendomen är ett 
exempel på och för att komma ifrån delvis sekulära perspektiv om att religion bör begränsas 
till vissa områden behöver lärarprofessionen likväl den enskilda läraren synliggöra de 
värderingar som undervisningen bygger på och utveckla metoder som tar hänsyn till att 
undervisning inte är neutralt och vara transparent eller tydlig med de val som görs.  

För att ge religionsvetenskapen en mer framträdande plats i religionsämnet 
framför de naturvetenskapliga perspektiven skulle avsnittet om religionsämnets karaktär i 
ämnesplanen kunna innehålla exempel på religionsvetenskapliga metoder och modeller. 
Avsnittet om religion och vetenskap skulle kunna belysa relationen mellan 
religionsvetenskapen och religion som samhällsfenomen eller studieobjekt. Frågorna som 
skulle kunna lyftas fram är vad det innebär att studera en religion vetenskapligt och vilken 
kunskap som sådana studier kan bidra med, samt belysa den kunskap som de religiösa 
traditionerna och institutionerna själva skapar.  

I framtida studie vore det intressant att undersöka om de heuristiska 
förhållningsättet som Hellman (2011) beskriver är en möjlig väg att gå för att synliggöra de 
val som görs och om det kan bidra till ett mer transparent arbetssätt. För att hantera problemen 
som finns med att avgränsa specifika religioner från varandra kan en möjlig väg vara att se 
religioner som diskursordningar. Det skulle kunna innebära att religioner i stället för att 
beskrivas som givna och fasta ses som socialt konstruerade och föränderliga över tid. Det vore 
intressant att undersöka vilka följder det skulle få för synen på religion överlag och synen på 
specifika religioner. Det finns som jag ser på det inget hinder att med rådande ämnesplan 
arbeta med Hellmans begrepp, speciellt inte om utvecklingen av undervisningen görs med 
fokus på att utveckla den vetenskapliga grunden inom ämnet. 

Metoddiskussion	
Grundläggande i samhällsforskning är enligt Taylor (2001a) reflexivitet och med det menas 
att vem forskaren är har betydelse för studien och det är omöjligt att koppla sig fri från sitt 
forskningsobjekt. Valet av ämne och studiens utformning beror till stor del på vem forskaren 
är, speciellt i små projekt med en till två forskare. Vid analys och bearbetning kan forskarens 
tidigare kunskaper, syn på världen och färdigheter i språket ha betydelse för de tolkningar 
som görs. Även forskarens kunskaper om studieobjektets kontext kan vara relevant. För att 
hantera detta krävs självkännedom och en öppenhet i vilken roll forskaren har i studien. 
Utifrån detta synsätt blir kravet på att forskning ska kunna upprepas av en annan forskare 
omöjlig eftersom forskaren och studien hänger ihop (Taylor 2001a). Det finns ingen neutral 
forskning eller värderingsfri forskning eftersom ”all[sic] knowledge is considered to be 
situated, contingent and partial” (Taylor 2001b s. 319). Att kunskap är situated menas att de 
slutsatser som dras och den kunskap som studien ger är belägen i en kontext (Taylor 2001b). 
Alvesson och Sköldberg (2008) använder begreppet kontextberoende för att beskriva att 
forskaren och studieobjektet delar kontext. Att kunskap är contingent menas att slutsatserna 
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inte är varaktiga eller på något sätt beskriver en absolut sanning eftersom absolut sanning inte 
är möjlig (Taylor 2001b).  

Vad innebär då reflexivitet för denna studie? Mitt val av ämnesområde och 
intresse för religionsbegreppet är kopplat till min yrkesroll som religionslärare. Därför har det 
varit viktigt att i varje steg vara noggrann och reflektera kring min egen roll i studien. Mitt 
intresse för skrivningarna i ämnesplanen och i den tidigare kursplanen för religionsämnet har 
varit en utgångspunkt att ta hänsyn till. För att valet av dokument inte ska bygga på mina 
tidigare förkunskaper har det varit viktigt att basera urvalet av dokument på tidigare forskning 
och teorier inom ämnet. Dokumenten som valts ut är relevanta för att få svar på föreliggande 
studies forskningsfrågor, men naturligtvis om andra dokument eller ytterligare dokument 
ingått i studien hade resultatet kunnat bli annorlunda. Studien hade kunnat ta med tidigare 
kursplaner och läroplaner, före Gy11 eller breddats och berört grundskolans läroplan (Lgr11) 
eller grundskolans kursplan i religionsämnet. Att bredda studien behöver inte per automatik 
ge en ökad kvalité. Ytterligare dokument hade kunnat medföra att studien tagit längre tid och 
risk för en mindre noggrann läsning.  

En annan aspekt av forskarrollen och reflexivitet är forskarens förförståelse av 
några av dokumenten. Speciellt ämnesplanen för religionsämnet (Skolverket 2011a) och till 
viss del kommentarmaterialet (Skolverket 2011b) samt läroplanen (Skolverket 2011c) är 
texter som jag i min yrkesroll använt och förhållit mig till i planeringen och utförandet av 
undervisning. Dessa erfarenheter kan innebära att jag lättare kunnat förstå i vilken kontext 
dokumenten verkar än den forskare som saknar erfarenhet från skolområdet. Det betyder 
samtidigt att jag tolkat dokumenten i andra sammanhang utanför studien för att till exempel 
svara på pedagogiska och didaktiska frågor. Det har jag hanterat genom att aktivt arbetat med 
att gå in i rollen som forskare och noggrant förhållit mig till de forskningsfrågor och syfte 
som föreliggande studie har.  

Valet av diskursanalys som teori och metod i studien är kopplat till min 
förståelse av att verkligheten formas eller konstrueras av människors i sociala sammanhang. 
Den diskursanalys jag valt har inneburit en närläsning av dokumenten. En annan metod till 
exempel någon form av databearbetning av texterna hade kunnat vara mer tidseffektiv. Men 
för att svara på hur begreppet religion är konstruerat krävs metoder som inte enbart sett på 
vilka ord som använts utan hur de används och vad texterna tillsammans uttrycker.  

Den kritiska diskursanalysen har valts för att belysa kommunikativa händelsers 
tre dimensioner. Dokumenten är enskilda texter (analysfas 1), som tillsammans ger mening 
(diskursiv praktik, analysfas 2) och som ingår i ett sammanhang (analysfas 3). Metoden har 
fungerat väl ihop med studiens syfte och forskningsfrågor. Forskningsfrågorna är väl 
besvarade. Att analysera dokumenten utifrån de tre olika dimensionerna innebär att läsa 
texterna utifrån olika perspektiv. Det har givit en mer fyllig analys än om texterna enbart 
analyserats utifrån en av dimensionerna. Att dela in analysen i tre faser har för mig medfört en 
noggrannhet i varje steg. Det har givit en struktur för analysen och ett verktyg för att inte 
blanda ihop de olika delarna. En nackdel är omfånget på resultatet från analysen av de 
enskilda dokumenten. Jag har valt en ökad detaljrikedom före generaliseringar för att det ska 
gå att följa hur dokumenten tolkats. Läsaren kan följa analysen och värdera de slutsatser som 
dras. Noggrannheten har också haft betydelse för studiens utfall. Om dokumenten översiktligt 
analyserats hade det funnits ökad risk för att teman, tendenser eller mönster missats.  
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Bakgrunden och litteraturgenomgången är också av stor betydelse för studien. Eftersom den 
tredje dimensionen har varit att se på sammanhanget har det varit viktigt att beskriva i vilken 
kontext dokumenten och analysen av dokumenten ingår i. Även den läsare som inte är bekant 
med gymnasieskolan eller religionsämnet ska kunna förstå sammanhanget. 

Studien hade kunnat kompletteras med observationer av hur lärare tolkar och 
använder dokumenten i till exempel undervisningen. Det skulle kunna påverka tolkningen av 
vilka diskurser som framträder, samt synliggjort andra texter eller sociala praktiker som 
påverkar konstruktionen av religionsbegreppet. Att observationer av klassrum inte använts har 
framför allt att göra med studiens omfång. Ett sådant upplägg skulle kunna utgöra en egen 
studie. Jag tycker att det vore mycket intressant att göra eller ta del av en studie om hur 
religionsbegreppet konstrueras i undervisningssituationer. Utifrån ett klassrumsperspektiv 
hade gruppsammansättning, skolmiljö och det omkringliggande lokala samhället betydelse för 
konstruktionen av religionsbegreppet varit intressanta perspektiv.  

En del kvalitativ forskning har fått kritik för att vara mindre stringent vilket får 
följden att studien blir mindre valid, för att hantera det föreslår Winther Jørgensen och 
Phillips (2000 s. 122-123) att bedöma diskursanalysens fruktbarhet och forskningsrapportens 
genomskinlighet. Föreliggande studie har varit fruktbar i det avseende att den synliggjort hur 
religion konstrueras i dokumenten och kopplat olika sätt att tala om religion till diskurser och 
begrepp. Värderingsdiskursen, rättighetsdiskursen och den sekulära religionsämnesdiskursen 
är begrepp som förklarar de mönster som hittats. Rapporten eller uppsatsens genomskinlighet 
har berörts ovan i resonemanget om reflexivet och i redovisning av de val som gjorts. Studien 
är genomskinlig i de avseende att det är möjligt för läsaren att bedöma processen och själv 
värdera de slutsatser som dras.  

Avslutning	
Jag hoppas att denna studie kan ge kraft åt ett fördjupat samtal om vad religion och 
religionsundervisning är och kan vara. Jag önskar att studien ska ge inspiration till lärare att 
undersöka intressanta och relevanta frågor för vår profession och yrkesvardag. Jag är 
övertygad om att lärardriven forskning och undersökningar behövs för att möta de framtida 
krav som ställs på skolan och på lärarprofessionen, speciellt med styrdokumentens betoning 
att undervisning ska ske på vetenskapliga grund.  
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