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Abstract 

The purpose of this essay is to describe and analyze the debate 
surrounding the construction of the 2011 years curriculum of 
the Swedish schools` religious studies. The debate is 
concerning whether or not Christianity should have a unique 
position in the curriculum against other religions. The method 
is to analyze the arguments by an argument analysis. The 
purpose is also to analyze the argumentation to see how 
secularization and pluralism have influenced the debate and the 
different standpoints. The essays material consists of debate 
articles from the four largest news sites on the internet.  

The most common argument for Christianity’s unique position 
is that Christianity has had an important role in the 
development of the Swedish society, culture and literature and 
is therefore important knowledge for understanding the 
Swedish society. The most common argument against 
Christianity´s unique position argues that Sweden today is a 
multicultural and pluralistic society and therefore the education 
should be the same to help the students to understand the 
society that they live in. 

The essay shows that the argumentation is largely normative 
and built by the debaters own views, beliefs and thought of the 
ideal religious education and cannot therefore be determined 
whether the argumentation is true or false. The essay also 
shows that the debate in many ways is characterized by 
secularized and pluralistic argumentation. 

The essay shows that the secular climate in Sweden has had an 
influence on the debaters. They all are of the opinion that the 
education should be built on a scientific and secular ground. 
They are also of the opinion that the education should be non-
confessional and that the education should be pluralistic and 
that it is important to study different religions and other life 
views.   
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1. Inledning  

 

Skolverket fick den 22 januari 2009 uppdraget av regeringen att sammanställa en ny kursplan 

för ämnet religionskunskap för grundskolan (Skolverket, 2010-03-22:3). Skolverket valde att i 

kursplanen endast ge kristendomen en särställning i enstaka historiska sammanhang medan 

kristendomen i övrigt jämställdes med övriga världsreligioner judendom, Islam, Buddism och 

Hinduism. Kritiken mot Skolverkets förslag blev hård i media, men även regeringen 

reagerade starkt. Regeringen ansåg att Skolverkets förslag inte gav kristendomen en tillräcklig 

särställning och beslutade därför att utvidga kristendomens särställning i många olika delar i 

kursplanen, samt att man gjorde tillägg i de delar där Skolverket gett kristendomen en 

särställning. Detta beslut fick även det kritik men nu från annat håll. Debatten väckte stor 

uppmärksamhet inte minst på olika nyhetswebbplatser. Den 7 oktober 2010 slog regeringen 

fast den kursplan som de utarbetat utifrån Skolverkets förslag (Lgr11, 2011:1). Därmed var 

kristendomens särställning återigen ett faktum. I denna uppsats kommer jag göra en 

kartläggning av debatten kring de nya kursplanerna och de argument som lades fram. Sverige 

sägs vara ett av världens mest sekulariserade länder vilket också påverkar religionskunskapen 

i skolan. Mitt mål är därför också granska debatten och dessa argument för att undersöka hur 

debatten påverkats av sekularisering och pluralism. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att kartlägga och analysera debatten kring de nya kursplanerna i religionskunskap 

och specifikt debatten kring kristendomens ställning i kursplanen. Syftet är att undersöka 

vilka arguments som lyfts fram i debatten och även vilka som står för de olika argumenten. 

Jag ämnar undersöka argumentens relevans och hållbarhet för den tes de försöker försvara. 

Utifrån analysen av argumenten är syftet att undersöka hur sekulariseringen kan ha påverkat 

debatten och vilka tendenser till pluralism och sekularisering som kan urskiljas i 

argumentationen.  

 

 

Hur såg debatten ut i Sveriges fyra största nyhetsmedier på internet? 

Hur såg argumentationen ut? 

Hur kan sekulariseringen påverkat den svenska debatten? 

Vilka tendenser av sekularisering och pluralism kan urskiljas i argumentationen?  
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3. Material och metod 

 

I metoden presenteras hur uppsatsens urval och insamling av material har gjorts. Det sker 

även en presentation av metoden som materialet kommer att analyseras utifrån senare i 

uppsatsen. Metoddelen avslutas med en Metoddiskussion där fördelar och kritik mot 

uppsatsens metod lyfts fram.  

 

3.1 Urval av nyhetsmedier 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera debatten som uppstod kring utformningen av den nya 

kursplanen för religionskunskapen i Lgr11. Detta kommer jag att göra genom att granska 

debatten i Sveriges fyra största nyhetsmedier på nätet för att det insamlade materialet skall 

vara greppbart och möjligt att överskåda. Urvalet har även fallit på de 4 största 

nyhetsmedierna på nätet för att inte mina egna värderingar och val ska bli avgörande för valet 

och innehållet. De största nyhetsmedierna i Sverige, vad det gäller antalet besökare är enligt 

KIA-index officiell mätvaluta för svenska webbplatser för vecka 9: 

 

 

 

 

 

 

 

(Kia index, 2012) 

Jag har i listan över de svenska webbplatser med flest besökare plockat ut de fyra största 

nyhetsmedierna enligt ovan.  

Placering 

totalt: 

Namn: Unika 

webbläsare: 

Besökare 

1. Aftonbladet 5 328 880 24 286 745 

8. Expressen 2 308 532 7 796 165 

12. svd.se 1 553 537 3 544 098 

13. DN.se 1 473 297 4 197 425 
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3.2 Material och insamling 

 

Insamlingen av materialet sker via webbplatsernas nyhetsarkiv där alla nyheter, debattartiklar 

och intervjuer som behandlar debatten kring den nya kursplanen för religionskunskapen och 

dess utformning samlas in. Insamlingen avgränsas till all rapportering från ovanstående 

webbplatser från 22 januari 2009, då Skolverket fick uppdraget av regeringen att 

sammanställa en ny kursplan för ämnet religionskunskap (Skolverket, 2010) till den 31 

oktober 2010 eftersom regeringen fastställde den nya kursplanen 7 oktober 2010 (Regeringen, 

2010:1). 

Materialet bestod till en början av ca 25 artiklar av olika karaktär, d.v.s. nyhetsartiklar, 

intervjuer och debattartiklar. Jag valde dock att göra en avgränsning och enbart använda mig 

av debattartiklarna. Under bearbetningen av materialet upptäckte jag nämligen att mycket av 

materialet var oanvändbart då det endast var korta citat och ibland bara rapportering av 

nyhetsplatsen. Jag upplevde att dessa källor inte var tillförlitliga då risken för felciteringar och 

klippningar som lyfte argumentationen ur sitt sammanhang var alldeles för stor. Därför valdes 

dessa artiklar bort och mitt fokus ligger istället på debattartiklar som debattörerna själva 

författat. Materialet består av följande 12 debattartiklar: 

Jan Björklund, partiledare FP, utbildningsminister, Kristendomens påverkan i Sverige har 

varit stor, Svenska Dagbladet, 2010-03-02.  

Ledarredaktionen Expressen, Fånig bibeldebatt, Expressen, 2010-10-12. 

Micael Pettersson, biträdande rektor, lärare och läromedelsförfattare, Dagens skola är inte 

konfessionell, Svenska Dagbladet, 2010-03-04. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, Kristendomen en grund som behövs i 

skolan, men inte för trons skull, Svenska Dagbladet, 2010-10-14.  

Annika Borg, teologisk Dr. i tros- och livsåskådningsvetenskap, aktuell med boken Bibeln på 

mitt sätt, Religionerna  är inga virus, Svenska Dagbladet, 2010-10-17.  

Cordelia Edvardson, flerfaldigt prisbelönad tidigare SvD-korrespondent i Jerusalem, Eleverna 

berövas kulturella nycklar, Svenska Dagbladet, 2010-03-10. 
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Karl-Erik Tysk, kyrkoherde i Ovansjö, Humanisterna har rätt - men ändå fel, Svenska 

Dagbladet, 2010-03-02. 

Rossana Dinamarca, Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson, Vänsterpartiet, Gud ska 

hålla sig borta från skolan, Aftonbladet, 2010-10-12.  

Maria Schottenius, skribent Dagens Nyheters kulturredaktion, Vad skramlar Jan Björklund 

om?, Dagens Nyheter, 2010-10-12.  

Jonas Svensson, Docent i religionsvetenskap Linnéuniversitetet, Björklunds omarbetning 

rimmar illa, Svenska Dagbladet, 2010-10-13. 

Christer Sturmark, förbundsordförande Humanisterna, Morgan Johansson, styrelseledamot 

Humanisterna, riksdagsledamot (S), P C Jersild, styrelseledamot Humanisterna, författare, 

Olle Häggström, styrelseledamot Humanisterna, professor i matematisk statistik, Myt att 

kristendomen byggt Sverige, Svenska Dagbladet, 2010-02-28.  

Christer Sturmark, förbundsordförande Humanisterna, Morgan Johansson, styrelseledamot 

Humanisterna, riksdagsledamot (S), P C Jersild, styrelseledamot Humanisterna, författare, 

Olle Häggström, styrelseledamot Humanisterna, professor i matematisk statistik, Religion 

hanteras bäst under lektionerna i historia, Svenska Dagbladet, 2010-03-10.  

 

3.3 Argumentationsanalys 

 

I uppsatsen görs en argumentationsanalys av debatten och av de argument som där 

förekommer. Gunnar Björnsson m.fl. skriver i boken Argumentationsanalys (1994)  att ett 

argument syftar till att försvaga eller förstärka en bestämd tes (Björnsson m.fl. 1994:7). I 

uppsatsen gör jag en argumentationsanalys av debatten och då de argument som präglade 

denna.  Det är dock viktigt att påpeka skillnaderna mellan argumentationsanalysen och den 

retoriska analysen av argumentationen.  Den retoriska analysen handlar om att undersöka 

varför individen lyckas övertala någon till samtycke, medan argumentationsanalysen syftar till 

att undersöka skälen till att tro på någonting (Björnsson m.fl. 1994:7). Uppsatsen behandlar 

alltså inte om debattörernas förmåga att övertala utan fokuserar snarare på argumentationen i 

sig. 
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Argumentationsanalysen består av två delar. En beskrivande analys och en värderande analys. 

I den beskrivande delen tolkas vilka argumenten är i debatten och argumenten struktureras 

tydligare (Björnsson m.fl. 1994:8). Den beskrivande argumentationsanalysen sker på så vis i 

första hand i uppsatsens resultatdel. Argumentationsanalysen värderande analys består av en 

analys av argumentationens beviskraft (Björnsson m.fl. 1994:8). Här sker också en 

undersökning av huruvida argumenten som framförs för att stärka eller försvaga tesen är 

relevanta, riktiga och välgrundade.     

 

3.3.1 Beskrivande analys 

 

Den beskrivande analysen börjar med en tolkning av argumentationen i debatten. Tolkningen 

beskriver vilka argument som förekommer i debatten. I debatten argumenterar debattörerna 

för olika teser. I den beskrivande analysen skiljer man på vad som är tesen och vad som är 

argumentet för tesen för att på så sätt strukturera upp debatten. I min beskrivande 

argumentationsanalys som sker i resultatdelen sker inte denna analys enbart av en 

debattartikel utan beskriver debatten i stort och hur olika debattörer förhåller sig till varandra.  

Den beskrivande delen av argumentationsanalysen ligger till grund för den värderande 

analysen (Björnsson m.fl. 1994:15 som följer i uppsatsen analysdel). Den beskrivande 

analysen handlar om att först avläsa vad som sägs rent ordagrant, men även vad skribenten 

kommer med för påståenden och vad han/hon verkligen menar med dessa.  

I den tolkning som sker i den beskrivande analysen är målet att tolka vad det är författaren 

skriver och vill uttrycka (Björnsson m.fl. 1994:17). Det är då viktigt att man i tolkningen tar 

hänsyn till den kontext som artiklarna förekommer som påverkar författarens argumentation, 

så som: var texten publiceras, när den publiceras, vilka kunskaper och värderingar författaren 

har och vad författaren har för mål med att publicera argumentationen (Björnsson m.fl. 

1994:17).   

Alla påståenden som författaren för fram behöver dock inte vara en del av argumentationen 

samtidigt som betydelsefulla argument i texten kanske inte är bokstavliga utan snarare 

underförstådda. Målet med analysen är således att urskilja vad argumentationen är. Björnsson 

m.fl. (1994) menar att den beskrivande analysen blir individuell och olika argument kan 

utläsas ur samma text av olika personer.  
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De menar att detta handlar om att det finns en viss subjektivitet i analysen (Björnsson m.fl. 

1994:18). Att analysen kan se olika ut från person till person även om de använt sig av samma 

metod kan bero på att har olika kännedom om i vilken kontext texten är skriven (Björnsson 

m.fl. 1994:49). Mitt mål har därför varit att sätta mig in i vilka som skrivit debattartiklarna, 

vad de har för bakgrund, i vilket sammanhang de är skrivna och vad som föregått 

debattartikeln för att på så vis kunna återge en så tydlig beskrivande analys av debatten som 

möjligt. En annan faktor som kan avgöra att olika personer analyserar olika handlar om att 

man har olika åsikter om vad som är ett övertygande argument. Målet med den beskrivande 

analysen är därför att åstadkomma en klargörande tolkning just den argumentation som 

författaren haft som mål att uttrycka (Björnsson m.fl. 1994:49).  

 

3.3.2 Värderande analys 

 

Utifrån den beskrivande analysen sker en värderande analys, vilken som tidigare nämnts sker 

i uppsatsens analysdel. En värderande analys innebär att argumentationen utsätts för en kritisk 

granskning för att fastställa om den är hållbar för den tes som den syftar till att försvara. 

Björnsson m.fl. (1994) menar dock att den värderande analysen som metod inte kan svara 

precist på om en argumentation är riktig eller falsk. De menar snarare att det finns ett stort 

utrymme för subjektiva faktorer att spela in vilket påverkas av den kontext vi kommer ifrån 

och vilka kunskaper, åsikter och värderingar vi har (Björnsson m.fl. 1994:51). Med metoden 

analyseras argumentationen på ett systematiskt sätt och argumentationens validitet och hur 

välgrundad den är värderas, menar Björnsson m.fl. (Björnsson m.fl. 1994:51).  

I den värderande analysen är argumentationens beviskraft en viktig del att analysera. 

Beviskraft handlar om huruvida argumentet är ett påstående som bevisar den tes man är ute 

efter att bevisa. Det som då behandlas är argumentets relevans och hållbarhet. (Björnsson 

m.fl. 1994:51).  

Argumenten delas även upp i faktuella och normativa påståenden.  Faktuellt innebär att 

påståendet är ”…ett påstående om att något visst sakförhållande faktiskt föreligger” 

(Björnsson m.fl. 1994:54). Ett normativt påstående däremot är snarare ett omdöme om hur 

”…det vore önskvärt att något visst sakförhållande kom till stånd,  eller att vi bör vidta en viss 

åtgärd, eller att vissa handlingar (exempelvis mord) är moraliskt oacceptabla, och så vidare” 
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(Björnsson m.fl. 1994:55). Den stora skillnaden mellan faktuella och normativa påståenden är 

att faktuella påståenden i stor utsträckning är antingen sanna eller falska. Dock är detta ofta 

svårare att säga om normativa påståenden, däremot kan de normativa påståendena vara mer 

eller mindre välgrundade. Om ett påstående är välgrundat eller ej handlar ofta om i vilken 

utsträckning det finns skäl för eller emot påståendet (Björnsson m.fl. 1994:59). 

Argumentens relevans är ytterligare en viktig aspekt i den värderande analysen. Ett arguments 

relevans avgörs av förhållandet till ett visst påstående. Dock är argumentets relevans 

oberoende av argumentets hållbarhet.  Ett ohållbart argument kan ha en hög relevans för den 

tes som den försöker styrka, samtidigt som ett argument med hög hållbarhet kan ha låg 

relevans för tesen (Björnsson m.fl. 1994:63). Ett argument kan på så vis vara intressant för 

analysen även om det är ohållbart under förutsättning att argumentet är relevant för debattens 

innehåll.   

3.4 Metoddiskussion  

 

Urvalet kan vara problematiskt och jag har även funderat på att göra urvalet utifrån flera olika 

typer av medier och även av olika slag. Tanken har även slagit mig att undersöka olika typer 

av nyhetswebbplatser för att få en större bredd av åsikter och argumentation. Jag kom dock 

fram till att göra min avgränsning utifrån de 4 största nyhetswebbplatserna i Sverige vad det 

gäller antalet unika besökare. Spridningen blir ändå relativt god och flera typer av 

webbplatser och olika åsikter lyfts fram. Att göra ett urval av de 4 största 

nyhetswebbplatserna, vad det gäller unika besökare, och därifrån välja ut alla debattartiklar 

kändes som den mest objektiva urvalsmetoden och som gör att mina värderingar som 

författare elimineras i urvalet.   

Att enbart använda debattartiklarna säkrar argumentationens äkthet. Att välja bort intervjuer 

och nyhetsartiklar har gett mitt material ökad säkerhet då de argument som framkommer i 

debatten är de argument som debattören verkligen vill framföra då det är han eller hon som 

har författat den. I en argumentationsanalys är det oerhört viktigt att argumentationen 

stämmer och att det är just det som uttrycks är det som debattören avser att uttrycka. Därför 

känns valet att avgränsa uppsatsen till att bara behandla debattartiklarna riktigt. Målet med 

analysen är att tolka och klargöra det som debattören faktiskt avser att utrycka.     
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Subjektiviteten som finns i arbetet med argumentationsanalysen som metod är en brist i 

argumentationsanalysen. Två olika personer som genomför en analys av en argumenterande 

text kan få fram olika resultat av sin analys. Detta beror ofta på att de har olika kännedom och 

kunskaper om textens kontext och kanske även om forskningsområdet (Björnsson m.fl. 

1994:49). Att veta vem som skrivit texten och vad författaren har för bakgrund är en viktig del 

i att förstå argumentationen och varför den ser ut som den gör. En person med full koll på att 

en textförfattare exempelvisen har en specifik politisk hållning i en sakfråga kommer göra en 

helt annan analys än en person som inte denna kunskap (Björnsson m.fl. 1994:49). Därför är 

jag noga med att sätta mig in i debatten och debattörernas bakgrund för att på så sätt kunna 

göra en så noggrann analys som möjligt. Subjektiviteten spelar även in i att olika personer har 

olika uppfattningar av vad som är ett övertygande argument. Detta är ett problem med 

argumentationsanalysen som metod.  
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4. Tidigare forskning 

 

Inom ramen för religionsundervisning i den svenska skolan finns det gott om framför allt 

student uppsatser. Dessa behandlar ofta kurplanerna för ämnet religionskunskap och även 

utvecklingen inom religionsämnet genom den svenska skolhistorien. Dock behandlar dessa 

mer sällan sekularisering och framför allt i kombination med kursplanen och dess utformning. 

Det finns en del tidigare forskning som är relevant för min uppsats och denna forskning 

behandla i huvudsak sekularisering av den svenska skolan och religionsämnet, 

religionsämnets historiska utveckling och tidigare debatter om religionskunskapen.  

 

Edgar Almén och Hans Christian Øster (2010) vid Linköpingsuniversitet har skrivit en 

avhandling som heter Religious Education in Great Britain, Sweden and Russia. Boken 

beskriver hur religionsundervisningen ser ut i de nämnda länderna samt utvecklingen av den 

samma. Den visar också på skillnader mellan religionsundervisningen i de olika länderna, 

vilket är mycket intressant. Även om det är forskningen som behandlar 

religionsundervisningen och dess utveckling i Sverige. Almén och Øster gör en tydlig 

historisk beskrivning av skolan och religionsämnet i Sverige från 1600-talet fram till 

kursplanen som kom1994, Lpo94. 

 

Bengt Thelin (1981) har skrivit avhandlingen Exit Eforus – läroverkens sekularisering och 

striden om kristendomsundervisningen. Avhandlingen behandlar sekulariseringen av den 

svenska skolan och den hårda debatten om kristendomsundervisningens utformning. 

Avhandlingen beskriver mycket tydligt hur debatten gick i media, bland politiker och 

biskopar under religionsämnets utveckling under 1900-talet. Sekulariseringen av den svenska 

skolan och religionsämnet var en stor revolution av den svenska skolan och religionsämnet. 

Det var en lång och hård process. Denna process är en viktig del i utvecklandet av den skola 

och religionsundervisning som vi har idag och den var även viktig för hur den debatt vi har 

idag ser ut. Debatten om kristendomskunskapen och dagens debatt om kristendomens 

särställnings varar eller icke vara har en hel del likheter.  
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Avhandlingen behandlar både debatten på ett intressant sätt, samtidigt som den är en bra 

historisk genomgång av utvecklingen i religionsundervisningen i den svenska skolan. 

 

Karl-Göran Algotsson (1975)  har skrivit avhandlingen Från katekestvång till religionsfrihet - 

debatten om religionsundervisningen i skolan under 1900-talet. Algotsson är professor i 

religionssociologi vid Uppsala universitet. Avhandlingen behandlar även den 

religionsundervisningen och debatten som har förts kring ämnet. Avhandlingen koncentrerar 

sig på perioden från mitten av 1800-talet till läroplanen som kom år 1969 där man får en 

tydlig bild av kristendomen minskade betydelse för skolan och religionsämnet. 
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5. Teori  

Uppsatsen har, som tidigare nämnts, syftet analysera debatten och argumentationen runt den 

nya kursplanen, Lgr11 (regeringen, 2010) och att utifrån analysen undersöka vad 

sekulariseringen och pluralismen haft för påverkan på debatten. Peter L Berger är en av de 

stora professorerna inom sociologi och hans sekulariseringsteorier har varit betydande.   

Teorin utgår därför från två av Peter L. Bergers mest kända verk som behandlar sekularisering 

The Sacred Canopy – Elements of a Sociological Theory of Religion (1990) och Religious 

America, Secular Europe?: a Theme and Variations (2008). 

 

5.1 Peter L Berger 

 

Peter Ludwig Berger, professor i sociologi och teologi samt direktör vid institute for the study 

of Economic culture vid Boston University, föddes år 1929 i Wien. Berger har huvudsakligen 

ägnat sig åt kunskapssociologi och åt religionspsykologi (Brante m.fl. 1998:31).  Bergers mest 

betydande verk är boken The Social Construction of Reality (1966) som han skrev tillsamman 

med Thomas Luckman. Berger har arbetat med att analysera även religion som en social 

konstruktion. Detta gjorde han i just The Sacred Canopy (1990). Det finns dock en väsentlig 

skillnad mellan Bergers tidiga verk, The Sacred Canopy (1990), och hans senare, Religious 

America, Secular Europe?: a Theme and Variations (2008). I Bergers tidiga verk menar han 

att sekulariseringen är ett globalt fenomen som sker överallt, men i olika form (Berger, 

1990:108). I Bergers senare verk menar han dock att sekulariseringen som sker i Europa inte 

alls är global, utan det är snarare Europa som är undantaget (Berger, 2008:9-10).   

 

5.2 Sekularisering 

 

Peter L. Berger beskriver sekularisering som att det allmänt innebär den process där olika 

samhällssektorer och kultur avskiljs från religiösa institutioner och symboler (Berger, 

1990:107). Han menar att sekulariseringen i Europas historia har inneburit att den kristna 

kyrkan stängts ut från samhällsinstitutioner som den tidigare haft kontroll över eller haft stor 

påverkan på, som t.ex. utbildningssystemets frigörelse från kyrklig administration och 

auktoritet. Berger beskriver sekularisering som att stat och kyrka delades från att ha varit ett 
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(Berger 1990:107). Detta hade varit en enkel förklaring av sekularisering om den hade slutat 

där.  

Berger menar att sekularisering är mycket mer än bara en socialt strukturerad process. 

Sekularisering påverkar även i hög grad människors kulturella liv och idévärld, vilket Berger 

menar åskådliggörs tydligt när religion utesluts i utformningen av konst, filosofi och litteratur. 

Han anser att i ett sekulariserat samhälle är vetenskapens världsbild den enda rätta och har 

patent på individernas världsuppfattning (Berger 1990:107). Berger menar att ett sekulariserat 

samhälle med sekulariserad kultur även innebär en sekularisering av medvetandet (Berger 

1990:107), d.v.s. individerna i ett sekulariserat samhälle påverkas av samhällets utveckling 

och de attityder som finns och därmed sekulariseras även individernas tankar och 

medvetande.         

 

5.3 Sekulariseringens påverkan på människan och samhället 

 

Berger menar att sekulariseringen påverkar olika individer i grupper olika mycket . Män 

påverkas enligt Berger i större utsträckning av sekulariseringen än vad kvinnor gör. 

Sekulariseringen har även större inverkan på personer i medelåldern än de yngre och de äldre. 

I vilken miljö man växer upp i påverkar också i vilken grad man tenderar att påverkas av 

sekulariseringen, då en person i staden påverkas mer av sekulariseringen än en person på 

landsbygden. Även ur en socio-ekonomisk synvinkel skiljer sekulariseringens grad av 

inverkan på individen sig mellan olika grupper. Arbetarklassen är den socio-ekonomiska 

grupp som sekulariseringen har störst inverkan på (Berger, 1990:108).  

Det är på detta vis det ser ut i stora delar av Europa. Dock ser det inte likadant ut över hela 

världen, menar Berger. I exempelvis USA har kyrkan bevarat en mer central roll. Berger 

hävdar dock att kyrkan bevarat sin roll och inte drabbats av sekulariseringen genom att kyrkan 

i sig påverkats och blivit sekulariserad.  Sekulariseringen kan alltså ske i form av att samhället 

sekulariseras och kyrkans roll blir marginaliserad i samhället eller också genom att kyrkan i 

sig sekulariseras och genomgår förändringen och anpassar sig, menar Berger, (1990:108).  

Det är dock inte lätt att mäta sekularisering i ett samhälle. Majoriteten av de studier som 

behandlar sekularisering har handlat om att mäta hur sekulariseringen påverkat institutionerna 
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och befolkningen beteende, exempelvis kyrkans medlemsantal, antal döpta och antal besökare 

i kyrkan. Det är dock svårt att säga hur sekulariseringen ser ut egentligen genom att bara göra 

dessa undersökningar då inga svar ges angående sekulariseringen av befolkningens 

medvetande (Berger, 1990:167). Den religiösa symboliken är mycket frekvent förekommande 

i exempelvis dop och bröllop, även om individerna inte anser sig vara religiöst troende 

(Berger, 1990:129). 

Berger menar dock i sitt senare verk att i Europa och Amerika har sociologer sett att många 

väljer det som passar utifrån det utbud som finns på den religiösa marknaden, en s.k. 

”patchwork religion”(Berger, 2008:14), eller på svenska lapptäckes religion, där man plockar 

det som passar och syr hop till en livsåskådning. Berger menar att en ökning av den 

personliga religiositeten har skett och fler menar att de inte är religiös, men de är andliga 

(Berger, 2008:14). Andra menar att de är religiösa, men de identifierar sig inte med någon 

särskilt religiöst samfund eller tradition (Berger, 2008:15). Detta pekar på en ökad 

individualisering och privatisering av religiositeten. På så sett menar Berger i sitt senare verk 

att sekulariseringen inte alls är ett globalt fenomen då religionen enbart byter skepnad. 

 

5.4 Pluralism 

 

Kristendomen var den dominerande religionen i samhällen i Västeuropa och hade stor makt 

tillsammans med kungen. Tillsammans delade och konkurrerade man om makten över 

samhället (Berger, 1990:136). Dock representerade de samma religiösa värld. Reformationen 

blev ett första steg mot sekularisering. När katolicismen och protestantismen inte längre 

kunde hålla en enad front för kristendomen blev toleransen stor för religiöst avvikande 

beteende inom både protestantiska och katolska områden (Berger, 1990:137).  Det är dock 

inte bara andra religioner som ex-monopolreligionen nu behöver konkurrera med. I stor 

utsträckning har pluralistiska samhällen även en ökande icke-religiös rival till övriga 

religioner i samhället (Berger, 1990:138). Berger menar att det finns två olika sätt att 

handskas med problematiken kring pluralism för de religiösa institutionerna.  Antingen 

anpassar man sig till den nya situationen eller också gör man motstånd och håller kvar vid det 

förflutna (Berger, 1990:156).    
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 Människor idag i många delar av världen, inte minst i Sverige, möter varje dag en stor 

variation av religioner och andra livsåskådningar med olika verklighetsförklaringar (Berger, 

1990:127).  Skillnaderna är därför stora jämfört med hur det såg ut förr i tiden då i princip alla 

tillhörde samma religion och hade samma syn på vad som var sanningen och denna 

ifrågasattes aldrig i det homogena samhället. Pluralismen påverkar sekulariseringen både 

genom individens medvetande sekulariseras och att religionen sekulariseras för att kunna 

konkurrera och passa för den sekulariserade människan (Berger, 1990:128).  Ingen enskild 

religion har längre monopol på befolkningens lojalitet i dessa samhällen. Befolkningen väljer 

fritt vilken religion och kyrka som passar bäst och stämmer överrens med individens tycke 

och smak. Den religiösa kartan i samhället har blivit en marknad, där kyrkor måste 

marknadsföra sig själva för att överleva och expandera (Berger, 1990:138).  

Förutsättningarna har alltså förändrats radikalt för kyrkan. Från att ha haft ensam makt över 

befolkningen utan att behöva konkurrera och anpassa sig har monopol-kyrkan styrt i 

samhället, till att idag ha samma möjligheter som alla andra och behöver konkurrera på 

samma villkor. Kyrkorna måste också anpassa sig efter medlemmarnas önskemål för att 

bibehålla sin ställning. Berger menar att det enda greppet som kyrkorna har för att 

befolkningen inte skall bli helt liberaliserade i den religiösa världen handlar om traditioner 

(Berger, 1990:145). Anpassningen efter medlemmarna ser olika ut och med anpassningen 

sekulariseras kyrkorna i olika grad. Kyrkorna blir på så vis allt mer sekulariserade för att 

tillgodose medlemmarnas önskningar och behålla eller öka medlemsantalet. I extrema fall kan 

religionen sluta i att endast handla om att ge goda värderingar och moral. Religionen finns till 

för att skapa egenskaper hos individen i samhället, så som stärkt moral och ro i själen (Berger, 

1990:146). Berger menar att definitionen av verkligheten blir mer privatiserad och religionen 

handlar inte längre om kosmos och historia utan istället handlar den om existens och 

psykologi för individen (Berger, 1990:152). Religionen får på så sätt en ny betydelse för 

människor i ett pluralistiskt samhälle. Pluralismen skapar sekularisering samtidigt som 

sekularisering skapar pluralism (Berger, 1990:155).  

Moderniseringen däremot behöver inte leda till sekularisering menar Berger. Däremot leder 

med stor sannolikhet pluralismen till sekularisering. Ett homogent samhälle med samma 

världsbild och livsåskådning blir inte sekulariserat i samma mån ser vi genom historien 

(Berger, 2008:12). Däremot medför ett pluralistiskt samhälle att olika uppfattningar och 

övertygelser sliter på varandra, blandas och förlorar sitt värde (Berger, 2008:12).  
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Moderniseringen i sin tur påverkar samhället genom migration och urbanisering vilket gjort 

det homogena samhället pluralistiskt och därmed på sikt sekulariserat. Indirekt påverkar 

därför modernismen sekulariseringen genom att pluralismen (Berger m.fl. 2008:12). 

 

5.5 Politisk sekularisering 

 

Även politiken blir mer eller mindre sekulariserad i ett sekulärt samhälle. Ett lands socio-

ekonomiska modernisering har visat sig vara bidragande till att politiken sekulariseras 

(Berger, 1990:130). Den tydligaste kopplingen till sekulariseringen av politiken menar Berger 

sker i samband med utvecklingen av den moderna industrialismen, där det framförallt handlar 

om en separation mellan statliga institutioner och kyrkan. Staten är inte längre en del i att 

stärka kyrkans roll som tidigare var fallet(Berger, 1990:130).  

Sekulariseringen kan påverka länder olika och många länder har olika attityd till religion.  

Samhällen har olika inställning till religion. Det amerikanska samhället är pluralistiskt och 

består av många religioner som får samma ekonomiska stöd från staten. Dock har man 

gemensamt med många kristna samhällen att en viss kyrka inte har någon påverkan eller 

lojalitet från staten. Kyrkan får stå på egna ben (Berger, 1990:131). Den politiska 

sekulariseringen gör att religionens legitimitet är obefintlig, eller också begränsas den till att 

vara rent ideologisk eller som en retorisk dekorering, menar Berger (Berger, 1990:133).  

Berger menar att det i samhället finns intellektuella som avgör vad som är högkultur och inte. 

I Europa menar Berger att de intellektuella har skapat en starkt sekulariserad högkultur. 

Berger menar att det har blivit en självuppfyllande profetia. Att vara moderniserad och ligga 

rätt i tiden innebär att man är sekulariserad i Europa, menar Berger (Berger, 2008:19).    

 

5.6 Utbildning och sekularisering 

 

I Europa har kyrkan historiskt sett varit en stor del av barns utbildning och på vissa håll gör 

den det än idag. Skolan och andra utbildningsinstitutioner är en stor arena för diskussioner 

angående religion. Effie Fokas, som skriver Religious America, Secular Europé i samarbete 

med Berger, beskriver det som att skolan fungerar som ett slagfält för förhandlingar om 
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religiösa sakfrågor (Fokas, 2008:81).  Skolan är också en viktig arena för aktörerna att för att 

vinna över unga människor. Skolornas förhållningssätt till religionen kan påverkas dels av 

vem som står för ägarskapet och administrationen av skolan, men även av den kommunala 

skolans och samhällets hållning till religionsundervisning menar Fokas (Fokas, 2008:81) 

Fokas menar att det även är viktigt att undersöka de samhällen där man inte har 

religionsundervisning i skolorna och där denna typ av undervisning är förbjuden, så som i 

Frankrike (Fokas, 2008:82). Skolsystemet och den franska staten måste skyddas från religion 

är nationens hållning till religion. Kampen att frigöra stat och skola från katolicismen var hård 

och resultatet efter den definitiva separationen mellan kyrka och stat blev en starkt 

sekulariserad kyrka som inte hade plats för religion (Fokas, 2008:82). 

Det franska skolsystemet formade på så vis Frankrike och skapade befolkningens värderingar. 

Berger menar att det franska skolsystemet har haft en stor roll i Frankrikes sekularisering 

(Fokas 2008:83). Attityden bland lärarna kan i vissa fall vara antireligiös framförallt vad det 

gäller katolicismen. Andra menar att religionen är och förblir förpassad till det privata (Fokas, 

2008: 83). Det har visat sig att elever som utbildats i den franska skolan är bristfälligt 

utbildade för det moderna livet som ofta innefattar möten med religion (Fokas, 2008:83). 

Eleverna är även oförberedda i en variation olika områden så som litteratur och konst, förstå 

religiösa konflikter samt förmågan att förstå den ökande muslimska befolkningen i Frankrike. 

Man har en brist i förståelsen av omgivningen och omvärlden (Fokas, 2008:83).  

Fokas menar att i övriga Europa har skolan spelat en viktig roll i bevarandet av minnet av 

religionen så att den inte glöms bort helt. De kunskaper eleverna har om religion har de i de 

flesta fall införskaffat sig i skolan. Dock är många skolsystem i Europa en kanal i 

utvecklandet av sekulariseringen av samhället (Fokas, 2008:83). 

I Norden har de flesta skolsystem antagit en icke-konfessionell kursplan som informerar om 

religion istället för att det sker en indoktrinering i religion (Fokas, 2008:85). Fokas menar att 

majoriteten av européerna anser att en konfessionell religionsundervisning inte kan vara 

obligatorisk för alla elever (Fokas, 2008:85).  

Europas länder står inför liknande problematik vad det gäller utformningen av 

religionsundervisningen. Undervisningen behöver utformas så att den följer utvecklingen av 

samhället som den är en del i.  
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Det handlar om ett samhälle som kombinerar en ökande sekularisering och minskad 

religiositet med en ökning av religiösa minoriteter (Fokas, 2008:87). Varje nation gör sin egen 

utformning av religionsämnet utifrån dess kontext och historia av relationen mellan kyrka och 

stat och med sina utbildningsföreskrifter, menar Fokas (Fokas, 2008:87).     
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6. Bakgrund 

 

Bakgrunden börjar med en genomgång om religionsämnets historiska bakgrund. Därefter 

följer en redogörelse för hur den debatten om kristendomskunskapen och religionskunskapen 

såg ut under slutet av 1800-talet och 1900-talet. Bakgrunden avslutas med en genomgång av 

den tidigare kursplanen LPO94, samt en beskrivning av Skolverkets förslag på ny kursplan 

och regeringen fastställda kursplan LGR11. Där visar jag på skillnaderna mellan förslagen 

och den kursplan som senare fastställdes av regeringen. 

 

6.1 Religionsundervisningens historiska bakgrund 

 

Den svenska skolan har historiskt sett haft en nära relation till kyrkan. Detta har varit fallet 

både i grundskolan och högre utbildning (Almén & Öster, 2000:61). Hemundervisningen och 

undervisningen i skolan lade stor vikt vid katekesen. Den tidiga skolan styrdes av kyrkan och 

även högre utbildningar och universitet var uppbyggda runt kloster och stora kyrkor. 

Kristendomsundervisning var under 1800-talet var ett obligatoriskt ämne i alla 9 år av den 

fullständiga läroverksutbildningen (Thelin, 1981:55). Ämnet var uppdelat i bibliska, 

dogmatiska och kyrkohistoriska inslag. Undervisningen handlade mycket om bibelläsning då 

man läste bibeln i kombination med katekesläsning.  Även i klass 1-3 var detta vanligt 

förekommande. Undervisningsplanen talade om precis vad eleverna skulle göra i de olika 

åldergrupperna. Årskurs 4 skulle gå igenom ett av evangelierna, årskurs 5 skulle ägna sig åt 

apostlagärningarna och poetiska och profetiska böckerna och breven i årskurs 6-7 (Thelin, 

1981:56).  I slutet av 1800-talet var utvecklingen av naturkunskapen låg och eleverna kände 

bara till människans ursprung ur de bibliska texterna. Darwin evolutions teori fanns inte på 

kartan utan eleverna fick nöja sig med Moseböckerna som förklaringsmodell (Thelin, 1981: 

58.) 
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På 1870-talet blev skolgången obligatorisk genom skolpliktens införande. Detta medförde då 

inte bara plikten för eleverna att gå i skolan utan även statens skyldighet att ge eleverna 

möjlighet att gå i skolan och skolverksamheten utökades.  

Kopplingen till kyrkan påverkades dock marginellt och styrdokumenten var fortfarande starkt 

styrda av kyrkan (Almén & Öster, 2000:62). 

Det började dock knaka i fogarna mot slutet av 1800-talet då en ökande missbelåtenhet mot 

kristendomsundervisningen och katekesläsningen. Debatten fördes i huvudsak utifrån politisk, 

kyrkligt teologisk och pedagogisk utgångspunkt.  Liberalister och socialdemokrater var de 

mest radikala i debatten och menade att den konfessionella obligatoriska undervisningen var 

ett ingrepp på individens tros- och tankefrihet.  Enligt partiprogrammet 1897 skulle religionen 

förklaras som en privatsak och skolan skulle separeras från kyrkan (Thelin, 1981:60) 

Kravet var en neutral konfessionslös religionsundervisning som var historiskt betonad. Redan 

1885 hade socialdemokraterna kritiserat vad man kallade för katekestyranniet och man 

menade att det var en metod för att idiotisera folket. Socialdemokraten Hjalmar Branting 

skrev en artikel om en teaterpjäs som handlade om en ung lärare som höll fast vid sin 

ståndpunkt efter att han i sin undervisning ställt gamla testamentets skapelseberättelse mot 

Darwins utvecklingslära. Branting var mycket kritisk till skolans beroende till kyrkan. År 

1880 krävde föreningen för religionsfrihet, där Branting var medlem, att 

religionsundervisningen skulle tas bort ur den svenska skolan.  Kritiken låg främst i att man 

hade en konfessionell undervisning som dessutom var obligatorisk (Thelin, 1981:61) 

I och med frikyrkornas och väckelserörelsens inträde i det svenska samhället förändrades 

kristendomsundervisningen (Almén & Öster, 2000:63). Den tidigare 

kristendomsundervisningen ansågs problematisk av föräldrarna till barn från dessa rörelser 

inte ville att deras barn skulle indoktrineras av Svenska kyrkan i skolan. Konflikten löstes 

genom en förändring i kursplanen år 1919. I den nya kursplanen låg fokus på bibeln och 

framförallt Nya testamentet. Syftet var en mer objektiv kristendomsundervisning och en 

undervisning som skapar förståelse genom att lyfta fram det gemensamma mellan kristna. 

(Almén & Öster, 2000:63). Detta kan ses som ett första steg mot den moderna 

religionsundervisningen i skolan, menar Almén och Öster (2000:63).  
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En enhetlig kristendomsundervisning som alla kan ställa sig bakom var viktig i utformningen 

av den svenska modellen då man eftersträvar sammanhållning och motverka segregation 

(Almén & Öster, 2000:63). 

År 1901 yrkade liberala och socialdemokrater på att religionsundervisningen skulle ta upp 

andra religioner än den kristna. Samtidigt som man även ville att modernare 

religionsfilosofiska system också skulle ta plats i undervisningen. Man debatterar mot att 

religionsundervisningen lär ut gamla testamentets världsförklaring som en absolut sanning, 

samtidigt som eleverna i naturhistoria och historia läser om motsatsen (Thelin, 1981:61). 

Även väckelserörelsen och frikyrkorörelsen var kritiska till den konfessionella kyrkan då även 

andra samfund fanns representerade bland eleverna. Den politiska vänstern och 

frikyrkorörelsen hade religionsfriheten som gemensam utgångspunkt (Thelin, 1981:66). 

1904 år skolreform gjorde att kyrkan och biskoparna förlorade makten över 

religionsundervisningen och en nyinrättad statlig myndighet, läroverksöverstyrelsen, tog över 

administrationen.  Biskoparna tog beslutet hårt och menade att de borde vara dem som 

bestämma vilka läromedel som skulle användas och hur läroplanen skulle se ut. (Thelin, 

1981:229). Reformen, menar Thelin, ” måste ses mot bakgrund av de ekonomiska, politiska 

och sociala förändringar i vårt land under 1800-talets senare hälft, som förknippade med 

industrialismens framväxt” (Thelin, 1981:249).   

Under 1940 och 1950 talet handlade debatten inte längre om motsättningar mellan olika 

former av kristna utan snarare om motsättningar mellan kristna och de som inte uppfattade sig 

som kristna (Almén & Öster, 2000:64). Invandringen ökade inte bara från Västeuropa utan 

även från bl.a. Iran, Turkiet och Vietnam. Vilket gjorde att fler och fler svenskar ansåg sig 

vara muslimer och till viss del även buddister (Almén & Öster, 2000:64). Krav började ställas 

på en objektiv undervisning som skulle ta sig an de stora religionerna utan värderingar. Dessa 

krav fick gensvar i kursplanen för grundskolan år 1962 och för gymnasiet 1965. Skolans 

objektivitet var något som var ett tydligt inslag i skolans styrdokument vid den här tiden, 

framför allt i religionsämnet, vilket också är fallet i dagens undervisning.  

Under 1950 och 1960-talet ökade statens neutralitet i frågan om religionsämnet. Detta ledde 

till den stora förändringen år 1969 då religionsämnet bytte namn och karaktär. Ämnet bytte då 

namn från kristendomskunskap till religionskunskap och ämnet blev också en del i 

samhällskunskapen (Olivestam, 2006:66).  
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Religionskunskapen skulle bidra till en personlig utveckling och syn på livet, men även 

förståelse och respekt för andra. Ämnet skulle bli mer globalt med utbyte av idéer och 

värderingar för ökad förståelse. Religionskunskapen i och med denna utveckling en ökad 

ideologisk mening (Almén och Öster, 2000:66). I kursplanen från 1969 hette det att eleven 

skulle ges möjlighet att uppnå personlig förståelse för livsfrågor med hjälp av kristendomen 

och andra religiösa och icke-religiösa livsåskådningar. Detta var en tydlig förändring mot ett 

bredare och mer mångfacetterat ämne.  Fler religioner får större utrymme även om de inte 

omnämns specifikt. Endast kristendomen omnämns specifikt. År 1980 blev kursplanen åter 

mer fokuserad på kristendomen i form av bibeln, kristendomens historia och tro. Precis som 

tidigare nämnde man även andra religioner och icke-religiösa livsåskådningar (Almén & 

Öster, 2000:69). 

 

6.2 Läroplanen för den obligatoriska skolan 1994 (LPO94) 

 

Den läroplan som föregick den nuvarande läroplanen (Regeringen, 2010) som började gälla 

1994 var Läroplan för det obligatoriska skolväsendet förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket, 1994). Utvecklingen med denna kursplan gick, enligt Almén och Öster, mot en 

allt mer öppen och objektiv syn på hur religionsundervisningen skulle bedrivas.  

Kristdemokraterna, som vid denna tidpunkt satt med i regeringen, ansåg att den svenska 

skolan skulle ha en värdegrund som utgick från kristna värderingar och traditioner (Almén 

och Öster, 2000:73). Efter framförallt kristdemokraternas kamp i debatten skrevs det i 

kursplanen att skolan ska sträva efter att eleverna får fördjupad kunskap om kristendomen och 

andra världsreligioner. Skolan skulle även sträva efter att eleverna skulle förstå hur det 

svenska samhället påverkats av bibeln och kristen tro (Skolverket, 1994:1). I dessa punkter i 

kursplanen för religionskunskap i Lpo94 nämndes kristendomen specifikt och kristendomen 

hade på så sätt fortfarande en särställning gentemot övriga religioner och borde således fått 

större utrymme i undervisningen. I kursplanen beskrivs att skolan har en viktig uppgift när det 

gäller att förmedla och förankra grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på hos 

eleverna. Kursplanen beskriver vidare att ”… i överrensstämmelse med den etik som förvaltas 

av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (Skolverket, 1994:9). 
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Lpo94 var klart mer decentraliserad än de tidigare kursplanerna. Skolorna blev klart med 

styrda utifrån mål att sträva mot, mål att uppnå och riktlinjer. Kristendomen tog åter plats som 

grunden till moral och värdegrundsskapande vid sidan av den humanistiska traditionen. Fokus 

i den Lpo94 låg på livsfrågor, värdegrund och etik (Olivestam, 2006:23). Religionskunskapen 

skulle enligt LPO94 lägga stor vikt vid livsfrågor, livsåskådningar och etik. Vad det gäller 

Kristendomen låg fokus snarare på dess betydelse och påverkan på samhället och på 

kristendomens värdegrund och traditioner.  

 

6.3 Skolverkets förslag till ny kursplan för religionskunskap i grundskolan 

 

Skolverket fick i uppdrag av regeringen att arbeta fram en ny kursplan i religionskunskap för 

grundskolan i januari 2009. Skolverket valde att jämställa kristendomen med de övriga 

världsreligioner religioner d.v.s. kristendom, judendom, islam, hinduism och buddism 

(Skolverket, 2010:3). Man använde sig av formuleringar som skulle ge elever kunskap om 

”världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism” (Skolverket, 

2010:3). Här hade kristendomen alltså ingen särställning gentemot övriga världsreligioner, 

vilket fick massiv kritik från många håll och även från regeringen. 

Kristendomen hade dock viss särställning gentemot andra religioner i andra formuleringar i 

Skolverkets förslag till ny kursplan. Men på dessa punkter handlade det främst om en 

historisk särställning, medan den i övriga områden jämställdes med övriga världsreligioner. 

Kristendomens särställning i Skolverkets förslag syns i följande formuleringar: 

”Kristendomens betydelse och ställning i det svenska samhället förr och nu” (Skolverket, 

2010:3).  

”Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen, samt utmärkande drag för 

kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi” (Skolverket, 

2010:4). 

”Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering” 

(Skolverket, 2010:4). 

”Eleven namnger någon epok och berättar grundläggande om människans tidiga historia, 

valda delar av hemortens historia samt om kristendomens roll och betydelse i hemorten, förr i 

tiden” (Skolverket, 2010:5). 
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”Eleven beskriver och ger något exempel på hur kristendomens roll i svenskt samhällsliv har 

förändrats över tid” (Skolverket, 2010:6). 

  

6.4 Regeringens färdiga kursplan för religionskunskapen i grundskolan 

(LGR11) 

 

Regeringen var inte nöjda med Skolverkets formuleringar som uteslöt kristendomens 

särställning och valde därför att göra vissa förändringar i formuleringarna och vissa tillägg. 

Regeringen valde att ändra Skolverkets formulering: ”världsreligionerna kristendom, islam, 

judendom, hinduism och buddhism” (Skolverket, 2010:3) till ”kristendomen, andra religioner 

och livsåskådningar” (Regeringen, 2010:63) och även till ”kristendomen och i de andra 

världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism” (Regeringen, 2010:65), vilket 

ger kristendomen en tydlig särställning gentemot Skolverkets förslag. Regeringen valde även 

att göra tillägg till vissa av Skolverkets formuleringar som t.ex. ”Några högtider, symboler 

och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras 

innebörd samt några av de vanligaste psalmerna” (Regeringen, 2010:64), där Bibeln och 

psalmer lagts till i formuleringen. I vissa fall ger man även bibeln en särställning när man 

väljer formuleringar som ”religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder” (Regeringen, 

2010:65) där Bibeln särställs mot andra urkunder. Man har även lagt till en punkt som handlar 

om ”Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. 

Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer” 

(Regeringen, 2010:65) och även ”Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse 

för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa 

förändringar för olika människor och grupper” (Regeringen, 2010:60). 

Regeringens färdiga kursplan ger kristendomen och bibeln en klar särställning gentemot andra 

religioner och livsåskådningar. Särställningen som Skolverket gav kristendomen har 

utvecklats samt har nya punkter och formuleringar lagt till.  
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7. Resultat  

 

I resultatet gör jag en beskrivning av debattörernas bakgrund och en presentation av de 

debattartiklar som ingått i undersökningen. I resultatet gör jag även en beskrivning av vad 

som var teserna bakom de argument som fördes i debatten, både för och emot.  Därefter går 

jag vidare med argumentationen som fördes för att påvisa tesernas legitimitet. Mot slutet av 

resultatdelen går jag även igenom likheter och överrensstämmande åsikter i de olika 

debattörernas argumentation. 

 

7.1 Debattörernas bakgrund   

 

Jan Björklund, partiledare FP, utbildningsminister. Svenska Dagbladet, 2010-03-02, 

Kristendomens påverkan i Sverige har varit stor. Björklund företräder Folkpartiet Liberalerna 

som utgår från den liberala ideologi och individen står i centrum. Man avvisar ”kollektivets 

rätt att bestämma över individen” (Engström & Marklund, 1991:477). Att värna om 

grundläggande mänskliga fri- och rättigheter är i centrum för Folkpartiets politik (Engström & 

Marklund, 1991:477).  Andra ideologiska krav som är grundläggande i folkpartiets politik är 

jämställdhet mellan män och kvinnor, internationell solidaritet, maktspridning, fri konkurrens 

och ett decentraliserat enskilt ägande (Engström & Marklund, 1991:477). Även 

utbildningsfrågor har haft en betydande plats i Folkpartiets politik och kanske inte minst för 

utbildningsminister jan Björklund. Detta gäller alla steg i utbildningsväsendet från allmänna 

skolväsendet som folkbildningen till universitets- och högskolefrågor (nationalencyklopedin, 

1991:477). Björklund företräder också regeringen i sin roll som utbildningsminister. 

Regeringen består av Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet. 

Fånig bibeldebatt är en debattartikel skriven av Expressens Ledarredaktionen och 

publicerades på expressen.se 2010-10-12. Expressen är en liberal kvällstidning. 

Expressen skulle inte bara ha ett ”säljande innehåll av nyheter, sport, tecknade serier och 

annat förströelse betonat material” (Engström & Marklund, 1991:73) utan man skulle även ha 

en högtstående ledar- och kulturavdelning (Engström & Marklund, 1991:73). Expressen 

skriver ofta personaljournalistik som fokuserar på den ”enskilda individen mot makthavarna” 

(Engström & Marklund, 1991:73).   
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Dagens skola är inte konfessionell skriven av Micael Pettersson som är biträdande rektor 

lärare och läromedelsförfattare. Debattartikeln publicerades på Svenska Dagbladets 

webbplats, svd.se, 2010-03-04. 

Kristendomen en grund som behövs i skolan, men inte för trons skull publicerades svd.se 

2010-10-14 och är skriven av Metta Fjelkner som är ordförande för Lärarnas Riksförbund . 

Fjelkners mål är att föra lärarnas och lärarnas riksförbunds talan i debatten.  

Lärarnas riksförbund ärt ett fackförbund inom Saco och dess medlemmar är lärare och studie- 

och yrkesvägledare som är verksamma i grundskolan, gymnasieskolan och högskolor samt 

vuxenutbildning (Engström & Marklund, 1993:557).  

Religionerna  är inga virus publicerades på svd.se 2010-10-17 och skrevs av Annika Borg, 

teologisk Dr. i tros- och livsåskådningsvetenskap. 

Eleverna berövas kulturella nycklar skriven av Cordelia Edvardson som är flerfaldigt 

prisbelönad tidigare SvD-korrespondent i Jerusalem. Debattartikeln publicerades i Svenska 

Dagbladet 2010-03-10. Svenska dagbladet är en obunden moderat daglig morgontidning. I 

början av 1900-talet drog Svenska dagbladet över mot en allt mer politiskt konservativ 

hållning, men ”med ett fortsatt starkt intresse för sociala reformer” (Engström & Marklund, 

1995:478). 

Humanisterna har rätt - men ändå fel är en debattartikel skriven av Karl-Erik Tysk, 

kyrkoherde i Ovansjö och publicerades 2010-03-02 på svd.se. 

Gud ska hålla sig borta från skolan är skriven av Rossana Dinamarca som är riksdagsledamot 

och skolpolitisk talesperson för vänsterpartiet.  Debattartikeln publicerades på aftonbladet.se 

2010-10-12. Dinamarca representerar Vänsterpartiet som är ett politiskt parti som grundades 

1917 och namnet var då Sveriges socialdemokratiska vänsterparti och var en utbrytargrupp 

från socialdemokraterna. Vänsterpartiet var länge ett utpräglat arbetarparti men från 1960-

talets mitt förändrades väljarstrukturen successivt och andelen arbetare minskade samtidigt 

som andelen offentliganställda och även akademiker ökade (Engström & Marklund, 

1996:113) Vänsterpartiet beskriver sin politik på sin hemsida som att ”Vänsterpartiet säger 

nej till vinster i välfärden. Vi tycker att varje skattekrona ska användas där den behövs bäst 

[…] Vänsterpartiet står för en generös och human flyktingpolitik. Vi vägrar anpassa oss till 

rasism och främlingsfientlighet. Vi tror att alla människor har rätt till liv i fred och frihet, och 

att alla som lever här i Sverige är lika mycket värda”( Vänsterpartiet, 2012) 
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Vad skramlar Jan Björklund om? Publicerades på Dagens Nyheters webbplats dn.se 2010-10-

12 och är skriven av Maria Schottenius som är skribent på Dagens Nyheters kulturredaktion. 

Dagens nyheter är en oberoende liberal daglig morgontidning. Dagens Nyheter förklarade sig 

som oberoende år 1973, men skulle ändå i sina ledare driva åsikter i liberal anda (Engström & 

Marklund, 1990:330) . 

Björklunds omarbetning rimmar illa är en debattartikel skriven av Jonas Svensson som är 

docent i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Svensson satt även med i den grupp som 

för Skolverket, på uppdrag av regeringen skrev förslaget till den nya kursplanen i 

religionskunskap. Artikeln publicerades på svd.se 2010-10-13. 

Myt att kristendomen byggt Sverige är en debattartikel som publicerades på svd.se 2010-02-

28. Artikeln är skriven av medlemmar i Humanisternas styrelse, Christer Sturmark som är 

förbundsordförande i Humanisterna, Morgan Johansson som är styrelseledamot i 

Humanisterna och riksdagsledamot för socialdemokraterna, P C Jersild som är 

styrelseledamot i Humanisterna och författare, Olle Häggström som även han är 

styrelseledamot i Humanisterna och professor i matematisk statistik. ”Förbundet 

Humanisterna arbetar för mänskliga rättigheter där religionsfriheten, också friheten från 

religion, intar en central plats. Den rätten kan bara garanteras i ett sekulärt samhälle där 

religion och politik inte blandas ihop” (Svenska dagbladet, 2010-02-28), skriver 

Humanisterna om sig själva i debattartikeln. Humanisterna är en intresseorganisation för 

människor med en sekulär livssyn (Svenska dagbladet, 2010-02-28). Humanisterna arbetar för 

”rationella, icke-religiösa principer i etik och samhälle” (Nationalencyklopedin, 2012). 

Humanisterna vill exempelvis avskaffa Svenska kyrkans huvudansvar för begravningar och 

även att alla människor ska ha rätt till en icke-religiös ceremoni (Nationalencyklopedin, 

2012). Bland Humanisterna som skrivit debattartikeln finns även representanter från 

socialdemokraterna eller även kallat Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (Engström & 

Marklund, 1995:544). Beteckningen arbetare i namnet som funnits med genom partiets 

historia understryker en ideologisk inriktning från rötterna till socialdemokratins i 

industriarbetarklassen (Engström & Marklund, 1995:544). Socialdemokraterna inledde sitt 

partiprogram med följande formulering ”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på 

demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt 

samhälle är den demokratiska socialismens mål.” (Socialdemokraterna, 2001). 
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Religion hanteras bäst under lektionerna i historia är också den skriven av ovan nämnda 

humanister som en slutreplik på svd.se 2010-03-10  

 

7.2 Debattens teser 

 

I stora drag handlar debatten om en argumentation för eller emot den tes som Skolverket 

driver i sitt förslag till en ny kursplan. Tesen som Skolverket driver är att inte samma fokus 

skall läggas på kristendomen och den inte längre ska ha en särställning i ämnet 

religionskunskap (Skolverket, 2010). Skolverket valde att formuleringen världsreligioner, där 

kristendomen innefattades, istället för att särskilt nämna kristendomen vilket på så sätt 

jämställde kristendomen med de övriga s.k. världsreligionerna. ”… heliga platser och rum i 

världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism” (Skolverket, 2010), 

är ett exempel på en sådan formulering. Skolverket väljer även att skriva religioner och andra 

livsåskådningar för att visa på att ämnet innefattar både religiösa och icke-religiösa 

livsåskådningar (Skolverket, 2010).  ”I dagens samhälle som är präglat av mångfald, är 

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse 

mellan människor” (Skolverket, 2010:1).  

 

Regeringen driver å sin sida tesen att kristendomen ska bevara sin särställning i 

religionskunskapens kursplan och dess undervisning.  Detta genom att man istället för 

Skolverket formulering valt att skriva ut kristendomen särskilt i form av formuleringar som 

exempelvis ”analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar” (Regeringen, 

2010:63) och ”kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och 

buddhism” (Regeringen , 2010:65). 

  

 Vissa debattörer kommer även med egna teser om vilket scenario som vore bäst för 

religionskunskapens framtid. Rossana Dinamarca, Riksdagsledamot och skolpolitisk 

talesperson, Vänsterpartiet driver tesen ”Slopa religionsundervisning i grundskolan” 

(Dinamarca, 2010-10-12). Maria Schottenius (Schottenius, 2010-10-12), skribent Dagens 

Nyheters kulturredaktion och även Jonas Svensson (Svensson, 2010-10-13), Docent i 

religionsvetenskap, Linnéuniversitetet, menar att även i Skolverkets förslag hade 

kristendomen en tillräcklig särställning gentemot övriga religioner. 
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7.3 Argumentation emot Skolverkets tes 

 

Nedan följer argumentationen från de debattörer som ställde sig emot Skolverkets tes och som 

därmed var för regeringens tes om att kristendomen skulle behålla sin särställning.  

 

7.3.1 Jan Björklund, partiledare Folkpartiet, Utbildningsminister 

 

Jan Björklund ställde sig kritisk till Skolverkets beslut att jämställa kristendomen med övriga 

världsreligioner. Han menar att alla stora världsreligioner bör ha en plats i den svenska 

skolan, dock anser han att kristendomen bör ha en särställning gentemot dessa. 

”Kristendomens påverkan på vårt lands historia och kultur har varit omfattande. Nästan alla 

större högtider vi firar har sina rötter i kristendomen. Mer än 80 procent av befolkningen är 

medlemmar i olika kristna samfund, även om samhället är alltmer sekulärt” (Björklund, 2010-

03-02), skriver Jan Björklund i sin debattartikel. Han menar eftersom kristendomen haft större 

påverkan på Sverige bör det också få ett större utrymme i religionsundervisningen i den 

svenska skolan (Björklund, 2010-03-02).   

Björklund beskriver även förhållandet i andra ämnen i skolan och menar att ”I ämnet historia 

läser eleverna mer om svensk historia än om Indiens eller Algeriets historia, helt enkelt därför 

att svensk historia betytt mer för oss” (Björklund, 2010-03-02) och menar därför att det inte är 

något konstigt med att detsamma sker i ämnet Religionskunskap. Han påpekar att det inte 

handlar om att svensk historia eller kristendomen skulle bättre eller överlägsen andra länders 

historia eller andra livsåskådningar.”… kristendomen har betytt mer för Sverige än vad 

hinduismen har gjort” (Björklund, 2010-03-02), skriver Björklund. 

Björklund (Björklund, 2010-03-02) menar kunskap om bibliska historien och dess viktigaste 

historier är viktiga för elever och tillhör allmänbildning. Björklund påpekar att skolan inte tar 

ställning till bibliska historier eller gudars äkthet eller existens. Björklund skriver: 
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Att eleverna i skolan studerar Bibelns viktigaste berättelser menar jag tillhör allmänbildningen; 

Adam och Eva, Jesu födelse, bergspredikan, korsfästelsen och uppståndelsen till exempel. Det 

betyder inte att skolan eller samhället tar ställning till om dessa berättelser är sanna eller inte 

(Björklund, 2010-03-02). 

 

Björklund skriver att vissa ateister skulle önska att religion och kristendom inte skulle 

undervisas i skolan utan att skolan istället skulle propagera emot dessa. Dock menar 

Björklund att skolan varken har till uppgift att propagera för eller emot olika livsåskådningar. 

”Skolans uppgift är, anser jag, att undervisa om olika religioner, men lägga tyngdpunkten på 

den religion som påverkat oss mest”, skriver Björklund (Björklund, 2010-03-02). 

 

7.3.2 Ledarredaktionen Expressen 

 

Ledarredaktionen på Expressen ställer sig positivt till tesen om att kristendomen skulle ha en 

särställning i den svenska skolans religionsundervisning och menar att ”Självklart ska den 

svenska skolan undervisa mer om kristendom än andra religioner” (Ledarredaktionen 

Expressen, 2010-10-12). De menar att syftet med kristendomens särställning i kursplanen har 

missuppfattats. ”… kritiken är en trist blandning av avsiktliga missförstånd och poänglös 

oppositionskverulans.” (Ledarredaktionen Expressen, 2010-10-12). Missuppfattningarna 

menar ledarredaktionen handlar om att skolan skulle försöka omvända muslimer, hinduer, 

judar etc. till att bli kristna och att skolan skulle på något vis indoktrinera elever med 

kristendomen. Medan syftet egentligen är undervisningen ska vara:  

…en del i ett sekulärt folkbildningsprojekt. Det handlar om att ge oss allihop, oavsett tro, de 

nödvändiga verktygen att förstå och bemästra vår omgivning. Eftersom den omgivningen på ett 

avgörande sätt är präglad av kristendomen, måste det kristna arvet förklaras särskilt noga.  

(Ledarredaktionen Expressen, 2010-10-12) 

Expressens ledarredaktion pekar framförallt på kristendomens historiska betydelse för det 

svenska samhället som även skapat vår kultur så som protestantismens påverkan och den 

intellektuella miljön som formades av kristet inflytande (Ledarredaktionen Expressen, 2010-

10-12).  
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De menar att hela debatten handlar om vilken kunskap som faktiskt är viktigast för eleverna 

och som bäst betjänar elever i Sverige bäst (Ledarredaktionen Expressen, 2010-10-12).  De 

menar o ena sidan att utbildningen bör följa utvecklingen i Sverige och skriver: 

Med tanke på att islam nu är landets näst största praktiserade religion finns det för övrigt 

anledning att fundera över om inte också islamundervisningen bör utökas något. Och bör inte 

den överlägset största världsåskådningen i Sverige begåvas med ett stort utrymme? Ateism och 

agnosticism är trots allt den världssyn som de allra flesta svenskar bekänner sig till, och också 

den medvetna gudsförnekelsen har en historia att berätta. (Ledarredaktionen Expressen, 

2010-10-12). 

Ledarredaktionen skriver dock vidare att ”… viktigast är att vi känner till de faktorer som 

format och fortsätter forma vårt samhälle, inklusive de religiösa” (Ledarredaktionen 

Expressen, 2010-10-12). De menar då att kristendomens historia är viktig för att förstå 

samhället, då samhället både formats och formas av kristendomen och denna kunskap är 

viktigare för eleverna än kunskapen om de största livsåskådningarna i Sverige idag 

(Ledarredaktionen Expressen, 2010-10-12). 

 

7.3.3 Micael Pettersson, biträdande rektor, lärare och läromedelsförfattare 

 

Micael Pettersson, biträdande rektor, lärare och läromedelsförfattare menar att dagens 

religionsundervisning inte är konfessionell (Pettersson, 2010-03-04).  

Han menar att den kursplan Sverige hade 2010, LPO94, redan var modern och icke-

konfessionell. ”Sverige har redan en modern kursplan fast ämnet heter religionskunskap. Den 

nya kursplanen går också väl i takt med tiden men utan att förlora sin förankring i traditioner 

eller sin historia” (Pettersson, 2010-03-04), skriver Pettersson. Han anser därför att 

kursplanen inte behöver moderniseras ytterligare i den riktning som Skolverket framförde i 

sen tes (Pettersson, 2010-03-04). 

Pettersson menar att den svenska religionsundervisningen slutade vara konfessionell i och 

med att kristendomsundervisningen övergick till att bli religionsundervisning. ”Någon 

undervisning i kristendom har vi inte haft sedan den svenska skolan slutade att vara 

konfessionell. Man får ej heller glömma att religionsundervisningen ska hjälpa eleverna att 

förstå det samhälle de lever i” (Pettersson, 2010-03-04).  
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Han menar alltså som flertalet debattörer för kristendomens särställning i religionskunskapen 

att kristendomen är en viktig del för att eleverna ska förstå dagens samhälle. Pettersson menar 

att kristendomsundervisningen i religionskunskapen även är viktig för att elever ska förstå sin 

omvärld. ”Vill man att det uppväxande släktet skall förstå sin omvärld borde de kristna 

berättelserna faktiskt gå före de taoistiska eftersom de har ett större förklaringsvärde för 

förståelsen av vår kultur. Däremot skall denna princip inte utesluta att man använder andra 

religioners berättelser också” (Pettersson, 2010-03-04). Pettersson poängterar dock att andra 

religioner också har en plats i den svenska skolans religionskunskap (Pettersson, 2010-03-04). 

 

7.3.4 Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund 

 

Metta Fjelkner är ordförande Lärarnas Riksförbund och var även hon positiv till att 

kristendomen, även i fortsättningen, skulle få behålla sin särställning i ämnet 

religionskunskap. ”Kristendomen ska ha kvar sin centrala roll, helt enkelt för att den behövs 

för att bättre förstå vårt samhälle och vår kultur” (Fjelkner, 2010-10-14), skriver Fjelkner i en 

debattartikel i Svenska Dagbladet. Det är alltså för att eleverna i den svenska skolan ska ges 

verktyg för att förstå det samhälle de lever i som kristendomskunskapen är en viktigare del i 

undervisningen än övriga religioner, menar Fjelkner (Fjelkner, 2010-10-14).  

Fjelkner företräder som sagt Lärarnas Riksförbund och menar att hon för lärarnas och 

förbundets talan (Fjelkner, 2010-10-14). I debattartikeln talar hon ofta om vi och med vi 

syftar Fjelkner på förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund som hon i samråd med varit enig 

i denna fråga. ”Vi menar att det är naturligt att kristendomen ska ha en särställning inom 

undervisningen i svensk skola. Det är lika naturligt som att vi i inom historieundervisning 

läser särskilt mycket om Sveriges historia. Eller att litteraturkunskapen ger en särställning för 

svenska författare. Det är nödvändigt för att vi ska förstå oss själva och varför vårt samhälle 

utvecklats som det gjort” (Fjelkner, 2010-10-14). Fjelkner argumenterar för kristendomens 

särställning genom att jämföra med undervisningen i andra ämnen i skolan där det egna landet 

står i centrum för undervisningen (Fjelkner, 2010-10-14). 

”Kunskapen om kristendomen– som även kan förmedlas inom ramen för exempelvis historia 

och samhällskunskap – är nödvändig för den som vill förstå dagens samhälle och kultur” 

(Fjelkner, 2010-10-14).  
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Detta argumenterar Fjelkner för med hjälp av att påpeka att utan kunskaper om kristendomen, 

dess symboler och den bibliska historien så han man svårt att förstå exempelvis konstverken 

på olika konstmuseum. Vidare menar hon att detsamma gäller för ett besök i en svensk kyrka 

och även när man vill förstå svensk litteratur av bl.a. Strindberg som även hans verk ibland 

anspelar på bibliska historien (Fjelkner, 2010-10-14).  

 

7.3.5 Cordelia Edvardson, flerfaldigt prisbelönad, tidigare SvD-korrespondent i 

Jerusalem 

 

Även Cordelia Edvardsson menar att det är viktigt att kristendomen har en särställning 

gentemot övriga religioner, vilket även hon argumenterar för genom att beskriva elevers 

förståelse av språk och litteratur som präglas av kristen tro och symbolik. ”Om någon är 

skyldig till den unga svenska generationens utarmning av sitt eget modersmål är det väl de 

som fastställer skolornas läroplan. Och värre kommer det kanske att bli” (Edvardson, 2010-

03-10). Dessa slutsatser drar Edvardson i kombination med de förändringar som Skolverket 

gjort i historieundervisningen där studier av äldre historia tagits bort. 

Den första frågan som inställer sig är förstås vilka som skall räknas till de stora världsreli- 

gionerna. Som kristendomens ”äldre bror”, som en påve uttryckte det, måste judendomen 

givetvis räknas till världsreligionerna. Men när även islam, hinduism, buddism och kanske några 

till, har fått sin beskärda del av tårtan blir det nog bara några smulor kvar åt kristen- domen. 

Därmed berövas eleverna också de nycklar med vars hjälp de kan tolka och ta till sig sin egen 

och en betydande del av västerländsk kultur. Denna kultur blir ofta obegriplig för den som inte 

är förtrogen med den judeokristna traditionens idéer och teckenspråk.  

(Edvardson, 2010-03-10) 

Edvardson menar att utan kunskaper om kristendomen kan elever inte förstå viktig litteratur, 

det svenska språket och i många fall också konsten, då dessa områden ofta har symbolik och 

bakgrund från kristendomen.  Vidare beskriver Edvardson hur elevers brist på kunskaper om 

vår kultur och traditioners ursprung är bristfälliga och menar att ”… när vi nu närmar oss en 

kulturell smärtpunkt där många unga vuxna inte känner till påskfirandets religiösa rötter, för 

att nu inte tala om pingstens betydelse, ja då finns det anledning att varna ”Skolverket 

kommer!” ” (Edvardson, 2010-03-10). 
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7.3.6 Annika Borg, teologisk dr. i tros- och livsåskådningsvetenskap 

 

Annika Borg skriver i Svenska dagbladet en debattartikel där hon menar att den sekularisering 

och mångkulturalism som idag råder i Sverige inte bör påverka religionsundervisningen och 

kristendomens ställning i densamma.  Hon skriver: ”Att hänvisa till dagens sekularisering 

eller mångkulturalism när man vill tona ned kristendomens roll är således att blanda samman 

äpplen och päron vad gäller kunskap”(Borg, 2010-10-17). Borg menar att i det svenska 

samhället och den skolan har kristendomen haft en särställning vad det gäller idéinnehåll, 

föreställningsvärldar, symboler, myter och etik, vilket Borg menar inte förändras av att nya 

samtida teorier så som sekularisering och mångkulturalismen förändrar. Hon menar att nya 

förutsättningar inte förändrar behovet av kunskap om vad som påverkat vårt samhälles 

utveckling.  

Borg menar även att man i förslaget om att kristendomen skulle jämställas med övriga 

världsreligioner gjort misstaget att fokusera på vad skolan vill förmedla, istället för vad som 

är relevant kunskap i religionsundervisningen. ”Många verkar uppfatta det som att skolan lär 

ut och förkunnar en tro, när kristendomen i själva verket är ett kunskapsområde. Tron är ett 

studieobjekt, inte något man förmedlar” (Borg, 2010-10-17), säger Borg. Därför menar Borg 

att kristendomens kunskapsområde har större relevans i den svenska skolan än övriga 

världsreligioner, då kristendom haft större påverkan i vårt samhälles utveckling (Borg, 2010-

10-17). 

Borg menar att regeringens beslut att behålla kristendomens särställning i undervisningen 

gjort att ”… chansen har i alla fall ökat för att uppväxande generationer, oavsett ursprung, ska 

kunna begripa vad de ser, hör och läser i den – i vid mening – kristna kultursfär där de lever 

och har eller skapar sina rötter” (Borg, 2010-10-17). 

 

7.4 Argument för Skolverkets tes 

 

Nedan följer argumentationen från de författare som var för Skolverkets förslag att 

kristendomen skulle ha en särställning gentemot övriga världsreligioner. 
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7.4.1 Rossana Dinamarca, Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson, 

Vänsterpartiet 

 

Rossana Dinamarca stödjer Skolverkets tes och menar att ”Självklart ska kristendomen inte ha 

någon särställning i skolan” (Dinamarca, 2010-10-12). Hon ifrågasätter inte bara 

kristendomens särställning i religionsundervisningen, utan hela ämnet religionskunskap. Hon 

driver sin egen tes om att ”Slopa religionsundervisning i grundskolan” (Dinamarca, 2010-10-

12). Dinamarca menar att religiösa livsåskådningar ges klart mycket större utrymme än icke-

religiösa livsåskådningars vad det gäller existentiella frågor som rör moral och livets mening. 

Hon menar att det är viktigt att det finns en jämvikt mellan religiösa och sekulära 

livsåskådningar, på samma vis som det bör finnas en neutralitet i undervisningen av olika 

religioner (Dinamarca, 2010-10-12). 

Vänsterpartiet vill ta frågan ett steg längre och diskutera det rimliga i att det ska finnas ett 

särskilt ämne för att ge elever kunskaper om religioner. Självklart har alla elever rätt att få 

kunskaper om till exempel kristendom, judendom och islam, men de har lika stor rätt att få 

kunskaper om icke-religiösa livsåskådningar och ideologier. 

(Dinamarca, 2010-10-12) 

Dinamarca ställer sig som tidigare nämnts även frågande till religionsämnets existens och 

menar att ”… kunskaper som ska förmedlas i ämnet religionskunskap kan mycket väl ingå i 

andra ämnen” (Dinamarca, 2010-10-12). De ämnen hon syftar på är främst historia och 

samhällskunskap. Dinamarca är dock noga med att påpeka att hon och Vänsterpartiet inte vill 

avskaffa religionskunskapen helt, men de ifrågasätter om ämnet ska vara ett obligatoriskt 

ämne. Ämnet bör finnas för elever som söker svar i livsfrågor om de så önskar, menar 

Dinamarca. ”Vi tycker med andra ord att det ska kunna gå att läsa religionskunskap i 

gymnasieskolan, men att det ska vara frivilligt” (Dinamarca, 2010-10-12), skriver Dinamarca.  

Hon menar att yngre elever behöver en allsidig och neutral undervisning då de har svårare 

med kritiskt tänkande. Eleverna bildar sig sin egen uppfattning och bör inte påverkas av 

skolan (Dinamarca, 2010-10-12). 

 

7.4.2 Maria Schottenius, skribent Dagens Nyheters kulturredaktion  
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Maria Schottenius har granskat skillnaderna mellan Skolverkets förslag till en ny kursplan 

som innehöll förändringen där kristendomen inte längre skulle ha en särställning med den 

slutgiltiga kursplanen som regeringen fastslog. ”Kristendomen har absolut en särställning 

även i den nya läroplanen” (Schottenius, 2010-10-12), skriver Schottenius. 

Schottenius menar att skillnaderna i kursplanen inte är särskilt stora och att kristendomen 

även i Skolverkets förslag hade en särställning gentemot övriga religioner. ”Kristendomens 

betydelse och ställning i det svenska samhället förr och nu” (Skolverket, 2010:3), skriver 

Skolverket i sitt förslag till regeringen. Här menar Schottenius att kristendomen tydligt får en 

särställning emot övriga religioner.  

Schottenius menar att regeringen och Jan Björklund gör en höna av en fjäder. Hon anser att 

det inte alls är något konstigt med att regeringen går in och justerar i förslaget utan snarare att 

det är deras skyldighet. ”Men att utbildningsministern gör stor affär och säger att han ”kör 

över” Skolverket är konstigt. Han har ju befogenhet att ändra i förslaget, och hans 

kompletteringar är enbart marginella. Så varför dessa åthävor? En slängkyss till KD? Politiska 

poäng?” (Schottenius, 2010-10-12), skriver Schottenius i sin debattartikel. 

 

7.4.3 Jonas Svensson, Docent i religionsvetenskap, Linnéuniversitetet 

 

Jonas Svensson, Docent i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet, var själv en av dem som 

satt med i den grupp som på uppdrag av regeringen skulle sammanställa förslaget på den nya 

kursplanen i religionskunskap. Jonas Svensson skriver i sin debattartikel i Dagens Nyheter 

(2010-10-13) att regeringens bearbetning av Skolverkets förslag rimmar mycket illa med det 

krav som finns på skolan att religionsundervisningen ska vara icke-konfessionell. Svensson 

ställer sig kritisk till de argument som tidigare lagt fram om att kristendomen haft större 

påverkan på vårt samhälle och kultur och att detta skulle rättfärdiga att kristendomen skulle ha 

en särställning i religionsundervisningen. Han är inte heller enig med argumentet att detta inte 

skulle leda till att kristendomen skulle värderas högre än andra religioner (Svensson, 2010-10-

13). 
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Även Jonas menar precis som Schottenius att kristendomen i viss mån givits en särställning 

även i det förslag som de överlämnade till regeringen. ”Kristendomens roll i skolan och på 

hemorten förr i tiden; Kristendomens betydelse och ställning i det svenska samhället förr och 

nu; Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering” 

(Svensson, 2010-10-13), var alla formuleringar som visade på kristendomens särställning i 

undervisningen i grundskolans alla stadier, menar Svensson. Dock var inte detta nog för Jan 

Björklund och regeringen (Svensson, 2010-10-13).  

Förändringen som Svensson är kritisk till handlar om justeringen av meningen: ”Ritualer och 

religiöst motiverade levnadsregler, samt heliga platser och rum i världsreligionerna 

kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism” (Skolverket, 2011), som det stod i det 

första förslaget. Denna formulering redigerade regeringen senare till: ”Ritualer och religiöst 

motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra 

världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism” (Regeringen, 2010). 

Svensson menar att detta sätt att särbehandla kristendomen i formulering medför att 

kristendomen faktiskt värderas högre än övriga religioner. Han anser att detta strider mot 

kravet på att religionsundervisningen i den svenska skolan ska vara icke-konfessionell. 

Svensson påpekar även att dessa formuleringar inte pekar på vilken betydelse kristendomen 

haft i utvecklingen av det svenska samhället och kulturen, vilket Metta Fjelkner, ordförande 

Lärarnas Riksförbund menar är det grundläggande för kristendomens särställning (Svenska 

Dagbladet, 2010-10-14). Svensson skriver i sin debattartikel om regeringens omformulering: 

Vad den senare implicit säger är däremot att kristendomen inte ska jämföras med andra 

religioner, att den till sin natur är annorlunda. Vi har alltså fått en läroplan som tydligt markerar 

inte det som Fjelkner efterlyser – kristendomens särställning vad gäller inflytandet på svensk 

historia och kulturarv – utan istället dess särart i förhållande till andra religioner. En sådan 

värdering bygger inte på vetenskap och beprövad erfarenhet utan är ett i grunden religiöst 

ställningstagande. (Svensson, 2010-10-13). 

Svensson menar att omformuleringen i kursplanen medför en särställning och ett högre värde. 

Inte vad det gäller dess påverkan på den svenska historien eller kulturer, som kritikerna 

efterlyst, utan den ger snarare en särart gentemot andra religioner, menar Svensson (Svensson, 

2010-10-13).  
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7.4.4 Christer Sturmark m.fl.  Humanisterna 

 

Christer Sturmark är för Skolverkets tes och menar att ”Det är helt enkelt dags för Sverige att 

anta en modern kursplan i livsåskådningsfrågor” (Sturmark m.fl. , 2010-02-28). 

De ställde sig positiva till det förslag som Skolverket lämnade till regeringen och menar att 

förslaget är en del i utvecklingen av samhället och att den är modern. ”Skolverkets förslag 

speglar på ett bra sätt vårt land idag. Sverige är ett mångkulturellt samhälle där många olika 

livsåskådningar samexisterar. Både de som inkluderar en eller flera gudar (kristendom, 

judendom, islam, hinduism med flera) och de som exkluderar gudar, som den sekulära 

humanismen” (Sturmark m.fl. , 2010-02-28), skriver de i en debattartikel i Svenska dagbladet. 

De menar att det idag finns flertalet livsåskådningar som har gudar men även sekulära 

livsåskådningar utan gudar som alla har plats i dagens samhälle och de menar att alla dessa 

livsåskådningar även är av stor vikt i skolansundervisning. Därför menar Sturmark m.fl. att 

Skolverkets förlag var relevant och att kristendomen inte bör ha någon särställning (Sturmark 

m.fl. , 2010-02-28). 

Sturmark m.fl. är emot argumentet att kristendomen har byggt Sverige och fortsätter forma 

Sverige och dess värderingar. ”Många tror att en majoritet av svenska folket är kristna. Det 

stämmer inte. Samtliga undersökningar visar att så inte är fallet. Sverige är ett av världens 

mest sekulära länder där mindre än 20 procent tror på någon eller några gudar” (Sturmark 

m.fl. , 2010-02-28), skriver Sturmark m.fl. Därför menar de att kristendomen inte ska ha 

någon särställning heller i skolan. Sturmark m.fl. menar vidare att de värderingar som 

uppfattas som kristna i själva verket inte alls kan tillskrivas kristendomen.  De menar att 

medmänsklighet och respekt för alla människors lika värde, vilka är viktiga kristna 

värderingar ”växte fram i en etisk-filosofisk kontext inom grekisk och indisk filosofi och hos 

många andra ickereligiösa filosofer och tänkare långt innan kristendomen föddes. Till 

exempel formulerande den kinesiske filosofen Konfucius den ”gyllene regeln” i skrift cirka 

500 år innan den tillskrevs Jesus” (Sturmark m.fl. , 2010-02-28), skriver Sturmark m.fl. Dessa 

värderingar menar Sturmark m.fl. är ”humanetiska, sekulära eller kort och gott mänskliga” 

(Sturmark m.fl. , 2010-02-28).  
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De menar att kristendomen visserligen har tagit dessa värderingar till sig, men samtidigt har 

de också värderingar som är mindre smickrande och inte alls önskvärda i skolan, så som att 

kvinnan ska underordnas mannen och att homosexualitet är en synd (Sturmark m.fl. , 2010-

02-28).  

 

7.4.5 Christer Sturmark m.fl. Humanisterna 

Sturmark m.fl. skriver i sin slutreplik i Svenska Dagbladet (2010-03-10) att ”Det är ett 

sociologiskt faktum att Sverige intar en särställning som sekulär nation. Svenskars syn på 

aborter, äktenskap, fosterdiagnostik eller homosexualitet, ligger nära den sekulära 

humanistiska etiken, där man inte hänvisar till någon gudomlig kraft eller heliga skrifter” 

(Sturmark m.fl. , 2010-03-10).  De menar att Sverige är en sekulär nation och bör därför även 

ha en sekulär kursplan där alla livsåskådningar ges samma utrymme.  

Sturmark m.fl. argumenterar även för att mycket av religionsundervisningen som handlar om 

den särställning som kristendomen inte hamnar inom ramarna för religionskunskapen utan 

snarare inom historia eller samhällskunskap. ”Om kristna värderingar – vilka de nu är – har 

påverkat vårt samhälle, betyder det inte att de i fortsättningen bör göra det. Undervisningen 

om religionens betydelse hör därför bäst hemma i ett utvidgat historieämne” (Sturmark m.fl. , 

2010-03-10), avslutar Sturmark m.fl. 

 

 7.4.6 Karl-Erik Tysk, kyrkoherde i Ovansjö 

 

Kyrkoherden Karl-Erik Tysk ställer sig frågande till om kristna värderingar idag genomsyrar 

och påverkar samhället som han menar att Jan Björklund uttryckt sig (Tysk, 2010-03-02). 

”När man, som utbildningsminister, säger att kristna värderingar genomsyrar samhället, gör 

man sig skyldig till ett alltför svepande påstående. De flesta undersökningar visar nog att 

motsatsen är fallet. Hävdar man dessutom att kristna värderingar bör genomsyra samhället, 

måste man nog agera på ett helt annat sätt än skolministern skulle vara beredd att göra”, 

skriver Tysk (Tysk, 2010-03-02). Han menar att dagens svenska samhälle är klart 

sekulariserat och kristna värderingar är inte längre av samma betydelse som för några 
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decennier sedan. Samhället och skolan genomsyras inte längre av kristna värderingar och 

undervisas inte heller på samma sätt som det gjordes under den tid då ämnet hette kristendom.  

”…den föreställningsvärld och de värderingar som för närvarande tycks omfattas av 

majoriteten i vårt land avlägsnar sig mer och mer från det som i någon rimlig mening kan 

kallas kristet” (Tysk, 2010-03-02). Tysk menar att kristendomen och dess värderingar har fått 

en allt mer marginaliserad roll i Sverige och att denna företeelse bidrar till en klar konflikt 

som dock inte ges till uttryck eftersom den ”slätas ut av att till exempel Svenska kyrkans 

ledning mer och mer håller på att anpassa sig till den rådande kulturen och dess synsätt. Det är 

i grunden ett taskspeleri” (Tysk, 2010-03-02), skriver Tysk. Han anser att kyrkan väljer att 

istället för att ta konflikten och kampen, väljer att anpassa sig efter klimatet och kulturen som 

är rådande i dagens samhälle.  

Tysk hävdar dock att ”Det är nog faktiskt så att kristendom inte bara har byggt Sverige i 

kulturellt hänseende, högtidsfirande, litteratur och musik, utan också i moraliskt ända till för 

några decennier sedan” (Tysk, 2010-03-02). Han menar alltså att kristendomen faktisk haft en 

stor påverkan på Sverige utöver tradition och kultur, i form av en moralisk inverkan. I alla fall 

tills för ett par decennier sedan, då han menar att denna moraliska fostran avtagit. Tysk verkar 

vara ute efter att kristen moral och värderingar är något som saknas i den svenska skolan och 

samhälle.   

Tysk är enig med Humanisterna och menar att ”viss[sic] är det då bättre att kalla det 

livsåskådningskunskap. Från kristen synpunkt kan det vara förödande med en undervisning i 

kristendom av någon som inte är kristen. Den undervisningen skall samfunden själva ägna sig 

åt” (Tysk, 2010-03-02). Tysk anser att dagens undervisning lämpligast bör kallas för 

livsåskådningskunskap. Han menar att undervisning i kristendom bör praktiseras i olika 

samfund som har den rätta övertygelsen, medan skolan kan ägna sig år undervisning om 

kristendom (Tysk, 2010-03-02). 

Tysk verkar argumentera utifrån de förutsättningar som råder i dagens samhälle även om 

dessa förutsättningar inte är något som tilltalar Tysk (Tysk, 2010-03-02). 
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8. Analys  

 

Analysen inleds med att undersöka vilka skillnader och likheter som finns de olika parternas 

argumentation. Därefter sker en analys av själva argumenten. Analysen avslutas med en 

analys av sekulariseringens påverkan på debatten och av pluralismens och sekulariseringens 

påverkan i debattörernas argumentation.    

 

8.1 Hur såg debatten ut i Sveriges 4 största nyhetsmedier på internet? 

 

8.1.1 Skillnaderna i debattörernas argumentation 

 

Skillnaderna i debattörernas argumentation är på flera plan väldigt stora och de har kraftigt 

skilda åsikter om hur religionsundervisningen bör bedrivas och vilka konsekvenser detta 

skulle få för utvecklingen av elevernas kunskaper och samhällets utveckling. Debatten har till 

viss del präglats av argument som innefattas i ett samhällsperspektiv Debattörerna för 

kristendomens fortsatta särställning menar att kristendomsundervisningen är viktig för att 

elever ska förstå det svenska samhället eftersom kristendomen har haft en stor påverkan på 

samhället och den svenska kulturen. De menar att kristendomen på så vis bör ha en 

särställning gentemot övriga religioner då den haft en större påverkan på samhället än övriga 

religioner. Debattörerna som är emot kristendomens särställning menar dock att 

undervisningen bör präglas av en jämvikt mellan olika religioner, men även med andra 

sekulariserade livsåskådningar. Detta menar man skulle förbereda eleverna för att förstå 

varandra i ett multikulturellt samhälle. Sturmark m.fl. menar att Skolverkets förslag till ny 

kursplan var en modern kursplan som passar in i dagens sekulariserade och multikulturella 

samhälle (Sturmark m.fl , 2010-02-28). Annika Borg som är för kristendomens särställning 

menar dock att Sveriges utveckling till ett multikulturellt samhälle inte alls förändrat behovet 

av kristendomsundervisning, utan ställer istället större krav på den (Borg, 2010-10-17). Att 

samhället blivit mer sekulariserat och multikulturellt påverkar inte behovet av att förstå det 

samhälle vi lever i, menar Borg (Borg, 2010-10-17). Sturmark m.fl. (Sturmark m.fl. , 2010-

02-28) ifrågasätter i sin tur kristendomens påverkan på det svenska samhället. De menar att 

samhället visst haft en påverkan, men då handlar det om kulturhistoria och inte om 
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religionshistoria. De normer och värderingar som anses vara kristna i själva verket är 

humanistiska eller mänskliga, medan de värderingar som egentligen är kristna är mindre 

önskvärda, menar Sturmark m.fl. (Sturmark m.fl. , 2010-02-28). De menar att Sverige inte alls 

har utvecklats av kristendomen utan trotts kristendomen (Sturmark m.fl. , 2010-02-28).     

Debatten har även skett utifrån ett kunskapsperspektiv, där debattörer mot menar att 

kristendomen har haft stor betydelse för Sveriges konst, litteratur och samhällsutveckling och 

att eleverna därför bör ha goda kunskaper om kristendom för att förstå symboler och symbolik 

ur bibliska historien som återfinns inom konsten och i viktiga litterära verk. Andra menar att 

samma kunskaper är viktiga för att eleverna ska förstå innebörden av kristna högtider och 

traditioner i den svenska kulturen. Rossana Dinamarca hävdar dock att eleverna behöver en 

allsidig och neutral undervisning som utvecklar elevers kritiska tänkande (Dinamarca, 2010-

10-12). Den påverkan som kristendomen haft på det svenska samhället, och på så sätt skulle 

ge den särställning, menar både Dinamarca (Dinamarca, 2010-10-12) och Sturmark m.fl. 

(Sturmark m.fl. , 2010-02-28) passar bäst in i undervisningen i samhällskunskap eller historia 

och inte i religionsundervisningen, då de menar att det handlar om kristendomens historia och 

påverkan på samhället. I övriga delar som innefattas i religionsundervisningen menar de 

således att kristendomen inte alls behöver ha någon särställning i undervisningen (Dinamarca, 

2010-10-12; Sturmark m.fl. , 2010-02-28).  

Det finns också en del i debatten som handlar om att kristendomen faktiskt redan hade en 

särställning i det förslag som Skolverket överlämnade till regeringen. Detta menar både Jonas 

Svensson (Svensson, 2010-10-13) och Maria Schottenius (Schottenius, 2010-10-12). 

Schottenius menar att hon inte förstår regeringens kritik och menar att kristendomens 

särställning var tydlig redan i Skolverkets förslag. En särställning som hon menar var fullt 

tillräcklig. Schottenius menar att utbildningsminister Jan Björklund gjort en höna av en fjäder 

när han säger att regeringen har kört över Skolverket i utformandet av den nya kursplanen, då 

hon anser att skillnaderna mellan Skolverkets förslag och regeringens slutgiltiga kursplan är 

obetydliga (Schottenius, 2010-10-12). Även Svensson hävdar att Skolverket haft en 

särställning även i Skolverkets förslag. Dock anser Svensson att skillnaderna mellan 

Skolverkets förslag och regeringens färdiga kursplan är stora då de små förändringar som 

regeringen gjort får en stor betydelse för innebörden av kursplanen (Svensson, 2010-10-13). 

Den särställning som Skolverket gav kristendomen i det andra utkastet av förslaget handlade 

om kristendomens historiska påverkan på det svenska samhället, vilket täckte in kritiken som 
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Skolverket fick angående sitt förslag, menar Svensson (Svensson, 2010-10-13). 

Kristendomens särställning i regeringens formuleringar i kursplanen ger kristendomen ett 

högre värde och strider mot undervisningens krav på att vara icke-konfessionell. 

     

8.1.2 Likheter i parternas argumentation 

 

Kristendomens historiska påverkan på det svenska samhället är något som debattörer från 

båda sidor är överrens om, dock har man olika syn på hur denna påverkan sett ut och i vilken 

utsträckning den bör påverka undervisningen i skolan. Kristendomens påverkan på det 

svenska samhället är ett vanligt förekommande argument hos debattörer som är för 

kristendomens särställning och de menar att kristendomen har haft en större påverkan på det 

svenska samhället än andra religioner och bör därför ha en särställning även i undervisningen. 

Även motståndarna menar att kristendomen haft en historisk påverkan på landets kultur. 

Motståndarna mot kristendomens särställning menar dock att undervisningen om 

kristendomens historia i Sverige inte hör hemma i religionskunskapen utan snarare i historia 

eller samhällskunskap.      

Debattörerna, Skolverket och regeringen verkar även överrens om att Sverige är och kommer 

förbli ett multikulturellt samhälle och att en allsidig undervisning av olika religioner och 

andra livsåskådningar är viktiga i dagens skola. ”Dagens Sverige är, och ska förbli, ett 

mångkulturellt land med en mångfald trosriktningar”, skriver exempelvis Aftonbladets 

ledarredaktion (Ledarredaktionen Expressen, 2010-10-12).”Däremot skall denna princip inte 

utesluta att man använder andra religioners berättelser också” (Pettersson, 2010-03-04), 

skriver Micael Pettersson angående att det är viktigt att olika religioner bör användas i 

undervisningen vad det gäller livsfrågor m.m.  Man är överrens om att en allsidig 

undervisning där världsreligionerna och andra religioner och livsåskådningar undervisas är 

viktig i dagens skola, även om man är oense om huruvida kristendomen ska ha en särställning 

eller inte.  

Parterna verkar också överrens om att skolans undervisning skall vara sekulariserad i den 

mening att inte någon kyrka ska styra undervisningen och undervisningen ska vila på en 

vetenskaplig grund. De är också överrens om att undervisningen ska vara icke-konfessionell 

och inte indoktrinera eller förkunna en religion för eleverna. Detta ser vi i Metta Fjelkners 
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debattartikel där hon skriver att ”… all undervisning i den svenska obligatoriska skolan ska 

vara ickekonfessionell. I dagens moderna och öppna svenska skola möts elever med olika 

bakgrund och olika religiösa uppfattningar. De har rätt till en undervisning som ger dem 

kunskaper i alla religioner och åskådningar” (Fjelkner, 2010-10-14). Och i Cordelia 

Edvardsons artikel där hon skriver ”Att närma sig religion med kritisk blick och vetenskapliga 

metoder är även det en del av vår västerländska vetenskapstradition” (Edvardson, 2010-10-

17). Även Sturmark m.fl. menar att ”Naturligtvis kan religionskunskap aldrig tillåtas att bli till 

reli-giös [sic] förkunnelse och indoktrinering; det är ett kunskapsämne” (Sturmark m.fl. , 

2010-03-10).  

Fjelkner skriver vidare att ”Dock värnar jag, och vi lärare, skolans sekulära ickekonfessionella 

grund. Undervisningen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den ska vara 

stringent och ge eleverna kunskaper för såväl en yrkesverksamhet, som för livet. Men jag 

menar att religionen – tron – är och ska förbli en privatsak i ett modernt och tolerant 

samhälle.” (Fjelkner, 2010-10-14).  Expressens ledarredaktion skriver om 

religionsundervisningens icke-konfessionalism att ”… religionsundervisningen i grundskolan 

är inte ägnad att driva agnostiska svenska barn till kyrkbänken, eller konvertera svenska 

hinduer och muslimer till majoritetsreligionen” (Ledarredaktionen Expressen, 2010-10-12). 

Debattörerna är överrens om att undervisningen ska vara om religion och inte i religion och de 

menar att undervisningen ska bygga på vetenskap och vara icke-konfessionell.   

 

8.2 Hur såg argumentationen ut?  

 

Argumentationen består till en liten del av faktuella påståenden, d.v.s. fakta påståenden som 

kan uppfattas som rätt eller fel. Denna typ av påståenden är dock väldigt sällsynta i debatten 

på de utvalda webplatserna. Argumentationen bygger i övrigt på författarnas åsikter, känslor 

och förmodanden d.v.s. debatten bygger i hög grad normativa argumentationer. Målet med 

dessa argument är inte att avgöra om är sanna eller falska, vilket även i många fall är omöjligt, 

utan snarare att göra en bedömning hur pass underbyggda argumenten är, om de är logiska 

och hur tydliga de är. Syftet är inte att göra en värdering i själva sakfrågan. 
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8.2.1 Faktuella påståenden 

 

Faktuella påståenden förekommer i Sturmarks m.fl. (Sturmarks m.fl. , 2010-02-28) där de 

menar att ”Många tror att en majoritet av svenska folket är kristna. Det stämmer inte. 

Samtliga undersökningar visar att så inte är fallet. Sverige är ett av världens mest sekulära 

länder där mindre än 20 procent tror på någon eller några gudar” (Sturmarks m.fl., 2010-02-

28). Det faktuella påståendet handlar då om att Strurmark m.fl. hävdar att 20 procent av 

befolkningen inte tror på någon eller några gudar. Problemet är dock att de i detta påstående 

visar på någon undersökning som bevisar detta påstående, eller hur de kommit fram till dessa 

siffror och på vilken grund dessa antaganden gjorts. Sturmark m.fl. (Sturmarks m.fl. , 2010-

03-10) försöker stärka detta i sin slutreplik i Svenska dagbladet med att förklara ytterligare 

varför Sveriges befolkning ska uppfattas som sekulär genom att ”Det är ett sociologiskt 

faktum att Sverige intar en särställning som sekulär nation. Svenskars syn på aborter, 

äktenskap, fosterdiagnostik eller homosexualitet, ligger nära den sekulära humanistiska 

etiken, där man inte hänvisar till någon gudomlig kraft eller heliga skrifter” (Sturmarks m.fl. , 

2010-03-10). Sturmark m.fl. (Sturmarks m.fl., 2010-02-28) försöker med detta påstående 

argumentera emot kristendomens särställning i undervisningen, men även för att sekulära och 

icke-religiösa livsåskådningar ska få större utrymme i undervisningen.  

Även Jan Björklunds Debattartikel innehåller faktuella påståenden som handlar om andelen 

invånare som är medlemmar i Svenska kyrkan. ”Mer än 80 procent av befolkningen är 

medlemmar i olika kristna samfund, även om samhället är alltmer sekulärt” (Björklund, 2010-

03-02). Detta påstående är på är dock lättare att avgöra dess trovärdighet, då det handlar om 

antalet medlemmar i Svenska kyrkan och behöver inte som i Sturmarks m.fl. (Sturmarks m.fl., 

2010-02-28) fall avgöras på vilket sätt och på vilka grunder siffrorna vilar. Björklund vill med 

siffrorna visa på kristendomens betydelse i Sverige och väljer då medlemsantalet då detta är 

högt. Björklund är ute efter att påvisa kristendomens betydelse i det svenska samhället, vare 

sig den har en religiös, kulturell eller traditionell betydelse, och kan på så vis använda sig av 

medlemsantalet i Svenska kyrkan för att försöka styrka sin tes (Björklund, 2010-03-02).  

8.2.2  Normativa påståenden: kristendomens påverkan på det svenska samhället 

 

Flera debattörer hänvisar till kristendomens påverkan på det svenska samhället i sin 

argumentation för att påvisa att kristendomen bör ha en särställning i religionsundervisningen. 
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Exempelvis Jan Björklund menar eftersom kristendomen haft större påverkan på Sverige bör 

det också få ett större utrymme i religionsundervisningen i den svenska skolan (Björklund, 

2010-03-02). Han anser dock att undervisning om olika religioner är viktigt men 

kristendomen bör ha ett särskilt utrymme. ”Skolans uppgift är, anser jag, att undervisa om 

olika religioner, men lägga tyngdpunkten på den religion som påverkat oss mest”, skriver 

Björklund (Björklund, 2010-03-02). Att kristendomen haft en stor påverkan på det svenska 

samhället är ett argument som är hållbart och få skulle säga emot detta påstående. Dock är 

Björklund otydlig med inom vilka områden han menar att kristendomen haft stor påverkan, då 

detta är något som kan ifrågasättas. Han nämner i debattartikeln att Sveriges historia och 

kultur påverkats av kristendomen dock är han otydlig med på vilket sätt och hur detta bör 

gestalta sig i skolan. 

Även Expressens ledarredaktion använder sig av liknande argument och ”Det handlar om att 

ge oss allihop, oavsett tro, de nödvändiga verktygen att förstå och bemästra vår omgivning. 

Eftersom den omgivningen på ett avgörande sätt är präglad av kristendomen, måste det 

kristna arvet förklaras särskilt noga” (Ledarredaktionen Expressen, 2010-10-12). Detta 

argument är också välgrundat, då det syftar till att elever av olika ursprung lättare ska förstå 

det samhälle vi lever i oavsett bakgrund. Bristen som dock finns i argumentet handlar om att 

man tar för givet att kristendomen präglat och fortfarande präglar vårt samhälle. Om detta är 

fallet är i det svenska samhället är argumentationen relevant. Även Micael Pettersson, 

biträdande rektor, lärare och läromedelsförfattare är även han inne och argumenterar på 

samma sätt. Han menar att undervisningen idag är icke-konfessionell och 

kristendomsundervisningen i religionskunskapen ”…ska hjälpa eleverna att förstå det 

samhälle de lever i” (Pettersson, 2010-03-04). Han skriver vidare ”Vill man att det 

uppväxande släktet skall förstå sin omvärld borde de kristna berättelserna faktiskt gå före de 

taoistiska eftersom de har ett större förklaringsvärde för förståelsen av vår kultur” (Pettersson, 

2010-03-04). Att Pettersson använder sig just av taoismen för att jämföra med kristendomens 

ställning stärker dock inte hans argumentation då debatten till största delen handlar om 

kristendomens ställning gentemot andra världsreligioner. Metta Fjelkner, ordförande i lärarnas 

riksförbund, är ytterligare en debattör som påpekar att ”Kristendomen ska ha kvar sin centrala 

roll, helt enkelt för att den behövs för att bättre förstå vårt samhälle och vår kultur” (Fjelkner, 

2010-10-14). 
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Kyrkoherde Karl-Erik Tysk menar även han att kristendomen haft en stor påverkan på 

samhället genom historien. Han är dock tydligare med att han hävdar att kristendomen inte 

bara påverkat Sverige traditionellt och kulturellt utan även moraliskt vilket skiljer sig från 

övriga debattörer. ”Det är nog faktiskt så att kristendom inte bara har byggt Sverige i 

kulturellt hänseende, högtidsfirande, litteratur och musik, utan också i moraliskt ända till för 

några decennier sedan” (Tysk, 2010-03-02), skriver Tysk. Detta påstående är dock inget han 

underbygger eller försöker bevisa ytterligare i sina påståenden. 

Det finns dock motargument mot denna typ av argumentation som då kommer från 

motståndarna till kristendomen särställning. Sturmark m.fl., Humanisterna, menar att de 

värderingar som anses vara kristna och som har utvecklat Sverige inte alls kan tillskrivas 

kristendomen. Dessa värderingar menar man ”växte fram i en etisk-filosofisk kontext inom 

grekisk och indisk filosofi och hos många andra ickereligiösa filosofer och tänkare långt innan 

kristendomen föddes. Till exempel formulerande den kinesiske filosofen Konfucius den 

”gyllene regeln” i skrift cirka 500 år innan den tillskrevs Jesus” (Sturmark m.fl. , 2010-02-

28). Sturmark m.fl. menar att de kristna värderingar som är så viktiga för Sverige egentligen 

är ”humanetiska, sekulära eller kort och gott mänskliga” (Sturmark m.fl. , 2010-02-28). 

Argumentet är välgrundat och Sturmark m.fl. använder sig av den gyllene regeln som 

exempel på värderingar som är viktiga i kristendomen men som i grunden inte kan tillskrivas 

kristendomen för att bevisa sina teorier.  

Flera debattörer mot kristendomen särställning är inne på samma linje och menar att 

kristendomen har en historisk påverkan på Sverige som gör att den har en särställning, denna 

särställning hör dock inte hemma i religionsundervisningen utan snarare i historia eller 

samhällskunskap. Detta menar Dinamarca, Vänsterpartiet och skriver att ”… kunskaper som 

ska förmedlas i ämnet religionskunskap kan mycket väl ingå i andra ämnen” (Dinamarca, 

2010-10-12). Även Fjelkner som är för att kristendomen har en särställning menar att 

”Kunskapen om kristendomen– som även kan förmedlas inom ramen för exempelvis historia 

och samhällskunskap – är nödvändig för den som vill förstå dagens samhälle och kultur” 

(Fjelkner, 2010-10-14). Även Fjelkner är alltså inne på att undervisningen för kristendomens 

särställning inte nödvändigtvis behöver bedrivas inom religionskunskapen. 

Argumentationen blir på så vis relevant och hållbar under förutsättning att kristendomens 

påverkan på det svenska samhället enbart varit historisk. ”Om kristna värderingar – vilka de 
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nu är – har påverkat vårt samhälle, betyder det inte att de i fortsättningen bör göra det. 

Undervisningen om religionens betydelse hör därför bäst hemma i ett utvidgat historieämne” 

(Sturmark m.fl. , 2010-03-10), avslutar Sturmark m.fl. 

Argumentationen kring vad kristendomens påverkan på det Svenska innebär för 

undervisningen i skolan delas beroende på vilken påverkan man anser att kristendomen har 

haft. Många av debattörerna har en bestämd åsikt om roll kristendomen haft och ofta blir 

därför argumentationen inte särskilt välgrundad. Vid flertalet tillfällen kommer författarna 

med påståenden utan att försöka argumentera för sitt påstående.  

 

8.2.3 Normtiva påståenden: argument som anspelar på andra ämnen i svenska 

skolan 

 

Björklund drar paralleller till andra ämnen i den svenska skolan och menar att man även i 

andra ämnen läser mer om Sverige än andra länder o.s.v. ”I ämnet historia läser eleverna mer 

om svensk historia än om Indiens eller Algeriets historia, helt enkelt därför att svensk historia 

betytt mer för oss” (Björklund, 2010-03-02). Även Fjelkner argumenterar med hjälp av att 

andra ämnen på samma sätt som religionskunskapen lägger ökat fokus på det som ligger 

Sverige närmast (Fjelkner, 2010-10-14). Hon skriver: ”Vi menar att det är naturligt att 

kristendomen ska ha en särställning inom undervisningen i svensk skola. Det är lika naturligt 

som att vi i inom historieundervisning läser särskilt mycket om Sveriges historia. Eller att 

litteraturkunskapen ger en särställning för svenska författare. Det är nödvändigt för att vi ska 

förstå oss själva och varför vårt samhälle utvecklats som det gjort” (Fjelkner, 2010-10-14). 

Att argumentera utifrån hur det ser ut i vissa andra ämnen i den svenska skolan är egentligen 

inte relevant då det inte behöver innebära att detta kan tillämpas även på religionskunskap. 

Dock underbygger författarna sina teorier med det som dessa ämnen har gemensamt, just att 

det som påverkat vårt samhälle mest bör ges större utrymme, vilket legitimerar argumentet. 

8.2.4 Normtiva påståenden: Elevers rätt till kunskap 

 

Vad det gäller elevers rätt till kunskap och vilken kunskap som är viktig framkommer olika 

synpunkter i debatten. Björklund (Björklund, 2010-03-02) menar kunskap om bibliska 

historien och dess viktigaste historier är viktiga för elever och tillhör allmänbildning. Att 
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argumentera för att bibliska historien behövs för att det tillhör allmänbildning är inte 

välgrundat och bör utvecklas till vad dessa kunskaper har för fördelar och varför de är 

relevanta för eleverna.  

Fjelkner menar att utan kunskaper om kristendomen, dess symboler och den bibliska historien 

så har elever svårt att förstå exempelvis konstverken på olika konstmuseum. Vidare menar 

hon att detsamma gäller för ett besök i en svensk kyrka och även när man vill förstå svensk 

litteratur av b.la. Strindberg som även hans verk ibland anspelar på bibliska historien. 

(Fjelkner, 2010-10-14). Även Cordelia Edvardson menar att elever behöver kunskaper om 

bibliska historien för att få förståelse av språk och litteratur som präglas av kristen tro och 

symbolik (Edvardson, 2010-03-10). Detta argument är hållbart då elevers kunskaper och 

allmänbildning klart bidrar till deras förmåga att förstå viss litteratur som präglas av kristen 

tro och symbolik. Men bara för att ett argument är hållbart behöver det inte vara relevant. 

Relevansen i argumentet känns tveksam då andelen litteratur i skolan som präglas av 

kristendomen kan ifrågasättas. Att använda argumentet att exempelvis Strindbergs ”verk 

ibland anspelar på bibliska historien” (Fjelkner, 2010-10-14) är inget hållbart argument för att 

kristendomen ska ha en särställning i religionskunskap. 

Dinamarca argumenterar istället för andra kunskaper och menar att religiösa livsåskådningar 

ges klart mycket större utrymme än icke-religiösa livsåskådningars vad det gäller existentiella 

frågor som rör moral och livets mening (Dinamarca, 2010-10-12). Argumentet håller även om 

det kanske inte är helt relevant för debatten som handlar om kristendomens särställning. 

Dinamarca argumenterar dock för en jämställdhet mellan religioner men även för en jämvikt 

med icke-religiösa livsåskådningar, vilket är relevant för ett sekulariserat samhälle där elever 

har olika bakgrund och erfarenheter. 

Edvardson ifrågasätter även vad som ska innefattas i formuleringen världsreligioner i 

kursplanen. Hon skriver: ”Den första frågan som inställer sig är förstås vilka som skall räknas 

till de stora världsreligionerna. Som kristendomens ”äldre bror”, som en påve uttryckte det, 

måste judendomen givetvis räknas till världsreligionerna. Men när även islam, hinduism, 

buddism och kanske några till, har fått sin beskärda del av tårtan blir det nog bara några 

smulor kvar åt kristendomen” (Edvardson, 2010-03-10). Detta ifrågasättande är inte relevant 

och blir på så vis inte heller ett hållbart argument för kristendomens särställning.  
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Argumentet är inte relevant eftersom kursplanen och Skolverkets förslag båda nämner 

kristendom, judendom, islam, hinduism och buddism. Det är alltså tydligt vilka religioner som 

ska räknas till världsreligionerna.    

 

8.2.5 Normativa påståenden: Kristendomens värde 

 

Jonas Svensson är den enda av debattörerna som behandlar vad regeringens formuleringar får 

för betydelse för värderingen av kristendomen gentemot andra religioner. Svensson skriver att 

regeringens formulering innebär att ”… kristendomen inte ska jämföras med andra religioner, 

att den till sin natur är annorlunda” (Svensson, 2010-10-13). Han menar att den nya 

kursplanen tydligt markerar kristendomens särart i förhållande till andra religioner och inte 

kristendomens särställning vad gäller inflytandet på svensk historia och kulturarv som 

kritikerna till Skolverkets förslag efterlyste (Svensson, 2010-10-13). Han menar att ”En sådan 

värdering bygger inte på vetenskap och beprövad erfarenhet utan är ett i grunden religiöst 

ställningstagande. (Svensson, 2010-10-13). 

Svensson argumenterar för att regeringens formulering innebär att skolan gör ett 

ställningstagande angående kristendomens värde som religion, när fokus egentligen bör ligga 

på kristendomens särställning vad det gäller inflytande på svensk historia och kultur. 

Argumentet är både hållbart och relevant då Skolverket i sitt förslag gav kristendomen en 

särställning vad det gäller historia och kultur.  Dock valde regeringen att utvidga 

särställningen med formuleringar som ”kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, 

judendom, hinduism och buddhism” (Regeringen, 2010:65), vilket medför en särställning som 

religion.  

 

8.3 Hur kan sekularisering påverkat den svenska debatten om 

religionsundervisningen? 

 

Bakgrunden till argumentationen ligger i varje individs kontext.  Alla har en bakgrund och 

erfarenheter som avgör hur vi uppfattar vår verklighet och vad som är rätt och fel. Har man 

växt upp i Sverige och präglats av det religionsklimat som finns här, lever man i en helt annan 

kontext än om man skulle levt i exempelvis Iran eller Frankrike. Sverige har under lång tid 
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påverkats starkt av sekularisering, vilket det finns flera motiv till. Olika grupper i samhället är 

i olika grad påverkade av sekulariseringen, menar Berger (1990:108), och därigenom skapas 

debatten kring religionskunskapens innehåll och utformning. Även om debatten sker i en 

sekulariserad kontext, är gruppernas grad av sekularisering olika.  

Män påverkas enligt Berger i större utsträckning av sekulariseringen än vad kvinnor gör samt 

att personer i medelåldern även de sekulariseras i högre grad. Detta är dock inget som 

debatten i Sveriges största nyhetsmedier på nätet visar tendenser till, då både olika åldrar och 

kön finns representerade på både sidor i debatten. Berger påpekar även att beroende på 

individers socio-ekonomiska bakgrund skiljer sekulariseringens påverkningsgrad mellan 

individer i olika grupper. Berger menar att arbetarklassen och vänsterorienterade är de socio-

ekonomiska grupper som sekulariseringen har störst inverkan på (Berger, 1990:108). Vad det 

gäller Bergers teorier om klasstillhörighet och grad av sekularisering finns det klara tendenser 

till att debattörer från vänsterorienterade partier så som representanter för socialdemokraterna 

och vänsterpartiet har en högre grad av sekularisering i sina argument än övriga, då man hårt 

argumenterar mot kristendomens särställning. Man argumenterar även mot religion i största 

allmänhet och menar att även icke religiösa livsåskådningar bör få samma utrymme som de 

religiösa. ”Vi vill inte bara ha neutralitet mellan religioner utan också att det finns en jämvikt 

mellan det religiösa och det sekulära” argumenterade Rossana Dinamarca, vänsterpartiet 

(Dinamarca, 2010-10-12). Dinamarca (Dinamarca, 2010-10-12) och Sturmark (Sturmark m.fl. 

, 2010-02-28) menar även att religionsundervisningen inte ska vara obligatorisk i grundskolan 

där vi har skolplikt. Även Fokas menar att majoriteten av européerna anser att en 

konfessionell religionsundervisning inte kan vara obligatorisk för alla elever (Fokas, 

2008:85), dock uppfattas inte den svenska religionsundervisningen som konfessionell utan 

som icke-konfessionell (Fokas 2008:85). Redan 1885 vände sig Socialdemokraterna mot 

religionsundervisningen när det gällde vad man då kallade ”katekestyranniet” (Thelin, 

1981:60) Socialdemokraterna var en starkt drivande kraft i försöken att separera skolsystemet 

från kyrkan och dessa tendenser finns kvar än idag. 

Genom Europas historia har kyrkan haft stor makt över utbildningsväsendet. Med 

moderniseringen började dock staten ta över och fick mer och mer inflytande över skolan och 

de religiösa institutionerna förlorade kontrollen (Fokas, 2008:85). Från kyrkans utträde från 

skolan och från religionsundervisningen har undervisningen blivit mer och mer sekulariserad i 

takt med samhället. Religionsundervisningen gick från att vara kristendomsundervisning till 
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att bli religionsundervisning. Från undervisning i Kristendom till undervisning om religion 

(Olivestam, 2006:66). Detta visar på utvecklingen inom det svenska skolväsendet och det 

svenska samhället. Denna utveckling är också en starkt bidragande orsak till att 

argumentationen idag ser ut som den gör, där debattörer både för och emot kristendomens 

särställning argumenterar för en neutral, icke-konfessionell och sekulär undervisning. 

Även Sveriges socio-ekonomiska modernisering kan vara en bidragande orsak till 

sekulariseringen och hur argumentationen ser ut. Berger menar att denna modernisering bidrar 

till att politiken sekulariseras (Berger, 1990:130). Den tydligaste kopplingen till 

sekulariseringen av politiken menar Berger sker i samband med utvecklingen av den modern 

industrialism, där det framförallt handlar om en separation mellan statliga institutioner och 

kyrkan (Berger, 1990:130). Sveriges modernisering socio-ekonomiskt är relativt välutvecklad 

vilket troligen har stor del i utvecklingen av den sekulariserade politik som faktiskt visar sig i 

debatten.  

Debatten präglas av sekularisering i den definition som Berger har av begreppet, nämligen att 

sekularisering innebär den process där olika samhällssektorer och kultur avskiljs från religiösa 

institutioner (Berger, 1990:107). Han menar att sekulariseringen i har inneburit att den kristna 

kyrkan stängts ut från samhällsinstitutioner som den tidigare haft kontroll över så som t.ex. 

utbildningssystemets frigörelse från kyrklig administration och 

auktoritet. Berger beskriver sekularisering som att stat och kyrka delades från att ha varit ett 

(Berger 1990:107). Debattörerna verkar således överrens om att ingen kyrka ska ha någon 

makt över religionsundervisningen i den svenska skolan. Debatten sker också ur ett 

vetenskapligt perspektiv där man inte värderar guds existens eller tar ställning i religiösa 

frågor, utan debatten handlar om vilken kunskap som är mest värdefull och gynnsam för 

eleven och samhället. Björklund skriver att”… skolans uppgift är inte att ta ställning för eller 

emot olika livsåskådningar. Skolans uppgift är, anser jag, att undervisa om olika religioner, 

men lägga tyngdpunkten på den religion som påverkat oss mest” (Björklund, 2010-03-02). 

Han fortsätter även att påpeka skolans objektivitet och krav på att vara icke- konfessionell när 

han skriver: ”Att eleverna i skolan studerar Bibelns viktigaste berättelser menar jag tillhör 

allmänbildningen; Adam och Eva, Jesu födelse, bergspredikan, korsfästelsen och 

uppståndelsen till exempel. Det betyder inte att skolan eller samhället tar ställning till om 

dessa berättelser är sanna eller inte” (Björklund, 2010-03-02). 



53 

 

 

8.4 Vilka tendenser av sekularisering kan urskiljas i debatten? 

 

Skolan och andra utbildningsinstitutioner är en stor arena för diskussioner angående religion. 

Fokas beskriver det som att skolan fungerar som ett slagfält för förhandlingar om religiösa 

sakfrågor (Fokas, 2008:81). Att skolan är en het plats för diskussion angående religion är 

tydligt då debatten är hård och en mängd olika parter som alla vill vara med i debatten. I 

debatten finns representanter från kyrkan, politiker från olika politiska partier, humanister, 

representanter från Skolverket och lärarförbund och krönikörer. Religion och dess ställning 

väcker starka reaktioner, inte minst när det handlar om skolan. Flera faktorer påverkar 

utvecklingen av religionsundervisningen och sekulariseringen är en av dessa faktorer.     

Berger menar att sekularisering är mycket mer än bara en socialt strukturerad process. 

Sekularisering påverkar även i hög grad människors kulturella liv och idévärld. Han anser att 

vetenskapens världsbild är den enda rätta och har patent på världsuppfattningen i ett 

sekulariserat samhälle (Berger 1990:107). Just vetenskap och den vetenskapliga förankringen 

är en viktig del i det svenska skolsystemet, vilket även många i debatten propagerar för. ”Att 

närma sig religion med kritisk blick och vetenskapliga metoder är även det en del av vår 

västerländska vetenskapstradition” menar Annika Borg (Borg, 2010-10-17) och menar att 

religionen är ett studieobjekt som ska undersökas vetenskapligt och inte vara något man 

förmedlar. (Borg, 2010-10-17). Detta visar på den vetenskapssyn som präglar den svenska 

skolan, samtidigt som den också illustrerar Bergers teori om den vetenskapliga världsbilden. 

Argumentationerna i debatten präglas av en stark vetenskapsbild som tas för givet av 

deltagarna. Förklaringarna sker inte med hjälp av den religiösa tron utan den är 

religionsvetenskaplig och man läser om religionen, vilket verkar vara den allmänna 

uppfattningen.  

Berger beskriver att sekulariseringen kan ske på två olika sätt (Berger 1990:108). Det ena 

sättet religionen kan sekulariseras på handlar om att religionen separeras från samhällets 

institutioner och det andra handlar om att kyrkan i sig sekulariseras och anpassar sig efter den 

rådande sekulariseringen (Berger 1990:108). Detta är något som kyrkoherde Karl-Erik Tysk 

upplever sker inom svenska kyrkan. Tysk menar att de kristna värderingar och den 

föreställningsvärd han företräder blir allt mer marginaliserad och förlorar legitimitet, 
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samtidigt Svenskakyrkan mer och mer ”håller på att anpassa sig till den rådande kulturen och 

dess synsätt”, menar Tysk (Tysk, 2010-03-02). Detta händer även med 

kristendomsundervisningen i religionsämnet i det sekulariserade samhället. Kristendomen 

finns kvar i undervisningen men har fått anpassa sig och fått en mer sekulariserad roll i 

jämförelse med den tidigare undervisningen i kristendomskunskap och katekesen mot dagens 

roll som enligt debattörerna handlar om en historisk roll. Enligt Fokas teori skulle 

sekulariseringen kunna medföra att kristendoms och religionsundervisningen helt separeras 

från skolan som i fallet är i Frankrike (Fokas, 2008:82), eller som i Sverige anpassas efter det 

sekulariserade samhället. Detta kan även urskiljas i debattörernas argumentation, där 

Dinamarca (Dinamarca, 2010-10-12) vill separera religionsundervisningen från grundskolan 

till skillnad från exempelvis Björklund (Björklund, 2010-03-02) som påpekar religionens 

betydelse för Sveriges historia och kultur och att den enbart ska ha en historisk och 

traditionell betydelse, vilket innebär sekulariserad anpassning av undervisningen.   

Berger beskriver i boken Religious America, Secular Europe? att intellektuella i samhället 

avgör vad som betraktas som högkultur och inte, vilket i Europa har inneburit att en starkt 

sekulariserad högkultur har skapats. Berger menar att det har blivit en självuppfyllande 

profetia. Att vara moderniserad och ligga rätt i tiden i Europa innebär att man är sekulariserad, 

menar Berger (Berger, 2008:19). I detta fall går regeringen och Jan Björklund mot strömmen 

när de propagerar för kristendomen. Detta är dock inte helt sant, eftersom hela debatten 

egentligen präglas av olika grader av den svenska sekulariseringen. Deltagarna i debatten har 

alla till olika grad sekulariserade tankar om hur religionsundervisningen ska bedrivas 

samtidigt som de har en pluralistisk syn vad det gäller världsreligionerna och andra 

livsåskådningar även om somliga av dem vill se att kristendomen har en särställning.   

Berger ser en ökning av den personliga religiositeten då fler menar att de inte är religiösa, 

men de är spirituella (Berger, 2008:14). Medan andra menar att de är religiösa, men de 

identifierar sig inte med något särskilt religiöst samfund eller tradition (Berger, 2008:15). 

Många väljer även ut det som passar dem själva utifrån det utbud som finns på den religiösa 

marknaden vilket Berger kallar ”patchwork religion” (Berger, 2008:14). Metta Fjelkner 

ordförande Lärarnas Riksförbund är inne på att religionen vad det gäller tro är och ska förbli 

en privatsak i ett modernt och tolerant samhälle. Medan skolan ska stå för kunskapen 

(Fjelkner, 2010-10-14). Berger menar vidare att definitionen av verkligheten blir mer och mer 

privatiserad och att religionen inte längre om kosmos och historia utan istället handlar den om 
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existens och psykologi för individen själv (Berger, 1990:152). Individen kan på så vis ha en 

stark individualiserad religiositet och samhället kanske inte är så sekulariserat som det först 

gav sken av att vara. Detta är dock svårt att säga då studier som undersöker sekulariseringen 

av individen medvetande är sällsynta.  

 

8.5 Vilka tendenser till pluralism kan urskiljas i debatten? 

 

Hela debatten kring kristendomens särställnings vara eller icke vara präglas på något vis av 

pluralism. Antingen skall kristendomens norm och idévärld ha en särställning i den 

pluralistiska undervisningen, eller också skall religionsundervisningen vara totalt pluralistisk 

och låta kristendomen vara en i mängden av världsreligioner.  

Många är också de argument som menar att religionsundervisningen bör följa samhällets 

utveckling vad det gäller pluralismen. ”Sverige är ett mångkulturellt samhälle där många olika 

livsåskådningar samexisterar. Både de som inkluderar en eller flera gudar (kristendom, 

judendom, islam, hinduism med flera) och de som exkluderar gudar, som den sekulära 

humanismen.”, argumenterar Sturmark m.fl. (Sturmark m.fl. 2010-02-28). ”I dagens moderna 

och öppna svenska skola möts elever med olika bakgrund och olika religiösa uppfattningar. 

De har rätt till en undervisning som ger dem kunskaper i alla religioner och åskådningar”, 

säger Metta Fjelkner (Fjelkner, 2010-10-14). För att nämna några. 

Det är förståligt att framför allt kristna institutioner och förespråkare känner oro över att 

kristendomen skulle mista sin särställning i religionsundervisningen när man läser om Peter L. 

Bergers teori som behandlar moderniseringens och pluralismen förhållande till 

sekulariseringen. Moderniseringen behöver inte leda till sekularisering, menar Berger (Berger, 

2008:12). Däremot leder med stor sannolikhet pluralismen till sekularisering enligt Berger. Ett 

homogent samhälle med samma världsbild och livsåskådning blir inte sekulariserat i samma 

mån som ett pluralistiskt samhälle har historien visat (Berger, 2008:12). Ett pluralistiskt 

samhälle medför att olika uppfattningar och övertygelser sliter på varandra, blandas och 

förlorar sitt värde. Moderniseringen i sin tur påverkar samhället genom migration och 

urbanisering vilket gör det homogena samhället pluralistiskt och därmed på sikt sekulariserat. 

Indirekt påverkar därför moderniseringen sekulariseringen genom att pluralismen ökar i och 
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med att moderniseringen (Berger, 2008:12). Skulle då kristendomen likställas med övriga 

världsreligioner och påverkas av pluralismen är risken stor att dess värde skulle minska. 

Berger menar att det finns två olika sätt att handskas med problematiken kring pluralism för 

de religiösa institutionerna. Antingen anpassar man sig till den nya situationen eller också gör 

man motstånd och håller kvar vid det förflutna (Berger, 1990:156). Tittar vi då på 

kristendomskunskapen så gav den vika och anpassade sig till samhällets nya pluralistiska 

struktur och blev själv pluralistisk i och med skiftet till religionskunskap. Inte bara andra 

religioner är med och konkurrerar. ”Ateism och agnosticism är trots allt den världssyn som de 

allra flesta svenskar bekänner sig till, och också den medvetna gudsförnekelsen har en historia 

att berätta” (Ledarredaktionen Expressen, 2010-10-12). Även icke-religiösa eller t.o.m. anti-

religiösa livsåskådning är en del av marknaden. Även dessa krafter spelar in i skolans 

religionsundervisning. 

Skolsystemet och dess klimat är en viktig och avgörande roll i utvecklingen av religionen i 

samhället, menar Fokas (Fokas, 2008:83). Jag skulle säga att skolans religionsundervisning 

och inställning till densamma påverkar samhället, samtidigt som samhällets utveckling 

påverkas utvecklingen av religionsundervisning. Vissa krafter i debatten är ute efter att 

slopa religionsundervisningen helt och hållet, eller åtminstone göra den frivillig. ”Det vi 

ifrågasätter är att det ska vara ett obligatoriskt ämne. Med stigande ålder är det bra om 

elever, som så önskar, kan få kunskap om religioner och trosuppfattningar och kanske få 

stöd i sitt sökande efter livets stora frågor” säger Dinamarca, vänsterpartiet (Dinamarca, 

2010-10-12). Andra menar att religionsundervisning av alla världsreligionerna är att föredra 

för att skapa förståelse och fungera i dagens pluralistiska samhälle. Många menar också att 

kristendomen bör ha en särställning för att elever skall förstå sin omgivning och sitt 

samhälle.  

 

Många av debattörerna som menar att kristendomen har en viktig roll i 

religionsundervisningen och som hävdar att den bör ha en särställning mot andra religioner 

argumenterar för detta genom att påpeka kristendomens roll för det svenska samhället vad det 

gäller normer och värderingar. Kristendomsundervisningen i religionskunskapen handlar om 

kristna värderingar, moral och trygga individer. Det handlar enligt debattörerna om att 

eleverna ska rustas för det samhället. Detta visar på att även de parter som argumenterar för 

kristendomens särställning argumenterar utifrån en sekulariserad grund. Berger menar att 
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detta är just vad sekulariseringen bidrar till. Sekulariseringen gör att religionen kommer att 

”… endast handla om att ge goda värderingar och moral. Religionen finns till för att skapa 

egenskaper hos individen i samhället, så som stärkt moral och ro i själen” (Berger, 1990:146). 

Detta visar på en viss grad av sekularisering, även om motståndarna till kristendomens 

särställning visar på en högre grad av sekularisering i sin argumentation.  
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9. Slutdiskussion 

 

I slutsatsen besvarar jag vad uppsatsen har lett fram till i form av att jag besvarar mina 

frågeställningar. Frågeställningarna avhandlas under respektive rubrik i slutsatsen. 

 

9.1. Hur såg debatten ut i Sveriges 4 största nyhetsmedier på internet? 

 

Debatten är uppbyggd runt den tes som Skolverket drev i sitt förslag till regeringen 

(Skolverkets förslag, 2011). Nämligen tesen att kristendomen skulle likställas med övriga 

världsreligionen i religionskunskapens kursplan i grundskolan. Mot-tesen till Skolverkets tes 

drevs utbildningsminister Jan Björklund och regeringen och innebar att kristendomen skulle 

behålla sin särställning i kursplanen för religionskunskap i grundskolan. 

Uppsatsen visar att debatten utgick från två huvudsakliga utgångspunkter, nämligen: 

kristendomens påverkan på Sverige och elevers rätt till kunskap. Argumentationen kring 

kristendomens påverkan handlar om att debattörer för kristendomens särställning menar att 

kristendomen har haft en stor påverkan på Sveriges historia och kultur och därför behöver 

kristendomen också ha en särställning i religionskunskapen i grundskolan. Man menar även 

att kristendomen därför är viktig för att elever oavsett ursprung ska förstå det samhälle de 

lever i. Motståndarsidan hävdar däremot att kristendomen inte haft så stor påverkan på 

Sverige. De menar att kristendomens påverkan enbart är historisk och hör därför hemma i 

ämnet historia och inte i religionskunskapen. I argumentationen i kategorin ”Elevers rätt till 

kunskap” handlar debatten om vilken kunskap debattörerna anser är viktigast för eleverna. 

Debattörer för kristendomens särställning menar att bibliska historien är viktig för att den hör 

till allmänbildning och för att kristendomens tro och symbolik är avgörande för att elever ska 

förstå viktig litteratur och konst som präglas av denna tro och symbolik och även för att förstå 

svenska högtider och traditioner. Motståndarna till kristendomens särställning menar att en 

allsidig undervisning av olika religioner är viktigast för att elever ska förstå sin omgivning 

och medmänniskor och utvecklar elevers kritiska tänkande.  De menar att kristendomen inte 

behöver ha en särställning då det som ger kristendomen särställning bör undervisas i historia 

eller samhällskunskap. 
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Uppsatsen visar även att det finns stora likheter i alla debattörers argumentation. Debattörerna 

är överrens om att undervisningen i den svenska skolans religionsundervisning ska vara 

sekulär och icke-konfessionell. De är också överrens om att den ska vara allsidig och att 

undervisning av olika religioner är viktigt i dagens mångkulturella samhälle. Debattörerna 

menar även att undervisningen ska bygga på vetenskaplig grund och att skolan ej ska värdera 

exempelvis gudars existens eller värdera olika religioners innehåll. Debatten bygger således 

på en sekulariserad och pluralistisk grund. 

 

9.2 Hur såg argumentationen ut? 

 

Uppsatsen visar att argumentationen i det närmaste enbart består av normativa påståenden och 

ytterst få argument är av faktuell karaktär. Argumentationen handlar på så vis om argument 

som präglar av debattörens känslor, åsikter och förmodanden (Björnsson m.fl. 1994:55). 

Därför tas många påståenden som gör förgivet av debattörerna och argumenten får därför inte 

heller någon stark grund då debattörerna inte är medvetna om sina egna förefattade meningar 

och eller ifrågasätter sina egna påståenden. Inte heller de faktuella påståenden, som handlar 

om procentuella siffror angående kyrkans betydelse respektive befolkningens religiositet, ges 

någon stark grund då debattörerna inte anger någon källa för sina siffror. 

Argumentationen kring kristendomens påverkan på det svenska samhället är dock i vissa fall 

välgrundad, även om den kristendomens påverkan ofta tas för given och det är oklart vilken 

roll debattörerna menar att kristendomen haft. Det går dock ofta att tolka att majoriteten av 

debattörerna menar att den haft en historisk och kulturell påverkan på Sverige. Kristendomens 

religiösa påverkan är det dock ingen av debattörerna som argumenterar för. Argumentationen 

för kristendomens särställning handlar här om att kristendomen är viktig för att alla elever 

oavsett bakgrund ska förstå och fungera i det samhälle de lever i. Debattörer emot 

kristendomens särställning menar att kristendomens påverkan enbart varit historisk och bör 

därför undervisas i historia eller samhällskunskap och behöver inte ha någon särställning i 

religionskunskapen. Argumentationen är hållbar utifrån den kontext och de antaganden som 

debattörerna argumenterar utifrån, d.v.s. utifrån debattörernas syn på kristendomens påverkan. 

I debatten framkommer även argument som hänvisar till hur situationen ser ut i andra ämnen i 

skolan. Även i historia och svenska menar debattörerna att Sveriges historia och svenska 
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författare behandlas i högre grad i undervisningen. Argumentationens hållbarhet och relevans 

kan dock ifrågasättas då förhållandet i ett annat ämne i den svenska skolan inte behöver 

legitimera kristendomens särställning i religionskunskapen. 

Uppsatsen visar även att debattörerna har olika uppfattning vad det gäller vad som är viktig 

kunskap för eleverna i grundskolan. Debattörer för kristendomens särställning argumentera 

för den bibliska historien viktig roll vad det gäller allmänbildning och förmågan att förstå 

viktig konst och litteratur som anspelar på kristen tro och symbolik, då exempelvis 

”Strindbergs verk ibland anspelar på bibliska historien” (Fjelkner, 2010-10-14). Att 

Strindbergs verk ”ibland anspelar på bibliska historien” (Fjelkner, 2010-10-14) är inget 

hållbart argument för att bevisa tesen om att kristendomen ska ha en särställning i 

grundskolans religionskunskap. Debattörer som är emot kristendomens särställning 

argumenterar för en allsidig undervisning i religionskunskap som neutralt behandlar olika 

religioner och andra icke religiösa livsåskådningar som skapar ökad förståelse i dagens 

sekulariserade och multikulturella samhälle. Behovet av kunskaper om olika religioner och 

även andra sekulära livsåskådningar bör rimligtvis öka då eleverna i den svenska skolan blir 

allt mer mångfasetterad vad det gäller religion, annan livsåskådning och kultur. Debattörer för 

kristendomens särställning använder sig av argument som bygger på att eleverna behöver 

förstå kristendomens historia och dess påverkan på Sverige för att förstå samhället idag. 

Debattörer emot kristendomens särställning använder sig av en argumentation som bygger på 

dagens samhälle och den situation som är idag. 

 

9.3 Hur kan sekulariseringen påverkat den svenska debatten? 

 

Sveriges sekulära utveckling och religionsklimat påverkar debattörerna och därigenom också 

debatten. Hade debattörerna istället växt upp i en annat samhälles kontext som exempelvis 

Frankrike eller Iran hade debattörernas argumentation troligen sett helt annorlunda ut. 

Debattörerna argumenterar utifrån sin kontext, erfarenhet och bakgrund som påverkas av det 

samhälle de lever och fostrats i. Berger (1990:108) menar att olika grupper i samhället 

påverkas i olika grad av sekulariseringen. Bland annat påverkar en individs socioekonomiska 

tillhörighet graden av dess sekularisering (Berger, 1990:108). Berger menar att arbetarklassen 

och vänsterorienterade grupper påverkas i högre grad av sekulariseringen (Berger, 1990:108). 

Dessa tendenser är också tydliga i uppsatsen då debattörer som representerar 
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socialdemokraterna och vänsterpartiet tenderar till att komma med klart mer sekulariserade 

påståenden än övriga deltagare i debatten. 

Sekulariseringen separerade samhällsinstitutioner från kyrkan (Berger, 1990:107). Och även 

skolan sekulariserades vilket även blev fallet i religionsundervisningen, kanske framför allt 

när ämnet gick ifrån att vara undervisning i kristendom till att vara undervisning om religion. 

Kyrkan förlorade kontrollen över skolan och religionsundervisningen, vilket har varit en 

viktig del i utvecklingen till det klimat som idag råder i den svenska skolan. Denna utveckling 

och dagens klimat påverkar även debatten mot en allt mer neutral, sekulariserad och icke-

konfessionell undervisning. Berger (1990:130) menar att ett lands socioekonomiska 

utveckling spelar in i graden av sekularisering. Sveriges relativt välutvecklade 

socioekonomiska status har således också påverkat Sveriges ökade sekularisering och därmed 

också bidragit till att debatten varit så pass sekulariserad som den faktiskt varit. 

 

9.4 Vilka tendenser av sekularisering och pluralism kan urskiljas i 

argumentationen?  

 

Bergers (1990:107) teori om att världsbilden i ett sekulariserat samhälle präglas av vetenskap 

och att vetenskapen i det sekulariserade samhället har patent på världsuppfattningen (Berger 

1990:107). Uppsatsen visar tydliga tendenser på att detta är fallet även i debatten kring 

kristendomens ställning i den svenska skolan religionsundervisning. Debattörerna 

argumenterar i stor utsträckning utifrån påståendet att det är vetenskap och en vetenskaplig 

förankring som ska vara grunden i religionsundervisningen i den svenska skolan. 

Berger (1990:108) menar att sekulariseringen av religionen kan ske genom att den antingen 

separeras helt från samhällets institutioner eller också kan den anpassa sig efter den rådande 

sekulariseringen i samhället (Berger, 1990:108). Båda dessa sekulariseringsprocesser av 

religionskunskapen finns således i debatten, då Dinamarca (Dinamarca, 2010-10-12) helt vill 

separera religionskunskapen från den svenska obligatoriska grundskolan eftersom hon anser 

att religionsundervisning inte vara något obligatoriskt utan något man själv väljer (Dinamarca, 

2010-10-12). Men även flera andra debattörer argumentera för att religionen enbart har en 

historisk, kulturell och traditionell betydelse, vilket innebär en sekulariserad anpassning av 

undervisningen gentemot den tidigare kristendomsundervisningen.  
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Enligt Berger (2008:19) skapas en högkultur i samhällen av intellektuella i samhället (Berger 

2008:19). I Europa menar Berger (2008:19) att en sekulariserad högkultur skapats och blivit 

som en självuppfyllande profetia (Berger, 2008:19). Att vara moderniserad innebär att man är 

sekulariserad, menar Berger (Berger, 2008:19). Dock stämmer detta inte riktigt överrens med 

de ställningstaganden som regeringen och utbildningsministern gör i debatten då de är för 

kristendomens fortsatta särställning, även om Björklund till stora delar är sekulariserad i sin 

argumentation.  

Uppsatsen visar även att debatten präglas av pluralism, då debattörerna argumenterar antingen 

för kristendomens särställning i en i övrigt pluralistisk undervisning eller för en undervisning 

där kristendomen helt och hållet jämställs med övriga världsreligioner. Gemensamt för de 

debattörer på de webbplatser som undersökts är att de anser att undervisning av olika 

religioner är viktigt i den svenska skolan 

Argumentationen emot kristendomens särställning har ofta handlat om att kursplanen bör följa 

utvecklingen i dagens pluralistiska samhälle. Därför menar debattörer emot kristendomens 

särställning att religionsundervisningen i den svenska skolan bör vara jämställd och neutralt 

behandla olika religioner och andra icke religiösa livsåskådningar. Berger (2008:12) menar att 

en ökad pluralism sannolikt leder till en ökad sekularisering. Ett pluralistiskt samhälle med 

många olika religioner och andra livsåskådningar påverkas i klart högre grad av 

sekulariseringen än ett homogent samhälle med samma världsbild och livsåskådning (Berger, 

2008:12). Detta kan vara en av orsakerna till att Skolverkets förslag mötte stark kritik.  

Problematiken med pluralism för religionen innebär att den antingen gör motstånd och håller 

kvar vid det förflutna eller anpassar sig till pluralismen, menar Berger (Berger, 1990:156). 

Motstånd gör de debattörer som argumenterar för kristendomens fortsatta särställning i 

religionskunskapen i grundskolan. Anpassar sig till pluralismen gör de debattörer som vill se 

att kristendomen jämställs med övriga världsreligioner och med andra icke-religiösa och 

t.o.m. antireligiösa livsåskådningar.  Debattörer emot kristendomens särställning menar att en 

pluralistisk undervisning är grunden till att elever ska förstå dagens pluralistiska samhälle och 

sin omgivning. Debattörer för kristendomens särställning menar att kristendomens normer och 

värderingar som är viktiga i undervisningen och för att elever ska förstå det samhälle de lever 

i. Detta är tydliga indikationer på att debatten är sekulariserad då Berger (1990:146) menar att 

det är just detta som sekulariseringen bidrar till. Sekulariseringen bidrar till att religionen i ett 
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sekulariserat samhälle kommer att ”… endast handla om goda värderingar och moral”, menar 

Berger (Berger, 1990:156).  

 

9.5 Förslag till vidare forskning 

 

I Bergers tidiga (1990) och senare (2008) verk har Berger olika syn på om sekulariseringen är 

global eller om det är så att Europa som är undantaget. I Bergers tidiga verk menar han att 

sekulariseringen är global företeelse (Berger, 1990:108), medan han i sitt senare verk menar 

att så inte alls verkar vara fallet (Berger, 2008:9–10). Därför vore vidare forskning angående 

utformandet av andra samhällen utanför, eller kanske även i, Europa där andra förutsättningar 

råder för religionsundervisningen i skolan. 

Jag har under arbetet med denna uppsats att det verkar finnas brist på relevant forskning 

angående människors religiositet. Att bedöma sekulariseringsgraden av ett samhälle är inte 

alltid så lätt. Majoriteten av de studier som behandlar sekularisering handlar om att mäta hur 

sekulariseringen påverkat institutionerna och befolkningen beteende så som kyrkans 

medlemsantal, antal döpta och antal besökare i kyrkan med mera. Det är därför svårt att säga 

hur sekulariseringen ser ut eftersom sekulariseringen av befolkningens medvetande inte 

behandlas (Berger, 1990:167). Religiösa symboler och religiösa handlingar är vanliga av 

tradition och p.g.a. individens religiositet. Även om medlemsantal i kyrkan, antalet dop och 

antalet besökare minskar behöver inte detta betyda att religiositeten sekulariseras, i alla fall 

inte individens sekularisering. Ett högt medlemsantal i Svenska kyrkan, högt antal döpt och 

ett högt antal besökare i kyrkan behöver inte betyda att befolkningen har en kristen religiös 

övertygelse. För att grundligt kunna undersöka kristendomens betydelse och påverkan på det 

svenska samhället, förr och nu krävs mer forskning angående befolkningens religiositet.  
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10. Sammanfattning 

 

Skolverket fick den 22 januari 2009 uppdraget av regeringen att sammanställa en ny kursplan 

för ämnet religionskunskap för grundskolan (Skolverket, 2010-03-22:3). Skolverket valde att i 

kursplanen endast ge kristendomen i enstaka historiska sammanhang medan kristendomen i 

övrigt jämställdes med övriga världsreligioner judendom, Islam, Buddism och Hinduism. 

Kritiken mot Skolverkets förslag blev hård i media, men även regeringen reagerade stark. 

Regeringen valde att köra över Skolverket och utvidga kristendomens särställning i många 

olika delar i kursplanen, samt att man gjorde tillägg i de delar där Skolverket gett 

kristendomen en särställning. Detta beslut fick även det kritik men nu från annat håll. 

Debatten väckte stor uppmärksamhet inte minst på olika nyhetswebbplatser. Den 7 oktober 

2010 slog regeringen fast den kursplan som de utarbetat utifrån Skolverkets förslag (Lgr11, 

2011:1). Därmed var kristendomens särställning ett faktum. 

Uppsatsen syfte har varit att kartlägga debatten kring kristendomens särställnings vara eller 

icke vara i den svenska skolans religionsundervisning utifrån en argumentationsanalys. Syftet 

är att undersöka vilka arguments som lyfts fram i debatten och även vilka som står för de 

olika argumenten. I argumentationsanalysen är även syftet att undersöka argumentens 

relevans och hållbarhet för den tes de försöker försvara. Utifrån analysen av argumenten är 

syftet att undersöka sekulariseringen kan ha påverkat debatten och vilka tendenser till 

pluralism och sekularisering som kan urskiljas i argumentationen. 

I uppsatsen görs först en beskrivande analys av argumentationen som sker i uppsatsens 

resultatdel, där debattörerna, debattartiklarna och deras argument presenteras. Därefter sker en 

värderande analys av argumenten. Där analyseras argumentens relevans och hållbarhet. 

Därefter sker undersökningen av sekulariseringens och pluralismens påverkan på debatten och 

argumentationen.  

I den beskrivande analysen belyses de argument som förs fram både för och emot Skolverkets 

tes. Flera av debattörerna har liknande åsikter och för fram argument som försöker påvisa 

eller motbevisa Skolverkets tes.  Men det finns även debattörer som är av en mer neutral art så 

som Jonas Svensson (Svensson, 2010-10-13) som menar att Skolverkets förslag redan gav 

kristendomen den särställning som den behövde i form av historisk särställning. Svensson 

menar dock att regeringens förändring inte ger kristendomen en särställning i förhållande till 
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att den haft stor påverkan på Sverige historiskt sett. Regeringens formulering gör att 

kristendomen värderas högre än andra religioner och att den är unik i sig, menar Svensson 

(Svensson, 2010-10-13). En annan debattör är istället emot religionsundervisning i den 

obligatoriska skolan och menar att denna typ av undervisning måste vara frivillig och bör 

förekomma först i den frivilliga skolan och då som ett eget val av eleven (Dinamarca, 2010-

10-12).   

Uppsatsen visar dock att de vanligaste argumenten för kristendomens särställning handlar om 

att kristendomen haft en stor påverkan på utvecklandet av det svenska samhället och att 

kunskaper om kristendomen är avgörande för att elever oavsett bakgrund ska förstå det 

svenska samhället. Argumenten emot handlar däremot ofta om att kristendomen inte alls haft 

stort inflytande på samhället utan att den bara har ett historisk och traditionellt inflytande som 

bör behandlar i historia eller samhällskunskap. Debattörer som är för kristendomens 

särställning menar att kunskaper om bibliska historien är viktig för att förstå viktig litteratur 

och konst som präglas av kristen tro och symbolik. Debattörer emot kristendomens 

särställning menar att en neutral och allsidig undervisning av olika religioner och andra icke 

religiösa livsåskådningar är den kunskap som elever behöver för att förstå dagens 

sekulariserade och pluralistiska samhälle. 

Uppsatsen visar att argumentationen i hög grad är uppbyggd av en normativ argumentation 

som anspelar på debattörernas åsikter, känslor och hur de anser vore det ideala förhållandet i 

religionsundervisningen. Dessa argument går inte att avgöra om de är riktiga eller felaktiga. 

Därför handlar det om att bedöma dess hålbarhet och relevans. 

Uppsatsen visar att det religiösa klimatet och den sekulära utveckling som Sverige genomgått 

även påverkat debattörerna i olika grad då de är fostrade i denna kontext. Debattörernas syn 

på att vetenskap ska prägla undervisningen och att undervisningen ska vila på en vetenskaplig 

grund visar på att debattörerna gör sekulära ställningstaganden. De menar även att 

undervisningen ska vara icke-konfessionell och sekulär. Debattörerna visar även på ett 

pluralistiskt ställningstagande då de menar att det är viktigt med att kunskap om olika 

religioner undervisas. Detta var fallet både bland de som är för kristendomens särställning och 

emot, vilket även var fallet vad det gäller åsikterna om att undervisningen skulle vara sekulär 

och icke-konfessionell.        
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