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ABSTRACT
On the 1st of July 2011 a new education act was carried out, which elucidate that all 

education in course of a public principal shall be non-denominational. In relation to this 

a  public  debate  about  the  educational  system's  policy  toward  religious  institutions, 

particularly the earlier nation church Svenska Kyrkan, and religious traditions burst out. 

This thesis reconstructs the “Lucia debates” that were kept during the years 2011-2012. 

The aim of this thesis is to identify the mechanisms of the Lucia debate's issue and 

progress. Further are the discussed question formulations “Why have the medial debates 

come into existence?” and “What forces manage the debates to progress?”. Through 

using an analytical qualitative argumentation method the debates were reconstructed of 

digital debate articles published at the Swedish forums Newsmill and SvT Debatt. The 

implications  of  the  first  question  formulation  are  that  the  debates  have  come  into 

existence  through the  concreteness  of  the  Swedish  secularisation  among  clusters  of 

people  in  society,  and  that  this  people  therefore  force  themselves  to  discuss  the 

transformative  process.  The  implication  is  also  that  several  groups  share  variant 

normalized social structures which they will discuss when the dissimilarities become 

distinct  for  them.  The  implications  of  the  second question  formulation  are  that  the 

debates have progressed through cluster's and individual's need to receive their social 

institutions confirmed as valid,  but also by reason of the inability among the public 

representatives to create an universal secular legislation.
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1 LUCIA-DEBATT I TID AV SEKULARISERING

Sekulariseringen av den  svenska staten och samhället  tog på allvar  fart  genom den 

officiella separationen av staten och Svenska Kyrkan den första januari år 2000.1 Sedan 

separationen  har  diskussionen  kring  statens  opartiskhet  i förhållande  till  religiösa 

institutioner och traditioner problematiserats, framförallt genom försöken att kreera en 

sekulär svensk  skola.  Utbildningsväsendets  icke-konfessionalitet  i  utformning  av 

undervisning och utbildning har blivit intensivt omdiskuterad och omdebatterad i den 

offentliga  debatten  i  svensk  media.  Skolverket  kommenterade,  i  anknytning  till  ett 

stundande adventsfirande under november månad 2012, sina ifrågasatta riktlinjer kring 

traditionalistiska  ceremonier  i  religiösa helgedomar  och närvaron av religiösa  ledare 

under  dessa.2 Skolverkets  uttalade intention  var  att  visualisera  verksamhetens 

möjligheter  att  bibehålla  högtidliga  ceremonier  i  skolan, genom  att  eliminera  de 

religiösa inslagen för att  följa  lagen om en icke-konfessionell  utbildning.3 Samtidigt 

som Skolverket har gjort försök att ta bort religiösa inslag i högtider, har företrädare för 

alternativa  sekulära  åskådningar  fått  ett  större  utrymme  att  kritisera  religion  öppet. 

Gerle, docent i etik vid Lunds universitet och adjungerande professor i etik vid Uppsala 

universitet, menar att religionskritiska förespråkare upplever sig som missgynnade på 

historiska strukturella grunder och att de därför bedriver en aktiv debatt för sekulära 

statliga institutioner som beaktar den enskildes rättigheter.4 Debatterna åskådliggör den 

problematiska  utvecklingen  kring  skolväsendets  ansvar  vid utformandet  av  en  icke-

konfessionell  verksamhet och  vid  beaktandet  av  individens  rättigheter.  Dock  kan 

problematiken  ifrågasättas,  hur  den  i  själva  verket  berör  praktiska  och  juridiska 

oklarheter kring  skolväsendets  förhållningssätt  till  religiösa  samfund  och   högtider. 

Denna studie avser att studera orsakerna till debatternas uppkomst och fortskridande.

1 SFS 1998:1592, Lag (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrka, 
Socialdepartementet, Stockholm, 26 november 1998, 
<http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/98/981592.PDF> [13-04-03] s. 1f.

2 A Ekström & C-G Aggebo, ”Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan”, Dagens Nyheter, 
Debatt, 25 november 2012, <http://www.dn.se/debatt/gud-far-inte-vara-med-nar-skolan-samlas-i-
kyrkan> [13-04-03]

3 Ibid.

4 E Gerle, Farlig förenkling – Religion och politik utifrån sverigedemokraterna och humanisterna,  
Bokförlaget Nya Doxa, Nora, 2010, ss. 13f, 80ff.
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1.1 Bakgrund

Debattens  utgångsläge  belyses  genom  att  i  avsnitt  1.1.1  överskådligt  förklara  den 

svenska  statens  sekulariseringsprocess  och  den  forskning  som  har  gjorts  kring 

processen, för att vidare i avsnitt 1.1.2 presentera och kommentera det juridiska ramverk 

som reglerar det svenska skolväsendet och den enskilde individens rättigheter.

1.1.1 Separationen av staten och kyrkan
En förståelse för den utvecklingsprocess som beskrivs i avsnitt 1, kan bildas genom en 

redogörelse  för  vad  den  svenska  sekulariseringsprocessen  har  inneburit.  Sociologen 

Smart uttrycker sig på följande sätt kring tillkomst och uttryck av sekularisering:

“It is clear that something of a diminution of religious reasons for public action was 
bound to occur given the shift to a more pluralistic society. The switch to a modern 
nationalism involved the decay of the cosmic royal kingship system: the bringing of 
the substantial power from heaven to the people diminishes royal significance. The 
national idea brings about a new view of education, and with that some subtraction 
from religious myth and doctrine in the ideology being presented.”5 

Sammanfattningsvis uppstod sekulariseringen ur det ökade trycket från det pluralistiska 

samhället  mot  den offentliga  makten,  att  separera  de statliga  institutionerna  från de 

religiösa.  Istället  skulle  den  offentliga  verksamheten  och  utbildningen  utgå  från  en 

nationell  norm som folket skulle ha ett gemensamt inflytande över. Enligt  Claesson, 

universitetsadjunkt i historia, fastslogs den svenska statskyrkoformen under ledning av 

Gustav  Vasa  på  1500-talet.  Genom  statskyrkoformen  hade  Svenska  Kyrkan  (SvK) 

monopol på svenska medborgares religionstillhörighet ända fram till mitten av 1800-

talet.6 Almén, docent och universitetslektor i religionsvetenskap, menar att diskussionen 

kring  skiljandet  av  utbildningsväsendet  från  de  religiösa  institutionerna,  väcktes  på 

allvar under artonhundratalet genom påtryckningar av den framväxande arbetarrörelsen 

och frikyrkorörelsen som främst kritiserade SvK:s historik av undervisningsmonopol.7 

5 N Smart, Dimensions of the Sacred – An Anatomy of the World’s Beliefs, University of California 
Press, Berkeley; Los Angeles, 1996, s. 267.

6 U Claesson, 'Svenska Kyrkan' I I Svanberg & D Westerlund (red), Religion i Sverige, 2:a uppl. 
Dialogos Förlag, Stockholm, 2011, ss. 89-97, ss. 89, 91.

7 E Almén, 'Presentation and problem inventory: Religous education in Sweden' I  E Almén & H C 
Øster (red), Religious Education in Great Britain, Sweden and Russia : Presentations, Problem 
Inventories and Commentaries, Linköping University Electronic Press, Linköping, 2000, ss. 60-91, 
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Green, adjungerande professor i kristen historia vid Vanderbilt Divinity School, menar 

att genom lagstadgandet av en obligatorisk grundskola led startskottet för en utveckling 

mot en sekulär skola.  Dock innebar  inte  detta  en total  funktionell  differentiering av 

religiösa och statliga institutioner, utan att SvK fortfarande hade en nära relation och 

anknytning till skolan då religiösa auktoriteter fortsatte att erhålla en viktig position och 

inflytande.8 Inte  förrän  efter  införandet  av  1962  års  läroplan  tonades  de  påtagligt 

religiösa inslagen i den huvudsakliga undervisningen ned.9 Alwall, universitetslektor i 

religionsvetenskap,  fastställer  att  genom  lagändringen,  som  trädde  i  kraft  2000, 

separerades  SvK  formellt  från  staten.  SvK  behöll  dock  genom  lagregleringen  en 

markant  privilegierad  roll  och  position.10 Vidare  konkluderar  Tomasson,  tidigare 

professor i sociologi vid University of New Mexico, i sin studie sex strukturella och 

historiska faktorer som har bidragit till den svenska sekulariseringsprocessen, vilka kan 

sammanfattas enligt följande:

I. Svensk nationalism har aldrig identifierats med en religiös profil, då externa hot 

har varit mindre och nationen, ur en historisk synpunkt, länge varit autonom.

II. En längre period av religiös homogenitet  har förhindrat religionen från att ge 

upphov till social differentiering.

III. Under  den  tidigare  moderniseringsprocessen  (1880-1910)  anpassade  sig  SvK 

uppseendeväckande fort till de nya sociala och liberala ideologiströmningarna. 

IV. Den  svenska  lutheranismens  höga  krav  på  intellektualitet  och  rationalitet 

medförde att prästerskapet, med influens av modernismens tankar, accepterade 

en deltagande demokratiform i kyrkan och för det offentliga samhället.

V. Från  första  världskrigets  slut  dominerades  den  svenska  filosofin  av  logisk 

positivism,  värdenihilism,  som  motsatte  sig  möjligheten  att  uppnå  objektiv 

kunskap. Värdenihilismen bidrog till ett etablerande av agnosticism och ateism.

<http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:375361> [13-04-08] ss. 61f.

8 T Green, 'The Partnering of Church and School in Nineteenth-Century Sweden', Journal Of Church & 
State, vol. 50, no. 2, 2008, ss. 331-349, Historical Abstracts, EBSCOhost, [13-04-09] ss. 336, 338, 
348f.

9 Almén, 2000, s. 64.

10 J Alwall, 'Religious Liberty in Sweden: An Overview', Journal Of Church & State, vol. 42, no. 1, 
2000, ss. 147-171,  Academic Search Elite, EBSCOhost, [13-04-09] ss. 168f.
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VI. Den  socialdemokratiska  partidominansen  åren  1933-1977  medförde  en 

samhällelig  optimism och  ekonomisk  tillväxt,  men  även  en  intensifiering  av 

sekulariseringsprocessen genom introducerandet  av en modern skolreform för 

religionsundervisning.  Reformen  är  den  starkaste  indikationen  till  att  kunna 

förklara en långt framskriden sekulariseringsprocess i Sverige.11

1.1.2 Befintligt juridiskt ramverk
För att kunna ge en nyanserad bild kring utvecklingen av de aktuella debatterna, samt 

skolverkets direktiv i anknytning till dessa, följer i detta avsnitt en redogörelse för den 

svenska lagstiftning som reglerar individens fri- och rättigheter samt skolverksamheten.

Regeringsformen

I grundlagen regleras de grundläggande friheterna att välja och utöva sin religion. I ”2 

kap.  Grundläggande  fri-  och  rättigheter”,  §1  punkt  6,  beskrivs  religionsfrihet  som 

”frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.”12 Stycket förmedlar 

rätten att för människor, inom nationens gränser, praktisera sin religion. Vidare regleras 

i  andra  kapitel  även  rätten  att  välja  religiös  åskådning,  att  delta  i  en  religiös 

sammanslutning eller att tillkännage sin åskådning:

”2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, 
religiöst,  kulturellt  eller  annat  sådant  hänseende.  Inte  heller  får  någon  av  det 
allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration 
eller annan meningsyttring eller att  tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund 
eller  annan  sammanslutning  för  åskådning  som  avses  i  första  meningen.  Lag 
(2010:1408).”13

För att inte kränka individens integritet skall denne inte utsättas för en situation som är 

tvingande  till  att  uppge  vilken  religiös  eller  sekulär  livsåskådning  som  denne  har. 

Religionsfriheten baseras på en grund av fri vilja av erkännande och tillhörighet.

11 R F Tomasson, 'How Sweden Became So Secular', Scandinavian Studies, vol. 74, no. 1, 2002, ss. 61-
88, Academic Search Elite, EBSCOhost,  [13-04-08] ss. 83ff.

12 SFS 1974:152, Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, Justitiedepartementet L6, 
Stockholm, 28 februari 1974, tillägg om lagändring 25 november 2010, 
<http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-
1974152-om-beslu_sfs-1974-152/> [13-04-18]

13 Ibid.
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Diskrimineringslagen

I anknytning  till  reglerandet  av skolans verksamhet  och de aktuella  debatter  som är 

objekt för denna studie, aktualiseras diskrimineringslagens första kapitel om ”Inledande 

bestämmelser”  om ”Lagens  ändamål”  i  1§  att  lagen  ”har  till  ändamål  att  motverka 

diskriminering och på andra sätt  främja lika rättigheter  och möjligheter  oavsett  […] 

religion eller  annan trosuppfattning”.14 Inledningsvis åsyftar  lagen att  på en nationell 

nivå motarbeta diskriminering på en religiös eller en annan åskådnings grund. Vidare 

regleras förbud mot diskriminering inom skola och utbildning i allmänhet genom andra 

kapitlet om ”Förbud mot diskriminering och repressalier” i stycket om ”Utbildning” och 

”Diskrimineringsförbud”:

”5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan 
utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller 
någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.”15 

Sammanfattningsvis bekräftar paragrafen att skolans verksamhet ovillkorligt  omfattas 

av  diskrimineringslagens  bestämmelser  vad  gällande  diskriminering  på  samtliga 

grunder mot sina studerande.

Skollagen

De relevanta  stycken ur den aktuella  skollagstiftningen,  som utfärdades den 22 juni 

2010  och  trädde  i  laga  kraft  den  1  juli  201116,  regleras  i  lagens  första  kapitel  om 

”Inledande bestämmelser” där följande satser kring skolverksamheten lyder: 

”5  §  Utbildningen  ska  utformas  i  överensstämmelse  med  grundläggande 
demokratiska  värderingar  och  de  mänskliga  rättigheterna  […]  Var  och  en  som 
verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka 
alla  former  av kränkande behandling […] Utbildningen  ska vila  på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet.

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

14 SFS 2008:567, Diskrimineringslag (2008:567), Arbetsmarknadsdepartementet DISK, Stockholm, 5 
juni 2008, <http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/> [13-04-03]

15 Ibid.

16 Regeringskansliet, Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, 
Utbildningsdepartementet, Stockholm, 11 maj 2011, <http://www.regeringen.se/sb/d/12022> [13-04-
03]
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7  §  Undervisningen  vid  fristående  skolor,  fristående  förskolor  och  fristående 
fritidshem ska vara icke- konfessionell.

Utbildningen  i  övrigt  vid  fristående  skolor,  fristående  förskolor  och  fristående 
fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska 
vara frivilligt.”17

Skolans utbildning är “den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån be-stämda 

[sic] mål”18 och  vilken  enligt  den  femte  paragrafen  skall  följa  de  mänskliga 

rättigheterna, som i artikel 18 klargör att ”Var och en har rätt till […] religionsfrihet. 

Denna rätt innefattar frihet att […] ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller 

enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom […] andaktsutövning, gudstjänst 

och religiösa sedvänjor.”19 Med andra ord skall skolans verksamhet leva upp till kraven 

om att beakta elevers rättigheter att kunna utöva sin religion i skolan. I femte paragrafen 

förtydligas  även  en  nolltolerans  mot  kränkande  behandling som  enligt  3§  kap.  14 

definieras  som  ”ett  uppträdande  som  utan  att  vara  diskriminering  enligt 

diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet”.20 Om till 

exempel  en  skolelev  upplever  sig  som  kränkt  på  en  grund  som  inte  omfattas  av 

diskrimineringslagen, så anses eleven också vara det. 

Vidare  fastställer  sjätte  och  sjunde  paragrafen  att  all  undervisning  skall  vara  icke-

konfessionell,  men  att  verksamheten  i  övrigt  vid  fristående  skol-  och 

fritidshemsverksamhet får ha konfessionella inslag. Lagen saknar dock en definition av 

vad som åsyftas med det centrala begreppet ”icke-konfessionell”.  Lagrådet har riktat 

kritik  mot  ett  utelämnande  av  tre  förklaringar  i  skollagen  av  begreppen  ”icke-

konfessionell”, ”konfessionell inriktning” och ”konfessionella inslag” då myndigheten 

menar att dessa formuleringar är signifikanta för hur lagen kommer att uppfattas och att 

de  därför  bör  förklaras  i  första  kapitel  likt  andra  centrala  formuleringar.21 Även 

17 SFS 2010:800, Skollag (SFS 1998:1592), Utbildningsdepartementet, Stockholm, 23 juni 2010, 
<http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100800.PDF> [13-04-03] s. 2f.

18 Ibid., s. 2.

19 Förenta Nationerna, Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, Svenska FN-förbundet, 2008, 
<http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf> [13-04-09] s. 6.

20 SFS 2010:800, 2010, s. 23.

21 Lagrådet, Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-24: Den nya skollagen – för kunskap,  
valfrihet och trygghet, Stockholm, 24 februari 2010, <http://www.lagradet.se/yttranden/Den%20nya
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Diskrimineringsombudsmannen  (DO)  betonar  i  sitt  remissvar  att  de  vill  se  ett 

förtydligande  av  vad  en  ”icke-konfessionell  utbildning”  innebär,  då  DO  ser  en 

problematisk  utveckling  av  anmälningar  berörande  upplevda  konfessionella  inslag  i 

verksamhet under offentlig huvudman.22 Problematiken medför att det inte kan finnas en 

klar uppfattning om vad som menas med en icke-konfessionell undervisning eller en 

icke-konfessionell  utbildning.23 Regeringen  yttrade  sig  över  lagrådets  kritik  i 

propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet då den menar att 

uttrycken under en längre tid har existerat i 1985 års skollag och läroplaner, utan någon 

vidare  förklaring  av  dem –  vilket,  enligt  regeringen,  inte  heller  har  medfört  några 

anmärkningsvärda komplikationer. Regeringen menar att propositionens exemplifiering 

av  tillämpningsområden  av  lagen  där  begreppen  benämns  är  tillfredsställande 

förklaringar.24 Vidare framhålls Skolverkets utlåtande att beaktandet och praktiserandet 

av  lagen  kommer  att  bli  komplicerad  eftersom  särskiljningen  mellan  begreppen 

”undervisning”  och  ”utbildning”  inte  är  självklara.25 Sammanfattningsvis  har  den 

nuvarande skollagen blivit tilldelad kritik för regeringens underlåtande eller avvägande 

att inte definiera centrala begrepp i denna.

1.2 Lucia-debatt i brännpunkt för en sekulär skola?

Genom den  officiella  proklamationen  av  den  svenska  statens  sekulära  position  och 

fortlöpande  sekularisering  av  dess  institutioner,  har  högst  emotionellt  och  nationellt 

engagerande debatter kring utbildningsväsendets förhållningssätt i relation till religiösa 

institutioner  aktualiserats.  De offentligt  uppmärksammade  debatterna  kan omöjligen, 

%20skollagen%20-%20for%20kunskap,%20valfrihet%20och%20trygghet.pdf> [13-04-24] s. 12.

22 Diskrimineringsombudsmannen, Yttrande över departementspromemorian Den nya skollagen – för 
kunskap, valfrihet och trygghet (ds 2009:25), Stockholm, 9 oktober 2009, <http://www.do.se/Om-
DO/Remissvar/2009/Yttrande-over-departementspromemorian-Den-nya-skollagen--for-kunskap-
valfrihet-och-trygghet-ds-200925-/> [13-04-30]

23 Enligt  svenska  akademiens  ordlista  definieras  begreppet  ”konfessionell”  som  ”bekännelse”  eller 
”bekännelsetrogen”.

Svenska  Akademien,  Svenska  Akademiens  ordlista  över  svenska  språket,  Norstedts  Akademiska 
Förlag, Stockholm, 2011, s. 456.

24 Proposition 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet,  
Utbildningsdepartementet, Stockholm, 18 mars 2010, 
<http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/23/68/25bd4959.pdf> [13-04-24] s. 227.

25 Ibid., ss. 224f.
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enbart, ha kreerats genom de diffusa riktlinjer som skolverket har givit i anknytning till 

anhörigas,  personals  och  religiösa  institutioners  efterfrågan  och  krav  på  tydlighet  i 

förhållande till svensk lagstiftning. Debatternas brännpunkter förefaller att vara djupare.

Genom att den nya skollagen trädde i kraft den 1 juli 201126, vilken medförde att all 

utbildning under  offentlig huvudman27 skall vara icke-konfessionell28, blev detta även 

startskottet  för  de  aktiva  debatterna.  Under  perioden  2011  till  2012  var  främst  två 

debatter  aktuella  i  media:  dels  en  allmän  debatt  om  skolavslutningar  i  religiösa 

samfunds lokaler (främst Svenska Kyrkans) vid terminsslut, dels en debatt kring Lucia- 

och adventsfirande inom skolans verksamhet  och i  anslutning till  religiösa samfund. 

Eftersom  Lucia-  och  adventsfirandet  debatterades  medialt  i  samband  med 

höstterminsavslutningar,  omfattar  således  Lucia-debatterna  inofficiellt  två  debatter: 

skolverksamhetens uppmärksammande av traditionellt religiösa högtider som vid Lucia 

och  advent  samt  skolväsendets  förhållningssätt  till  religiösa  institutioner  vid 

terminsavslutningar.  Eftersom  Lucia-debatterna,  i  viss  utsträckning,  även  omfattar 

skolavslutningsdebatten, är Lucia-debatterna mer intressanta att studera i sin helhet.

Problematiken i Lucia-debatterna är högst relevant att studera, och vidare de faktiska 

ståndpunkterna  i  de  huvudsakliga  argumenten  att  konkretisera  och  belysa,  då 

avsaknaden av tydliga riktlinjer och direktiv kring hur det svenska skolväsendet skall 

agera har skapat utrymme för debatterna. Skolverket gav i oktober 2012 ut dokumentet 

Juridisk Vägledning: Verksamhet i kyrkan eller i annan religiös lokal för att tydliggöra 

att ansvaret återfinns hos de enskilda skolorna och deras rektorer att fatta beslut – i 

enlighet  med  gällande  lagstiftning  –  kring  verksamhetens  kontakt  med  religiösa 

institutioner och vid uppmärksammandet av traditionella högtider.29 Genom att ansvaret 

för verksamheten, i praktiken, finns hos rektorerna, uppstår ett visst utrymme för den 

26 Regeringskansliet, 2011.

27 Skollverket definierar ”offentlig huvudman” som ”Samlingsnamn för kommuner, kommunalförbund 
och landsting som driver grundskola eller gymnasieskola.” 

Skolverket, Enskilda huvudmän och skolmarknadens ägarstrukturer, Stockholm, 21 februari 2012, 
<http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/analyser-och-utvarderingar/2.1867/enskilda-
huvudman-och-skolmarknadens-agarstrukturer-1.168561> [13-04-22]

28 SFS 2010:800, 2010, s. 2.
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enskilde  rektorn  att  tolka  gällande  lagstiftning.  Detta  utrymme  har  medfört  olika 

utlåtande  för  hur  högtiderna  och  kontakterna  skall  hanteras.  Vidare  har  dilemmat 

uppmärksammats nationellt och utbildningsminister Jan Björklund har kommenterat de 

fortlöpande debatterna och de reformer som regeringen anser som nödvändiga för att 

förtydliga skolans juridiska position.30 De oklarheter som finns i aktuell lagstiftning spär 

på  debatterna  kring  skolans  nuvarande  formella  position  och  förhållningssätt  till 

utomstående religiösa institutioner och seder. Följaktligen är problematiken som ger liv 

åt debatterna komplex att bilda en uppfattning om. Vad ligger till grund för en offentlig 

debatt kring skolväsendets förhållningssätt till religiösa institutioner och traditioner?

1.3 Syfte och frågeställning

Med hänvisning till  den problematik som åskådliggörs genom resonemanget i avsnitt 

1.2 och för att kunna konkretisera ett avgränsat studieobjekt nog påtagligt att undersöka, 

har denna studie som syfte att identifiera mekanismerna för Lucia-debatternas uppkomst 

och utveckling. Detta för att kunna skapa en möjlig förklaring till problematiken kring 

den  svenska  skolans  förhållningssätt  till  religiösa  institutioner  och  religiösa 

traditionalistiska  högtider.  Studiens  syfte  uppfylls  genom  att  identifiera  och 

rekonstruera den huvudsakliga argumentationen och de huvudsakliga argument som har 

existerat  i  de  offentliga  debatterna  mellan  det  civila  samhället,  politiker,  religiösa 

företrädare och verksam personal från den svenska lärarkåren.31 Lagar samt riktlinjer 

och direktiv från Skolverket och Skolinspektionen används som utgångspunkt för de 

normer som skolans verksamhet bör ta sin utformning efter. 

I studien avses följande frågeställningar att utredas och besvaras:

• Varför har de mediala debatterna uppkommit? 

• Vilka krafter driver de mediala debatterna framåt?

29 Skolverket, Juridisk Vägledning: Verksamhet i kyrkan eller i annan religiös lokal, Stockholm, oktober 
2012, <http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.162944!/Menu/article/attachment/Skolan%20och
%20kyrkan%20121016_granskad121018.pdf> [13-04-03] s. 5.

30 J Pettersson, J Zettergren & V Gaunitz, ”Vill inte förbjuda skolavslutningar i kyrkan”, Sveriges 
Radio, Nyheter, 6 december 2012, <http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=83&artikel=5370872> [13-04-03]

31 Syftet är inte att i denna studie försöka avgöra vilken av parterna som i någon mening är ”juridiskt 
korrekt” genom sitt val av ståndpunkt i debatterna.
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1.4 Avgränsningar

Eftersom den nya  skollagen  trädde  i  kraft  den  1  juli  201132,  undersöks  de  mediala 

debatterna under tidsintervallen den 1 juli 201133 till och med den 31 december 2012 i 

denna studie. För att realisera en studie av de aktuella debatterna väljs endast digitalt 

publicerade debattartiklar på debattforumen Newsmill och SvT Debatt.34  

1.5 Teori

Lucia-debatterna  är  sociala  fenomen,  som  till  sin  särart  kan  utgöra  en  form  av 

fallstudie35, och  därav  väljs  den  teoretiska  utgångspunkten  för  att  kunna  förklara 

fenomenens sociala uppkomst. Den teoretiska utgångspunkt som väljs att appliceras i 

studien  är  sociologerna  Berger  och  Luckmanns  socialkonstruktivistiska  teori  och 

tresidiga modell36. Teorianknytningen väljs av två anledningar: Den första är att kunna 

förklara  uppkomsten  av  de  aktuella  debatterna  genom  att  studera  de  sociala 

institutionernas tillkomst och betydelse. Den andra är att kunna förklara utvecklingen av 

debatterna  genom att  belysa  konfliktsituationen  vid  konkurrerande  uppfattningar  (se 

avsnitt  1.2).  Berger  och Luckmanns  teori  är  förmögen  att  på  en  berikande  abstrakt 

teoretisk  nivå  kunna  förklara  de  påtagliga  fenomen  som beskådas  i  de  debatterna; 

genom att studera debatternas särart skapas möjligheter att kunna belysa fenomenen i 

förhållande till en samhällelig övergripande kontext – vilket kan ge oss högre kunskaper 

om dess  betydelse  i  samhället.  I  avsnitt  1.5.1  introduceras  Berger  och  Luckmanns 

huvudsakliga teori och modell, för att därefter kritiskt diskuteras i avsnitt 1.5.2.

32 Regeringskansliet, 2011.

33 De två artiklar som har publicerats innan detta datum, som ändå behandlas i denna studie, har 
uppdaterats inom den aktuella tidsintervallen och väljs därför att användas som material.

34 Mediernas artiklar väljs främst att  användas med hänsyn  till  de etiska avväganden som gjordes (i 
avsnitt 1.7.1), men även efter beaktandet av de källkritiska kriterier, samt de villkor som medierna 
ställer på avsändarens rätt att publicera på deras debattsidor, som presenteras i avsnitt 1.7.3.

35 Bryman menar att en fallstudie är ett avgränsat studieobjekt som ofta väljs att studeras i förhållande 
till sin särart; objektet är således i sig självt mycket unikt eller intressant att studera.

Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl., Liber AB, Malmö, 2011, ss. 73f.

36 Benämnandet av teorin likt en ”tresidig modell” görs av Barlebo Wenneberg.

S Barlebo Wenneberg, Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv, övers. B Nilsson, 
2:a uppl. Liber AB, Malmö, 2001, s. 70.
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1.5.1 Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska teori
Berger och Luckmanns teoretiska fundament sammanfattas av dem likt att ”Samhället  

är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan är en social  

produkt” [kursiv i original]37 Detta förklarar Berger och Luckmann med att samhället 

som  är  skapat  av  människan,  genom  en  social  interaktion,  är  liksom  den  fysiska 

verkligheten omkring oss även den objektiv för människor. Vidare kreeras människan 

genom en social interaktion, vilket innebär att ett spädbarn inom sinom tid kommer att 

socialiseras  genom  att  den  egna  drivkraften  hos  barnet  är  social  (homo  socius). 

Människan kreerar således sin sociala natur och påverkas även av den.38 Med denna 

teoretiska  utgångspunkt  kan  Modell  1.139 förklaras  av  Berger  och  Luckmann  enligt 

följande:  mänskligt  kreerade  vanor,  habitualizations, distribueras,  externaliseras,  till 

människor som anammar vanorna – vilka slutligen konsolideras genom skapandet av 

institutioner.40 Betydelsen av institutioner i detta sammanhang är således fattandet av 

sociala  ömsesidiga  konventioner.41 Människor  upplever  och  dedicerar,  objektiverar, 

institutionerna som konstanta och där med att dem är en del av deras sociala verklighet 

–  sociala  värld.42 Berger  och  Luckmann  beskriver  institutionernas  funktion  likt 

följande: 

”En institutionell värld upplevs [...] som en objektiv verklighet. Den har en historia 
som föregår individens födelse och som inte är åtkomlig för hans biografiska minne. 
[…]  Själva  den-na  [sic]  historia  äger,  liksom  traditionen  med  de  existerande 
institutio-nerna [sic], karaktär av objektivitet.”43

Genom  ett  ömsesidigt  bekräftande  har  de  sociala  institutionerna  konsoliderats  och 

befästs  i  människans  sociala  världsliga referensram. Detta  resulterar  i  att  människan 

också  uppfattar  att  institutionerna  existerar  oberoende  dem.  Berger  och  Luckmann 

menar  att  yngre  generationer  upplever  denna sociala  verklighet  genom att  adaptera, 

37 P L Berger & T Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala 
verklighet, övers. S Olsson, 2a uppl. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2011, s. 78.

38 Ibid., ss. 63-69, 75f.

39 Se Modell 1.1, Berger och Luckmanns tresidiga modell, s. 16.

40 Berger & Luckmann, 2011, ss. 69-77.

41 Ibid., ss. 70f.

42 Ibid., ss. 74ff.

43 Ibid., s. 76.
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internalisera,  sociala  normer  och  institutioner.  Adaptionen  sker  genom  en  primär 

socialisation,  socialiseringen  under  de  första  uppväxtåren,  och  en  sekundär 

socialisation,  socialiseringen  under  senare  levnadsår  då  sociala  normer  redan  är 

adapterade. Under den primära socialisationen gestaltas de signifikanta andra, personer 

i individens omgivning som denne har ett emotionellt  band till,  av till  exempel nära 

familjemedlemmar  vars normer och vanor individen adapterar.  Under den sekundära 

socialisationen kan de signifikanta andra gestaltas av exempelvis arbetskamrater eller 

personer i vänskapskretsen, som individen inte nödvändigtvis måste ha ett lika starkt 

emotionellt  band till  som vid den primära socialisationen.44 De signifikanta  andra är 

således avgörande för den enskilde individens socialisationsprocess och legitimerande 

av normerande sociala institutioner, som följer enligt den tresidiga modellens sju faser 

nedan. 

Människor med vanor                      Externalisering       Institutioner

                                                                                                                 

                                                                                                      Objektivering

                                                                                                                                

         En social individ         Internalisering       Social Verklighet 

Modell 1.1  Berger och Luckmanns tresidiga modell uppdelad i sju faser45

Om individen upplever normer och institutioner som inte stämmer överens med de egna 

internaliserade, uppstår en osäkerhet, kognitiv dissonans,  som individen i högsta grad 

försöker att undvika. Dissonansen kan exempelvis uppstå vid konfrontation mellan två 

religiösa  världsbilder,  en  traditionell  och  en  modern  uppfattning  eller  mellan  två 

kulturellt olika uppfattningar.46 Institutionerna måste vidare legitimeras för att individer 

i  samhället  skall  upprätthålla  dem,  men  även  för  att  de  skall  kunna  förmedlas  till 

44 Ibid., ss. 77f, 153-159, 164ff.

45 Barlebo Wenneberg, 2001, s. 72.

46 Berger & Luckmann, 2011, ss. 123, 127-136.
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individer som inte tar dem för givna. Institutionernas karaktär framställs då som absolut, 

reifierad,  för att internaliseras och för att dess tecken på en sporadisk tillkomst skall 

skylas.47 Berger och Luckmann menar att ”reifika-tion [sic] innebär att man uppfattar 

produkterna  av  mänsklig  aktivitet  som  om  de  var  någonting  annat  än  mänskliga 

produkter  – t.ex.  naturlig  fakta,  resultat  av kosmiska  lagar  eller  yttringar  av en gu-

domlig [sic] vilja.”48 De konsoliderade sociala institutionerna uppfattas som inställda av 

en  allmän  eller  metafysisk  ordning,  vilket  medför  att  individerna  i  samhället  också 

legitimerar dem av detta skäl.

1.5.2 Kritiska aspekter av Berger och Luckmanns teori

En  teori  som  förklarar  allt  förklarar  ingenting.49 Det  kritiska  rationalistiska 

resonemanget  sammanfattar  kritiken  mot  Berger  och  Luckmanns  sociologiska  teori 

mycket  väl;  Furseth och Repstad,  professorer i  religionssociologi  vid Universitetet  i 

Oslo, menar att kritik som har riktats mot teorin, i huvudsak, är att den gör anspråk på 

att  förklara all social  interaktion och kreation av sociala  institutioner som ett  led av 

människans sociala drivkraft – vilket kan upplevas som grovt generaliserande. Teorin 

tar  varken  hänsyn  till  enskilda  individers  vilja  eller  konfliktsituation  vid 

internaliserandet av konventionaliserade sociala normer – en individuell karaktäristika 

och  ett  eventuellt  tvång  vid  efterföljandet  av  sociala  konventioner  är  inte  beaktade 

utifrån teorins ansats  att  förklara  den sociala  interaktionen och konformiteten.50 Den 

teoretiska aspekten av individen är således att den utgör en del av kollektivet och därav 

även en del av massan, varför den teoretiska ansatsen endast förmår att tolka sociala 

generella mönster i avsnitt 2.2. 

47 Ibid., ss. 106f, 111-122.

48 Ibid., ss. 107.

49 K R Popper, Popper i urval – kunskapsteori, vetenskapsteori, metafysik, samhällsteori, urval av D 
Miller, övers. R Martinsson, Thales, Stockholm, 1997, ss. 185ff.

50 I Furseth & P Repstad, Religionssociologi – en introduktion, övers. H Nordli, Liber AB, Malmö, 
2005, s. 157.
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Vidare  menar  Furseth  och  Repstad  att  även  om  sociala  institutioners  auktoritet 

ifrågasätts av yttre grupperingar, måste inte en kognitiv dissonans uppstå – utan att vissa 

individer medvetet kan legitimera flera institutioner, vilka i förhållande till varandra kan 

verka  motsägelsefullt.51 McGuire,  professor  i  sociologi  och  antropologi  vid  Trinity 

University, förklarar detta resonemang med att den teoretiska utgångspunkten tenderar 

till att bli ”överintellektualiserad” då den förutsätter att individen ständigt söker mening 

i sin tillvaro genom att skapa komplexa meningssystem – vilket kan vara missvisande 

då  individer  nöjer  sig  med  förklaringar  på  varierande  komplexa  nivåer.52 Individen 

behöver inte nödvändigtvis erhålla, varken logiska eller komplexa förklaringar för att 

dem skall vara meningsfulla och tillräckliga för individen. Återigen ter sig teorin vara 

generaliserande, eller möjligen ämnad åt att appliceras i en särskild samhällskontext.

Avslutningsvis bör det påpekas att även om socialisationsteorin förklarar övergripande 

generella  mönster,  brister  teorin  vid  förklarandet  av  eventuella  avvikelser  som  till 

exempel  enskilda  individers  beslut  att  ”gå  mot  strömmen”  och  trotsa  äldre  sociala 

konventioner.53 Trots  att  teorin  endast  kan  visualisera  generaliserande  sociala 

utvecklingsmönster, är den nog intressant för att förklara de sociala samhällsfenomen 

som Lucia-debatterna karaktäriserar. Eftersom fenomenen har indikerat (i avsnitt 1.2) 

sig för att  vara produkter av en pågående samhällsutveckling,  kan den övergripande 

teoretiska utgångspunkten göra de komplexa fenomen mer överblickbara för betraktaren 

– och möjligen mer begripliga – vid en applikation av teorin och belysande av dess 

aspekter i analysen i avsnitt 2.2.

1.6 Metod

Metodavsnittet  inleds med en presentation av den kvalitativa textanalysen och riktad 

kritik mot denna, för att vidare introducera den huvudsakliga argumentationsanalytiska 

51 Ibid., s. 84.

52 M B McGuire, Religion – The social context, 5:e uppl. Wadsworth Thomson Learning, Belmont, 
2002, ss. 28ff.

53 Furseth & Repstad, 2005, s. 157.
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metoden samt ett  resonemang kring dess brister.  Slutligen  hålls  en diskussion kring 

validitet och reliabilitet i avsnitt 1.6.3.

1.6.1 Kvalitativ textanalys
Med hänvisning till den undersökning som avsåg att genomföras, fanns det mycket som 

talade  för  att  en kvalitativ  textanalytisk  metod  lämpade  sig  bäst  för  att  hantera  det 

material  som  skulle  undersökas  eftersom  ”systematiken  går  ut  på  att  ta  fram  det 

väsentliga  innehållet  genom  en  noggrann  läsning  av  textens  delar,  helhet  och  den 

kontext  vari  den ingår.”54 För att  möjliggöra en rekonstruktion av den huvudsakliga 

argumentationen och för att identifiera de främsta ”för” och ”mot”-argument som fördes 

fram i  debatterna,  valdes  relevanta  passager  i  debattartiklar  ut  för  att  studeras  mer 

ingående; detta för att i förhållande till textens delar och helhet kunna finna argument 

som var ledande i debatterna. Enligt Esaiasson m.fl. kan den kvalitativa textanalytiska 

metoden  delas  in  med  två  huvudsakliga  typer  av  syften:  att  systematisera,  logiskt 

organisera och strukturera i enlighet med exempelvis en argumentationsanalys, eller att 

kritiskt  granska utifrån normer och diskurser  genom till  exempel  en diskursanalys.55 

Eftersom  undersökningen  avsåg  att  strukturera  upp  och  kartlägga  de  huvudsakliga 

argumenten  i  de  två  debatterna,  medförde  detta  att  en  systematiserande  kvalitativ 

textanalys var nödvändig att tillämpa för att besvara frågeställningarna.

Kritik av kvalitativ textanalytisk metod

Det som beaktades i samband med tillämpandet av en kvalitativ textanalytisk metod var 

att den har brister vid behandlandet av en stor mängd befintligt material. Endast vissa 

passager och relevanta citat valdes ut för att studeras mer ingående i denna studie, vilket 

kunde  utesluta  och  plocka  meningen  ur  dess  sammanhang  eftersom  när  ”något 

potentiellt  relevant  material  väljs  bort  lö-per  [sic]  man  [...]  risken  att  missa  något 

väsentligt  eller  att  dra tveksam-ma [sic]  slutsatser.”56 Det kvalitativa urvalet  i  denna 

54 P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson och L Wängnerud, Metodpraktikan – Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 3:e uppl. Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, ss. 237.

55 Ibid., ss. 238f.

56 Ibid., ss. 249.
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studie innebär att en stor mängd material som stod till förfogande i media granskades, 

men  att  endast  de  mest  proklamerade  argumenten  selekterades  ut  för  att  studeras. 

Eftersom det i studien avsåg att skapas en överskådlig och generell sammanställning av 

argumentationen i debatterna,  fanns det inga större skäl för att  fästa vidare vikt vid 

problematiken  av ett  eventuellt  utelämnande av mindre  vanliga  argument.  Eventuell 

problematik med urvalsförfalskning bemöttes dock enligt anvisningar i avsnitt 1.6.3.

1.6.2 Argumentationsanalys
En argumentationsanalytisk metod valdes således för att identifiera,  rekonstruera och 

analysera de huvudsakliga argumenten i debatterna (utifrån det selekterade materialet), 

efter  det  resonemang som har förts  kring argumentationsanalysens  funktion i  avsnitt 

1.6.1.  Valet  av  metoden  gjordes  även  med  hänsyn  till  vad som avsåg  att  studeras 

(argumenten i två debatter som skulle identifieras), men även i förhållande till  vilket  

material som stod till  förfogande (debattartiklar  som för fram argumentationen som 

skulle  rekonstrueras).  Boréus  och Bergström förtydligar  argumentationsanalysens  tre 

huvudsakliga  syften  som att:  för det  första  återskapa argumenten i  debatten,  för det 

andra avgöra i vilken grad argumenten följer preciserade kriterier eller riktlinjer, och för 

det  tredje  bedöma  argumentens  beviskraftighet:  i  vilken  utsträckning  argumentet 

befäster eller underminerar tesen.57 Det första och tredje syftet uppfylldes genom att den 

huvudsakliga argumentationen som har förts i media kring skolans förhållningssätt till 

religiösa  institutioner  och  traditionellt  religiösa  högtider  rekonstruerades,  men  också 

genom  att  beviskraftigheten  av  de  tre  mest  primära  för-  och  motargumenten,  i 

förhållande till  debatternas  teser,  undersöktes.  Det andra syftet  uppfylldes,  avsiktligt 

endast överskådligt, genom att en enklare bedömning av argumenten gjordes – detta för 

att de mest relevanta för- och motargumenten skulle kunna selekteras ut.

Vidare skapades översikter kring den huvudsakliga argumentationen i debatterna genom 

att  analysscheman  konstruerades.  Vedung  beskriver  vikten  av  analysschemat som 

57 K Boréus & G Bergström, 'Argumentationsanalys' i K Boréus & G Bergström (red.), Textens mening 
och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 2:a uppl. Studentlitteratur AB, 
Lund, 2012, ss. 91-138, ss. 92f.
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substantiell, då den behjälpligt kan ordna den primära strukturen för analytikerns vidare 

avsedda  studie  av  argumentationen.58 Analysscheman  användes  för  att  främst  ordna 

argumentationen  i  debatterna,  men  även  för  att  göra  den  visuellt  påtaglig  och 

sammanfattningsvis  enkel  att  studera.  Enligt  Næss  följer  en  enkel  struktur för  ett 

analysschema  genom att  argumenten  presenteras  i  en  pro  et  contra-översikt,  då  de 

främsta pro-argumenten ”P” för tesen och contra-argumenten ”C” mot tesen spaltas upp 

jämsides  för  att bistå  med  en  viss  klarhet  kring  debattens  argumentation.59 Vidare 

betecknar Næss argument av första ordning med en bokstav (”p” för pro-argument och 

”c” för contra-argument) och en siffra, till exempel, ”p1” och ”c2”, medan argument av 

andra ordning som stödjer eller negerar argument av första ordning benämns med en 

bokstav och en siffra ytterligare framför, exempelvis ”p1p1” eller ”c1c1”.60 Argumentet 

”p1p1” betecknar således första argument för ”p1” och ”c1c1” likt första argument mot 

”c1”.  Argument  av  tredje  ordning  svarar  således  för  eller  mot  andra  ordningens 

argument och så vidare. 

I  studien  valdes  Næss  struktur  för  presentation  av  pro  et  contra-översikterna  och 

beteckning av argumenten att användas, då strukturen är enkel och överskådlig att följa 

i  översikterna  kring  de  omfattande  debatterna. Vid  skapandet  av  översikterna, 

identifierades  först  debatternas  huvudsakliga  teser  och  motsvarande  alternativ  (vilka 

presenteras i avsnitt 2.1), då Næss menar att det primära påståendet, spetsformuleringen 

eller ”F0”, som debatten cirkulerar kring först skall benämnas och sedan även en antites 

som motsätter sig påståendet eller är ett alternativ till detta formuleras.61 

Vid  skapandet  av  översikterna  identifierades  och  användes  de  tre  tyngsta  för-  och 

motargumenten  från  debatterna  för  att  konstruera  kortare  pro  aut  contra-översikter. 

Næss framhåller att i pro aut contra-översikter (”för”- eller ”mot”-översikter), bedöms 

58 E Vedung, Det rationella politiska samtalet – Hur politiska budskap tolkas, ordnas och prövas,  
Bonniers Grafiska Industrier AB, Stockholm, 1977, s. 35.

59 A Næss, Empirisk semantik, övers. J Berg, Almqvist & Wiksell Förlag AB, Solna, 1992, ss. 81, 83, 
84ff.

60 Ibid., ss. 88ff.

61 Ibid., ss. 85ff.
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argumentens saklighet och beviskraftighet i förhållande till teserna.62 Utformningen av 

pro aut contra-översikterna gjordes enligt Björnssons, Kihlboms och Ullholms struktur 

för infogande av bedömningar av relevans, hållbarhet och beviskraftighet (hos de mest 

centrala  argumenten  i  översikterna)63,  av  anledningen  att  den  var  visuellt  enkel  att 

sammanfatta  resultatet  i  och  således  enkel  att  studera  för  betraktaren.  Med 

kvalitetskriterierna  avser  Björnsson  m.fl.  att  relevans  åsyftar  hur  goda  anledningar 

argumentet ger för att godta spetsformuleringen om argumentet skulle vara korrekt och 

med  hållbarhet  i  vilken  mån  argumentet  bör  beaktas  som  sanningsenligt.  Den 

sammantagna  bedömningen  av  relevans  och  hållbarhet  ger  en  indikation  om 

argumentets  beviskraftighet,  det  vill  säga i  vilken  utsträckning  argumentet  ger  goda 

anledningar  för  att  godta  spetsformuleringen.  Då  relevans,  hållbarhet  och 

beviskraftighet bedöms av argument ”för” eller ”mot” av till  exempel andra ordning, 

utgår  bedömningen  från  hur  väl  argumentet  stödjer  eller  motsätter  sig  den  första 

ordningens argument.64 Förklaringarna av kriteriernas innebörd ovan, är även dem som 

utgicks efter vid bedömning av argumenten i Tabell 2.3 i avsnitt 2.1.7 och i Tabell 2.4 i 

avsnitt 2.1.8. 

Vidare skall argumentens sammantagna beviskraftighet bedömas av de pro- respektive 

contra-argument  av  andra  och  tredje  ordning  som  härleds  ur  argumentet  av  första 

ordning och så vidare.65 Varför endast de mest relevanta argumenten i förhållande till 

teserna valdes att behandlas i pro aut contra-översikterna, och efter de anvisningar för 

avvägande av beviskraftighet som anges av Björnsson m.fl ovan. Strukturen för pro aut 

contra-översikterna  presenteras  i  avsnitt  2.1.7  och  2.1.8.  Resultatet  av  de  centrala 

argumenten  i  pro  aut  contra-översikterna  analyserades  därefter  mot  den  teoretiska 

utgångspunkten under avsnitt 2.2.

Kritik av argumentationsanalytisk metod

62 Ibid., ss. 84f, 90f.

63 G Björnsson, U Kihlbom & A Ullholm, Argumentationsanalys – Färdigheter för kritiskt tänkande, 2 
uppl. Natur & Kultur, Stockholm, 2009, ss. 89ff.

64 Ibid., ss. 191f.

65 Ibid., ss. 84.
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Det problematiska med att använda en argumentationsanalys var att den upplevs som 

”fyrkantig” då den klassificerar affektiva och normerande argument som bristfälliga i 

dess logiska relevans. Boréus och Bergström påpekar att metodens brister ligger i dess 

fördelar; genom att argumentationsanalysen utgår från den logiska strukturen (logos) 

och  beviskraften  i  argumentationen,  utelämnas  den  affektiva  dimensionen  som ofta 

influerar och styrker ståndpunkter i ett visst argument. Med andra ord fästs inte någon 

vidare vikt vid debattörens ethos (debattörens personliga karaktäristikas betydelse) och 

pathos  (affektioner  och  känslouttryck  förmedlade  genom argumentationen).66 Denna 

problematik beaktades och hanterades ur en teoretisk aspekt: argumentens relevans i 

debatterna analyserades och förklarades genom att pro aut contra-översikternas resultat, 

beroende  typ  av  argument,  jämfördes  med  de  fortskridande  mediedebatterna. 

Argumentens betydelse kunde därmed oavsett logik belysas i analysen i avsnitt 2.2. 

1.6.3 Validitet och reliabilitet
För att säkerställa att studien var operationellt vetenskaplig och relevant i förhållande 

till syftet och frågeställningarna, undersöktes studiens grad av validitet mot val av teori 

och  metod.  Esaiasson  m.fl.  definierar  validitet  som  ”1)  överensstämmelse  mellan 

teoretisk defi-nition [sic] och operationell indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; och 

3) att vi mäter det vi påstår att vi mäter.”67 För att beskriva den sociala strukturen som 

speglas i de aktuella debatterna, och detta för att kunna förklara varför debatterna har 

uppkommit  och  fortskrider,  var  det  nödvändigt  att  rekonstruera  den  huvudsakliga 

argumentationen och göra den visuellt överskådlig för en analys (I). Vidare undveks 

urvalsförfalskning  av  argumentationen  genom  att  huvudsakliga  argument  först 

citerades,  eller  delar  av  dem,  och  därefter  att  komprimerade  referat  av  argumenten 

presenterades  i  översikterna.  Fullständiga  citat  av  passagerna,  från  urkundstexterna, 

angavs med anledning av detta i bilagor för att dem enkelt skulle kunna jämföras med 

parallellt (II). För att garantera att studien undersökte det som den avsåg, eftersträvades 

en god resultatsvaliditet. Esaiasson m.fl. menar att en tillfredställande resultatsvaliditet 

uppnås genom summan av en stor begreppsvaliditet, avsaknad av upprepade metodiska 

66 Boréus & Bergström, 2012, ss. 91f, 131.

67 Esaiasson m.fl., 2007, s. 63.

23



fel, och av en stor reliabilitet,  avsaknad av sporadiska metodiska fel.68 Vid kvalitativa 

analyser,  i  avseende hermeneutik och vid selekterandet  av textpassager,  finns det en 

oundviklig problematik som Boréus m.fl. beskriver likt att en argumentationsanalytisk 

metod inte är exemplarisk vid återgivandet av en specifik aktörs argumentation. Men 

även  att  goda  skäl  skall  finnas  för  tillvägagångssättet  vid  rekonstruktionen  av 

argumentationen.69 Fokus  vid  rekonstruktionen  av  argumentationen  var  inte  på 

avsändarna, utan på de främsta argumenten, vilket gjorde att begreppsvaliditeten kunde 

betraktas  som tillräckligt  hög i  detta  avseende.  Sporadiska fel  undveks genom noga 

kontroller  av  överensstämmelsen  mellan  citat  i  löpande  text,  citatbilagor  och 

presenterade referat av argumenten i översikterna. Med detta kunde resultatsvaliditeten 

bedömas som god nog för att tillvägagångssättet uppfyllde studiens avsedda syfte (III).  

1.7 Material

För att  kunna rekonstruera argumentationen och de främsta argumenten i  debatterna 

som har förts kring skolans förhållningssätt till  religiösa institutioner och traditioner, 

användes  digitalt  publicerade  debattartiklar  från  Newsmill  och  SvT  Debatt.  Av 

sammanställt  material,  kring  debatterna,  användes  elva  artiklar  av  nitton  digitalt 

tillgängliga från Newsmill under debattämnet ”skolan och religion”. Vidare användes 

fem  artiklar  av  nio  tillgängliga  från  SvT  Debatt  vid  eftersökning  av  ordet 

”skolavslutning”70.  De  artiklar  som  inte  valdes  att  användas  selekterades  bort  med 

hänvisning  till  irrelevans  i  förhållande  till  debatterna  eller  med  hänvisning  till  de 

källkritiska kriterier  som presenteras i avsnitt 1.7.3. Artiklar berörande den allmänna 

debatten  kring  terminsavslutningar  valdes  för  rekonstruktionen av  argumenten  i  den 

andra  debatten,  även  om de  inte  enbart  behandlade  höstterminsavslutningar.  Denna 

avvägning gjordes för att kunna skapa en realistisk rekonstruktion av argumentationen i 

debatten kring terminsavslutningar.

68 Ibid., ss. 63, 70.

69 Boréus & Bergström, 2012, s. 132f.

70 Sökordet ”skolavslutning” valdes eftersom sökorden och sökordskombinationerna ”skola religion”, 
”Lucia”, ”Lucia skola” och ”Lucia skolavslutning” gav färre relevanta sökresultat.
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Tidigare forskning om problematiken kring skolväsendets förhållningsätt till  religiösa 

institutioner  och  traditioner  återfanns  i  forskning  kring  sekulariserandet  av  svenska 

statliga institutioner. Tre vetenskapliga artiklar, två tryckta litterära verk och en övrig 

vetenskaplig  publikation71 kring  sekularisering  i  Sverige  valdes  ut  för  att  skapa  en 

överskådlig historisk bakgrund till den problematiska processen (se avsnitt 1.1.1). 

1.7.1 Etiska avväganden
Vid  användandet  av  digitalt  publicerat  material,  som  debattartiklar,  bör  etiska 

avväganden  göras  för  att  säkerställa  att  artiklarnas  upphovsmän  har  blivit  sedligt 

behandlade.  Pace  och  Linvingston  menar  att  det  finns  mycket  få  riktlinjer  kring 

behandlandet  av  digitalt  publicerat  material,  men  att  upphovsmannens  samtycke  för 

användandet i studien bör ges.72 Dock hävdar Pace och Livingston att materialet kan, 

utan upphovsmannens samtycke,  användas  om:  I)  materialet  är  offentligt  tillgängligt 

och  lagrat,  II)  materialet  kräver  inga  specifika  inloggningsuppgifter  för  att  bli 

tillgängligt,  III)  materialet  är  inte  av  en  känslig  karaktär  eller  IV)  materialet  inte 

omfattas av en webb-policy som förbjuder nyttjande. Vidare skall samtliga kriterier vara 

uppfyllda  för  att  ett  undantag  skall  vara  försvarbart.73 SvT  Debatt  och  Newsmills 

artiklar  är  tillgängliga  för  allmänheten  på  webbsidorna,  utan  att  någon  form  av 

inloggningsuppgifter  krävs  av  läsaren.  Samtliga  debattartiklar  är  lagrade  på 

webbsidorna och de kan eftersökas i siternas arkiv för samtliga publicerade artiklar. 

Varken  Newsmill74 eller  SvT  Debatt75 har  publicerat  någon  policy  som  förbjuder 

användandet  av  artiklarna.  Dock  kan  artiklarna  anses  vara  av  en  känslig  eller 

upprörande  karaktär,  vilket  emellertid  är  meningen  med  en  debattartikel  –  varför 

71 Publikationen åsyftar Alméns bidrag i Religious Education in Great Britain, Sweden and Russia :  
Presentations, Problem Inventories and Commentaries som presenteras i avsnitt 1.1.1. Publikationen 
ingår i PETER-projektet.

72 L A Pace & M M Livingston, ‘Protecting Human Subjects in Internet Research’,  Electronic Journal  
of Business Ethics and Organization Studies, EJBO, vol. 10,  no. 1, 2005, ss. 35-41, 
<http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol10_no1_pages_35-41.pdf> [13-05-13] ss. 35f.

73  Ibid., ss. 38f.

74 Newsmill, Regler på Newsmill, Nyhetsbolaget Sverige AB; Bonnier AB, 
<http://www.newsmill.se/regler> [13-04-12]

75 SvT, Villkor och regler, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB; Sveriges Television AB; 
Sveriges Utbildningsradio AB, <http://www.svt.se/hjalp/webbregler/villkor-och-regler> [13-05-15]
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kriteriet  kan  bedömas  som  irrelevant  i  detta  sammanhang.  Med  anledning  av 

ovanstående  resonemang  bedömdes  det  inte  som  nödvändigt  att  tillfråga 

debattartiklarnas  författare  om  ett  samtycke,  för  att  använda  artiklarna  i  studien, 

eftersom materialet uppfyller kriterierna för undantagen.

1.7.2 Materialproblem
Det  finns  endast  mycket  få  tidigare  studier  kring  problematiken  med  det  svenska 

skolväsendets  förhållningssätt  till  religiösa  institutioner  och religiösa  högtider.  Detta 

medför  att  bakgrundsavsnittet  1.1.1  utgörs  av  en  redogörelse  för  tidigare  forskning 

kring sekulariseringen av de svenska statliga institutionerna, och där med det offentliga 

skolväsendet.  Detta  material  kan  dock  bidra  med  en  historisk  bakgrund  till 

problematiken, som är viktig för att kunna analysera och förstå de nutida debatternas 

uppkomst och drivkrafter.

Vidare var ett materialproblem att kunna göra en lämplig avvägning kring vilka mediers 

material som skulle väljas för att undersökas i studien. En stor tillgång på debattartiklar 

i flera olika medier försvårade ett urval. En konsekvent lösning på urvalsproblematiken, 

som  där  med  tillämpades  i  studien,  var  att  selektera  artiklarna  efter  de  etiska 

avväganden som gjordes (i avsnitt 1.7.1), men även efter de källkritiska kriterier, samt 

mediernas publiceringsvillkor för debattartiklar, som beaktades i avsnitt 1.7.3. 

1.7.3 Källkritiska avväganden
Eftersom materialet som tillämpades för rekonstruktion av argumentationen i debatten 

enbart  består av specifikt  utvalda debattartiklar,  kan detta ifrågasättas ur två kritiska 

aspekter: För det första representeras endast ett urval av argument i debatten. För det 

andra selekterades endast en begränsad del av materialet för att användas, vilket kan 

utelämna och möjligen ta argumenten ur dess sammanhang. Dock övervägdes denna 

problematik med möjligheten att  kunna konstruera en översikt  av argumentationen i 

debatten. Vidare valdes de främsta argumenten ”för” och ”mot” att presenteras genom 
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citat  ur  debattartiklarna,  för  att  sedan eventuellt  beläggas  av  artiklar  med  lika  eller 

liknande  argument  (för  att  påvisa  dess  förekommanden  och  betydelse  i  debatten). 

Materialet valdes även att införskaffas från Newsmill och SvT Debatt eftersom likartade 

eller relaterade debattartiklar enkelt kan uppsökas i sajternas sökfunktion, vilket även 

medförde att samtliga digitalt publicerade debattartiklar, i anknytning till ämnet, kunde 

studeras.  Möjligheten  att  studera  samtliga  artiklar  på  forumen  medförde  att 

argumentationen  i  debatterna  enklare  blev  överblickbar  vid  sammanställningen  av 

resultatet och analysen i kapitel 2.

Mediernas  debattartiklar  selekterades  efter  de  traditionella  fyra  kriterierna  för  en 

källkritisk  avvägning.  I  guiden  Källkritik  på  Internet sammanfattar  Alexanderson 

kriteriebegreppen likt följande:

”Äkthet. Är källan vad den utger sig för? […] Tid. Är informationen aktuell eller 
kan det finnas nyare rön? […]  Beroende. Är källan fristående eller hör den ihop 
med  andra  källor?  […]  Tendens.  Finns  det  värderingar  i  informationen  från 
källan?”76

Kriterierna för äkthet och tendens beaktades framförallt genom att välja Newsmill och 

SvT Debatts artiklar för att debattartiklarna måste publiceras med personuppgifter som 

fullständigt  namn,  kontaktuppgifter,  profession77,  78 och  enligt  gällande  lag  om 

tryckfrihet79,  80.  Genom att  använda  sig  av  debattartiklar  som har  en  klar  avsändare 

minimeras  risken för att  artikelns  innehåll  skulle  vara förvanskat  och vilseledande i 

förhållande  till  vilken  argumentation  som  faktiskt  har  förts  i  debatten.  Artiklarnas 

seriositet kunde uppskattas genom angivandet av personliga uppgifter likt, exempelvis 

fullständigt namn och porträttsbild; politisk åsikt eller tillhörighet; intresse i förhållande 

till profession. Debattartiklar som saknar tydliga uppgifter valdes bort. Kriteriet för tid 

76 K Alexanderson, 'Källkritik på internet' I H E Nilsson (red.), .SE:s Internetguide, nr 25, Stiftelsen för 
internetinfrastruktur, Stockholm, 2012, <https://iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf> [13-04-15] ss. 
10f.

77 SvT, Skriv på debatt, Debatt, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB; Sveriges Television AB; 
Sveriges Utbildningsradio AB, <http://debatt.svt.se/skriv-pa-debatt/> [13-04-12]

78 Newsmill, Användarvillkor, Newsmill, Nyhetsbolaget Sverige AB; Bonnier AB, 
<http://www.newsmill.se/anvandarvillkor> [13-04-12]

79 Newsmill, Regler på Newsmill, [13-04-12]

80 SvT, Villkor och regler, [13-05-15]
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beaktades  genom att  endast  artiklar  som har  publicerats  eller  eventuellt  uppdaterats 

under perioden den 1 juli 2011 till och med den 31 december 2012 valdes. Under denna 

valda period har två debatter rörande Lucia-firande hållts, vilket medförde att risken för 

att  studera  en  medial  eller  uppseendeväckande  tillfällighet  bedömdes  som  låg. 

Beroendekriteriet  beaktades  genom att  endast  artiklar  med  en  tydlig  hänvisning  till 

refererade eller länkade källor, vid angivandet av uppgifter, valdes att användas. 

Vidare kunde några digitala källkritiska dilemman bemötas. Alexanderson benämner tre 

av  problemen  som: förvanskning,  materialet  kan  utan  någon  notis  manipuleras,  

föränderlighet, materialet kan när som helst redigeras, och anonymitet, materialet kan 

utges av en anonym eller falskt angiven avsändare.81 Newsmills artiklar uppdateras med 

datum och tid då artikeln har blivit redigerad. De publicerade artiklarna på Newsmill är 

kopplade till personliga konton som endast de identifierade personerna har tillgång till.82 

1.8 Disposition

I  kapitel  2  presenteras  först  de  två  huvudsakliga  debatterna.  Därefter  introduceras 

debatternas  argument  löpande,  efter  datering,  uppställda  systematiskt  efter  argument 

”för” och ”mot” (pro et contra). Vardera debatts argument sammanställs i översikter 

(pro et contra-översikter), från vilka de centrala argumenten selekteras ut och bedöms i 

”för eller mot”-översikter (pro aut contra-översikter). Resultaten av samtliga översikter 

analyseras därefter mot Berger och Luckmanns teori. Slutsatserna presenteras i kapitel 3 

tillsammans med avslutande reflektioner och uppslag för vidare forskning.  I bilagorna 

återfinns  fullständiga  citat  från  de  artiklars  textpassager  som  har  använts  för 

rekonstruktion av debatterna. I Bilaga 1 redovisas fullständiga citat från de artiklar som 

har  använts  för  rekonstruktion  av  den  första  debatten,  medan  Bilaga  2 redovisar 

kompletta citat från den andra debattens behandlade artiklar.83 

81 Alexanderson, 2012, ss. 19f.

82 Newsmill, Användarkonto, Newsmill, Nyhetsbolaget Sverige AB; Bonnier AB, 
<http://www.newsmill.se/user/register?destination=senaste/alla%3Ffirst%3D1>  [13-05-16]

83 Citaten presenteras löpande, i tillämpad ordning, i båda bilagor. Undantag från presentationsordningen 
anges i noter.
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2 ARGUMENTATIONSANALYS

I följande kapitel presenteras först Lucia-debatterna och deras uppställning av argument 

i pro et contra-översikter och pro aut contra-översikter i avsnitt 2.1. Därefter följer ett 

teoretiskt  resonemang  kring  resultatet,  där  frågeställningarna  besvaras  utifrån  den 

teoretiska utgångspunkten i avsnitt 2.2.

2.1 Lucia-debatterna

Vid studerandet  av  Lucia-debatterna  kan  två  huvudsakliga  debattämnen  identifieras: 

dels  ett  rörande  huruvida  Lucia  och  advent  skall  få  uppmärksammas  inom 

skolverksamheten,  dels  ett  annat  som behandlar  terminsavslutningars  placering.  Den 

första debattens I) spetsformulering och II) antites formuleras enligt följande: I) ”Lucia- 

och adventsfirande bör få hållas inom ramen för skolans utbildning” och II) ”Lucia- och 

adventsfirande bör inte få hållas inom ramen för skolans utbildning”.  Med ”utbildning” 

åsyftas skollagens definition84 och med ”skola” avses, i  detta sammanhang, en skola 

med offentlig  huvudman.  Den andra  debattens  III)  spetsformulering  och IV) antites 

uttrycks  vidare:  III)  ”Terminsavslutningar  bör  traditionsenligt  hållas  i  religiösa 

samfunds  lokaler”  och  IV)  ”Terminsavslutningar  bör  hållas  i  skolverksamhetens 

lokaler”.  I  avsnitt  2.1.1,  2.1.2,  2.1.4  och  2.1.5  presenteras  debatternas  argument 

uppdelade i rubriker för pro- och contra-argument.85 Argumenten presenteras löpande 

genom citat med en tilldelad kursiverad beteckning inom parentes, vilken identifierar de 

sammanfattade  argumenten  i  översikterna.  Presentationen  av  argumenten  följer 

datering, då de äldsta artiklarnas argument presenteras först under rubrikerna.

2.1.1 Pro-argument i den första debatten
Eek,  teologie  doktor  och  präst  i  Svenska  kyrkan,  skriver  i  artikeln  ”Skolverkets 

okunnighet  om  religion  skapar  historielösa  barn  och  unga”,  att  ett  långdraget 

84 “den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån be-stämda [sic] mål”, SFS 2010:800, 2010, s. 
2.

85 Avvikelser från presentationens struktur sker i de fall då uppdelningen försvårar läsningen och 
förståelsen av sammanhanget i den löpande texten.
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exkluderande  av  religiösa  inslag  efter  skolverkets  riktlinjer  är  problematisk.  Första 

argumentet för tesen formuleras av Eeks ord (p1) ”Om man drar ut linjerna av det som 

står på Skolverkets hemsida riskerar vi att få en isolerad skola med historielösa barn och 

unga.”86 Vidare kan första argumentet av andra ordning formuleras av Eeks andra sats 

(p1p1) ”Vi  skapar  rädda  skolledningar  och  ängsliga  lärare  som  inte  törs  ta  egna 

initiativ.”87 I  sin  artikel  hävdar  Eek  att  problematiken  med  ett  minoritetsgynnande 

regelverk  kommer  att  främja  främlingsfientliga  åsikter.  Andra  argumentet  för  tesen 

formuleras därför likt (p2) ”en stor andel av människorna i vårt land kommer att bli 

förvånade, frustrerade och förbaskade över ett regelverk som går i takt med mycket få 

människors uppfattningar”88 och första argumentet för p2 likt (p1p2) ”vilket kan leda till 

lättköpta  poänger  för  människor  som önskar  utmåla  pluralism och  mångkultur  som 

problematiska företeelser i vårt samhälle.”.89 Vidare skriver Eek i sin artikel ”Skolverket 

vantolkar skollagen” att  skollagens och Skolverkets  riktlinjer  är  diffusa på grund av 

otydligheten med användningen av uttryck som innehåller begreppet ”konfessionell”. 

Tredje argumentet för tesen lyder enligt Eeks ord (p3) ”När man läser skollagen får man 

intrycket  att  med  ”konfessionella  inslag”  avses  fasta  delar  av  den  ordinarie 

verksamheten, såsom morgonbön, bordsbön, andakt eller kontinuerlig fördjupning i sin 

troslära.”90 Vidare  menar  Eek  att  denna  otydlighetsproblematik  har  utmynnat  i  ett 

överdimensionerande av uttolkning; (p1p3) ”Att tolka en adventssamling, ett krubbesök 

[sic] eller ett luciatåg som ett utslag för konfessionalitet blir en absurd tolkning.”91

Lindenfors,  fil.  dr  i  zoologisk ekologi  och aktiv  i  Humanisterna,  förklarar  i  artikeln 

”Sanna  kristna  borde  sluta  ljuga  om  Jesus  födelsedag”,  att  det  är  möjligt  att  fira 

86 J Eek, Skolverkets okunnighet om religion skapar historielösa barn och unga, SvT, Debatt, 9 
december 2011, <http://debatt.svt.se/2011/12/09/skolverkets-okunnighet-om-religion-skapar-
historielosa-barn/> [13-04-16]

För fullständigt citat ur Eeks artikel se Bilaga 1 – Fullständiga citat av den första debatten, s. 58.

87  Ibid.

88  Ibid.

89  Ibid.

90 J Eek, Skolverket vantolkar skollagen, SvT, Debatt, 18 december 2011, 
<http://debatt.svt.se/2011/12/18/skolverket-vantolkar-skollagen/> [13-04-16]

För fullständigt citat ur Eeks artikel se Bilaga 1 – Fullständiga citat av den första debatten, s. 58.

91  Ibid.
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traditionella högtider sekulärt eftersom de inte är religiösa ur en historisk synpunkt: (p4) 

”Jul  och  Lucia  är  inte  högtider  som kristna kan  lägga beslag  på åt  sig  själva,  utan 

helgdagar  som hör  till  årstiden,  som hör  till  oss  alla!”92 Argumentet  för  tesen,  p4, 

styrker således Lindenfors med att (p1p4) ”Om man håller sig till sanningen är Lucia- 

och  julfirande  i  skolan  inga  som  helst  problem.”93 Dock  formulerar  Lindenfors  i 

nästkommande sats första contra-argumentet mot p4 genom att konstatera (c1p4) ”Men 

då får man ge de kristna inslagen ledigt, de kan den som vill lägga till därhemma.”94

Kristdemokraten Lönnberg styrker Hägglunds lagförslag, om ett tillägg om undantag 

från §6 i 1 kap., i artikeln ”Skolan ska förmedla kulturarv och traditioner”. Argumentet 

om undantag vid särskilda tillfällen, från kravet att samtlig utbildning i skolan skall vara 

icke-konfessionell,  betygas med att religionens historia präglar det svenska samhället 

och  genom detta  (p5) ”ska  skollagen  säkerställa  att  eleverna  bibringas  kunskap om 

varför vi i det sekulariserade Sverige har 11 helgdagar med religiös förankring och 2 

med  politisk.”95 Vidare  menar  Gustavsson,  teolog  och  generalsekreterare  i  Svenska 

Evangeliska  Alliansen,  i  sin  artikel  ”Demokratiskt  problem när  präster  beläggs  med 

munkavle”, att det är motsägelsefullt att förbjuda ett förmedlande av en kristen etik vid 

terminsavslutningar och vid högtider eftersom (p6) ”I Läroplan för grundskolan 2011 

anges skolans värdegrund […] som ytterst vilar på filosofisk och religiös grund; det är 

en ”etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”.”96 Argumentet 

92  P Lindenfors, Sanna kristna borde sluta ljuga om Jesus födelsedag, SvT, Debatt, 5 december 2012, 
<http://debatt.svt.se/2012/12/05/sanna-kristna-borde-sluta-ljuga-om-jesus-fodelsedag/> [13-04-16]

För fullständigt citat ur Lindenfors artikel se Bilaga 1 – Fullständiga citat av den första debatten, s. 
58.

93  Ibid.

94  Ibid.

95  U Lönnberg, Skolan ska förmedla kulturarv och traditioner, Newsmill, Nyhetsbolaget Sverige AB; 
Bonnier AB, 6 december 2012, uppdat. 7 december 2012, 
<http://www.newsmill.se/artikel/2012/12/04/topptv-a-skolan-ska-f-rmedla-kulturarv-och-traditioner> 
[13-04-15]

För fullständigt citat ur Lönnbergs artikel se Bilaga 1 – Fullständiga citat av den första debatten, s. 
59.

96  S Gustavsson, Demokratiskt problem när präster beläggs med munkavle, SvT, Debatt, 16 december 
2012, <http://debatt.svt.se/2012/12/16/demokratiskt-problem-nar-praster-belaggs-med-munkavle/> 
[13-04-16]
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beläggs sammanfattningsvis med (p1p6) ”Att då rädas de högtider som bidragit till att 

forma den värdegrund som skolan vilar på är inkonsekvent.”97 

2.1.2 Contra-argument i den första debatten

Rangne, lärarutbildare vid Mälardalen högskola, skrev i artikeln ”Fegt av Skolverket att 

inte  nämna  psalmerna”  att  lärare  inte  skall  genom  uppmärksammande  av  estetiska 

traditionella inslag föreskriva någon religion. Första contra-argument sammanfattas av 

Rangnes ord (c1) ”inte ska jag heller acceptera att som lärare främja viss konst, litteratur 

eller musik bara p g a vördnad för religionen/traditionen i sig.”98

Andra contra-argument mot tesen presenteras i debattartikeln ”Liberalerna sviker den 

konfessionsfria  skolan”,  genom Johanssons  uttryck  att  (c2) ”Skolbarnen  skall  alltså 

informeras om varför ”vi” firar denna kristna högtid. Vi? Vi är ju inte alla kristna och 

många  firar  julen  av  andra  orsaker  än  kristna  myter  och  sagor.”99 Vidare  menar 

Johansson  att  behovet  har  skapats  eftersom  (c3) ”Några  årtionden  tillbaka  fanns 

överhuvudtaget inte denna hets kring att fira advent och skolavslutningar i kyrkan.”100 

Argumentet belägger Johansson genom att hävda att (p1c3) ”Svenska kyrkan har arbetat 

stenhårt på att få igång dem och vunnit framgångar för sin ideologi. I den kampen har 

man slugt betonat ”tradition” och ”kulturarv”.”101 Grepe, redaktör och skribent för det 

För fullständigt citat ur Gustavssons artikel se Bilaga 1 – Fullständiga citat av den första debatten, s. 
59.

97  Ibid.

98 L Rangne, Fegt av Skolverket att inte nämna psalmerna, Newsmill, Nyhetsbolaget Sverige AB; 
Bonnier AB, 26 november 2012, uppdat. 7 december 2012, 
<http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/25/fegt-av-skolverket-att-inte-n-mna-psalmerna> [13-04-16]

För fullständigt citat ur Rangnes artikel se Bilaga 1 – Fullständiga citat av den första debatten, s. 59f.

99 U Johansson, Liberalerna sviker den konfessionsfria skolan, Newsmill, Nyhetsbolaget Sverige AB; 
Bonnier AB, 28 november 2012, uppdat. 28 november 2012, 
<http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/27/liberalerna-sviker-den-konfessionsfria-skolan> [13-04-
15]

För fullständigt citat ur Johanssons artikel se Bilaga 1 – Fullständiga citat av den första debatten, s. 
60.

100 Ibid.

101 Ibid.
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religions-  och  vidskepelsekritiska  debattmagasinet  Bright,  framhåller  ett  liknande 

resonemang  i  artikeln  ”Svenska  kyrkan  har  duperat  Skolverket”  om  fler  nya 

kommersiella  strategier  som denne menar  att  samfundet har tillämpat.  Grepe styrker 

p1c3 genom att hävda att (p1p1c3) ”Strategin går ut på att socialisera in eleverna i en 

identitet där kyrkan ses som en naturlig del av livet […] Då ökar viljan att konfirmera 

sig och stanna som betalande medlem.”102 Vidare menar  Grepe att  Svenska kyrkans 

traditioner inte skall beröra skolans verksamhet som ansvarar för elever som inte har 

uppnått en myndig ålder eftersom (c4) ”Det är orimligt att så många omyndiga elever då 

tvingas  att  delta  i  religiösa traditioner  i  en religion  som de inte  ens tillhör.”103 Och 

menar vidare att (c5) ”Skolan ska inte agera ombud när Svenska kyrkan själv kan sköta 

kontakten  med  sina  medlemmar.”104 Den kommersiella  aspekten  i  första  citatet  och 

minoritetsaspekten  i  andra  citatet  stöds  av Ulla  Johanssons  argumentation  i  artikeln 

”Kristna skolavslutningar hotar den konfessionsfria skolan”.105 

Vidare  betonar  religionskritikern  och  en  av  grundarna  till  sajten  evolutionsteori.se, 

Hesselbom,  i  artikeln  ”Skolavslutningar  i  kyrkan  innebär  obligatorisk  religion”  att 

religiösa samfunds lokaler kan bevistas i undersvisningsändamål då (c6) ”Skolan kan 

besöka kyrkan i flera syften […] i studiesyfte”.106 Gustavsson motsätter sig Hesselboms 

resonemang med att om en religiös ledare inte får yttra eller utföra några handlingar av 

religiös  innebörd,  medför  detta  att  skolan  kommer  agera  motsägelsefullt  vid  andra 

102 C Grepe, Svenska kyrkan har duperat Skolverket, Newsmill, Nyhetsbolaget Sverige AB; Bonnier AB, 
28 november 2012, uppdat. 7 december 2012, <http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/26/topp-
svenska-kyrkan-har-duperat-skolverket> [13-04-16]

För fullständigt citat ur Grepes artikel se Bilaga 1 – Fullständiga citat av den första debatten, s. 60.

103 Ibid.

104 Ibid.

105 U Johansson, Kristna skolavslutningar hotar den konfessionsfria skolan, Nyhetsbolaget Sverige AB; 
Bonnier AB, 1 januari 2012, uppdat. 7 december 2012, 
<http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/01/kristna-skolavslutningar-hotar-den-konfessionsfria-
skolan> [13-04-16]

106 A Hesselbom, Skolavslutningar i kyrkan innebär obligatorisk religion, Newsmill, Nyhetsbolaget 
Sverige AB; Bonnier AB, 12 december 2011, uppdat. 7 december 2012, 
<http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/11/skolavslutningar-i-kyrkan-inneb-r-obligatorisk-religion> 
[13-04-16]

För fullständigt citat ur Hesselboms artikel se Bilaga 1 – Fullständiga citat av den första debatten, s. 
61.
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tillfällen  eftersom  (c1c6) ”Om  präster  blir  belagda  med  munkavle uppstår  [...]  ett 

demokratiskt problem […] Ska åsikter som kan upplevas främmande eller till och med 

stötande för vissa, censureras?”107 Contra-argumentetet stärks av argumentet (p1c1c6) 

”Från skolans håll är sådan rädsla oförenlig med uppdraget att träna eleverna i kritiskt 

tänkande  och  hjälpa  dem att  förstå  och  förhålla  sig  till  en  mångfald  av  idéer  och 

övertygelser.”108

2.1.3 Pro et contra av den första debatten

Uppställning av pro et contra-översikt av första debatten görs efter spetsformuleringen 

”F0  Lucia-  och  adventsfirande  bör  få  hållas  inom  ramen  för  skolans  utbildning”. 

Motsvarande  antites  formuleras  ”Lucia-  och  adventsfirande  bör  inte  få  hållas  inom 

ramen  för  skolans  utbildning”.  En  sammanställning  av  pro-  respektive  contra-

argumenten av första debatt kan utläsas i Tabell 2.1 nedan. Över lag är de främsta pro-

argumenten  sakargument109 av  juridisk  art  gällande  de  mänskliga  rättigheterna,  den 

enskildes  rättigheter  genom  regeringsformen,  otydlighet  vid  laguttydning,  en 

demokratisk  majoritetsaspekt,  men  även  är  de  värdeargument110 med  betoning  på 

tradition och kulturarv.  Contra-argumenten utgörs däremot av värdeargument  genom 

integritetsaspekter  och  betydelsen  av  differentieringen  av  samhällsinstitutioner,  samt 

sakargument på juridiska, professionsetiska- och formella uppdragsgrunder. Både pro- 

och contra-argumenten p1, p6 och c1 utgjordes av auktoritära argument111.

107 Gustavsson, 2012.

För fullständigt citat ur Gustavssons artikel se Bilaga 1 – Fullständiga citat av den första debatten, s. 
59.

108 Ibid.

109 Hellspong benämner ett sakargument, logosargument, som ett argument där förnuftet åberopas. 
Argumentet kan således underbyggas av fakta, men behöver inte nödvändigtvis vara logiskt i 
vetenskaplig bemärkelse; misstolkad kausalitet resulterar i inkorrekta konklusioner.

L Hellspong, Konsten att tala – Handbok i praktisk retorik, 3 uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2011, 
ss. 228f. 

110 Enligt Hellspong är ett värdeargument, pathosargument, ett argument som väcker emotioner eller en 
viss emotion hos mottagaren, men inte nödvändigtvis behöver vara logiskt eller baseras på empirisk 
fakta. 

Ibid., ss. 232ff.

111 Hellspong beskriver auktoritetsargument, ethosargument, likt ett argument där en högre makt, 
auktoritet eller någon form av profession framhålls. Argumentet kan baseras på fakta, men behöver 
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Tabell 2.1

Namn               Pro-argument Namn               Contra-argument         

p1  Skolverkets riktlinjer skapar en isolerad 
verksamhet och rotlösa generationer.

p1p1  Skolledningar och lärare kommer inte ha 
modet ta initiativ i verksamheten.

p2  Minoritetsgynnande regelverk kommer att 
väcka vanmakt hos majoriteten av befolkningen.

p1p2  Främlingsfientlighet får ett obefogat 
utrymme genom vanmakt hos befolkningen.

p3  Skollagen innehåller diffusa definitioner. 

p1p3  Diffusiteter medför en överdimensionerad 
uttolkning av tänkbara religiösa inslag.

p4  Lucia- och julfirande är årstidsbundna högtider. 

p1p4  Sekulära högtider kan firas i skolan.

p5  Skollagen skall garantera elever kunskap om 
svenska kalendariska högtider.

p6  Skolans värdegrund baseras på en religiös etik. 
p1p6  Det är motsägelsefullt att inte 
uppmärksamma de traditionella högtider som har 
format etiken.

c1  Lärare skall inte föreskriva någon religion.

c2  Endast ett godtyckligt antagande att alla 
Sveriges invånare firar jul.

p1c2  Medborgare kan fira jul på ett sekulärt vis.

c3  Behovet att uppmärksamma religiösa högtider 
inom skolverksamhet är skapat.

p1c3  Samfunds strategier baseras på traditionella 
och kulturella anspelningar.

p1p1c3  Samfund vill framstå som en självklar del i 
ungas vardag för att dem skall ingå medlemskap.

c4  Omyndiga elever skall inte tvingas till att delta i 
högtider, knutna till en religion de inte själva 
tillhör.

c1p4  Lucia- och julfirande är sekulära traditioner 
och skall därför inte firas med religiösa inslag.

c5  Samfund skall själva sköta sin medlemskontakt.

c6  Samfunds lokaler skall besökas av skolan i 
studiesyfte. 

c1c6  Om religiösa ledares yttrandefrihet begränsas 
uppstår ett demokratiskt problem om censurering.

p1c1c6  Utvecklingen motsätter sig skolans 
uppdrag att fostra kritiska samhällsmedborgare. 

2.1.4 Pro-argument i den andra debatten
Olsson, författare och fil.dr. i statsvetenskap, menar i debattartikeln ”Skolinspektionen 

har fel om att skolavslutning i kyrkan är olagligt” att bevarandet av traditioner och ett 

vidsynt  beaktande  av  grundlagstiftningen  är  essentiell,  men  att  den  för  närvarande 

inte vara förnuftigt; argumentet alluderar främst till makt. 

Ibid., ss. 229ff.

35



förringas: (p1) ”Det viktiga är att vi kan behålla den mycket omtyckta traditionen med 

skolavslutningar i kyrkan där det passar de lokala förhållandena.”112 (p1p1) ”Det finns 

inget  förbud  i  lagen  mot  detta.”.113 Andra  argumentet  för  tesen  formuleras  genom 

påståendet  (p2) ”Skollagen  förbjuder  inte  närvaro  av  religiösa  symboler  eller 

ceremonier  i  skolan.”114 (p1p2)  ”Det  är  en  missuppfattning  från  Skolinspektionens 

sida.”115 (p2p2)  ”Däremot  finns  det  en  grundlagsfäst  rättighet  att  få  utöva  sin 

religion.”116 Olsson avslutar sitt  resonemang med argumentet  (p1p1p2) ”Det finns en 

anda av tolerans i vårt land […] viktigare att upprätthålla än rädslan av att få kritik av en 

myndighet  som  helt  missuppfattat  sitt  uppdrag.”117 Wärnberg,  ledamot  av  moderat 

skolungdom Stockholm, stödjer Olssons resonemang kring religionsfrihet och vikten av 

traditioners bevarande i sin debattartikel ”Skolavslutningar skall få hållas i Kyrkan”. I 

artikeln betonar Wärnberg traditionella aspekter av valören med att värna om seder med 

religiösa inslag då (p3) ”Avslutningar har hållits i Kyrkolokaler i flera decennier och 

har kommit att bli en av de mest folkkära traditionerna.”118 (p1p3) ”Det är ingen som 

vinner  på  att  trampa  ned  gamla  traditioner  och  seder”119 (p2p3)  ”ofta  glöms  deras 

enorma värde bort och den enorma gemenskap de faktiskt leder till.”120 Argumenten 

som  styrker  den  traditionella  aspekten  av  skolavslutningar  benämns  även  av  den 

kristdemokratiske  socialministern  Hägglund  i  debattartikeln  ”Ny  lag  löser 

tramsdebatten om skolavslutningar i kyrkan”. Vidare menar Hägglund i artikeln att all 

112 S Olsson, Skolinspektionen har fel om att skolavslutning i kyrkan är olagligt, Newsmill, 
Nyhetsbolaget Sverige AB; Bonnier AB, 30 maj 2011, uppdat. 2 november 2011, 
<http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/30/skolinspektionen-har-fel-om-att-skolavslutning-i-kyrkan-
r-olagligt> [13-04-16]

För fullständigt citat ur Olssons artikel se Bilaga 2 – Fullständiga citat av den andra debatten, s. 62.

113 Ibid.

114 Ibid.

115 Ibid.

116 Ibid.

117 Ibid.

118 K-G Wärnberg, Skolavslutningar skall få hållas i Kyrkan, Newsmill, Nyhetsbolaget Sverige AB; 
Bonnier AB, 3 december 2011, uppdat. 7 december 2012, 
<http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/02/skolavslutningar-skall-f-h-llas-i-kyrkan> [13-04-11]

För fullständigt citat ur Wärnbergs artikel se Bilaga 2 – Fullständiga citat av den andra debatten, s. 
62.

119 Ibid.

120 Ibid.
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undervisning är enligt laglig mening icke-konfessionell men att (p4) ”Skolavslutningar, 

däremot,  är något annat – främst för att de inte är undervisning i daglig mening.”121 

(p1p4) ”Men också för att de ger oss en möjlighet till lite högtidlighet, elever, lärare och 

föräldrar tillsammans.”122 Vidare hävdar Hägglund att ett tillägg, genom ett undantag 

från skollagens  §6 1 kap.  vid särskild  tillfällen,  skulle  lösa  problematiken  med den 

juridiska  skrivningen men  även skapa  klarhet  för  den verksamma personalen  i  dess 

arbete eftersom (p5) ”En sådan lagändring skulle i ett slag återföra makten dit den hör 

hemma – de enskilda skolorna”123 Vidare menar Hägglund att (p1p5) ”Den skulle låta 

oss respektera både våra traditioner och det fåtal som verkligen inte vill exponeras för 

dem.”124 (p2p5)  ”Den  skulle,  till  skillnad  från  Skolverket,  ge  skolledarna  klara  och 

tydliga  besked  om  vad  som  gäller.”125 Lagändringsaspekten  stöds  av  Gustavsson  i 

artikeln ”Demokratiskt problem när präster beläggs med munkavle”126 och av Lönnberg 

som menar att lagförslaget skulle visa aktning för traditioner då (p1p1p5) ”Dessa 13 

helgdagar ska kunna firas i skola söcken med ursprungligt innehåll och i traditionella 

eller trendmässiga former. Det kan regleras genom ett undantag i skollagens §6”127

2.1.5 Contra-argument i den andra debatten
Grepe skriver i  artikeln ”Skolavslutningar  hör inte hemma där kunskap föraktas” att 

skolväsendet  inte  borde  upprätthålla  vedertagna  traditioner  med  att  anordna 

terminsavslutningar  i  samfunds  lokaler,  då  samfundens  övertygelse  strider  mot 

skolväsendets formellt vetenskapliga då (c1) ”Skolan är kunskapssamhällets viktigaste 

121 G Hägglund, Ny lag löser tramsdebatten om skolavslutningar i kyrkan, SvT, Debatt, 26 november 
2012, <http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-kyrkan/> 
[13-04-11]

För fullständigt citat ur Hägglunds artikel se Bilaga 2 – Fullständiga citat av den andra debatten, s. 
62f.

122 Ibid.

123 Ibid.

124 Ibid.

125 Ibid.

126 Gustavsson, 2012.

127 Lönnberg, 2012; 2012.

För fullständigt citat ur Lönnbergs artikel se Bilaga 1 – Fullständiga citat av den första debatten, s. 
59.
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aktör.”128 Grepe menar att (p1c1) ”när man förlägger skolavslutningen till kyrkan: Att 

man  då  oreflekterat  och  okommenterat  legitimerar  sedan  länge  vederlagda 

uppfattningar.”129 Grepe styrker sammanfattningsvis sitt huvudargument med att (p2c1) 

”Skolavslutningen ska hållas i en lokal som symboliserar  kunskap.”130 (p1p2c1) ”En 

kyrka är raka motsatsen till detta. Den symboliserar […] ett förakt för kunskap med sin 

[…]  tro  på  övernaturliga  ting  och  sitt  historiska  motstånd  mot  kunskap  och 

vetenskapens landvinningar”131 

I,  ovan  nämnda,  debattartikeln  ”Skolavslutningar  skall  få  hållas  i  Kyrkan”  hävdar 

Wärnberg även ett argument mot att hålla avslutningar i religiösa samfunds lokaler av 

en moralisk aspekt: (c2) ”Om avslutningar ska hållas i en kyrka,  men utan religiösa 

inslag blir kyrkan nedvärderad till vilken lokal som helst.”132 

Vidare menar Grepe och Rydland, skribent på Bright, i artikeln ”KD bekräftar religiös 

agenda i skolavslutningsdebatten” att det finns beprövade alternativ att beakta för att 

lösa  lokalproblematiken,  men  att  alternativet  även  kan  få  konsekvenser  då  (c1c3) 

”Risken finns också att skolans egen avslutning utformas så torftigt och kortfattat, att 

den inte upplevs som en egentlig avslutning.”133 Vidare hävdar Grepe och Rydland att 

(c3) ”Samtidigt är lösningen med frivillig gudstjänst utanför skolan, intressant och väl 

128 C Grepe, Skolavslutningar hör inte hemma där kunskap föraktas, Newsmill, Nyhetsbolaget Sverige 
AB; Bonnier AB, 31 maj 2011, uppdat. 7 december 2012, 
<http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/31/skolavslutningar-h-r-inte-hemma-d-r-kunskap-f-raktas> 
[13-04-16]

För fullständigt citat ur Grepes artikel se Bilaga 2 – Fullständiga citat av den andra debatten, s. 63.

129 Ibid.

130 Ibid.

131 Ibid.

132 Wärnberg, 2011; 2012.

För fullständigt citat ur Wärnbergs artikel se Bilaga 2 – Fullständiga citat av den andra debatten, s. 
63.

133 C Grepe & G Rydland, KD bekräftar religiös agenda i skolavslutningsdebatten, Newsmill, 
Nyhetsbolaget Sverige AB; Bonnier AB, 5 juli 2012, uppdat. 7 december 2012, 
<http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/02/kd-bekr-ftar-religi-s-agenda-i-skolavslutningsdebatten> 
[13-04-16]

För fullständigt citat ur Grepes & Rydlands artikel se Bilaga 2 – Fullständiga citat av den andra 
debatten, s. 64.
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värd  att  analysera.”134 Eftersom  (p1c3)  ”Vi  har  då  på  ett  enkelt  sätt  tillfredsställt 

prästernas behov av att få be och välsigna barn, samtidigt som skolorna inte brister i sitt 

uppdrag  att  vara  icke-konfessionella.”135 Rangne  menar  dock  i  artikeln  ”Fegt  av 

Skolverket att inte nämna psalmerna” att det finns en lösning på lokalproblematiken; 

avslutningar kan förläggas i alternativa lokaler i skolverksamheten eller i närsamhället, 

och även om utrymmet  är  mindre kan det  vara positivt  då (p1c4)  ”Den mer intima 

stämning som kan uppnås i samlingar med färre klasser i taget”136 uppkommer. Rangne 

menar att det finns (c4) ”skolor som löst lokalfrågan genom att använda en teaterlokal, 

en vädrad och pyntad gymnastiksal, en skolgård […] den egna aulan även om den inte 

rymmer  alla  på  en  gång  etc.”137 Wärnberg  delar  däremot  inte  Rangnes  resonemang 

eftersom (c1c4) ”Alternativet är att hålla skolavslutningar i en aula där färre personer 

rymmer, eller i klassrummen där gemenskapen bryts ned till olika klasser.”138 (p1c1c4) 

”För att färre ska känna sig utanför gemenskapen, vill man alltså införa fler, mindre 

gemenskaper.”139

Vidare  väljer  Grepe  även  att  kommentera  Hägglunds  lagförslag  i  artikeln 

”Skolavslutningen är ingen krishantering” med att den står i strid med den enskildes fri- 

och rättigheter, samt integritet då (c1p5) ”denna lagändring ska prövas mot RF 2:2. och 

Europakonventionen. Komplikation är att ett ”Nej tack” faktiskt avslöjar något om ens 

religionstillhörighet, vilket gör att lagändringen står i strid med Europakonventionens 

artikel  9,  och  prejudikat  i  Europadomstolen.”140 Andra  contra-argumentet  betonar 

lagförslagets irrelevans då (c2p5) ”en lagändring skulle kräva en skrivning om frivilligt 

deltagande.  Men  […]  inget  har  någonsin  hindrat  kyrkan  från  att  genomföra  dessa 

134 Ibid.

135 Ibid.

136 Rangne, 2012; 2012.

För fullständigt citat ur Rangnes artikel se Bilaga 2 – Fullständiga citat av den andra debatten, s. 64.

137 Ibid.

138 Wärnberg, 2011; 2012.

139 Ibid.

140 C Grepe, Skolavslutningen är ingen krishantering, Newsmill, Nyhetsbolaget Sverige AB; Bonnier 
AB, 9 december 2012, uppdat. 9 december 2012, <http://www.newsmill.se/artikel/2012/12/04/topptv-
a-helg-skolavslutningen-r-ingen-krishantering> [13-04-15]

För fullständigt citat ur Grepes artikel se Bilaga 2 – Fullständiga citat av den andra debatten, s. 64.
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arrangemang i egen regi.”141 Grepe avslutar sitt resonemang med (p1c2p5) ”Tvärtom 

skulle kyrkans renommé må bra av att inte förknippas med tvång.”142 

2.1.6 Pro et contra av den andra debatten

Av  andra  debatten  formuleras  spetsformuleringen  likt  ”F0  Terminsavslutningar  bör 

traditionsenligt hållas i religiösa samfunds lokaler” och antitesen mot den huvudsakliga 

spetsformuleringen som ”Terminsavslutningar bör hållas i skolverksamhetens lokaler”. 

Pro-  respektive  contra-argument  mot  tesen  redovisas  nedan  i  Tabell  2.2.  Pro-

argumenten av andra debatt utgörs främst av sakargument baserad på juridisk grund vad 

gällande  möjligheten  att  uppmärksamma  traditioner  samt  rätten  till  utövan  och 

profilerandet med religiösa attribut. Vidare gestaltas pro-argumenten av värdeargument 

som betonar vikten av tolerans och bevarandet av traditioner samt av nostalgisk art som 

understryker  traditioners  förmåga att  knyta  emotionella  band av samhörighet  mellan 

människor.  Contra-argumenten  består  av  sakargument  genom  alternativa  praktiska 

lösningar  av  lokalproblematik,  fullföljandet  av  juridiska  direktiv  och  kommentarer 

angående  befintligt  juridiskt  ramverk.  Motargumenten  utgörs  även  av 

auktoritetsargument  genom  olika  institutioners  mål  för  verksamhet,  institutioners 

konkurrerande  uppfattningar,  men  även  av  värdeargument  genom  respekten  för 

institutioners positioner i samhället.

Tabell 2.2

Namn               Pro-argument Namn               Contra-argument         

p1  Värdefullt att bevara lokala traditioner.

p1p1  Lagen motsätter sig ej bevarandet.

p2  Skollagen förbjuder ej religiösa symboler eller 
religiös utövan av individer i skolverksamheten.

p1p2  Skolinspektionen har misstolkat skollagen.

p2p2  Grundlagsstiftningen framhåller individens 

c1 Skolan är essentiell för kunskapsutveckling. 

p1c1  Avslutningar i samfunds lokaler legitimerar 
pseudovetenskap, vilket strider mot skolans 
formella position.

p2c1 Avslutningar skall hållas där kunskap beaktas.

p1p2c1 Samfund föraktar vetenskap.

141 Ibid.

142 Ibid.
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rätt till religiös utövan.

p1p1p2  Toleransen mot individens rätt att utöva 
sin religion ska vara starkare än rädslan att få kritik.

p3 Avslutningar i samfunds lokaler är en folkkär 
tradition.

p1p3  Inget värde i att nedvärdera äldre traditioner.

p2p3  Traditioners värde och initiativ till 
gemenskap förgås ofta.

p4  Terminsavslutningar är inte undervisning. 

p1p4  Terminsavslutningar möjliggör en högtidlig 
stund för elever, föräldrar och lärare tillsammans.

p5  En lagändring ger skolorna mer inflytande.

p1p5  Lagändringen visar respekt för individer och 
traditioner.

p1p1p5  Helgdagar kan uppmärksammas genom ett 
lagändringsförslag. 

p2p5  Lagändringen ger tydliga riktlinjer till 
huvudmännen, vilket Skolverket inte förmår idag.

c2  Skolverkets riktlinjer gällande lokalanvändning 
underminerar samfundens specifika position.

c3  Frivilliga gudstjänster, efter skolans avslutning 
är en alternativ till lösning på problematiken.

p1c3  Alternativet beaktar både samfundens vilja 
och kall, men även skolans krav på laglydnad.

c1c3  Skolans egen avslutning kan bli lidande 
genom fokus på en frivillig avslutning.

c4  Det finns alternativa lokaler för skolor att hålla 
sina terminsavslutningar i.

p1c4  En intimare stämning uppnås genom flera 
mindre terminsavslutningar.

c1c4  Färre personer ryms i skolans lokaler vilket 
resulterar i att avslutningen hålls i mindre klasser.

p1c1c4 För att motarbeta utanförskap ersätts den 
stora gemenskapen med små gemenskaper.

c1p5  Lagändringen är inte förenlig med individens 
rätt att inte tillkännage trostillhörighet.

c2p5   Lagändringen är onödig eftersom samfund 
redan har möjlighet att skapa egna arrangemang.

p1c2p5  Lagändringen kan associeras med 
historiens religiösa tvång.

2.1.7 Pro aut contra av den första debatten
Vid  en  sammanställning  av  en  pro  aut  contra-översikt  av  den  första  debatten 

selekterades  de  mest  centrala  och  direkt  relevanta  argumenten,  i  förhållande  till 

spetsformuleringen,  tesen,  ut  för  att  behandlas.  I  första  debatten  utgörs  de  mest 

relevanta  pro-argumenten  av  värdeargument,  medan  de  mest  centrala  contra-

argumenten  är  sakargument.  I  Tabell  2.3  redovisas  samtliga  utvalda  arguments 

sammanställda grad av hållbarhet, relevans och beviskraftighet. Det mönster som går att 

utläsa av Tabell 2.3 är att sakargumenten av juridisk art som p3, c1 och c4 har samtliga 

hög beviskraftighet, medan värdeargumenten likt p1 och p6 erhåller en låg samt måttlig 

beviskraftighet. 

41



Tabell 2.3

Namn    Påstående H R B

p1  Skolverkets riktlinjer skapar en isolerad verksamhet och rotlösa generationer.

p1p1  Skolledningar och lärare kommer inte ha modet ta initiativ i verksamheten.

p3  Skollagen innehåller diffusa definitioner. 

p1p3  Diffusiteter medför en överdimensionerad uttolkning av tänkbara religiösa 
inslag.

p6  Skolans värdegrund baseras på en religiös etik. 

p1p6  Det är motsägelsefullt att inte uppmärksamma de traditionella högtider som har 
format etiken.

c1  Lärare skall inte föreskriva någon religion.

c4  Omyndiga elever skall inte tvingas till att delta i högtider, knutna till en religion 
de inte själva tillhör.

c5  Samfund skall själva sköta sin medlemskontakt.

L

M

H

H

H

H

H

MH

MH

M

L

H

H

L

H

MH

H

H

L

L

H

H

M

H

H

H

H

Kommentar: Första debatts spetsformulering lyder ”F0 Terminsavslutningar bör traditionsenligt hållas i  
religiösa samfunds lokaler”. 

Tabellens förkortningar: *H = Hållbarhet, R = Relevans, B = Beviskraft  *ML = Mycket låg, L = Låg, M 
= Måttlig, H = Hög, MH = Mycket hög

2.1.8 Pro aut contra av den andra debatten
En sammanställning av andra debattens mest relevanta argument presenteras i  Tabell  

2.4. De främsta argumenten i förhållande till tesen har graderats utifrån hållbarhet och 

relevans  för  att  kunna  avgöra  argumentens  beviskraft.  Tabell  2.4 redovisar  att 

sakargumenten av juridisk och logisk art som p2, c1p5 och c4 har värderats med en hög 

beviskraft, medan ett annat sakargument av juridisk innebörd, p5, och värdeargumentet 

c1 har låg beviskraft. Det noterbara i Tabell 2.4 är att värdeargumentet ”p3 Avslutningar 

i samfunds lokaler är en folkkär tradition” höll måttet för en hög beviskraft.

Tabell 2.4
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Namn    Påstående H R B

p2  Skollagen förbjuder ej religiösa symboler eller religiös utövan av individer i 
skolverksamheten.

p1p2  Skolinspektionen har misstolkat skollagen.

p2p2  Grundlagsstiftningen framhåller individens rätt till religiös utövan.

p1p1p2  Toleransen mot individens rätt att utöva sin religion ska vara starkare än 
rädslan att få kritik.

p3 Avslutningar i samfunds lokaler är en folkkär tradition.

p1p3  Inget värde i att nedvärdera äldre traditioner.

p2p3  Traditioners värde och initiativ till gemenskap förgås ofta.

p5  En lagändring ger skolorna mer inflytande.

p1p5  Lagändringen visar respekt för individer och traditioner.

p1p1p5  Helgdagar kan uppmärksammas genom ett lagändringsförslag. 

p2p5  Lagändringen ger tydliga riktlinjer till huvudmännen, vilket Skolverket inte 
förmår idag.

c1p5  Lagändringen är inte förenlig med individens rätt att inte tillkännage 
trostillhörighet.

c2p5   Lagändringen är onödig eftersom samfund redan har möjlighet att skapa egna 
arrangemang.

p1c2p5  Lagändringen kan associeras med historiens religiösa tvång.

c1 Skolan är essentiell för kunskapsutveckling. 

p1c1  Avslutningar i samfunds lokaler legitimerar pseudovetenskap, vilket strider mot 
skolans  formella position.

p2c1 Avslutningar skall hållas där kunskap beaktas.

p1p2c1 Samfund föraktar vetenskap.

c4  Det finns alternativa lokaler för skolor att hålla sina terminsavslutningar i.

p1c4  En intimare stämning uppnås genom flera mindre terminsavslutningar.

c1c4  Färre personer ryms i skolans lokaler vilket resulterar i att avslutningen hålls i 
mindre klasser.

p1c1c4 För att motarbeta utanförskap ersätts den stora gemenskapen med små 
gemenskaper.
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Kommentar: Andra debatts spetsformulering lyder ”F0 Terminsavslutningar bör traditionsenligt hållas i  
religiösa samfunds lokaler”.

Tabellens förkortningar: *H = Hållbarhet, R = Relevans, B = Beviskraft  *ML = Mycket låg, L = Låg, M 
= Måttlig, H = Hög, MH = Mycket hög
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2.2 Teoretiskt resonemang

Resultaten av båda debatternas pro et contra-översikter och pro aut contra-översikter 

behandlas genom applicerandet av Berger och Luckmanns teori, som introducerades i 

avsnitt  1.5.  Resonemanget  förs  i  förhållande  till  de  två  frågeställningarna,  vilka 

behandlas under separata rubriker nedan.

2.2.1 Teoretiskt resonemang av den första frågan
Genom att applicera Berger och Luckmanns tresidiga modell143 kan studiens första fråga 

”Varför  har  de  mediala  debatterna uppkommit?”  redogöras  för.  Människors  sociala 

normer, vanor144, har efter en lång tid externaliserats145 i ett svenskt homogent samhälle 

– likt den utveckling som Tomasson konkluderade i avsnitt 1.1.1. De sociala normerna, 

konventionerna, har i sin tur konsoliderats i institutioner146. Både statliga och religiösa 

institutioner var från början sociala, för att sedan även transformeras till fysiska solida 

institutioner som skolväsendet och Svenska Kyrkan. Under flertalet sekel har statliga 

liksom religiösa institutioner varit sammansvetsade och solida (som Claesson hävdade i 

avsnitt 1.1.1), samtidigt som de har varit legitima för människor i det svenska samhället. 

De  konservativa  debattörerna  i  de  aktuella  debatterna  upplever,  objektiverar147, 

institutionerna – både de statliga och religiösa – som konstanta i deras sociala värld148; 

de  normerande  strukturer  som  legitimerar institutionerna  har  de,  vid  sin  primära 

socialisation internaliserat149 som faktiska och sanna, för att sedan vid sin  sekundära 

socialisation fått  bekräftade  av  det  omgivande  samhället.  Människor  i  det  svenska 

samhället har således socialiserats in i en konventionaliserad social struktur.150 

143 Modell 1.1 introduceras under avsnitt 1.5 och appliceras i detta avsnitt i enlighet med sina sju faser.

144 Fas I i Modell 1.1 under avsnitt 1.5.

145 Fas II, ibid.

146 Vilket redogörs för i fas III i modellen, ibid.

147 Fas IV, ibid.
148 Fas V, ibid.
149 Fas VI, ibid.
150  Likt det projicerande som sker i den tresidiga modellens sista fas VII, ibid.

44



De främsta argumenten som har förts, både i första och andra debatt, har utgjorts av 

sakargument  av  juridisk  art  och  av  värdeargument  berörande  etiska,  traditionella 

aspekter  och  integritetsaspekter.151 Även  om  värdeargumenten  bedömdes  erhålla  en 

lägre beviskraftighet i debatterna, beaktades dem av flertalet debattörer som avgörande 

och av en  stor  vikt  då argumenten  vid  replikerade  tillfällen  framfördes.152 Eftersom 

Svenska  Kyrkan  formellt,  under  flera  sekel,  har  utgjort  en  legitim  institution  i  det 

svenska samhället, så som Claesson beskrev i avsnitt 1.1.1, har även SvK varit en del av 

den sociala verklighet som individerna upplever och objektiverar. Vid tilltagandet av 

den accelererande sekulariseringsprocessen i mitten av 1800-talet,  fram till  nutid, har 

processen resulterat i en långt framskriden sekulär skollagstiftning och desorienterade 

individer; var av betydande grupperingar fortfarande ser den äldre konstellationen av 

institutioner som legitim. Värdeargumenten av traditionell och etisk art vittnar om detta. 

Övergången från ett religiöst präglat samhälle till ett sekulariserat har således inte varit 

flytande, utan tydligt markerad. 

Vidare aktualiseras  genom den första  frågan även Berger och Luckmanns teoretiska 

aspekter kring dilemmat med konkurrerande sociala världar: Då det tidigare homogena 

svenska samhället har genom en ökad pluralism av grupper fått beakta en mångfald av 

åskådningar och åsikter – likt den historiska utveckling Almén beskriver i avsnitt 1.1.1. 

Den sociala verklighet med de upplevda solida, tidigare socialt överenskomna, statliga 

och  religiösa  institutionerna har  kritiserats  och  antingen  illegitimerats  eller 

delegitimerats av människor vars sociala verklighet dessa institutioner inte tillhör eller 

inte  längre  tillhör.153 Dock  är  de  religiösa  institutionerna  fortfarande  legitima,  och 

emellanåt reifierade,  hos  människor  vars  sociala  verklighet  baserar  sig  på  de  äldre 

konsoliderade  institutionerna  och på en upplevd absolut  social  struktur.  I  debatterna 

utgörs,  över  lag,  de  konservativa  individerna154 av  försvararna  för  teserna,  medan 

oppositionen består av de individer vars sociala verklighet, institutionaliserade normer, 

151 Se avsnitt 2.1.3 och 2.1.6 för de resultat som presenterades kring debatterna.

152 Se avsnitt 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 och 2.1.5 för presentation av argumenten från debatterna och för de 
värdeargument som användes.

153 Särskiljningen är inte uppenbar då teorin inte belägger orsakerna till varför sporadiska avvikelser från 
de konventionaliserade sociala uppfattningarna inträffar inom den egna gruppen (se avsnitt 1.5.2).

154 Begreppet ”konservativ” åsyftar, i detta teoretiska resonemang, de individer vars avseende är att 
bevara samhällets äldre institutioner och strukturer.
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inte sammanfaller med de konservativas.155 De konkurrerande uppfattningarna grundar 

sig i  olika  sociala världar,  olika sociala  verkligheter,  vilka medför  att  de offentliga 

debatterna uppstår vid mötet av dessa. Mötena blir oundvikliga genom den påtagliga 

transformativa sekulariseringsprocessen.

2.2.2 Teoretiskt resonemang av den andra frågan
Den andra frågan ”Vilka krafter driver de mediala debatterna framåt?” kan förklaras 

genom  att  belysa  Berger  och  Luckmanns  resonemang  kring  legitimerandet  av 

institutioner.156 Genom  den  transformativa  sekulariseringsprocessen  har  pluralistiska 

grupper  (som inte  tillhör  den  äldre  konservativa  homogena  gruppen)  fått  ett  större 

utrymme att kritisera de konsoliderade sociala institutioner, som under en längre tid har 

existerat  i  det svenska samhället  (likt  det fenomen Gerle beskriver i avsnitt  1). I  de 

aktuella debatterna har de kritiska grupperna, som främst har framfört contra-argument 

mot teserna, tydligt markerat genom sakargument av juridisk och professionell art samt 

värdeargument av etisk art, att de inte betraktar de konventionella sociala institutionerna 

eller dess institutionaliserade normer,  som legitima. De  konkurrerande uppfattningar  

som existerar  i  debatten motverkar  varandra:  de konservativa försöker att  bevara de 

äldre  institutionerna  genom att  reifiera deras  betydelse  (där  av  värdeargumenten  av 

traditionella och etiska aspekter),  medan kritikerna gör ansatser för att  legitimera  de 

institutioner, den sociala värld, som de själva har internaliserat och objektiverar som 

sann.157 När  de  konservativas  sociala  värld  ifrågasätts  av  utomstående  grupperingar 

uppstår en  kognitiv dissonans, vilken medför att  de konservativa gör ansatser för att 

försvara och  externalisera dessa konventionella  institutioner till omgivningen och till 

sina yngre generationer – vilket är en möjlig förklaring till att majoriteten av dem som 

engagerar sig i debatten är vuxna individer. Den kognitiva dissonans som uppstår vid 

konkurrerande uppfattningar i debatterna, vad gällande legitima auktoriteter och normer 

155 Vilket är det uteslutande som kan göras, med hänvisning till teorins brister som diskuterades fram 
under avsnitt 1.5.2, då teorin enbart diskuterar generaliserande strukturer och inte utmärker sig för 
individers enskilda handlande, val eller karaktäristika.

156 De teoretiska aspekterna introduceras och redogörs för under avsnitt 1.5.

157 Dock presenteras under avsnitt 2.1 kritiska röster som bekräftar både religiösa och sekulära 
institutioner som legitima auktoriteter, vilket verkar motsägelsefullt i förhållande till teorin som inte 
kan förklara hur individer eller grupper kan legitimera flera motstridande institutioner – utan att det 
utgör ett problem för dessa (vilket även benämns i kritiken mot teorin i avsnitt 1.5.2).
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i samhället vid mötet av olika sociala världar, kommer samtliga parter att försöka reda 

ut för att återfå en kognitiv konsonans, överensstämmelse – vilken upprätthålls genom 

att försvara och stärka de egna internaliserade institutionerna. De egna institutionerna 

måste göras officiellt legitima – vilket kräver att flera individer bekräftar dem och där av 

fortskrider debatterna för att människor söker medhåll för den sociala verklighet som de 

själva upplever.

I takt med den accelererande sekulariseringsprocessen och den ökade pluralismen har 

den enskilde individen satts i centrum. Den omfattande svenska grundlagstiftningen har 

även  medfört  krav  på  en  sekulär  skollagstiftning  som  skall  vara  lika  hänsynsfull, 

gällande individens integritet och rättigheter i förhållande till dennes livsåskådning, som 

den övriga lagstiftningen avser (vilket tidigare även har problematiserats i avsnitt 1.1.2). 

Integritets- och rättighetsaspekterna lyfts fram som ytterst viktiga i båda debatter (dock 

särskilt den andra), då legitima statliga institutioner har fattat juridiska direktiv för hur 

skolväsendet skall ordnas, vilket också bidrar med bränsle till debatten när oklarheter 

och  motsägelsefullheter  blir  påtagliga  under  lagstiftningsprocessen.  Försöken  till  att 

skapa  en  allomfattande  sekulär  skollagstiftning  resulterar  således  i  oändliga 

definieringsproblem  som  verkar  mer  exkluderande  och  diskriminerande  än 

förtydligande.  Problematiken  med  försöken  om en  sekulär  lagstiftning,  över  huvud 

taget, uppkom när individers religiositet förvisades till det privata; genom att definiera 

vad  religiositet  är  och  vad  som därför  skall  finnas  i  den  privata  sfären  uppstår  en 

kognitiv dissonans hos de individer som inte delar meningen i definitionen eller som 

inte upplever att religiositet är definierbart. Religiositet är subjektivt, och där med även 

fatalt att försöka skapa en gemensam accepterad definition kring. 
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3 SLUTSATSER

Lucia-debatterna kring skolväsendets förhållningssätt till traditionellt religiösa högtider 

och religiösa institutioner i nutid har således uppkommit av två anledningar: Den första 

är  att  en  differentiering  av  det  svenska  samhällets  institutioner  påtagliggör 

fortskridandet  av  en  radikal  sekulariseringsprocess,  som  individer  i  det  svenska 

samhället inte vet hur de skall hantera och därför diskuterar. Övergången från ett länge 

homogent svenskt samhälle, till ett pluralistiskt sekulärt, har således inte varit flytande 

utan tydligt markerad. Den andra anledningen är att människors konkurrerande sociala 

världar, institutionaliserade sociala strukturer, skapar olika verkligheter och sanningar 

för  dem.  De  olika  sociala  verkligheterna  kan  oundvikligen  konfronteras,  likt  i  de 

studerade  debatterna,  då  de  skilda  uppfattningarna  blir  påtagliga  under  den 

transformativa sekulariseringsprocessen. 

Debatterna  berörande  skolväsendets  förhållningssätt  till  religiösa  högtider  och 

institutioner har således fortskridit genom två aktivt verkande krafter som: Behovet att 

legitimera de institutioner som kreerar den sociala värld, som individen upplever som 

faktisk och sann. Tillika oförmågan att skapa en lagstiftning som är allomfattande, utan 

att vara exkluderande eller diskriminerande. En konstitutionell problematik påtagliggörs 

genom  försöken  att  definiera  något  så  komplext  och  subjektivt  som  individers 

religiositet.

Vid  återkopplandet  till  problemformuleringens  gåta  ”Vad  ligger  till  grund  för  en  

offentlig  debatt  kring  skolväsendets  förhållningssätt  till  religiösa  institutioner  och 

traditioner?”  finns det mycket som talar för att den svenska sekulariseringsprocessen 

har en avsevärd betydelse. Den offentliga debatten har således möjliggjorts genom en 

påtaglig sekulariseringsprocess som har forcerat de äldre uppfattningarna att ställas mot 

de nya sekulära. Den transformativa processen av de solida statliga institutionerna och 

de juridiska ramverken har föregått grupper av människor och deras förmåga att bemöta 

de  sociala  förändringar  som institutionaliseras  genom processen.  Att  processen  har 

fortskridit  på  detta  sätt  bemärks  genom  uppkomsten  av  en  offentlig  debatt  där 
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övergången  diskuteras,  men  också  genom det  juridiska  ramverk  som  inte  stämmer 

överens med den sociala verklighet som en betydande del av individerna i det svenska 

samhället  upplever.158 Det finns varken en samordnad uppfattning av legitima solida 

(statliga-  och  religiösa-)  institutioner  eller  en  fullständig  delad  social  normerande 

struktur  (traditionell  eller  kulturell  delad  referensram),  vilket  också  möjliggör  en 

offentlig  debatt  kring  skolväsendets  förhållningssätt  till  religiösa  institutioner  och 

traditioner. Debatterna grundar sig således i människors olika sociala verkligheter.

3.1 Avslutande reflektioner

Debatterna  kring  skolväsendets  förhållningssätt  till  religiösa  institutioner  och 

traditioner,  grundar sig i  mer  än endast en invecklad lagstiftningsproblematik.  I  takt 

med utvecklingen av en radikal sekulariseringsprocess och ett pluralistiskt samhälle har 

de konventionella institutionerna kritiserats och illegitimerats.159 Debatterna har speglat 

mötet  av  de  olika  sociala  verkligheter  som existerar  och  blir  påtagliga  genom den 

transformativa  processen.  Differentieringen  mellan  svenska  statliga  och  religiösa 

institutioner  är  offentliggjord,  dock  inte  formellt  och  fullständigt  bekräftad  av  den 

faktiska  skolverksamheten  eller  hos  grupperingar  bland  det  svenska  folket. 

Särskiljningen var dock, genom de sekulära drivkrafterna, nödvändig för den svenska 

staten  att  genomföra  då  dess  institutioner  inte  längre  legitimerades  av  en auktoritär 

homogen grupps sociala verklighet. Eftersom institutioner måste vara legitima för att 

kunna  existera,  transformeras  de  befintliga  solida  institutionerna  i  takt  med  att  de 

sociala institutionerna förändras eller illegitimeras. De formellt juridiska reformeringar 

som har fortskridit  under de aktuella  debatternas  gång kan således jämföras med en 

relegitimering av de statliga institutionerna.  Relegitimeringen har skett på en sekulär 

grund, genom en ansats till en sekulär lagstiftning, då de statliga institutionerna måste 

göras  legitima  för  flera  grupper  än  endast  för  de  människor  som  bekräftar  de 

158 Teorins brister (se avsnitt 1.5.2) ligger till grund för att endast majoritetens uppfattning kunde 
skildras i analysen, medan de skiljande uppfattningarna betraktades som avvikande. De olika 
uppfattningarna hade dock varit intressanta att studera mer ingående, för att kunna belysa dess 
uppkomst och brytpunkter.

159 Den sociala utvecklingen har dock endast generellt kunnat belysas i studien, då teorins bristande 
möjlighet att belysa avvikelser och enskilda individers handlingsmönster (se avsnitt 1.5.2) är påtaglig 
– framförallt vid appliceringen av teorin i avsnitt 2.2.
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konventionella normerande institutionerna. För att de statliga institutionerna skall vara 

legitima i modern tid krävs en sekulär lagstiftning som inger dem auktoritet.

Något som har bemärkts likt en trend genom de studerade debatterna är att sekulära 

samt religiösa individer och grupper har entrat den offentliga debatten i media, och där 

med även den politiska  arenan för  att  kunna väcka  opinion och medhåll  genom en 

offentlig  profilering  –  likt  de  omständigheter  Kristdemokraterna  en  gång  bildades 

under. Utvecklingsriktningarna hos strikta sekulära grupper (som Gerle beskrev i avsnitt 

1.1.1) pekar på,  i  allra högsta grad,  att även dessa grupper snart är  tydliga politiska 

alternativ  till  de  religiöst  traditionalistiska.  Framfarten  hos  den  radikala 

sekulariseringsprocessen kommer att skapa utrymme för fler eggande offentliga debatter 

där mycket distinkta och särskiljande åsikter möts.

3.2 Uppslag till vidare forskning

Det finns således mycket lite forskning kring fenomen likt de studerade debatterna i 

denna studie, och för att en djupare förståelse för mekanismerna bakom fenomenens 

uppkomst och utveckling fortsättningsvis skall kunna berika oss bör fler studier kring 

den svenska sekulariseringsprocessen utföras. Fokus i vidare forskning kan, med fördel, 

inrikta sig på att studera utvecklingen av de statliga institutionerna och de exekutiva 

processerna:  att  studera  vidare  reformeringar  av  de  statliga  institutionerna  och  dess 

uppdrag,  samt  att  undersöka  tendenser  vid  de  lagstiftande  processerna  och  vilka 

diskussioner  som  förs  i  samband  med  dessa.  Fortsättningsvis  är  utvecklingen  och 

reformerandet  av  riktlinjerna  för  den  svenska  skolverksamheten  (som  Tomasson 

påpekade  i  avsnitt  1.1.1)  ett  intressant  studieobjekt  för  framtida  forskning  kring 

sekularisering i  Sverige.  Det vore även intressant  att  göra internationellt  jämförande 

studier med nationer som saknar en statskyrka eller ett signifikant religiöst samfund, 

och  även  med  länder  som  har  en  viss  form  av  nationskyrka  (som  till  exempel 

Storbritannien  genom  Anglikanska  kyrkan)  eller  ett  utmärkande  och  privilegierat 

religiöst samfund, för att undersöka om liknande fenomen har uppstått eller om de är 

unika för Sverige genom dess specifika historia. 
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Bilaga 1 – Fullständiga citat av den första debatten

Jonas Eek, ”Skolverkets okunnighet om religion skapar historielösa barn och unga”, den 

9 december 2011:

”Om man drar ut linjerna av det som står på Skolverkets hemsida riskerar vi att få 
en isolerad skola med historielösa barn och unga. Vi skapar rädda skolledningar och 
ängsliga lärare som inte törs ta egna initiativ. Och – värst av allt – en stor andel av 
människorna i vårt land kommer att bli förvånade, frustrerade och förbaskade över 
ett regelverk som går i takt med mycket få människors uppfattningar, vilket kan leda 
till lättköpta poänger för människor som önskar utmåla pluralism och mångkultur 
som problematiska företeelser i vårt samhälle.”I

Jonas Eek, ”Skolverket vantolkar skollagen”, den 18 december 2011: 

”I sin retoriska linje av förenkling vill Ekström och Aggebo ge sken av att det 
mesta är glasklart.  Man skriver att ”det finns ett mycket tydligt ställningstagande 
om förekomsten av konfessionella […] inslag i skolans verksamhet”. Sanningen är 
dock  en  annan.  I  propositionen  inför  den  nya  skollagen  har  Lagrådet  begärt 
ytterligare  definitioner  av  begreppen  ”konfessionell  inriktning”,  ”icke-
konfessionell” samt ”konfessionella inslag”.  Lagrådet  – som juridiskt kontrollerar 
lagen  –  tycker  alltså  att  dessa  begrepp  är  alltför  otydliga.  Vad  innebär  dessa 
begrepp?

När  man  läser  skollagen  får  man  intrycket  att  med  ”konfessionella  inslag” 
avses fasta delar av den ordinarie verksamheten, såsom morgonbön, bordsbön, 
andakt eller kontinuerlig fördjupning i sin troslära. Detta intryck förstärks av 
Lagrådets  skrivningar  i  propositionen  till  nya  skollagen.  Att  tolka  en 
adventssamling,  ett krubbesök  [sic]  eller  ett luciatåg  som  ett  utslag  för 
konfessionalitet blir en absurd tolkning.”II

Patrik  Lindenfors,  ”Sanna  kristna  borde  sluta  ljuga  om  Jesus  födelsedag”,  den  5 

december 2012:

”Jul och Lucia är inte högtider som kristna kan lägga beslag på åt sig själva, utan 
helgdagar  som  hör  till  årstiden,  som  hör  till  oss  alla!  I  den  karga  nordiska 
vinternatten  behövs  högtider  som minner  om ljus  och  generositet.  Julen  är  inte 
exkluderande  – alla  kan  vara  med i  firandet,  oberoende livsåskådning.  Om man 
håller sig till sanningen är Lucia- och julfirande i skolan inga som helst problem. 
Men  då  får  man  ge  de  kristna  inslagen  ledigt,  de  kan  den  som  vill  lägga  till 
därhemma.”III

I Eek, Skolverkets okunnighet om religion skapar historielösa barn och unga, 2011.

II Eek, Skolverket vantolkar skollagen, 2011.

III Lindenfors, 2012.
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Ulf Lönnberg, ”Skolan ska förmedla kulturarv och traditioner”, den 6 december 2012, 

uppdat. 7 december 2012: 

”För  det  första  ska  skollagen  säkerställa  en  sekulärt  orienterande 
religionsundervisning  som  skapar  insikt  om  olika  religioners  ursprung, 
traditioner och nutida uttalade agendor inom och utom religiösa organisatioer 
[sic].  En  sådan  sekulär  kunskapsförmedling  är  till  gagn  för  alla  barn  och 
medborgare  oavsett  deras  ideologiska  eller  religiösa  hemvist.  Redan  idag 
stipulerar Skolverkets juridiska vägledning hur studiebesök i religiösa miljöer 
ska förberedas och följas  upp av berörda lärare.  Här föreslår jag en tydlig 
skrivning om lärarledda studiebesök där religiösa företrädare  också har att 
redovisa den egna religions roll i den demokratiska rättsstat de verkar.

För  det  andra  ska  skollagen  säkerställa  att  den  sekulärt  orienterande 
religionsundervisning på historiska, etnologiska och samhällsvetenskapliga grunder 
belyser  den kristna traditionen – som kulturarv och bärare av kristna normer – i 
samhällsutvecklingen fram till dagens sekulära rättsstat.

För det tredje ska skollagen säkerställa att eleverna bibringas kunskap om varför vi i 
det  sekulariserade  Sverige  har  11 helgdagar  med religiös  förankring  och  2 med 
politisk.  Dessa  13  helgdagar  ska  kunna  firas  i  skola  söcken  med  ursprungligt 
innehåll och i traditionella eller trendmässiga former.  Det kan regleras genom ett 
undantag i skollagens §6 (ungefär som Göran Hägglund föreslagit enligt ovan).”IV

Stefan Gustavsson, ”Demokratiskt problem när präster beläggs med munkavle”, den 16 

december 2012:

”I  Läroplan  för  grundskolan  2011  anges  skolans  värdegrund  och  det  talas  om 
människolivets okränkbarhet,  individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet och solidaritet. Det är värden som ytterst vilar på filosofisk och 
religiös grund; det är en ”etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism”. Att då rädas de högtider som bidragit till att forma den värdegrund som 
skolan vilar på är inkonsekvent.

Om  präster  blir  belagda  med  munkavle uppstår  dessutom  ett  demokratiskt 
problem.  Vad  innebär  det  om  en  skola  besöker  ett  politiskt  parti  eller  en 
teaterföreställning?  Ska  åsikter  som kan  upplevas  främmande  eller  till  och  med 
stötande  för  vissa,  censureras?  Från  skolans  håll  är  sådan  rädsla  oförenlig  med 
uppdraget att träna eleverna i kritiskt tänkande och hjälpa dem att förstå och förhålla 
sig till en mångfald av idéer och övertygelser.”V

Lena Rangne, ”Fegt av Skolverket att inte nämna psalmerna”, den 26 november 2012, 

uppdat. 7 december 2012:

IV Lönnberg, 2012; 2012.

V Gustavsson, 2012.
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”Inte ska jag avstå från att njuta av konst, litteratur och musik som skapats av 
människor  från  helt  andra  tider  eller  kuturer,  från  sammanhang  där  religiösa 
föreställningar varit och är självklara, bara för att jag själv under hela livet varit och 
är  areligiös.  Men inte  ska jag  heller  acceptera  att  som lärare  främja  viss  konst, 
litteratur eller musik bara p g a vördnad för religionen/traditionen i sig.”VI

Ulla  Johansson,  ”Liberalerna  sviker  den  konfessionsfria  skolan”,  den  28  november 

2012, uppdat. 28 november 2012: 

”Skolbarnen skall alltså informeras om varför ”vi” firar denna kristna högtid. Vi? Vi 
är ju inte alla kristna och många firar julen av andra orsaker än kristna myter och 
sagor.  Enligt  statistik  är  endast  cirka  tjugo  procent  av befolkningen  i  detta  land 
troende kristna. Men de två ministrarna vill trots detta påtvinga svenska skolbarn 
kristna julsagor.  Sveriges  utbildningsminister  unnar  inte  barnen  och  ungdomarna 
adekvat  undervisning  i  historia  utan  vill  låta  prästerna  ”läsa  julevangeliet”  på 
skolavlutningen och därmed intala barnen att  myterna kring ”Jesus” är något som 
hänt i  en historiskt dokumenterad verklighet.  Den undervisningen godkänner inte 
jag. ”VII

”Några årtionden tillbaka fanns överhuvudtaget inte denna hets kring att fira advent 
och  skolavslutningar  i  kyrkan.  Skolavslutningar  höll  man  i  skolans  aula.  Men 
Svenska kyrkan har arbetat stenhårt på att få igång dem och vunnit framgångar för 
sin ideologi. I den kampen har man slugt betonat ”tradition” och ”kulturarv”.”VIII

Camilla  Grepe,  ”Svenska  kyrkan  har  duperat  Skolverket”,  den  28  november  2012, 

uppdat. 7 december 2012:

”Så är det nog. Inte så många elever blir frälsta under dessa besök. Desto tydligare 
är man med syftet  att  barnen snarare ska ”tro på kyrkan”. Strategin går ut på att 
socialisera in eleverna i en identitet  där kyrkan ses som en naturlig del  av livet. 
Barnen ska vänjas in i en relation. Då ökar viljan att konfirmera sig och stanna som 
betalande medlem. Kyrkomötet 2005 bekräftade detta: 

”I de församlingar där det finns en god relation till de unga redan i tidig ålder finns  
det också större förutsättningar att rekrytera konfirmander”.”IX

”Det är värt att påminna om att Svenska kyrkans traditioner numera enbart omfattar 
trossamfundets egna medlemmar. En tredjedel av Sveriges befolkning står utanför 
kyrkan idag och gruppen växer snabbt. Det är orimligt att så många omyndiga elever 
då tvingas att delta i religiösa traditioner i en religion som de inte ens tillhör. Skolan 
ska  inte  agera  ombud  när  Svenska  kyrkan  själv  kan  sköta  kontakten  med  sina 
medlemmar.”X

VI Rangne, 2012; 2012.

VII Johansson, Liberalerna sviker den konfessionsfria skolan, 2012; 2012.

VIII Ibid.

IX Grepe, Svenska kyrkan har duperat Skolverket, 2012; 2012.

X Ibid.
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Anders Hesselbom, ”Skolavslutningar i kyrkan innebär obligatorisk religion” den 12 

december 2011, uppdat. 7 december 2012:

”Skolan kan besöka kyrkan i flera syften, och vi som inte vill att skolan ska dit för 
att genomföra religiösa ritualer, behöver absolut inte vara motståndare till att skolan 
går dit i studiesyfte, för att lära sig om hur troende kristna förvaltar sitt kulturarv, 
vad de olika riterna handlar om, t.ex. varför Jesus offrades. Det kan göras väldigt 
effektivt, för detta offer brukar vara det mest iögonfallande i svenska kyrkor.”XI

XI Hesselbom, 2011; 2012.
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Bilaga 2 – Fullständiga citat av den andra debatten

Stefan Olsson, ”Skolinspektionen har fel om att skolavslutning i kyrkan är olagligt”, 

den 30 maj 2011, uppdat. 2 november 2011:

”Det  viktiga  är  att vi  kan  behålla  den  mycket  omtyckta  traditionen  med 
skolavslutningar  i  kyrkan  där  det  passar  de lokala förhållandena.  Det  finns inget 
förbud i  lagen mot detta.  Skollagen förbjuder  inte närvaro  av religiösa symboler 
eller ceremonier i  skolan. Det är en missuppfattning från Skolinspektionens sida. 
Däremot finns det en grundlagsfäst rättighet att få utöva sin religion. Det finns en 
anda av tolerans i vårt land. Denna anda är långt viktigare att upprätthålla än rädslan 
av att få kritik av en myndighet som helt missuppfattat sitt uppdrag.”XII

Karl-Gustel  Wärnberg,  ”Skolavslutningar  skall  få  hållas  i  Kyrkan”,  den 3 december 

2011, uppdat. 7 december 2012:

”Avslutningar har hållits i Kyrkolokaler i flera decennier och har kommit att bli en 
av de mest folkkära traditionerna. Det är ingen som vinner på att trampa ned gamla 
traditioner  och  seder,  och  ofta  glöms deras  enorma  värde  bort  och  den  enorma 
gemenskap de faktiskt leder till.  Alternativet är att hålla skolavslutningar i en aula 
där färre personer rymmer, eller i klassrummen där gemenskapen bryts ned till olika 
klasser. För att färre ska känna sig utanför gemenskapen, vill man alltså införa fler, 
mindre gemenskaper.”XIII

Göran Hägglund, ”Ny lag löser tramsdebatten om skolavslutningar i kyrkan”, den 26 

november 2012: 

”Men låt  oss  först  stanna  upp och fundera  lite  över  varför  denna  fråga  med ett 
urverks  regelbundenhet  dyker  upp  två  gånger  om  året.  Skolavslutningarna  är 
knappast några bönemöten. För de allra flesta elever torde förväntningarna inför det 
kommande lovet vara den dominerande känslan, och det är inte främst elever och 
föräldrar som drar igång de här debatterna. Snarare har det varit vissa högröstade 
debattörer – och kanske en och annan övernitisk byråkrat – som har stått för den 
tändande gnistan.”XIV

”För mig är det en självklarhet att den offentliga undervisningen ska vara icke-
konfessionell. Skolavslutningar, däremot, är något annat – främst för att de inte är 
undervisning i daglig mening. Men också för att  de ger  oss en möjlighet  till  lite 
högtidlighet, elever, lärare och föräldrar tillsammans. För att de speglar traditioner 

XII Olsson, 2011; 2011.

XIII Wärnberg, 2011; 2012.

XIV Hägglund, 2012.
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som sitter djupt rotade i den svenska kulturhistorien. För att de erbjuder något annat 
än det som ges till vardags.”XV

”●  Grunden  till  diskussionen  finns  i  skollagens  sjätte  paragraf,  som  lyder 
”Utbildning vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara 
icke-konfessionell”.

● Till detta skulle jag vilja lägga: ”Undantag från §6 får i offentliga skolor enbart  
förekomma  vid  enstaka  tillfällen  under  ett  skolår  i  samband  med  firande  av  
traditionella  högtider.  Deltagande  vid  sådana  högtider  ska  vara  frivilligt  för  
eleverna”.

En sådan  lagändring  skulle  i  ett  slag  återföra  makten  dit  den  hör  hemma –  de 
enskilda  skolorna  –  och  samtidigt  ge  de  elever  (sannolikt  en  mycket  begränsad 
skara) som absolut inte vill delta i avslutningarna rätten att slippa. Den skulle låta 
oss respektera både våra traditioner och det fåtal som verkligen inte vill exponeras 
för dem. Den skulle, till skillnad från Skolverket, ge skolledarna klara och tydliga 
besked om vad som gäller.”XVI

Camilla Grepe, ”Skolavslutningar hör inte hemma där kunskap föraktas”, den 31 maj 

2011, uppdat. 7 december 2012:

”Skolan är kunskapssamhällets viktigaste aktör. Man måste därför inse vad man 
gör  när  man förlägger  skolavslutningen  till  kyrkan:  Att  man då oreflekterat  och 
okommenterat legitimerar sedan länge vederlagda uppfattningar.  Det må vara hur 
charmigt,  gulligt  och  rart  som  helst,  men  det  hjälps  inte:  Kyrkan  levererar  en 
mytologi.  Skolavslutningen  ska  hållas  i  en  lokal  som symboliserar  kunskap.  En 
kyrka är raka motsatsen till detta. Den symboliserar snarare ett förakt för kunskap 
med sin uttalade tro på övernaturliga ting och sitt historiska motstånd mot kunskap 
och  vetenskapens  landvinningar.  Hade  Adam och  Eva låtit  bli  kunskapens  frukt 
hade mänskligheten fortfarande glassat runt i Paradiset.”XVII

Karl-Gustel  Wärnberg,  ”Skolavslutningar  skall  få  hållas  i  Kyrkan”,  den 3 december 

2011, uppdat. 7 december 2012:

”Skolinspektionen och Skolverkat har fel. Om högtider och avslutningen skriver 
skolverket att man får vara i en kyrka, men (och det är ett stort men) ”därmed kan 
även en präst finnas närvarande under förutsättningen att prästen inte förmedlar ett 
religiöst budskap. Prästen kan dock i egenskap av värd hälsa alla välkommen”. En 
kyrka utan en präst är som en skola utan lärare.  Om avslutningar ska hållas i en 
kyrka, men utan religiösa inslag blir kyrkan nedvärderad till vilken lokal som helst. 
Kyrkan är inte som Naturhistoriska dit man kommer för att se ”hur der var förr i 
tiden”.”XVIII

XV Ibid.

XVI Ibid.

XVII Grepe, Skolavslutningar hör inte hemma där kunskap föraktas, 2011; 2012.

XVIII Wärnberg, 2011; 2012.
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Camilla  Grepe  &  Göran  Rydland,  ”KD  bekräftar  religiös  agenda  i 

skolavslutningsdebatten” den 5 juli 2012, uppdat. 7 december 2012:

”Vid en av de gudstjänster som Ann-Louise Trulsson höll efter skolavslutningen, 
intervjuades  skolans  rektor  utanför  kyrkan.  Var  rektorn  i  tjänst  vid det  tillfället? 
Naturligtvis har även en rektor rätt  att  gå i  kyrkan på sin fritid, men det  blir  en 
intressant  gråzon  att  utforska  om  en  rektor  och  ett  lärarkollegium  börjar  göra 
tradition av att gå på gudstjänst med sina elever, även om det formellt är frivilligt 
och ligger utanför skoltid. Risken finns också att skolans egen avslutning utformas 
så torftigt och kortfattat, att den inte upplevs som en egentlig avslutning. Samtidigt 
är  lösningen  med  frivillig  gudstjänst  utanför  skolan,  intressant  och  väl  värd  att 
analysera.  Hålls  rågången  klara  mellan  skola  och  kyrka  kan  ingen  ha  något  att 
invända. Vi har då på ett enkelt sätt tillfredsställt prästernas behov av att få be och 
välsigna  barn,  samtidigt  som  skolorna  inte  brister  i  sitt  uppdrag  att  vara  icke-
konfessionella.  Kanske  bevittnar  vi,  med  denna  lösning,  början  till  slutet  av 
skolornas  kyrkliga  avslutningar?  Vi  kan  i  så  fall  tacka  en  kristdemokratisk 
kyrkoherde för draghjälpen.”XIX

Lena Rangne, ”Fegt av Skolverket att inte nämna psalmerna”, den 26 november 2012, 7 

december 2012:

”Den mer intima stämning som kan uppnås i samlingar med färre klasser i taget har 
jag själv goda  erfarenheter  av,  liksom av skolor  som löst  lokalfrågan  genom att 
använda en teaterlokal, en vädrad och pyntad gymnastiksal, en skolgård när årstiden 
så medger, den egna aulan även om den inte rymmer alla på en gång etc.”XX

Camilla  Grepe,  ”Skolavslutningen  är  ingen  krishantering”,  den  9  december  2012, 

uppdat. 9 december 2012:

”Frågan är nu, skulle skollagen kunna ändras i detta avseende? Nej. Visserligen är 
en ändring av lagen, till synes, den enda vägen att komma tillrätta med de upprepade 
lagbrott  som nu sker  med nämnda ministrars  goda  minne.  Som bekant  gäller  att 
”inget brott utan lag” så ett initiativ om lagändring i frågan, skulle inte vara någon 
överraskning i detta läge.

Men  denna  lagändring  ska  prövas  mot  RF  2:2.  och  Europakonventionen. 
Komplikation  är  att  ett  ”Nej  tack”  faktiskt  avslöjar  något  om  ens 
religionstillhörighet,  vilket  gör  att  lagändringen  står  i  strid  med 
Europakonventionens artikel 9, och prejudikat i Europadomstolen.

Dessutom skulle det vara att sparka in en öppen dörr, då en lagändring skulle kräva 
en skrivning om frivilligt  deltagande.  Men, märk väl,  inget  har  någonsin hindrat 
kyrkan från att genomföra dessa arrangemang i egen regi. Tvärtom skulle kyrkans 
renommé må bra av att inte förknippas med tvång.”XXI

XIX Grepe & Rydland, 2012; 2012.

XX Rangne, 2012; 2012.

XXI Grepe, Skolavslutningen är ingen krishantering, 2012; 2012.
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