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Abstract  

This paper aims to present and examine the discourses of religious education in Sweden. Previous 

studies argue that there is a secularist discourse in Sweden however, one can question whether the 

secularist discourse is neutral of all religious traditions. The curriculum emphasizes objective and 

inclusive education based on science and proven experience and a non-confessional education. On 

the other hand, the paper highlight examples that are contrary to these ideas, which shows that 

christianity serves the dominant position in the curriculum. By using the method: contextual idea 

analysis, I have studied the ideas in the Swedish curriculum that determines the conditions and 

guidelines for teaching in religious education. The conclusion is that the christian tradition and 

western humanism serves a prominent part in the curriculum and risks making christianity the norm 

for religious life. The paper shows that the secularist discourse in Sweden has a christian bias which 

can affect the creation of a neutral religious education that enables respect, objective understanding 

and tolerance for other religions.  

Keywords: Swedish religious eduction, secular, secularism, neutral, non-confessional, religion, 

pluralism, curriculum
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1. Inledning  

1.1 Introduktion 
Den första januari år 2000 separerades kyrkan och staten i Sverige.  Kyrkan som fram tills dess 1

hade haft stort inflytande i politiken, blev nu formellt frikopplad från det politiska livet och Sverige 

blev således på pappret ett sekulärt samhälle. Forskningsprojektet The World Value Surveys  2

kartläggning över människors värderingar visar att Sverige är ett extremt land. Enligt deras 

kartläggning befinner sig Sverige långt upp och långt ut till höger på skalan, vilket innebär att i 

Sverige värderas sekulära och frihetliga värderingar extremt högt, medan patriarkala och religiösa 

värderingar värderas extremt lågt. Sverige brukar beskrivas som ett av de mest sekulariserade 

länderna i världen, vilket den här kartläggningen kan vara exempel på.   3

 Sverige kan också beskrivs som ett samhälle präglat av mångfald. Det sker hela tiden en 

inflyttning till Sverige från länder som befinner sig på andra delar av The World Value Surveys 

kartläggning, som har andra värderingar. Så även om sekularismen i Sverige verkar vara stark, 

innebär det inte att religiositet inte existerar. I kontrast till The World Value Surveys kartläggning 

visar exempelvis Magnus Hagevi, professor i Statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, hur intresset 

för spiritualitet och privatreligiositet har vuxit i Sverige. Globalisering och ökad migration har lett 

till en ökning av utbudet på den religiösa marknaden. Kyrkan har inte samma autonoma ställning, 

utan i takt med sekulariseringen har intresset för religion ökat då det finns fler konkurrerande 

alternativ att välja mellan.  Så beroende på vilken religionsdefinition och sekularismdefintion man 4

utgår ifrån, verkar man kunna dra olika slutsatser om religionens plats i det svenska samhället. 

 Med avstamp i ovanstående korta beskrivning av det sociala, politiska och religiösa 

landskapet i Sverige väcktes mitt intresse för den här uppsatsen. I detta pluralistiska och 

sekularistiska samhälle bedrivs undervisning i religionskunskap, som enligt skollagen  och 5

läroplanen ska vara icke-konfessionell  och utmynna i ökad förståelse och respekt för olika sätt att 6

Svenska kyrkan. Svenska kyrkans historia. 2019. https://www.svenskakyrkan.se/historik (Hämtad:19-06-01).1

 The World Value Surveys är ett globalt nätverk av forskare som studerar människors religiösa, moraliska, sociala och 2
politiska värderingar och deras betydelse för det politiska och sociala livet. Deras undersökningar är omfattande och 
täcker in nästan 90 procent av jordens befolkning och urvalet är representativt. http://www.worldvaluessurvey.org/
wvs.jsp 

 Rosén, Hans & Alexandra Urisman Otto. Så förändras värderingar hos invandrare i Sverige. Dagens Nyheter. 3

19-04-12. https://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-forandras-varderingar-hos-invandrare-i-sverige/ (Hämtad:
19-94-19).

 Hagevi, Magnus. Religious Change over the Generations in an Extremely Secular Society: The Case of Sweden. 4

Review of Religious Research. Springer US, 2017, 500

 SFS 2010:800. 1 kap. §6, 1 kap. §7. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet, 20105

 Skolverket. Läroplan för Gymnasieskolan. 2011, 56
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förhålla sig till livet.  Men ett flertal studier av svensk religionskunskapsundervisning visar snarare 7

på motsatsen. I artikeln ”Att göra människor av folk - eller finns det risk att 

religionskunskapsundervisningen bidrar till motsatsen?”, skriven av Carina Homlqvist Lidh, 

framkommer att religiösa elever inte känner igen sig i undervisningens framställning av den 

religiösa tradition som de tillhör.  Om inte de gör det, hur ska då elever som inte tillhör traditionen 8

kunna få ökad förståelse för deras sätt att tänka och leva?       

 Forskning visar också hur skolan präglas av en sekularistisk diskurs, där ett flertal studier 

visar hur elever uppfattar religion som något avvikande, konstigt och flummigt i förhållande till en 

vetenskaplig sekulär norm.  Som religionskunskapslärare är detta något man behöver förhålla sig 9

till. Vad får vi egentligen syn på när vi försöker förstå religiösa livsåskådningar med sekulära 

glasögon? Om vi istället ponerar att religiös positionering skulle vara normen i samhället och det 

sekulära skulle betraktas som det annorlunda, skulle vi då förstå religiösa livsåskådningar på ett 

annat sätt? Enligt en studie som har gjorts vid Örebro universitet uppmärksammas vikten av att 

religionskunskapslärare förmedlar att agnosticism och ateism inte är neutrala och okontroversiella 

uppfattningar, i syfte att nyansera bilden av religiösa livsåskådningar som det avvikande och icke-

neutrala.  Kanske är detta extra viktigt, givet den sekularistiska norm som verkar prägla samhället 10

och skolan idag. 

 Trots att sekularismen till stor del verkar vara normerande i samhället och i skolan så finns 

det religiösa fortfarande närvarande. I klassrummen kommer jag möta elever med olika 

livsåskådningar, religiösa och sekulära, och därför behöver jag skapa ett klimat där dessa får mötas i 

respekt och förståelse för varandra. Samtidigt ser vi i samhället hur konflikter kan uppstå när det 

religiösa tar plats i det offentliga. I flera europeiska länder har en slöjdebatt länge florerat, där 

Danmark i augusti 2018 införde ett förbud mot att bära burka och niqab på offentliga platser.  I 11

Staffanstorp beslutade kommunstyrelsen den 29 maj i år att inför nolltolerans mot huvudduk för 

 Skolverket. Ämne Religionskunskap. 2011, 1377

 Holmqvist, Lidh Carina. Att göra människor av folk - eller finns det risk att religionskunskapsundervisningen bidrar 8

till motsatsen? SO-didaktik - att möta sig själv och det som är nytt. Religion och Reflexsivitet, nr 4. 2017, 10 ff

 von Brömsen, Kerstin. Elevers möten med religion i gymnasieskolan. I: Religion som resurs? Existentiella frågor och 9

värderingar i unga svenskars liv. Lövheim, M. & J. Bromander (Red). Skellefteå: Artos, 131-155.  
Kittelmann, Flesner Karin. Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, 2015, Diss. Göteborg : Göteborgs 
universitet, 2015, s. 275-300 

 Rosenqvist, Joachim. Politisk liberalism och skolans religionsundervisning. I: Utbildning & demokrati. vol 16, nr 1, 10
2007, 87

 Hamidi-Nia, Gilda. Förbjudet att bära plagg som täcker ansiktet i Danmark. SVT nyheter. 2018-08-31. https://11

www.svt.se/nyheter/utrikes/forbjudet-att-bara-plagg-som-tacker-ansiktet-i-danmark, (Hämtad: 2019-04-19).
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flickor upp till årskurs sex i skolan.  Här i Sverige pågår också en debatt om muslimska böneutrop, 12

som väcker starka känslor hos vissa, samtidigt som vi hör kyrkklockor ringa utan att samma 

reaktioner väcks.  Dessa fall visar på komplexiteten i frågor om religioners plats i det offentliga, 13

där det inte verkar vara självklart vilka religiösa uttryck som ryms inom ramen för ett västerländskt 

sekularistiskt samhälle. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Utgångspunken för uppsatsens syfte är de studier som visar hur ämnet religionskunskap präglas av 

en sekularistisk diskurs. Den sekularistiska diskursen framträder på olika sätt, bland annat i 

klassrummen genom att religion betraktas som avvikande, främmande och  något som bör förpassas 

till det privata livet. Detta kan bli en utmaning i ett ämne som religionskunskap som ska öka 

förståelsen för olika religioner och andra livsåskådningar. Men vad händer om man dissekerar den 

sekularistiska diskursen, kommer vi då se att den är religiöst neutral eller verkar den ha en bias mot 

kristendomen?             

 I skolans aktuella styrdokument finns det formuleringar som vittnar om att kristna idéer 

fortfarande har en central plats i utformningen av utbildningen. Givet ämnets historiska framväxt, 

där ämnet fram till 1919 hade en konfessionell inriktning, som därefter övergick till en icke-

konfessionell undervisning i kristendom, men som år 1962 omvandlades till ett ämne där kunskap 

om religion med krav på objektivitet, saklighet och allsidighet skulle läras ut. Dessutom kallades 

ämnet fram till 1969 för Kristendomskunskap. Med anledning av detta är det kanske inte 

förvånande om spår från kyrkans inflytande över skolan och religionskunskapen finns kvar än 

idag.  Men vad får det för konsekvenser i en skola och i ett samhälle präglad av mångfald?   14

 Samtidigt som det förekommer formuleringar i skollagen och i skolans styrdokument som 

har en kristen koppling, finns det också formuleringar som uppmanar till en neutral skola, där olika 

perspektiv ska inkluderas och undervisningen ska vara saklig, allsidig och fri från konfessionella 

inslag. Här framkommer idéer som kan vara svåra att förena och som kan påverka skolans diskurs i 

olika riktningar. Syftet med uppsatsen är följaktligen att skapa förståelse för skolans och 

religionskunskapens diskurs och vilka konsekvenser den medför. Uppsatsens frågeställning lyder:  

 Holmgren, Mia & Clas Swahn. Staffanstorp inför nolltolerans mot huvudduk på flickor. Dagens Nyheter. 19-05-29. 12

https://www.dn.se/nyheter/sverige/staffanstorp-infor-nolltolerans-mot-huvudduk-pa-flickor/ (Hämtad:19-06-02).

 Svensson, Niklas. Väljarna vill se förbud mot böneutrop. SVT Nyheter. 18-07-06.  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/13
valjarna-vill-se-forbud-mot-boneutrop. (Hämtad:19-06-01).

 Hartman, Sven. Perspektiv på skolans religionsundervisning. I: Religionsdidaktik- mångfald, livsfrågor och etik i 14

skolan, Malin Löfstedt 1. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2011, 31-32
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Finns förutsättningar för en neutral religionskunskapsundervisning i den svenska skolan eller 

genomsyras den av kristna protestantiska idéer? Om det senare är fallet, vad får det för 

konsekvenser? 

 För att besvara frågan är det relevant att fånga in olika aspekter av den diskurs som 

religionskunskapen vilar på och som styr ämnets förutsättningar. Detta kommer göras genom att 

studera formuleringar i skollagen, värdegrunden, kursplanen för religionskunskap samt en rapport 

som visar hur religionskunskapens förutsättningar tar sig uttryck i praktiken.   

1.3 Forskningsöversikt 

Frågor som rör sekularismbegreppet och religionens plats i det offentliga är stort och rör sig över 

flera forskningsfält. För min uppsats är det främst tidigare forskning på svensk 

religionskunskapsundervisning som är relevant att beakta, då uppsatsen har en ämnesdidaktisk 

inriktning. Dock anser jag att Jürgen Habermas forskning är nödvändig att rika uppmärksamhet åt 

då han för en allmän diskussion om religionens plats i det offentliga och vad som kan anses vara 

neutral mark i en pluralistisk värld där religiösa och icke-religiösa livsåskådningar möts.   

  I artikeln ”The political: the rational meaning of a questionable inheritance of political 

theology" undersöker Habermas hur religiösa skäl som grund för beslutsfattande kan begripliggöras 

och legitimeras i offentlighetens dömande och lagstiftande församlingar. Habermas argumenterar 

för att religiösa skäl, i offentlig debatt, måste översättas till ett språk som alla kan förstå och detta 

universella språk skulle kunna vara ett sekulärt språk. Denna översättningsprocedur ska ske på 

institutionell nivå, där religiösa och icke-religiösa hjälps åt för att översätta religösa skäl, då detta är 

en förutsättning för att offentliga beslut ska anses legitima. Religiöst språk är inte neutralt i en 

pluralistisk värld, där livsåskådningar med olika språk möts.       15

 Habermas idéer är relevanta för min uppsats eftersom skolan utgör en del av offentligheten 

och likande idéer verkar finnas i skolans styrdokument. Styrdokumenten säger nämligen att skolan 

ska vara icke-konfessionell och vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Detta säger 16

något om vad som är den gemensamma neutrala utgångspunkten för undervisningen som bedrivs. 

En konfessionell undervisning, talandes ett religiöst språk, verkar inte vara förenlig med en 

pluralistisk skola och samhälle. 

 Habermas, Jürgen. The political: the rational meaning of a questionable inheritance of political theology. I: The 15
Power of Religion in the Public Sphere. Butler, Judith, Mendieta, Eduardo & VanAntwerpen, Jonathan, (red.), New 
York: Columbia University Press, 2011, 26

 SFS 2010:800. 2010, 1 kap. §516
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 En ämnesdidaktisk forskare som är nödvändig att ta hänsyn till är Carina Holmqvist Lidh. 

Hennes studie ”Representera och bli representerad. Elever med religiös positionering talar om 

skolans religionskunskapsundervisning” uppmärksammar hur elever som identifierar sig med en 

religiös livsåskådning inte känner igen sig i undervisningens framställning av den tradition de 

tillhör. Holmqvist konstaterar i sina intervjuer hur undervisningen snarare förfrämligar den egna 

religiösa traditionen istället för att öka förståelsen för den.  Holmqvist diskuterar potentiella 17

bakomliggande orsaker och pekar bland annat på att det verkar råda en neutralitetsdiskurs i skolan. 

Lärare lägger störst vikt på religionshistoria, kännetecken och substantiella uttryck vilket resulterar i 

ytlig faktakunskap som inte visar mångfalden inom religioner och hur levd religion kan ta uttryck.  18

Denna typ av undervisning kan i förlängningen göra det svårare att nå ökad tolerans och förståelse 

för religiösa förhållningssätt.  En orsak till denna prioritering kan vara en rädsla för att frångå 19

neutraliteten, råka ge mer utrymme åt någon religion eller framställa en religion felaktigt. Elever ger 

också uttryck för att neutralitet är viktigt, ingen religion ska få mer utrymme än någon annan och de 

anser att lärarens professionalitet skulle utmanas om undervisningen blev partisk och om läraren 

avslöjar sin egna livsåskådning.  Eleverna är också kritiska till när lärare, istället för att framhålla 20

variationer inom religioner, ger en stereotyp framställning som dessutom inte är representativ för 

traditionen.   21

 Ytterligare en forskare som är relevant att ta hänsyn till är Kerstin von Brömssen, som har 

bidragit med ett flertal intervjustudier och observationer av religionskunskapsundervisningen och 

har på så sätt målat upp en bild över ungdomars attityd till religion och religionskunskapsämnet. 

Särskilt aktuell för min uppsats är von Brömssens studie ”Some ethnic Swedish students’ discourses 

on religion: secularism par excellence”. Syftet med studien är att synliggöra en rådande 

sekularistisk diskurs och därmed skapa förståelse för vilken roll religion spelar i ungdomars liv och 

vilka implikationer detta kan få för undervisningen i religionskunskap.       22

 Studien visar hur den sekularistiska diskursen tar sig uttryck på flera olika sätt. En 

 Holmqvist, Lidh Carina. Representera och bli representerad. Elever med religiös positionering talar om skolans 17

religionskunskapsundervisning. 2017, 84-85

 Holmqvist. Representera och bli representerad. Elever med religiös positionering talar om skolans 18
religionskunskapsundervisning, 85

 Ibid, 8919

 Ibid, 105-106, 172, 17620

 Ibid, 9421

 von Brömsen, Kerstin. Some ethnic Swedish students’ discourses on religion: secularism par excellence. I : Journal 22

of Religious Education. 2017, 3
!5



iakttagelse i studien är uppfattningen att religion är förknippat med något slags tvång som begränsar 

individers handlande och levnadssätt. Religion beskrivs som något man fostras in i, men som 

intervjupersonerna tycker borde vara förknippat med ett fritt val.  När informanterna pratar om 23

aktiva religiösa utövare i samhället hänvisar flera av dem till muslimer, medan när de pratar om sig 

själva och andra etniskt svenskar använde de begreppet kulturellt kristna, som firar kristna högtider 

utan att ha en kristen tro. Kristendom anses inte vara lika synligt i samhället som islam trots att 

kristendomen fortfarande är majoritetsreligion i Sverige.         24

 En annan uppfattning som i von Brömsens studie är religion som något mystiskt, irrationellt 

och ocoolt. En elev ställer sig frågande till huruvida en tro på ett högre väsen är nödvändig för att 

skapa mening i livet och uppgav ett ointresse för existentiella frågor då de inte går att svara på. 

Kunskap kan vi nå med med hjälp av vetenskapen, inte genom religiös tro. Det verkar alltså finnas 

en tillit till vetenskapen som källa till kunskap.  25

 Ett annat uttryck för den sekularistiska diskursen är elevernas koppling mellan religion och 

konflikt, religion beskrivs som en orsak till konflikter i samhället. Istället för att ena människor så 

förstärker religiösa livsåskådningar känslan av ett ”vi och dem” och därför bör religion förpassas till 

den privata sfären. Religion beskrivs i samband med detta i negativa termer, något som kan vara 

känsligt att prata om och utmana toleransen bland eleverna i klassrummet.      26

 En fjärde forskare som är högst aktuell för min uppsats är Jenny Berglund, som i sin studie 

”Swedish Religion Education—objective but marinated with Lutheran Protestantism?” visar hur 

protestantismen är närvarande i svenska skolan och i religionskunskapen, både i styrdokument och i 

praktiken trots skolans icke-konfessionella uppdrag. Berglund presenterar en historisk överblick 

över religionskunskapsämnets framväxt i syfte att skapa förståelse för ämnet idag.  Skolan följer 27

det kristna kyrkoårets högtider, kristendomen ska enligt kursplanen ges särskilt företräde och lärare 

verkar vara mer insatta och kunniga i kristen tradition.  Till grund för Berglunds studie ligger en 28

 von Brömsen, Some ethnic Swedish students’ discourses on religion: secularism par excellence, 723

 Ibid, 7, 924

 Ibid, 7-825

 Ibid, 8-926

 Berglund, Jenny. Swedish Religion Education—objective but marinated with Lutheran Protestantism? Tenemos: 27
Nordic Journal of Comparative Religion. Vol. 49, nr. 2, 2013, 173-174

 Berglund. Swedish Religion Education—objective but marinated with Lutheran Protestantism?, 16628
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tjeckisk lärarstudents observation av svensk religionskunskapsundervisning, som häpnades över 

kristendomens särställning i en skola som på pappret ska vara icke-konfessionell.   29

 Mitt syfte och min frågeställning påminner om och relaterar till Berglunds studie och därför 

är hennes studie viktig att uppmärksamma. Berglund pekar på ett flertal faktorer som är intressanta 

för min undersökning och därför kommer jag återkomma till delar av studiens resultat i min analys. 

Det som skiljer min uppsats från tidigare är framförallt teorin och metoden. Till skillnad från många 

andra ämnesdidaktiska studier på svensk religionskunskapsundervisning, som ofta har genomfört 

deltagarobservationer, syftar den här uppsatsen till att skapa förståelse för de observationer som 

redan har gjorts och det kommer göras med hjälp av en innehållslig idéeanalys. Genom att utforma 

ett teoretiskt ramverk och sedan utifrån det undersöka vilka idéer som framkommer i skollagen och 

i skolans styrdokument och vilka attityder gentemot religion och sekularism som går att lokalisera i 

klassrummet ämnar jag att klargöra och skapa förståelse för skolans diskurs i allmänhet och 

religionskunskapens diskurs i synnerhet och konsekvenserna av denna. 

1.4 Metod  

Metoden i den här uppsatsen är innehållslig idéanalys, vilket har som syfte att beskriva, reda ut och 

klargöra idéer som kommer till uttryck i en text.  I den här uppsatsen är det skolans styrdokument 30

som framförallt analyseras, men även en rapport om skolans religionskunskapsundervisning av 

Karin Kittelmann Flensner utgör en del av materialet som studeras. En innehållslig idéanalys syftar 

inte till att återge exakt vad som står i en text, utan metoden syftar till att självständigt tolka idéer 

som framkommer i materialet. Detta innebär vissa utmaningar då risken finns att jag övertolkar 

materialet för att passa mitt syfte. För att undvika detta och för att lyckas förhålla mig självständig 

till mitt material utformas ett teoretiskt ramverk, som är det analysspråk som används för att 

beskriva, tolka och förstå formuleringar i styrdokumenten och resultaten i Kittelmanns rapport. 

 Det teoretiska ramverket tillämpas således som ett par analysglasögon som sätts på när 

materialet granskas. Genom dessa glasögon analyseras skolans diskurs, så som den framträder 

skriftligt i skollagen och i skolans styrdokument. Detta med syftet att identifiera idéer som 

genomsyrar skolans diskurs och som således bidrar till ämnets förutsättningar, samt vilka effekter 

det för med sig. Kittelmanns rapport används som ett teoretiskt material, där hennes observationer 

 Ibid, 16529

 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion : Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 2006, 21330
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av elevers och lärares sätt att prata om religion och förhålla sig till ämnet religionskunskap används 

för att få förståelse för skolans diskurs i praktiken. 

 I kapitel två presenteras det teoretiska ramverket och hur det används som analysverktyg för 

att göra en innehållslig idéanalys av materialet. Analysen består av två delar där den första delen har 

en mer deskriptiv ansats, där jag redogör för och tolkar formuleringar i styrdokumenten. Analysens 

andra del har en mer argumenterande ambition, där jag med hjälp av det teoretiska ramverket, 

argumenterar för möjliga konsekvenser som innehållet i skollagen och skolans styrdokument kan få 

med sig.    

 Skollagen och skolans styrdokument är omfattande och berör många aspekter som inte är 

relevanta för den här uppsatsen. Därför görs ett medvetet urval bland formuleringar i skollagen, 

värdegrunden, kursplanen för religionskunskap med tillhörande kommentarmaterial. Det vill säga 

formuleringar där förutsättningar för att bedriva en neutral religionskunskapsundervisning 

kommuniceras. Således blir det relevant att leta efter sökord som är kopplade till begrepp som 

neutralitet, religion, sekularism, sekulär och skolans värderingar. Liknande urval görs när rapporten 

av Karin Kittelmann Flensner studeras.  

1.5 Teori 

Som redan uppmärksammats har uppsatsen ett omfattande teorikapitel och där presenteras det 

teoretiska ramverket ingående. I det här avsnittet beskrivs den teoretiska utgångspunkten kort, men 

främst klargörs centrala begrepp med syftet att visa hur de används och förstås i den här uppsatsen.  

 Det teoretiska ramverket baseras på Wendy Browns och Pamela Slottes forskning. Wendy 

Brown är professor i Statsvetenskap vid University of California, Berberry och har bland annat gjort 

en studie där hon diskuterar begreppet västerländsk sekularism utifrån ett kritiskt perspektiv. 

Pamela Slotte är forskare inom religionsfilosofi, teologisk etik och mänskliga rättigheter vid Åbo 

Universitet och University of Helsinki. Slotte har bland annat forskat på hur Europadomstolen dömt 

i fall gällande religionsfrihet, som visat att Europadomstolens sekulära utgångspunkt inte är 

religiöst neutral utan har en bias mot kristendomen. Gemensamt för Brown och Slotte är att de båda 

rör sig inom en kritiskt teoribildning. Denna utgångspunkt är passande för uppsatsens syfte och 

frågeställning som ämnar att analysera religionskunskapens förutsättningar ur ett kritiskt perspektiv. 

Centrala begrepp som är nödvändiga att precisera på grund av dess mångtydighet är sekulär, 

sekularism och neutralitet.  

 Begreppet sekulär avser, i den här uppsatsen, dels ett sekulärt samhälle, där stat och religion 

på något sätt har separerats. Sverige är exempel på ett sekulärt land, där kyrkan och staten officiellt 
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separerades år 2000 . Begreppet sekulär avser också en livsåskådning som inte är grundad i något 31

transcendent och som på så sätt skiljer sig från en religiös livsåskådning som enligt Skolverkets 

definition innehåller ”föreställningar om att det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk 

ordning i tillvaron som inte är skapad av människor” . 32

 Sekularism beskrivs av Nationalencyklopedin som en ”inomvärldslig åskådning som 

utesluter all transcendens” och ”inom politiken avses med sekularism att samhället bör styras utan 

påverkan av religiösa principer…” . Ändelsen på begreppet sekularism vittnar om att det bör 33

förstås som en ism, en politisk ideologi, innehållandes vissa värden. Begreppet sekularism kan 

således skiljas från begreppet sekulär då det förra har en normativ innebörd som innefattar hur ett 

samhälle bör styras och det är utan religiösa inslag.  

 Jag är medveten om att det inom forskarvärlden florerar ett flertal olika definitioner av 

sekularism, bland annat pratar man om politisk sekularism, social sekularism, pluralistisk 

sekularism och transcendensuteslutande sekularism. De olika definitionerna betonar olika aspekter 

men gemensamt för dessa är att alla innehåller föreställningar om hur ett samhälle bör styras. Det är 

varken möjligt eller nödvändigt att inom ramen för den här uppsatsen fördjupa sig i olika 

sekularismdefinitioner, därför är det på sin plats att jag klargör hur sekularism ska förstås i den här 

uppsatsen.  

 När The World Value Survey kartlägger Sveriges värderingar, framkommer det hur Sverige 

är ett extremt land, med avseende på att sekularistiska värderingar värderas högt och religiösa 

värden värderas lågt. Sekularistiska värderingar förstås i detta sammanhang som en stark tilltro till 

förnuftet, vetenskapen som kunskapskälla, rationellt tänkande samt att politiska beslut ska 

motiveras på sekulära och inte religiösa grunder. Detta är exempel på vad som menas med 

sekularism och hur det ska förstås i den här uppsatsen.  

 Även om sekularism skiljer sig från begreppet sekulär, med avseende på att sekularism 

innefattar föreställningar om hur ett samhälle bör styras och således täcker in fler faktorer än när ett 

samhälle beskrivs som sekulärt, så ligger begreppen nära varandra. Ett sekulärt samhälle kan 

präglas av en sekularistisk diskurs vilket ju inbegriper att sekularism är gällande. Det svenska 

samhället kan beskrivas både som sekulärt, eftersom stat och kyrka har skilts åt, men också som 

sekularistiskt då det finns föreställningar om hur samhället bör styras, till exempel att politiska 

 Svenska kyrkan. Svenska kyrkans historia. 2019. https://www.svenskakyrkan.se/historik (Hämtad:19-06-01)31

 Skolverket. Kommentarmaterial till ämnesplanen i religionskunskap. 2011,1-232

 Sekularism, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sekularism 33

(hämtad 2019-05-21)
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beslut ska motiveras på sekulära grunder och att religion förpassas till den privata sfären. Därför 

väljer jag att inte göra skillnad på begreppen, utan de kommer användas om vartannat. Pamela 

Slotte gör inte heller skillnad på sekulär och sekularism och därför är det lämpligt att jag följer 

hennes linje. Wendy Browns tillämpning av västerländsk sekularism stämmer överens med hur 

sekularism förstås inom ramen för den här uppsatsen.       

 Oavsett hur begreppen sekulär och sekularism används och förstås ska de inte 

sammanblandas med begreppen neutral och neutralitet. En sekulär livsåskådning innefattar också en 

tro, även om trosuppfattningen inte inkluderar en tro på något gudomligt. Likaså kännetecknas en 

sekularistisk diskurs av vissa värden och är därför inte neutral. I kommentarmaterialet till 

religionskunskapen förtydligas hur begreppet tro också omfattar objekt som inte har religiös 

koppling vilket klargör att begreppen sekulär och sekularism precis som religiös också är en form 

av positionering.             34

 Begreppet neutral definieras på Nationalencyklopedin som ”utanförstående eller intagande 

en mellanställning; opartisk”  och begreppet neutralitet beskrivs som en arbetsrättslig term ”som 35

gäller statens och tredje mans ställning vid lovliga arbetskonflikter” . Huruvida förutsättningarna 36

för att bedriva en neutral religionskunskapsundervisning finns, handlar således om skolan förhåller 

sig opartisk till olika livsåskådningar. Intar skolan en mellanställning, där man varken tar ställning 

åt något håll, eller verkar skolan ha en särskild positionering? I den här uppsatsen kommer 

begreppen neutral och neutralitet användas på det sätt som passar bäst rent språkmässigt men 

betydelsen av begreppen ska förstås synonymt. 

1.6 Material  

Det huvudsakliga materialet som ska granskas är skollagen, skolans styrdokument; skolans 

värdegrund och kursplan för religionskunskap på gymnasiet samt tillhörande kommentarmaterial. 

Anledningen till varför jag gör detta urval är tudelat, dels för att jag utbildar mig till ämneslärare 

och kommer undervisa på den nivån och dels för att det teoretiska materialet är baserat på 

religionskunskapsundervisning på gymnasiet.  

 Skolverket. Kommentarmaterial till ämnesplanen i religionskunskap, 2011,134

 Neutral, Nationalencyklopedin. 20. https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/neutral-35

(juridik) (Hämtad: 2019-05-21).

 Neutralitet, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/neutralitet-36

(arb) (hämtad 2019-05-21).
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 I läroplanen finns skolans värdegrund som gäller för all verksamhet i skolan och utgör en 

del av skolans diskurs. Kursplanen för religionskunskap på gymnasiet utgör också en del av skolans 

diskurs. Kursplanen gäller enbart för religionskunskapsundervisningen och innehåller ämnets 

syftesbeskrivning, centrala innehåll och kunskapsmål. Kursplanen avgör således undervisningens 

innehåll och vilka mål som den ska leda fram till. Utöver styrdokumenten finns även skollagen som 

lärare måste förhålla sig till och tillsammans utgör dessa dokument skolans formella diskurs, som 

tillsammans skapar förutsättningar för att undervisa i religionskunskap.   

 Som komplement till skollagen och styrdokumenten kommer delar av Karin Kittelmann 

Flensner, universitetslektor vid Högskolan Väst, rapport ”Discourses of Religion and Secularism in 

Religious Education Classrooms” utgöra ett teoretiskt material. Kittelmanns rapport syftar till att 

undersöka hur religionskunskapsämnet, i nutida pluralistiska samhälle, konstrueras i klassrummet.  37

Kittelmann har genomfört deltagarobservationer av religionskunskapsundervisning på tre större 

kommunala gymnasieskolor. Hon tillbringade fem till sex veckor på vardera skola och följde 13 

lärare och 24 klasser.  Precis som tidigare forskning visat, fastslår även Kittelmanns studie att det 38

framförallt råder en sekularistisk diskurs i skolan. Rapporten kommer fungera som stöd för de 

slutsatser jag gör, eftersom jag själv inte har haft möjlighet att utföra egna deltagarobservationer  

och sett hur ämnet konstrueras i praktiken.          

  

1.7 Avgränsning  

Givetvis finns det andra ramfaktorer, än skollag och styrdokument, som påverkar 

religionskunskapens förutsättningar. Läromedlen, lärarens kompetens, skolans geografiska läge och 

elevgruppens sammansättning är bara några exempel på ramfaktorer som påverkar undervisningen i 

ämnet. Dessutom är svenska skolan målstyrd vilket innebär att det finns tolkningsutrymme för 

läraren att utforma undervisningen på olika sätt, så länge som kunskapsmålen nås. Därför kan 

givetvis förutsättningarna för en neutral religionskunskapsundervisning även påverkas av bland 

annat de ramfaktorer som nämndes ovan.          

 Men skollagen och skolans styrdokument är trots allt normerande för den undervisning som 

bedrivs och därför har jag valt att avgränsa mig till att studera just skolans formella diskurs, som 

alla religionskunskapslärare behöver förhålla sig till . För att avgränsa själva 

undersökningsprocessen väljer jag att använda mig av en redan befintlig observation av 

 Kittelmann, Flensner Karin. Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Diss., Göteborgs universitet, 37
2015, 276

 Kittelmann. Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, 28438
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religionskunskapsundervisningen. Kittelmanns rapport är omfattande och ger mig en uppfattning 

om religionskunskapsundervisningen i praktiken, som är av vikt för att kunna dra slutsatser om hur 

formuleringar i skollagen och skolans styrdokument kan ta form i klassrummet och vilka 

konsekvenser de kan medföra. I den här uppsatsen är det således skolans formella diskurs och 

Kittelmanns rapport som ligger till grund för de slutsatser som dras om förutsättningarna för en 

neutral religionskunskap. Teorin är också en avgränsning jag gör, då det teoretiska ramverket styr 

analysen. Om jag hade haft en annan teoretisk utgångspunkt hade jag troligen tolkat materialet 

annorlunda, argumenterat för andra konsekvenser och således dragit andra slutsatser. 

1.8 Disposition 

I kapitel två presenteras uppsatsens teoretiska ramverk, som utgår från Wendy Browns och Pamela 

Slottes forskning. Kapitlet är omfattande och innehåller deras respektive bidrag till det teoretiska 

ramverket, kapitlet avslutas med en sammanställning av hur deras teoretiska kunskaper kommer 

användas som analysverktyg för att besvara uppsatsens frågeställning.  

 I kapitel tre analyseras materialet. Här analyseras skollagen och skolans styrdokument i 

följande ordning: skollag, läroplan- värdegrund, kursplan och tillhörande kommentarmaterial. 

Därefter analyseras Karin Kittelmann Flensners rapport för att få syn på skolans diskurs i praktiken.  

Analysen berör således olika dimensioner av skolans diskurs, så som den uttrycks skriftligen i 

skollag och styrdokument samt praktiskt i klassrummet. Analysen avslutas med ett avsnitt där fyra 

möjliga konsekvenser diskuteras och allra sist en avslutande diskussion som diskuterar 

religionskunskapen som en återspegling av samhället och det icke-konfessionella uppdraget i 

relation till begreppet neutralitet. 

 I kapitel fyra följer en sammanfattning av uppsatsen och uppsatsens slutsatser gällande 

huruvida det finns förutsättningar för en neutral religionskunskapsundervisning. I kapitel fem finns 

uppsatsens källförteckning.  

2. Teoretiskt ramverk: En kritik av det sekulära som neutralt 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som, 1. tillämpas för att utreda och förstå 

de idéer som kommer till uttryck i skollagen och i skolans styrdokument, 2. för att få förståelse för 

religionskunskapen i klassrumspraktiken, 3. för att analysera vilka konsekvenser dessa 

formuleringar kan medföra.           

 Jag vänder mig till Pamela Slotte och Wendy Brown då de besitter teoretisk kunskap som är 

nödvändig för att tolka, förstå och dra slutsatser om formuleringar i skollag, i skolans styrdokument 
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och attityder i klassrummet som på olika sätt har betydelse för religionskunskapens förutsättningar. 

Med hjälp av fall från Europadomstolen visar Slotte hur domstolen verkar utgå från en föreställning 

om vad ett västerländskt sekularistiskt samhälle är och utgår från den bilden när de resonerar om 

vilka religiösa uttryck som passar respektive utmanar bilden av det liberala sekulära samhället. Men 

Slotte menar att den sekulära utgångspunkten inte är neutral mark utan är ett normativt 

ställningstagande från domstolens sida, där olika religioner tenderar att möta olika beslut. Slotte 

bidrar således med en förståelse av begreppet sekulär som icke-neutralt. Här är det av vikt att 

påminna om att Slotte inte heller gör skillnad på begreppen sekulär och sekularism, därför används 

begreppen om vartannat.           

 Browns bidrag till det teoretiska ramverket är hennes dissekering av begreppet sekularism, 

där hon visar hur västerländsk sekularism antas frambringa vissa värden men som det enligt Brown 

finns skäl att problematisera och ifrågasätta. Browns studie visar nämligen på protestantismens 

normerande position för definierandet av religion, sekularism och för värden som frihet, neutralitet 

och jämlikhet vilket skapar olika förutsättningar för religionsutövare i samhället. Browns 

tillämpning av begreppet västerländsk sekularism stämmer överens med hur begreppet sekularism 

förstås i uppsatsen.  

 I ljuset av Browns kritiska sekularismbegrepp kan formuleringar i skolans styrdokument 

analyseras för att sedan dra slutsatser om skolans diskurs. Slottes bidrag är mer av ett 

medvetandegörande filter, som påminner om att en sekulär grund inte är neutral utan är ett 

ställningstagande som får konsekvenser för vilka religiösa uttryck som kan accepteras. Nedan följer 

en utförligare redogörelse av Slottes och Browns idéer och slutligen en sammanställning av deras 

teoretisk bidrag. 

2.1 Pamela Slotte: ett medvetandegörande filter    

Pamela Slottes bidrag till uppsatsens teoretiska ramverk baseras på hennes studie ”The Religious 

and the Secular in European Human Rights Discourse” publicerad i Finnish yearbook of 

International Law 2010. Slotte diskuterar det religiösa, det sekulära och neutralitet utifrån ett 

kritiskt perspektiv med fokus på Europadomstolens ställningstagande angående vilka religiösa 

uttryck som anses passande respektive olämpliga i offentliga sammanhang.  39

 Slotte konstaterar att Europadomstolen verkar sträva efter att utgå från en neutral grund, där 

det sekulära framställs som det neutrala i kontrast till det religiösa som betraktas som det icke-

 Slotte, Pamela. The Religious and the Secular in European Human Rights Discourse. Finish Yearbook of 39

International Law. paper No. 35. 2010, 3, 8
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neutrala.  I Slottes studie uppmärksammas däremot en trend som på sätt och vis utmanar 40

domstolens självbild som neutral. När Europadomstolen dömer i ärenden gällande religiös utövning 

ser Slotte ett mönster, som visar hur kristna uttryck i högre utsträckning får rätt medan muslimska 

attribut i högre utsträckning får nedslag. Europadomstolen tycks i dessa lägen resonera utifrån en 

viss religionsdefinition, som utgår från kristen tradition, där kristna uttryck därför blir lättare att 

acceptera då de inte ses som lika ”religiösa” och avvikande från en sekulär neutral grund. 

Argumenten för detta motiveras ofta med kristendomens historiska inflytande i samhället och att 

kristna uttryck därför har en historisk förankring till samhället vilket muslimska attribut saknar. Det 

muslimska bedöms därför som mer religiöst och svårare att motivera på sekulära grunder.  Slotte 41

uppmärksammar också hur religion och religiös praktik definieras utifrån ett sekulärt perspektiv, där 

det sekulära får avgöra vilka religiösa uttryck som är passande, vilket blir problematiskt när det 

sekulära har en tydlig koppling till det kristna.  

  Slotte ger ett exempel från en skola i Italien där en förälder var kritisk till att det satt kristna 

krucifix på väggarna i ett klassrum. Föräldern ansåg att detta stred mot religionsfriheten, i 

bemärkelsen frihet från religion och att krucifixen stred mot skolans neutralitet. Italienska 

domstolen resonerade annorlunda och hänvisade istället till kristendomens historiska inflytande 

över samhället och att krucifixen var en symbol för detta och inte en aktiv religiös positionering 

från skolans sida. Domstolen argumenterade också för att det är skillnad på en symbol och en 

handling som aktivt försöker påverka i en viss politisk eller religiös riktning.  I överklagan hos 42

Europadomstolen resonerande man först att krucifixen inte skulle få sitta kvar då de stred mot 

statens neutralitet, med avseende på att en religiös tradition kan inte få en sådan framträdande 

position. Vårdnadshavare ska kunna lämna iväg sina barn till skolan utan att de utsätts för religiös 

påverkan. Europadomstolen resonerade därför att krucifixen inte var förenliga med skolans och 

statens neutralitet då det ger sken av att skolan är företrädare för katolicismen.  

 Till sist slog man dock fast att de kristna krucifixen skulle få sitta kvar, då undervisningen i 

övrigt nådde upp till kraven om opartiskhet, objektivitet och kritiskt tänkande. Europadomstolen 

gjorde dessutom bedömningen att krucifixen endast är en passiv symbol och inte en aktiv religiös 

påtryckning.  43

 Slotte. The Religious and the Secular in European Human Rights Discourse, 1540

 Ibid, 841

 Ibid, 1142

 Ibid, 1343
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 Ett annat exempel är från en grundskola i Schweiz där en muslimsk lärare inte tilläts bära 

slöja på sin arbetsplats. I det fallet resonerade Europadomstolen att bärandet av slöja inte är 

förenligt med en neutral skola och stat, där föräldrar ska kunna lämna iväg sina barn till skolan utan 

att vara rädda för att barnen utsätts för religiös påtryckning eller att undervisningen på något sätt är 

partisk. Slöjan betraktades i detta fall som ett hot mot skolans neutralitet och opassande i en sekulär 

neutral stat, där religiös påverkan inte får förekomma.   44

 Dessa två fall illustrerar religioners varierade förutsättningar i ett västerländskt liberalt 

samhälle, där Europadomstolen verkar ha en benägenhet att betrakta det kristna som mindre 

religiöst och därmed lättare att rymma inom ramen för ett västerländskt sekulärt samhälle. De 

katolska krucifixen i Italien verkade inte utgöra ett hot mot den moderna sekulära demokratiska 

staten.  Det muslimska tenderar i sin tur att uppfattas som mer religiöst och blir därför svårare att 45

tolerera. Slöjor verkar uppfattas som ett hot mot det liberala demokratiska samhället. Islam ses 

dessutom som en religion med politiska och samhälleliga ambitioner vilket verkar vara ytterligare 

en faktor som påverkar hur domstolen agerar.  Detta kan verka motsägelsefullt när 46

Europadomstolen gör anspråk på att verka på neutrala grunder. 

 Utifrån detta kan det konstateras att Europadomstolen verkar utgå från ett sekulärt 

utgångsläge, där det sekulära betraktas som det neutrala och där det kristna tenderar att falla inom 

ramen för det sekulära och neutrala. Slottes bidrag fungerar därför som ett medvetandegörande filter 

som påminner om att en sekulär utgångspunkt inte behöver vara religiöst neutral. I nästa avsnitt ska 

Wendy Browns idéer presenteras och i redogörelsen för dessa kommer det framkomma hur Slottes 

och Browns studier kan kommunicera med varandra. Med avstamp i Slottes teoretiska bidrag 

vänder jag mig till Brown för att få förståelse för varför sekularism inte är neutralt och vilka värden 

som ofta förknippas med begreppet.  

2.2 Wendy Brown: sekularism med smak av luthersk protestantism och västerländsk centrering  

Utgångspunkten för Browns bidrag till det teoretiska ramverket är hennes studie ”Civilizational 

Delusions - Secularism, Tolerance, Equality”. Brown tar i sin studie fasta på en definition av 

begreppet sekularism som hon benämner västerländsk sekularism, som hon anser präglar många 

västerländska stater idag. Brown uppmärksammar dock sekularismbegreppets mångtydighet. 

 Ibid, 1444

 Ibid, 3345

 Ibid, 1446
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 Brown redogör för fem antaganden som västerländsk modern sekularism, både inom 

forskarvärlden och bland allmänheten, antas leda till men som enligt Brown kan problematiseras.  47

Dessa är; 1. västerländsk sekularism skapar en religiös neutral stat, 2. västerländsk sekularism är 

lika tillgängligt för alla religioner, 3. västerländsk sekularism leder till tolerans och respekt för olika 

religioner, 4. västerländsk sekularism är kulturellt neutral, 5. västerländsk sekularism leder till frihet 

för kvinnor och jämlikhet.  Jag väljer att avgränsa mig till tre av dessa, nummer ett, tre och fem, då 48

jag anser att de är tillräckliga för att fånga in Browns budskap och bidrar med nödvändig kunskap 

till det teoretiska ramverket.  

 Det första antagandet om att sekularism alstrar en religiöst neutral stat, där religion flyttas 

från den offentliga sfären till den privata, där lagar och religion hålls isär och politisk och religiös 

makt särskiljs. Men denna modell utgår i själva verket från en typisk kristen luthersk protestantisk 

förståelse av religion och religiös praktik. Sekulariseringsprocesserna i väst har styrts av 

reformationen och protestantismen vilket har skapat en mall för religiös utövning i västerländska 

sekulära stater.  Men den protestantiska modellen med privatreligiositet i centrum, fångar inte in 49

andra religioners centrala kännetecken, utan begränsar snarare möjligheten för andra former av 

religiösa uttryck att ta plats. Den västerländska sekularismen utmynnar därför inte i en religiöst 

neutral stat. Religiösa livsåskådningar som tar annat uttryck betraktas istället som avvikande och får 

svårt att rymmas i ett västerländskt liberalt samhälle.  Detta verkar vara i linje med Slottes 50

observation av Europadomstolen och dess partiskhet. Europadomstolen vill utgå från en neutral 

grund, där det sekulära betraktas som det neutrala. Men om den västerländska sekularismen i själva 

verket är format i en kristen protestantisk kontext, är utgångsläget snarare kristet och inte neutralt 

vilket kan förklara varför Europadomstolen lättare tenderar att acceptera kristna uttryck än 

muslimska, vilket Slotts exempel ovan visar.  

 Det tredje antagandet som Brown redogör för handlar om att västerländsk sekularism leder 

till tolerans och respekt för alla religioner. I detta antagande förutsätts att tolerans är ett religiöst och 

kulturellt neutralt begrepp, som är nödvändig i ett pluralistisk samhälle där olika religiösa och andra 

livsåskådningar ska mötas. Men tolerans innebär ju att vissa ska tolerera och andra bli tolererade, 

och vem avgör vad som ska tolereras och utifrån vilka premisser? Dessutom säger begreppet 

 Brown, Wendy. Civilizational Delusions - Secularism, Tolerance, Equality. Theory & Event. Vol.15, Nr. 2, 2012, 3747

 Brown, Wendy, Civilizational Delusions - Secularism, Tolerance, Equality, 37, 42, 43, 45, 4748

 Ibid, 3749

 Ibid, 36-3750
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tolerans också något om vad som inte kan tolereras i samhället. I nutida kontext karaktäriseras 

radikaliserad islamism ofta som ett hot mot väst, som inte kan tolereras i ett västerländskt 

sekularistiskt samhälle.  Således verkar begreppet tolerans snarare ha en normativ innebörd. Om 51

tolerans inte är ett neutralt begrepp, kan då västerländsk sekularism antas leda till tolerans för olika 

religioner, när tolerans utgår från en slags norm för vad som kan tolereras inom ramen för ett 

västerländskt sekularistiskt samhälle? Slotte synliggör hur Europadomstolen lättare tolererar kristna 

uttryck än muslimska, vilket kan vara uttryck för sekularism- och toleransbegreppens normativa 

innebörd. 

 Det femte antagandet handlar om att västerländsk sekularism leder till jämlikhet och ökad 

frihet för kvinnor. Detta antagande verkar förutsätta att religion leder till motsatsen, det vill säga 

ojämlikhet och minskad frihet för kvinnor. Slöjdebatten kan vara ett exempel på detta. 

Västerländska stater verkar utgå från att bärandet av burka, niqab eller slöja är förknippat med ett 

kvinnoförtryck och därför ska stoppas. Men är kvinnor som inte bär burka, niqab eller slöja fria? 

Brown diskuterar huruvida kvinnor som bär skyhöga klackar, sminkar sig och genomgår dyra 

skönhetsoperationer gör detta av fria val? Dessa faktorer har dock inte blivit föremål för 

lagstiftning, vilket bärande av burka har blivit i bland annat Frankrike, Belgien och 

Nederländerna.   52

 Om västerländsk sekularism antas utveckla värden som religiös neutralitet, tolerans och 

respekt för olika religoner, jämlikhet och ökad frihet för kvinnor så kan man fråga hur det kommer 

sig att västerländska sekularistiska stater stiftar lagar som snarare inskränker på dessa värden? Som 

inskränker på kvinnors rätt att utöva sin religion, välja sin egen klädsel och tolereras i samhället 

oavsett religiös tillhörighet. Detta kan illustrera den västerländska sekularismens partiskhet, som 

inte är religiöst neutral utan snarare utgår från en kristen protestantisk förståelse av religion och 

religiös praktik. Detta blir då ramen för vilka religiösa uttryck som ryms och tolereras i ett samhälle, 

där muslimska kvinnors burka, niqab och slöja verka vara svåra att tolerera inom ramen för ett 

modernt västerländskt liberalt samhälle. Kortfattat kan det konstateras att sekularismbegreppet ger 

sken av att vara neutralt, men egentligen har en tydlig smak av luthersk protestantism och 

västerländsk centrering.  

 Ibid, 4451

 Ibid, 3552
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2.3 Sammanfattning av uppsatsens teoretiska ramverk 

I detta avsnitt ska tre huvudpunkter, utifrån redogörelsen av Pamela Slottes respektive Wendy 

Browns idéer, sammanställas med syftet att klargöra uppsatsens teoretiska ramverk. 

1. Det råder en luthersk protestantisk norm för hur religion bör definieras, praktiseras och kan 

tillåtas ta uttryck i ett västerländskt sekulärt demokratiskt samhälle. Religiös praktik har 

förpassats till den privata sfären och det politiska livet kan därför hållas fri från religion. Detta 

fångar dock inte in alla religioners centrala kännetecken utan är typiskt för en luthersk 

protestantism. Detta blir normen för religiös praktik, där andra former av religiöst utövande ses 

som avvikande och problematisk i ett sekulärt samhälle.  

2. Det råder en uppfattning om att sekularism är ett neutralt ställningstagande i ett pluralistiskt 

samhälle beståendes av flera olika typer av livsåskådningar. Det västerländska 

sekularismbegreppet är dock inte neutralt utan format i en kristen protestantisk kontext. Om 

västerländsk sekularism i själva verket är ett icke-neutralt begrepp, som har en kristen prägel får 

det konsekvenser för hur exempelvis Europadomstolen förhåller sig till olika religiösa uttryck. 

Europadomstolen gör anspråk på att utgå från en sekulär grund, i visionen om att vara neutral, 

men verkligheten visar istället hur kristna attribut i större utsträckning får rätt medan andra 

religioner i högre grad får avslag.  

3. Västerländsk sekularism antas skapa en religiös och kulturell neutral stat och öka värden som 

jämställdhet, frihet, respekt och tolerans för alla religioner. Men dessa antaganden går att 

ifrågasätta då verkligheten visar någonting annat. Verkligheten visar istället hur ett flertal 

västerländska stater, som har gett sken av att stå upp för dessa värden, istället inskränker på 

dessa värden genom att förbjuda vissa typer av muslimska slöjor på offentliga platser. I vissa 

länder rör det sig om heltäckande slöjor medan i andra länder gäller det också slöjor som inte är 

heltäckande. Detta visar hur västerländsk sekularism inte leder till en religiöst neutral stat, utan 

istället resulterar i en stat där kristendomen får en mer självklar plats, vilket i sin tur leder till 

minskad tolerans och respekt för vissa religioner.  

!18



3. Analys 
I uppsatsens analysdel används det teoretiska ramverket för att 1. analysera vilka idéer som kommer 

till uttryck i skollagen och i skolans styrdokument  2. hur dessa framträder i klassrummet genom att 

studera Kittelmanns rapport och 3. diskutera eventuella konsekvenser av dessa idéer.   

 Inledningsvis analyseras formuleringar i skollagen och skolans styrdokument för att få syn 

på vilka idéer som genomsyrar skolans formella diskurs, som skapar förutsättningar för 

undervisning i ämnet. Därefter analyseras hur dessa formuleringar kan ta sig uttryck i 

klassrumspraktiken och hur vi kan förstå den sekularistiska diskurs som verkar vara gällande. 

Analysen är uppdelad i olika nivåer som kan betraktas som en cirkel. Längst ut i cirkeln har vi 

skollagen som all verksamhet i skolan styrs av. Därefter har vi läroplanen som anger skolans 

värdegrund och riktlinjer för utbildningen i allmänhet. Ytterligare ett steg in i cirkeln har vi 

kursplanen som är direkt kopplad till religionskunskapen. Därefter har vi kommentarmaterialet som 

förtydligar innehållet i kursplanen för religionskunskap. Längst in i cirkelns mitt har vi Kittelmanns 

rapport som beskriver verkligheten i klassrummet. På så sätt fångas olika nivåer av skolans diskurs 

in som alla påverkar förutsättningarna för en neutral religionskunskap.       

 Slutligen analyseras konsekvenser som idéer i skollagen, i skolans styrdokument och 

attityderna i klassrummet kan medföra. Analysen avslutas med en avslutande diskussion där jag 

diskuterar hur religionskunskapen kan ses som en återspegling av samhället, samt hur det icke-

konfessionella uppdraget kan förstås i relation till begreppet neutralitet.  

3.1 Skollagen 

Skollagen är det juridiska dokument som reglerar verksamheten i skolan och såldes något som alla 

skolor och skolpersonal måste förhålla sig till. I kapitel ett står följande om utformningen av 

utbildningen:  

  

 ”1 kap 5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande    

 demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets    

 okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,     

 jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

 Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och   

 aktivt motverka alla former av kränkande behandling.”  53

 SFS 2010:800. 2010, 1 kap. §553
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Citatet är grundläggande för skolverksamheten, lagen anger att var och en inom utbildningen ska 

aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Detta blir extra centralt för 

religionskunskapen då det är ett ämne som berör känsliga frågor som till exempel religion, kultur 

och identitetsskapande. 

 Vidare står det att: 

 ”1 kap 6 §  Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman   

 ska vara icke- konfessionell.  54

 1 kap 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.”  55

I dessa formuleringar är det relevant att ta fasta på orden utbildning och undervisning i relation till 

skolans icke-konfessionella uppdrag. Utbildningen vid en skola med offentlig huvudman får alltså 

inte ha en konfessionell inriktning. När det gäller fristående skolor gör skollagen skillnad på 

undervisning och utbildning, där undervisningen ska vara icke-konfessionell medan utbildningen i 

övrigt får vara konfessionell med reservation för att deltagandet i konfessionella inslag är frivilligt.  

 Här framkommer det en viss oklarhet i hur begreppen utbildning och undervisning ska 

förstås. Det blir problematiskt när det å ena sidan görs skillnad på utbildning och undervisning i 

anslutning till fristående skolor, medan det vid skolor med offentlig huvudman inte görs denna 

skillnad. Skulle en lärare som arbetar på en kommunal skola då kunna bedriva en konfessionell 

undervisning utan att för den delen bedriva en konfessionell utbildning? Eller bör utbildning i det 

fallet förstås i bredare mening där undervisning inkluderas och därför inte heller få ha 

konfessionella inslag? Ytterligare en fråga som väcks i anslutning till detta, är var gränsen för 

konfessionella inslag i undervisningen går samt vad som egentligen menas med inslag? Denna fråga 

kommer problematiseras i samband med att formuleringar i värdegrunden och kursplanen för 

religionskunskap analyseras, men är värd att uppmärksamma redan nu.      

 SFS 2010:800. 2010, 1 kap. §654

 SFS 2010:800. 2010, 1 kap. §755
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 I skollagen finns även bestämmelser om läroplanen angivna vilket tydliggör att läroplanen, 

som innehålla skolans värdegrund, är ett juridiskt bindande dokument som alla skolformer behöver 

följa.   

 ”11 § För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från   

 bestämmelserna i denna lag. 

 Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål   

 och riktlinjer för utbildningen.”  56

Läroplanen anger således mål och riktlinjer för utbildningen och förmedlar innebörden av skolans 

uppdrag. Läroplanen är på så sätt ett kraftfullt styrdokument som påverkar undervisningens 

förutsättningar. I nästa avsnitt ska formuleringar i läroplanen med fokus på värdegrunden tolkas och 

klargöras.  

3.2 Skolans värdegrund  

I värdegrunden går det att hitta ett stycke som väcker tankar om skolans neutralitet:  

 ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika   

 värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de   

 värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik   

 som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom    

 individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”   

 (min kursivering).   57

I citatet framställs kristen etik, som den etiska modell, som står upp för människolivets 

okränkbarhet, frihet, jämställdhet, solidaritet och allas lika värde, vilket är i linje med skollagen. 

Men varför är det specifikt en etik sprungen ur en kristen tradition som krävs för att utbildningen 

ska gestalta dessa värden? Är dessa värden unikt kristna? Står inte andra etiska modeller också upp 

för dessa värden? Stycket kan utmana skolans neutrala position, då kristendomen får med denna 

formulering en framträdande position jämfört med andra livsåskådningar och etiska modeller.  

För att förstå detta kan Browns teori om västerländsk sekularism appliceras. Brown framför hur 

västerländsk sekularism antas utveckla en religiöst neutral stat. Men i realiteten har västerländsk 

 SFS 2010:800. 2010, 1 kap. §1156

 Skolverket. Skolans värdegrund och uppgifter. Läroplan för gymnasieskolan. 2011, 5 57
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sekularism konstruerats i en luthersk protestantisk kontext, vilket har gjort luthersk protestantism 

till norm för religiöst liv i västerländska sekularistiska stater. Västerländsk sekularism leder därför 

inte till religiöst neutrala stater, utan har en bias mot kristendomen vilket detta citat visar.   

 Ytterligare en aspekt i stycket som kan problematiseras är betydelsen av orden gestalta och 

förmedla i relation till skolans icke-konfessionella uppdrag. Kan utbildningen gestalta och förmedla 

dessa värden, som enligt läroplanen, görs i överensstämmelse med den ”etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism” och samtidigt leva upp till kravet om en utbildning fri 

från konfessionella inslag?            

 I värdegrunden står det nämligen också att undervisningen ska vara ”saklig och allsidig”  58

vilket kan vara uttryck för att det verkar förekomma vissa motsägelsefulla idéer i skolans 

styrdokument. Med anledning av Slottes observation av Europadomstolens beteende, där det kristna 

verkar vara lättare att tolerera, medan det muslimska tenderar att möta större motstånd, ser jag en 

viss problematik med den här formuleringen i skolans värdegrund. Att förmedla och gestalta värden 

som är hämtat i en kristen tradition och västerländsk humanism är inte neutralt, utan är en 

positionering från skolans och i förlängningen statens sida där kristen tradition och västerländsk 

humanism premieras. Detta får mig att fundera över om undervisningen kan påstås vara saklig och 

allsidig eller om formuleringen uppmanar till en partisk och ensidig undervisning? Givetvis kan 

enskilda lärare bedriva en allsidig undervisning där fler perspektiv inkluderas men formuleringarna 

i värdegrunden är trots allt normerande för verksamheten i skolan och frågan är hur länge denna 

formulering kan anses vara befogad i ett pluralistiskt samhälle, där olika livsåskådningar finns 

representerade och i ett samhälle som i många avseenden präglas av en sekularistisk diskurs?.  

 Värt att uppmärksamma är också hur kristen tradition och västerländsk humanism, i detta 

stycke, verkar sammankopplas. Detta säger något om vad för religiös tradition som kan rymmas i 

ett västerländskt humanistiskt samhälle. Det kristna, har som Slotte visat, förtur i sekulära stater då 

kristna uttryck tenderar att uppfattas som mindre religiösa och lättare att acceptera i ett sekulärt 

samhälle. Denna formulering i skolans värdegrund visar hur skolverket verkar dela 

Europadomstolens syn på religion och neutralitet, där det kristna inte tycks utmana skolans 

neutralitet med hänvisning till kristendomens historiska inflytande i samhället. Slottes exempel från 

en skola i Italien där kristna symboler tilläts sitta uppe i klassrummen är ett exempel på detta, men 

även i Sverige går det att se hur kristendomen på olika sätt tar plats i skolan, trots att staten och 

kyrkan sedan milleniumskiftet ska vara åtskilda. Här är det relevant att återkoppla till Jenny 

 Skolverket. Skolans värdegrund och uppgifter, 658
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Berglunds studie, som presenterades i forskningsöversikten.       

 Berglund redogör för kristendomens centrala plats i skolan trots att skolan på pappret ska 

vara icke-konfessionell. Lärare är mer insatta och kunniga i kristna traditioner, skolor följer det 

kristna högtidsåret och i grundskolans läroplan för yngre åldrar står det uttryckligen att elever ska 

lära sig vissa kristna psalmer.  Svenska skolan ska alltså vara icke-konfessionell, allsidig, saklig, 59

och opartisk, men samtidigt är det tydligt att skolans utformning präglas av kristna inslag.   

 En fråga som kan relateras till detta, som på senare år har väckt stor debatt i Sverige är 

huruvida skolavslutningar ska få äga rum i kyrkor eller inte.  Debatten är omfattande och ryms 60

tyvärr inte inom ramen för den här uppsatsen, men det är relevant att belysa debattens fokusering på 

just kyrkan och inte andra religiösa rum. Om en skola, utan uttalad religiös inriktning, istället skulle 

vilja hålla skolavslutningen i en moské, synagoga eller tempel vad skulle hända då? Troligen hade 

det väckt ännu starkare reaktioner vilket Slottes studie igen kan vara exempel på. Europadomstolen 

tenderar, som redan konstaterats, att se andra religioner som mer religiösa jämfört med 

kristendomen. Detta gör att kristendomen blir lättare att tolerera i ett sekularistiskt västerländskt 

samhälle, då traditionen inte ses som lika avvikande från sekulär grund och där kyrkan snarare 

betraktas som en kulturell och historiskt betydelsefull plats än ett religiöst rum. Detta kan också 

kopplas till debatten om muslimska böneutrop som nämndes i introduktionen, som visar hur 

muslimska böneutrop möter starka reaktioner medan kyrkklockor får ringa utan något direkt 

motstånd.             

 Ovanstående frågor visar hur religiösa uttryck verkar ha olika förutsättningar i det sekulära 

Sverige, vilket även Browns studie kan skapa förståelse för. Som vi har sett tidigare, argumenterar 

Brown för att västerländsk sekularism är skapat i en kristen protestantisk kontext, där denna modell 

blivit mall för religiös aktivitet i västerländska liberala demokratier. När religion tar annat uttryck, 

som går emot den lutherskt protestantiska normen, blir dessa attribut svårare att tolerera inom 

ramen för västerländsk sekularism. Detta visar hur religioner inte har samma möjligheter och 

rättigheter vilket kan bli problematiskt i svensk skola som både ska vara icke-konfessionell, saklig 

och allsidig men också förmedla och gestalta värden som är i överensstämmelse med etik förvaltad 

ur kristen tradition och västerländsk humanism. Utifrån Slottes och Browns studier kan dessa idéer 

uppfattas som svåra att förena, då de på sätt och vis säger emot varandra.     

 Berglund, Jenny. Swedish Religion Education—objective but marinated with Lutheran Protestantism?, 166 59
Skolverket, Läroplan för grundskolan, 2011, 4

 Sund, Joel. Biskopar går samman om skolavslutningar i kyrkan. SVT Nyheter. 19-04-25. https://www.svt.se/nyheter/60

lokalt/vast/bonnier-dalevi-och-rappman-om-skolavslutningar-i-kyrkan (hämtad:19-05-31).
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 Slotte och Brown visar hur Europadomstolen och västerländska stater, i tron om att vara 

neutrala när det kommer till policys för en sekularistisk diskurs, istället särbehandlar och lättare 

tolererar kristna attribut jämfört med exempelvis muslimska uttryck. Men till skillnad från 

Europadomstolens agerande och det generella antagandet om att västerländsk sekularism leder till 

en religiös neutral stat, får kristendomen och västerländsk humanism uttryckligen en särskild plats i 

skolans värdegrund. Detta är en tydlig positionering från skolans sida som jag, i ljuset av Slottes 

och Browns slutsatser, anser finns skäl att ifrågasätta i ett pluralistiskt samhälle, som sedan år 2000 

ska vara sekulärt, i bemärkelsen av att staten ska vara fri från religiöst inflytande. Kan en specifik 

religiös tradition få detta utrymme i ett sekulärt samhälle, med en icke-konfessionell skola vars 

utbildning ska vara fri från konfessionella inslag?         

Vidare står det följande i värdegrunden :         

 ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över    

 nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de   

 värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell    

 mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga    

 hos alla som verkar där.”  61

Här uppmärksammas istället hur skolan är en social och kulturell mötesplats som innebär 

möjligheter för elever och personal att utveckla en förmåga att inse de värden som finns i en 

kulturell mångfald. Det står också uttryckligen att skolan har ett ansvar att stärka den förmågan. 

Denna formulering utmanar inte direkt skolans neutralitet, utan trycker på vikten av en förmåga att 

leva i en kulturell mångfald och att inse värdena som finns i detta. Men hur denna förmåga ska 

utvecklas formuleras i nästa stycke och där framkommer det idéer som kan uppfattas tveksamma ur 

en neutralitetsaspekt.  

 ”Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom 

 undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om   

 det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva  

 sig in i  andras villkor och värderingsgrunder.” (min kursivering)  62
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I stycket framkommer aspekter som väcker vissa frågor. För vilka är de andra, vars villkor eleverna 

ska förstå och leva sig in i? Här kan Browns teori plockas in igen, för när det handlar om att förstå 

andra gör man något slags antagande om att de andra inte är som oss, utan är några som behöver 

förstås. Givetvis är det viktigt att skolan främjar förståelse och förmåga att leva sig in i andras 

perspektiv, men det innebär också vissa utmaningar. För när man ska förstå andra, gör man ju 

oundvikligen generaliseringar om hur de andra är, som elever i svensk skola behöver lära sig att 

förstå. I ljuset av Browns studie går det att se hur västerländsk sekularism inte leder till ökad 

tolerans för alla religioner, utan snarare mynnar ut i en hierarkisk struktur där vissa blir de som ska 

tolerera och andra blir de som ska bli tolererade. Ovanstående formulering i värdegrunden påminner 

om denna problematik.           

 I relation till detta vill jag lyfta in ett personligt exempel från min praktik som 

religionskunskapslärare på en gymnasieskola hösten 2018. På en lektion skulle min handledare läsa 

en sura ur Koranen, varpå flera elever snabbt påpekade att hen läste åt fel håll. Min handledare 

svarade då att ja utifrån ert perspektiv är det åt fel håll, men i andra länder är det rätt håll och på det 

sätt som vi läser i Sverige är fel. Med det exemplet vill jag visa hur Browns budskap också är 

gällande i skolans kontext, där vi givetvis ska sträva efter att skapa förståelse för olika sätt att 

förhålla sig till livet men där förståelse inte är ett neutralt begrepp, utan riskerar att leda till att andra 

levnadssätt förstås som annorlunda och ”fel” jämfört med vårt sätt att förhålla sig till livet.   

 I stycket ovan står det också att ”en trygg identitet och medvetenhet om det egna och 

deltagande i det gemensamma kulturarvet ska stärka förmågan att leva sig in andras villkor och 

värderingsgrunder”  (min kursivering). Dessa kursiverade ord kan förstärka uppfattningen om att 63

det finns ett vi som ska lära sig att förstå de andra och detta görs lättast med kunskap om sin egna 

identitet och det gemensamma kulturarvet. Med hjälp av Brown och Slotte anser jag att det finns 

skäl att problematisera beläggen för detta argumentet. Möjligtvis är det så att vi behöver förstå oss 

själva för att kunna förstå andra, men det problematiska kan bli när Vi-et framstår som det normala 

som får styra hur andra förstås och därmed också avgöra vilka sätt att vara på som kan tolereras.   

 Däremot uppmärksammas i stycket vikten av en medvetenhet om det egna vilket jag tror är 

en förutsättning i en skola som präglas av mångfald där individer från alla möjliga ekonomiska, 

sociala, kulturella, religiösa bakgrunder ska samverka. För i en sådan skola måste alla, oavsett 

bakgrund, få möjlighet att utveckla sin identitet även om man inte är en del av majoritetssamhället 

och tillhör normen. Även formuleringen ”förtrogenhet med Sveriges kultur” väcker vissa 

 Skolverket. Skolans värdegrund och uppgifter. 563

!25



funderingar. För hur ska begreppet kultur förstås i sammanhanget och vad karaktäriseras egentligen 

som Sveriges kultur?             

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns formuleringar i värdegrunden som ger 

kristendomen en särskild plats jämfört med andra livsåskådningar, vilket inte är en neutral position. 

Det framkommer även en betoning på det gemensamma och vikten av att utveckla en förmåga att 

leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Jag har pekat på vissa formuleringar som 

uttrycker motstridiga intressen som kan bli svåra att förena. Här avser jag formuleringarna om att 

skolan ska vara icke-konfessionell, saklig och allsidig, samtidigt som den ska förmedla och gestalta 

värden som är i överensstämmelse med en etik hämtad ur kristen tradition och västerländsk 

humanism. Betoningen på Sveriges kultur och delaktighet i det gemensamma kulturarvet är 

svårtolkat då det varken framgår vad som är Sveriges kultur och vad som ingår i det gemensamma 

kulturarvet. I nästa avsnitt ska formuleringar i kursplanen för religionskunskap analyseras. I 

kursplanen framkommer också idéer som kan uppfattas motstridiga, där kunskap om kristen 

tradition framställs som viktigast, samtidigt som syftet med ämnet är att få ökad respekt och 

förståelse för olika sätt att vara.   

 3.3. Kursplan för religionskunskap         

I detta avsnitt analyseras kursplanen för religionskunskap på gymnasiet. Redan i ämnets 

syftesbeskrivning framträder formuleringar som kan förstås som en icke-neutral positionering.   

              

 ”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild    

betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det    

svenska samhället. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som     

präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter     

samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle    

präglat av mångfald”.  64

Citatet ger kristendomen en särställning i religionskunskapsundervisningen. Jämfört med andra 

religioner har kunskaper om och förståelse för kristendomen extra relevans då kristendomen har 

förvaltat samhällets värdegrund.           

 I enlighet med Browns teori om västerländsk sekularism kan här konstateras att Skolverket 

verkar utgå från ett antagande om att den kristna traditionen innehåller värden som är 
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grundläggande för det svenska samhället. Detta sätter kristendomen i en särskild position och säger 

något om vilken tradition som har, respektive vilka traditioner som inte har, förvaltat samhällets 

värdegrund. Detta kan skapa ett vi och dem, där kristendomen ges särskild prioritet och andra 

religioner blir ett dem, vars tradition inte innehåller värden som har förvaltat det svenska samhället 

och därför inte har lika stor relevans för religionskunskapsundervisningen. På så vis framställs den 

kristna traditionen som en norm för det svenska samhället. Vidare i syftesbeskrivningen står det att: 

 ”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors   

 moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges  

 möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar  

 och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.”   65

Om man läser denna formulering i relation till förgående stycke, där kunskap och förståelse för 

kristendomen ska ges särskild betydelse och där kristendomen på så sätt målas fram som den 

tradition som innehåller värden som utformat svenska samhällets värdegrund, kan man fråga sig hur 

eleverna ska kunna utveckla lika respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva? Som Brown 

visar, antas västerländsk sekularism leda till tolerans för alla religioner, men tolerans är inte ett 

neutralt begrepp utan begreppen tolerans, respekt och förståelse innebär alltid att några ska tolerera, 

respektera och förstå medan andra ska bli tolererade, respekterade och förstådda. Om kristen 

tradition framställs som grundläggande för det svenska samhället, är det då andra religioner som ska 

tolereras, respekteras och förstås?           

 I det centrala innehållet ges kristendomen en framträdande ställning: ”Kristendomen, de 

övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för 

individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden” .      66

 Denna formulering, där kristendomen särskrivs från de övriga världsreligionerna och andra 

livsåskådningar kan tolkas som ett uttryck för en icke-neutral ställning gentemot olika religioner 

och icke-religiösa livsåskådningar. Genom att kristendomen skrivs isär på detta sätt, vittnar igen om 

kristendomens särskilda position och kan uppfattas som att kristendomen är viktigare än andra 

religioner och andra livsåskådningar.          

 Att dessutom andra religioner benämns som övriga världsreligioner kan uppfattas normativt, 

där kristendomen är den enda världsreligion som benämns med namn medan islam, judendomen, 
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hinduismen och buddhismen klumpas ihop och benämns som de övriga världsreligionerna. 

Kursmålet säger inte heller något om vilka de övriga världsreligionerna är, utan ger utrymme för 

lärare att göra ett urval bland vilka religioner hen väljer att ta upp och läraren skulle därför kunna 

utesluta vissa religioner. Frågan är då om syftet att öka elevernas förståelse och tolerans för olika 

sätt att tänka och se på livet kan uppfyllas om olika alternativ inte presenteras? Detta kan också 

förstärka känslan av ett vi och dem, där kristendomen ges särskild prioritet och övriga blir ett dem 

som det är upp till läraren att välja vilka som är relevanta att ta upp. Däremot förtydligas detta i 

tillhörande kommentarmaterial vilket presenteras i nästa avsnitt.      

 Som det går att se så förekommer det vissa otydliga formuleringar i kursplanen som kan 

försvåra förutsättningarna för att bedriva en neutral undervisning i religionskunskap och som det 

finns skäl att ifrågasätta med anledning av att religionskunskapsundervisningen, precis som 

resterande verksamhet i skolan, ska vara icke-konfessionell, saklig och allsidig. Det finns dock ett 

tillhörande kommentarmaterial, som skolverket utarbetat, med syftet att förtydliga och nyansera 

formuleringar i kursplanen. I nästa avsnitt analyseras de avsnitt i kommentarmaterialet som berör de 

idéer i kursplanen som presenterats ovan. 

3.3.1 Kommentarmaterial           

I kommentarmaterialet skriver skolverket följande om formuleringen i kursplanen där kristendomen 

skrivs isär från andra världsreligioner.          

             

 ”Kristendomen och de övriga världsreligionerna skrivs isär för att betona att kristendomen  

 har en särskild betydelse i en svensk kontext. Med världsreligionerna avses, precis som i   

 grundskolans kursplan förutom kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism.”   67

I citatet förtydligas vilka de andra världsreligioner som formuleringen i kursplanen syftar till. Varför 

kristendomen skrivs isär motiveras med att kristendomen har en särskild betydelse i svensk kontext. 

Kristendomen har i vissa aspekter en särskild betydelse i samhället, men har den det i dagens 

pluralistiska och sekularistiska Sverige? Ja, om västerländsk sekularism, så som Brown gör 

gällande, är utformat i en kristen protestantisk kontext, kan kristendomen rimligen anses ha 

betydelse för den sekularistiska diskurs som vi ser i skolan och samhället idag och på så sätt kan 

motiveringen anses vara befogad. Däremot kan formuleringens lämplighet i ett pluralistiskt 

samhälle diskuteras. I avsnitt 3.5 kommer möjliga konsekvenser av detta diskuteras.    
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 I övrigt nyanseras begreppet tro, som skolverket menar är gällande både för religiösa och 

icke-religiösa livsåskådningar. Att inte tro på en eller flera gudar och på ett liv efter döden är också 

en trosuppfattning. Att förtydliga detta kan vara viktigt i en skola som präglas av en sekularistisk 

diskurs, där det bland många elever råder en uppfattning om religion som något flummigt och 

avvikande. I övrigt förtydligas inte några fler formuleringar som är aktuella för den här uppsatsen. I 

nästa avsnitt ska Karin Kittelmann Flensners rapport studeras för att få syn på om och i så fall hur 

de idéer som identifierats i skollagen och i skolans styrdokument kan ta form i klassrummet.  

3.4  I klassrummet            

Kittelmanns omfattande studie visar att det råder en sekularistisk diskurs i klassrummen, som 

medföljer en uppfattning om religion som något omodernt och som hör till historien. En icke-

religiös ateistisk livsåskådning framstår som neutral, rationell och förknippas med en kritiskt 

reflekterande person. När begreppet sekulär diskuteras beskrivs det som något objektivt och icke-

religiöst.  Även om den sekularistiska diskursen är i majoritet observerar Kittelmann också en 68

spirituell diskurs och en svenskhets diskurs i klassrummen.  Detta verkar vara i linje med The 69

World Value Surveys kartläggning av svenskars värderingar, som presenterades i introduktionen, 

som visar att svenskar värderar sekularistiska värderingar extremt högt. Men detta är också i linje 

med Hagevis studie, som också uppmärksammades i introduktionen, som visar att intresset för 

spiritualitet och privatreligiositet är starkt i Sverige och snarare har vuxit i takt med samhällets 

sekularistiska utveckling.            

 Den sekularistiska diskursen framträder på olika sätt, bland annat i elevernas sätt att prata 

om religion och religiösa som "de andra”. Elever ger också uttryck för att religion är ett känsligt 

ämne att prata om, som kan skapa konflikter och som därför bör hållas till den privata sfären. Detta 

verkar medföra att få elever väljer att på eget initiativ att delge sin religiösa trosuppfattning.  70

Elever med invandrarbakgrund blir däremot ofta tillfrågade av lärare om de är muslimer och 

dessutom uppmuntras till att dela med sig av sin religiösa tillhörighet. Detta är intressant i relation 

till Slottes och Browns studier då det igen visar hur muslimer verkar betraktas som mer religiösa, 

där lärare verkar utgå från en föreställning om att elever med invandrarbakgrund automatiskt är 

muslimer och dessutom troende muslimer. Detta är inte ett neutralt bemötande, utan visar hur elever 
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och religiösa traditioner möter olika reaktioner i klassrummet.        71

   Att religioner bemöts på olika sätt märks också i elevernas tal om olika 

religioner, där den sekularistiska diskursen som i mångt och mycket präglar elevernas attityd till 

religiösa livsåskådningar, tar olika uttryck beroende på vilken religion det gäller. När eleverna ger 

uttryck för kritik mot kristendomen, är det av en mer allmän kritik mot religion överlag. Medan när 

det gäller islam framkommer snarare islamofobiska drag. Islam beskrivs som svår att förena med ett 

västerländskt sekularistiskt samhälle, där individualism och frihet värdesätts.  Två elever uttryckte 72

det så här:   

 ”Elev 1: Ok, med risk för att låta lite elak så, men liksom bara för att dom har sån religion,  

 så ska inte dom få lov att klä ut sig. Ska dom få komma in helt maskerade, om inte en   

 svensk skulle få komma in helt maskerad? Liksom, man ska kunna se vem det är” .   73

 "Elev 2: Även om det tillhör deras religion, så måste de acceptera hur vi har det i Sverige” . 74

Citaten är nödvändigtvis inte representativa för majoriteten av eleverna men säger ändå något om 

vilka attityder som kan förekomma i klassrummen. Eleverna ger här uttryck för ett ”vi och dem- 

tänk” där muslimer betraktas som dem som måste acceptera hur vi har det i Sverige och anpassa sig 

efter det svenska samhället. Dessutom verkar eleverna göra skillnad på att vara svensk och muslim, 

där uppfattningen verkar vara att det muslimska inte är en naturlig del av det svenska samhället. En  

sådan uppfattning kan kopplas till Slottes observation av Europadomstolens resonerande gällande 

religionsfrihet. Kristna krucifix kan accepteras då de inte ses som en aktiv religiös symbol, utan 

som en symbol för samhällets historia. Men när det kommer till lärare som bär slöja görs en annan 

bedömning. Slöjan betraktas som en aktiv religiös symbol som inte är förenlig med en neutral skola. 

Detta kan visa hur slöjor inte ses som en naturlig del av ett västerländskt samhälle, utan som en 

religiös symbol som måste begränsas för att värna om friheten från religion.    

 Vidare diskuteras religiösa byggnaders plats i samhället och den generella uppfattningen 

bland eleverna är att dessa är problematiska. Eleverna åberopar här just vikten av frihet från 

religion, vilket är ett annat exempel på hur den sekularistiska diskursen kan ta uttryck. Religion ses 

som något påtvingande, som religiösa byggnader i det offentliga kan förstärka och därför är man 
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skeptisk till dessa. I anslutning till detta ämne uppmärksammas dock hur olika religiösa byggnader 

verkar få olika utrymme i det offentliga, där kyrktorn tillskillnad från minareter inte ses som lika 

problematiska i ett sekulärt samhälle.   

 ”Elev 3: Dom argumenterar ju så att minareterna kan påverka, tvinga på dom andra i   

 Schweiz att bli muslimskt. Men gör inte kyrktorn också det, om man ska ta samma   

 argument? Så om man ska riva ner minareter så ska man ju riva ner kyrktorn också.  

 Lärare: Du menar att dom är lite inkonsekventa?       

 Elev 2: Ja, dom tittar bara åt islams håll, och tänk er, det är ju kyrkor överallt i Europa   

 liksom”.  75

Eleverna resonerar här på ett sätt som är i linje med Slottes resonemang om Europadomstolens 

inkonsekventa förhållningssätt gentemot religioners utrymme i samhället. Att tillåta vissa religiösa 

attribut samtidigt som andra begränsas är inte helt oproblematiskt utifrån en neutralitetsaspekt, då 

detta signalerar vilka religiösa uttryck som kan tolereras i ett västerländskt samhälle.    

 Även om den sekularistiska diskursen i klassrummen ofta tar sådant uttryck där religion 

ifrågasätts medan ateism och agnosticism ses som neutrala, framkommer det hur en elev som har en 

ateistisk positionering också känner sig ifrågasatt. Med anledning av hennes ateistiska livsåskådning 

har hon valt att avstå från att fira högtider som har koppling till kristendomen, vilket personer i 

hennes omgivning ställer sig frågande till. Hon anser därför att kristendomen har en central plats i 

samhället och att Sverige därför inte är sekulärt, i bemärkelsen av att staten och religion är 

åtskilda.              76

 Browns teori om västerländsk sekularism kan skapa förståelse för den känsla som eleven ger 

uttryck för. För om västerländsk sekularism inte är religiöst neutral, utan snarare är influerad av 

luthersk protestantism är det inte förvånande att personer som inte firar kristna högtider ses som 

avvikande och blir ifrågasatta. Detta innebär att den sekularistiska diskurs som Kittelmann 

observerat, också kan förstås som en diskurs präglad av kristna idéer.     

 Det går således att se hur formuleringar i skollagen och i skolans styrdokument tar form i 

klassrummet och återspeglas i elevernas attityder gentemot religion. Kittelmanns observationer 

visar hur sekularistiska värderingar i form av bland annat stark tilltro till vetenskapen som 

kunskapskälla, en skepsis mot religion i det offentliga och synen på ateism och agnosticism som 
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neutrala livsåskådningar är gällande i klassrummen. En elev uttrycker det så här:     

 ”Elev 1: Mina föräldrar är så här superokristna, så här helt extremt typ. Så jag har det   

 här så här, det är lite taskigt att säga, men jag tycker så här, dom kristna, det är    

 ointelligent. Jag tycker verkligen det!”   77

Citatet visar hur det förekommer en uppfattning om religion, i detta fall kristendomen, som något 

irrationellt. Så även om islam är den religion som möter starkast reaktioner i klassrummen, visar 

detta citat att det också förekommer en syn på kristna som avvikande i samhället. Sådana 

uppfattningar kan göra det svårt att få förståelse för olika sätt att tänka och leva. I nästa avsnitt ska 

eventuella konsekvenser av skolans direktiv för religionskunskapen diskuteras.   

3.5 Konsekvenser            

Hittills har formuleringar i skollagen, i skolans styrdokument och exempel från klassrummet som 

relaterar till begreppen religion, sekularism, neutralitet och grundläggande värden lyfts fram, med 

syftet att skapa förståelse för de idéer som på olika sätt påverkar förutsättningarna för ämnet 

religionskunskap. Det kan konstateras att kristna protestantiska idéer är närvarande och detta får 

konsekvenser.             

 Browns och Slottes studier har visat vad som händer när olika samhälleliga instanser gör 

anspråk på att agera utifrån en sekularistisk grund i tron om att vara religiöst neutrala, men där 

utfallet snarare visar motsatsen. I det här avsnitt appliceras det teoretiska ramverket på den svenska 

skolkontexten, med syftet att resonera kring möjliga konsekvenser som formuleringar i skollagen 

och i skolans styrdokument kan medföra. Kittelmanns rapport används som stöd för att visa hur det 

faktiskt kan se ut i klassrummet. Konsekvenserna bör inte ses som uttömmande, men utifrån 

uppsatsens teoretiska ramverk är det framförallt dessa fyra konsekvenser som har blivit synliga för 

mig: 1. kristendomen som norm förstärks, 2. ojämlikt bemötande av religioner och elever, 3. 

stigmatisering och förtryck, 4. eurocentriskt perspektiv förstärks.    

 3.5.1 Kristendomen som norm förstärks        

För det första kan formuleringar i skollagen och i skolans styrdokument som sätter kristendomen i 

en särskild position leda till att kristendomen som norm ytterligare förstärks. Detta behöver i sig 

inte vara problematiskt men det kan innebära vissa utmaningar i ett pluralistiskt klassrum. I ljuset av 

Browns västerländska sekularismbegrepp ser vi nämligen hur kristendomen har fått vara 

normerande för hur religon förstås och bör praktiseras, vilket medför att annat religiöst uttryck ses 
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som avvikande och problematiskt i ett sekulärt västerländskt samhälle. Sekulariseringsprocesserna 

har dessutom styrts av luthersk protestantism vilket är ytterligare en faktor som gör protestantismen 

till norm för religiöst liv i ett sekulärt samhälle.         

 När formuleringar i skollag och skolans styrdokument på detta sätt ger kristendomen 

särskild uppmärksamhet och som gör kopplingen mellan kristendom, västerländsk humanism och 

samhällets grundläggande värderingar förstärks uppfattningen om kristendomen som norm i 

samhället. Detta kan leda till att elever som varken positioner sig som kristen eller har en kristen  

bakgrund betraktas som annorlunda och avvikande.        

 I skolan och i samhället ser vi hur kristendomens centrala position kanske tydligast märks i 

samband med kristna högtider, som samhället och verksamheten i skolan anpassar sig efter. Men 

när det gäller andra religioners högtider, som till exempel ramadan, görs inte samma anpassningar 

vilket ytterligare förstärker kristendomens särställning i samhället. Detta skapar olika utrymme för 

olika religioner i samhället och gör det svårare för elever med annan religiös positionering än 

kristen att fullt ut praktisera sin religion. Det här kan i sin tur vittna om att skolan inte är religiöst 

neutral, utan genomsyras av kristna protestantiska idéer som skapar varierade möjligheter för olika 

religioner att ta sig uttryck, vilket minskar förutsättningarna för en neutral religionskunskap.  

              

 3.5.2 Ojämlikt bemötande av religioner och elever       

För det andra så ska svensk skola enligt skollagen vara icke-konfessionell, i bemärkelsen att 

utbildningen ska vara fri från konfessionella inslag. Vårdnadshavare ska således kunna vara trygga 

med att deras barn inte utsätts för någon form av religiös påtryckning i skolan. När man däremot 

studerar skolans styrdokument, som är ett politiskt styrmedel, framkommer det idéer som kan 

ifrågasätta statens och skolans neutralitet. Formuleringarna vittnar snarare om en bias mot 

kristendomen, vilket väcker frågan om skolans läroplan och religionskunskapens kursplan ger 

förutsättningar för ett jämlikt bemötande av elever och religioner.      

 I Kittelmanns rapport framkommer det hur elever har en benägenhet att beskriva kristna som 

mindre religiösa än exempelvis muslimer. Kristendomen uppfattas mer som en självklar del av 

samhället och som inte utmanar den sekularistiska självbilden. Detta i kontrast till islam som 

uppfattas som inkompatibelt med ett västerländskt sekularistiskt samhälle. Dessa attityder kan leda 

till obehagliga känslor för elever som antingen positionerar sig själva som muslimer eller känner 

andra som gör det.             

 Kittelmanns rapport visar också hur lärare är mer benägna att fråga elever med utländsk 

bakgrund om de är religiösa (muslimer), medan elever med svensk bakgrund inte blir tillfrågade. 
!33



Detta kan illustrera hur lärare verkar utgå från en föreställning om att människor som har en 

muslimsk bakgrund automatiskt är troende. Om rådande sekularistiska diskurs i skolan inte är 

religiöst neutral, utan precis som Slotte visar att Europadomstolens diskurs influeras av kristna 

idéer, riskerar det att leda till ett ojämlikt bemötande av elever i en skola där alla ska behandlas lika. 

Istället för att öka förståelsen för olika livsåskådningar blir istället vissa religioner och elever mer 

ifrågasatta än andra. 

 3.5.3 Stigmatisering och förtryck          

En tredje konsekvens som jag anser att formuleringarna i skolans styrdokument kan leda till är 

stigmatisering och förtryck av andra religioner. När kristendomen skrivs isär från andra religioner 

och lyfts fram som särskilt betydelsefull för samhällets utveckling, riskerar andra religioner att 

framstå som de andra, som inte har varit grundläggande i samhället. Om kristendomen på detta sätt 

görs till jämförelsepunkt, som andra religioner jämförs mot riskerar det att leda till en stigmatisering 

av de andra.              

 Precis som Brown och Slotte visar, är varken västerländsk sekularism eller 

Europadomstolens sekulära utgångspunkt religiöst neutral. Detta kan leda till dubbelt förtryck av 

grupper som redan avviker från normen. Först och främst har vi en sekularistisk diskurs som bland 

annat medför ett kritiskt förhållningssätt gentemot religion överlag. Men när den sekularistiska 

diskursen inte är neutral, utan har en kristen bias, faller vissa religiösa grupper ännu längre bort från 

normen.             

 Formuleringarna i styrdokumenten verkar få effekten av att det kristna betraktas som mindre 

religiöst och lättare att förena med sekularistiska värden. Skolan som på pappret ska vara saklig, 

allsidig, utmynna i ökad förståelse för olika sätt att tänka och leva möter därför vissa utmaningar i 

klassrum där representanter från andra religioner indirekt eller direkt finns representerade. Om sin 

egen, en väns eller familjemedlems livsåskådning framställs som annorlunda och avvikande från 

den sekulära, kristna normen ser jag en risk i att elever inte kommer känna sig inkluderade och 

accepterade i undervisningen som bedrivs. Istället riskerar de att bli stigmatiserade i ett samhälle 

och skola präglad av en sekularistisk diskurs, med kristen inriktning. 

 3.5.4 Eurocentrismen förstärks          

Kristendomens och den västerländska humanismens framträdande position i skolans styrdokument 

kan också, enligt min mening, förstärka ett eurocentriskt perspektiv. Detta kan göra det svårare att 

utveckla respekt och förståelse för den mångfald som finns i världen. Likaså formuleringar som 

uppmanar till en förtrogenhet i det gemensamma svenska för att kunna förstå andra, riskerar att leda 
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till samma problematik. Brown uppmärksammar hur ett flertal västerländska stater lagstiftar mot 

kvinnors bärande av heltäckande slöjor. Slöjan betraktas i dessa fall symbolisera kvinnoförtryck. 

Men är verkligen skönhetsoperationer, klackskor och smink symboler för kvinnlig frihet? I debatter 

om slöjans plats i det offentliga är det tydligt hur väst och Europa får vara utgångspunkten för hur 

värden som frihet och jämställdhet förstås. Detta kan leda till att andra perspektiv, när de beskrivs 

utifrån ett eurocentriskt perspektiv, framställs som annorlunda, problematiska och exotiska i 

förhållande till väst. Detta kan göra det svårare för undervisningen att utmynna i större förståelse för 

olika livsåskådningar, där inte enbart det eurocentriska perspektivet ses som normalt. 

3.6 Avslutande diskussion           

I detta avsnitt tar jag fasta på hur religionskunskapen kan vara en återspegling av samhället och hur 

det icke-konfessionella uppdraget i relation till begreppet neutralitet kan förstås. I relation till detta 

diskuteras religionskunskapens utmaningar.          

 I analysen har det framkommit hur kristendomen har en framträdande position i skolans 

styrdokument. Kunskap om kristendomen värderas högre på grund av dess historiska betydelse i det 

svenska samhället. Således kan det konstateras att kristendomen är den livsåskådning som har störst 

närvaro i religionskunskapens formella diskurs.          

 Kittelmanns rapport visar hur religionskunskapsämnet konstrueras i praktiken. Det 

framkommer hur det framförallt råder en sekularistisk diskurs, som bland annat innebär en skepsis 

gentemot religion överlag och en syn på sekulära livsåskådningar som neutrala och rationella. Men 

det märks också hur eleverna har en benägenhet att betrakta muslimer som mer religiösa än kristna, 

som behöver lära sig att anpassa sig till det svenska samhället. Islam anses vara svår att förena med 

västerländska värderingar. Eleverna verkar göra skillnad på att vara muslim och svensk. Kristna 

beskrivs däremot ofta som kulturellt kristna, som firar kristna högtider utan att vara särskilt troende. 

 Om blicken vidgas och man ser till samhället som helhet går det att se liknande tendenser 

och attityder. Detta är inte är förvånande då skolans styrdokument är politiska styrmedel som 

påverkas av vilka som sitter i regering. När 2011-års läroplan utformades hade Sverige en borgerlig 

regering, varav ett parti var kristdemokraterna, vilket skulle kunna vara en förklaring till att 

kristendomens särställning igen förtydligades i styrdokumenten.  Men det är inte bara skolans 78

direktiv som har en tydlig kristen närvaro, trots att staten och kyrkan formellt separerades år 2000. 

 I studien ”Swedish Religion Education: Objective but Marinated in Lutheran Protestantism?” uppmärksammar Jenny 78

Berglund hur den dåvarande utbildningsministern, Jan Björklund, var delaktig i att kristendomen skulle skrivas isär från 
andra världsreligioner i 2011-års kursplan. Just den förändringen i kursplanen har kritiserats för att utmana skolans 
neutralitet och icke-religiösa positionering. 
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 Ett exempel är Sveriges flagga som pryds av ett kristet kors och ett annat exempel är 

forskning som visar att ett flertal av Sveriges lagar är grundade i kristen tradition.  Om man 79

studerar religiösa byggnaders organisering i samhället, är det tydligt hur kyrkor har en annan plats 

än andra religioners byggnader. Att det finns fler kyrkor är inte konstigt med tanke på att kyrkan har 

betydligt fler medlemmar, utan det som kan uppmärksammas är att kyrkor har ofta en central 

placering i samhället, de underhålls och är öppna för besökare. Medan vi ser hur tempel och 

muslimska församlingslokaler kan vara placerade i förortsområden, i bostadshus eller i 

källarlokaler. Men detta är kanske inte heller konstigt eftersom att kristendomen har varit en 

statsreligion i Sverige, vilket ger kyrkan en särskild historisk betydelse. Men det visar ändå hur 

olika religioner har olika utrymme och förutsättningar i det svenska sekularistiska samhället.   

 Slotte visar hur detta är gällande i Europadomstolens dömande, där muslimska uttryck anses 

avvika från en sekulär grund och Brown visar hur ett flertal västerländska stater förbjuder olika 

typer av muslimska slöjor, då dessa anses begränsa värden som frihet och jämställdhet. Talande för 

dessa exempel är religionsutövares olika utrymme och möjligheter i västerländska samhällen. 

Avviker man från normen så sticker man ut och om Sverige har en sekularistisk diskurs, med en 

kristen prägel är det framförallt annat religiöst uttryck som blir avvikande.      

 Formuleringar i skolans styrdokument som betonar kristendomens särställning i samhället, 

riskerar att förstärka uppfattningen om andra religioner som avvikande och man kan fråga sig om 

det är önskvärt i ett pluralistisk samhälle? Kursplanen för religionskunskap på gymnasiet tillskriver 

religionskunskapslärare uppdraget att förmedla en undervisning som utmynnar i ökad förståelse och 

respekt för olika sätt att tänka och leva. Men om det inte verkar finnas lika stor respekt och 

förståelse för olika religioner i samhället överlag, ställer det höga krav på att detta ska uppnås inom 

ramen för religionskunskapsundervisningen. Med anledning av att skollagen och styrdokumenten är 

politiska direktiv får rimligtvis attityder i samhället betydelse för huruvida förutsättningar för att 

bedriva en neutral religionskunskapsundervisning finns. Detta leder vidare in på hur neutralitet 

förhåller sig till en icke-konfessionell skola.          

 Skollagen fastslår som sagt att skolan ska vara icke-konfessionell, vilket rimligen borde 

indikera en neutral religionskunskap. Men ska en icke-konfessionell skola förstås som en neutral 

skola? Eller kan skolan vara icke-konfessionell samtidigt som den inte förhåller sig religiöst 

neutral? Om en icke-konfessionell skola enbart handlar om att undervisningen ska inta ett objektivt 

 Enkvist, Victoria & Per-Erik Nilsson. The Hidden Return of Religion: Problematising Religion in Law and Law in 79

Religion in the Swedish Regulation of faith Communities. I: Reconsidering religion, law, and democracy: new 
challenges for society and research. Lind, Anna- Sara, Lövheim, Mia & Zackariasson, Ulf (red.), Lund: Nordic 
Academic Press. 2016, 93-107
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perspektiv och lära om religioner verkar inte kristendomens särställning utmana skolans icke-

konfessionella uppdrag. Men frågan är om följande citat från värdegrunden är förenliga med en 

icke-konfessionell skola?      

 ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika   

 värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden  

 som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som   

 förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens   

 fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”  (min kursivering)  80

Visar inte detta citat snarare hur skolan inte bara tar ställning för kristendomen och västerländsk 

humanism utan också indikerar att skolan ska gestalta och förmedla värden som är i 

överensstämmelse med dessa traditioner? Detta kan vara en tveksam formulering på grund av 

skolans icke-konfessionella uppdrag. Att skolan dessutom gör anpassningar efter kristna högtider 

och att läroplanen för grundskolans yngre åldrar uttryckligen förmedlar att elever ska lära sig 

kristna psalmer är också faktorer som kan ifrågasätta skolans icke-konfessionella inriktning.  81

4. Sammanfattning och slutsatser 

I sammanfattningen är det på sin plats att återvända till uppsatsens frågeställning: Finns 

förutsättningar för en neutral religionskunskapsundervisning i den svenska skolan eller genomsyras 

den av kristna protestantiska idéer? Om det senare är fallet, vad får det för konsekvenser?  

 Metoden som har använts är en innehållslig idéanalys. Jag har tittat på formuleringar i 

skollagen och skolans styrdokument där förutsättningar för att bedriva en neutral 

religionskunskapsundervisning framträder. Jag har letat efter sökord som är kopplade till begrepp 

som neutralitet, religion, sekularism, sekulär och skolans värderingar. Liknande tillvägagångssätt 

har tillämpats när religionskunskapsundervisningen i praktiken har analyserats. Det teoretiska 

ramverket, baserat på forskning av Wendy Brown och Pamela Slotte, har bidragit till att skapa 

förståelse för de idéer som framträder i materialet och konsekvenser av dessa.     

 Utifrån analysen kan det konstateras att det finns formuleringar i skollagen och i skolans 

styrdokument som indirekt uppmanar till och ger förutsättningar för en neutral 

religionskunskapsundervisning. I skollagen fastslås att skolan är icke-konfessionell och således ska 

 Skolverket. Skolans värdegrund och uppgifter 2011, 580

 Skolverket. Läroplan för grundskolan 2011, 4 81
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vara fri från konfessionella inslag, vilket rimligen kan förstås som ett neutralt förhållningssätt. I 

värdegrunden står det att undervisningen ska vara saklig och allsidig, vilket också uppmanar till en 

neutral religionskunskap. I kursplanen står det i syftesbeskrivningen att eleverna ska utveckla 

förståelse och respekt för olika sätt att tänka och leva. Undervisningen ska också syfta till att 

eleverna utvecklar kunskap om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån 

religioner och livsåskådningar. I kommentarmaterialet fastslås det att begreppet tro också omfattar 

icke-religiösa objekt, vilket bidrar till att nyansera begreppet. Dessa formuleringar i kursplanen och 

i kommentarmaterialet tyder på att det finns vissa förutsättningar för en neutral religionskunskap.  

 Analysen har dock även visat hur skolans styrdokument genomsyras av kristna 

protestantiska idéer som istället kan minska förutsättningarna för en neutral religionskunskap. 

Således kan det konstateras att skolans formella diskurs består av delvis motstridiga intressen som 

kan göra det svårt för lärare att förhålla sig till.         

 I skolans styrdokument ges kristendomen en framträdande position. Kristendomen är den 

enda religion som nämns i värdegrunden och där nämns den i samband med västerländsk 

humanism, vilket kan ge uppfattningen av att kristendomen och västerländsk humanism är 

förenliga. I kursplanen skrivs kristendomen isär från andra religioner och är den enda religion som 

nämns vid namn. Andra religioner klumpas ihop och kallas för övriga världsreligioner. Kunskap och 

förståelse för kristen tradition framställs som särskilt viktig med motiveringen att ”…kristen 

tradition har förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället”. Dessa 

formuleringar ger istället uttryck för en icke-neutral positionering från skolans sida och kan således 

minska förutsättningarna för en neutral religionskunskap.        

 Utifrån min teoretiska utgångspunkt har jag pekat på olika konsekvenser detta skulle kunna 

leda till. Att kristendomen som norm för religiöst liv förstärks ytterligare, vilket i sin tur kan leda till 

att andra religiösa uttryck uppfattas som ännu mer avvikande och stigmatiserade eftersom de ställs i 

relation till kristendomen. Jag har också argumenterat för att formuleringar i skolans styrdokument 

kan leda till ett ojämlikt bemötande av elever och religioner samt förstärka det eurocentriska 

perspektivet.       

 Till grund för dessa möjliga konsekvenser ligger Pamela Slottes studie av Europadomstolens 

resonerande i fall gällande religionsfrihet. Europadomstolen intar en sekulär position, med 

ambitionen att vara neutral, men verkligheten visar hur Europadomstolens dömande inte är religiöst 

neutralt, istället tenderar kristna uttryck att i högre grad tolereras. Även Wendy Browns forskning 

ligger till grund för dessa möjliga konsekvenser. Brown visar hur västerländsk sekularism antas, 

både i forskarvärlden och av allmänheten, frambringa en religiös neutral stat, tolerans och respekt 
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för alla religioner samt ökad jämställdhet och frihet för kvinnor. Men i realiteten är begreppet 

utformat i en kristen kontext vilket har gjort kristendomen till norm för hur religion, frihet, tolerans, 

respekt, neutralitet bör förstås. Detta skapar istället olika förutsättningar för religioner i samhället 

och vittnar om ett icke-neutralt förhållningssätt. Utifrån detta bör inte den sekularistiska diskurs 

som i flera avseende verkar prägla svensk skola betraktas som religiöst neutral.     

 Utåt sett kan det verka som att Sverige är religiöst neutralt, då samhället är sekulärt, präglas 

av en sekularistisk diskurs och har en icke-konfessionell skola. Dessa faktorer borde rimligen öka 

chanserna för en neutral religionskunskapsundervisning. Men när den sekularistiska diskursen 

dissekeras går det, att med hjälp av Brown och Slotte, se kristendomens närvaro och dess betydelse. 

Det kristna arvet verkar ha omvandlats till ett sekulärt budskap, vilket gör kristendomen till en 

osynlig och naturlig del av det svenska samhället. Dessutom har kristendomen uttryckligen en 

framträdande position i skolans styrdokument som därmed också kan bidra till att minska 

förutsättningarna för en neutral religionskunskap.  

 För framtida studier vore det intressant att intervjua verksamma lärare för att få förståelse 

för huruvida de anser att skolans styrdokument ger de förutsättningar att utveckla en neutral 

religionskunskap, som leder till ökad förståelse och respekt för olika sätt att tänka och leva. Hur 

förhåller de sig till formuleringarna som yrkar på att kunskap om kristendomen är central och att 

undervisningen ska gestalta och förmedla värden som är i enlighet med etik  förvaltad av kristen 

tradition och västerländsk humanism? Hur kan dessa direktiv ta form i deras undervisning? Samt 

hur arbetar de för att utmana attityder och fördomar i samhället som eleverna oundvikligen har med 

sig in i klassrummet? En intervjuundersökning som utgick från liknande frågor hade kompletterat 

min undersökning, då det givetvis finns fler ramfaktorer, än skollag och styrdokument, som styr 

lärarens förutsättningar för att utforma en neutral religionskunskap.  
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