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Abstract 
Religious education has been a well-debated subject throughout history. In our current, 
globalized and religiously pluralistic world the debate regarding the education’s non-
denominational nature is a vital part of that debate. The aim of this study is to investigate 
how the meaning of the term “religion” is constructed in the current curriculum for the 
Swedish upper secondary school. Furthermore, the study will investigate how this con-
struction relates to the rulings regarding the school’s non-denominational nature as well 
as what consequences the construction can lead to regarding the relation between Christi-
anity and other religions. The results of the study show that the curriculum is strongly 
influenced by the Christian tradition and that the curriculum’s construction of the term 
religion may lead to the “othering” of non-Christian religions. Arguably, the curriculum 
also somewhat favours a secularistic/atheistic understanding of religion which results in a 
failure to meet the established demands regarding non-denominationalism.   
 
Nyckelord: religionsbegreppet, icke-konfessionalitet, andrafiering, Gy11, den europeiskt 
sekulära diskursen 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
Vad innebär egentligen termen religion och vad är det egentligen som ska stude-
ras under en lektion i religionskunskap? 
 
Vid en första anblick kan denna fråga framstå som enkel, men så fort vi reflekterar 
över vad som faktiskt ska eller inte ska kunna inrymmas i definitionen av ”relig-
ion” tydliggörs frågans problematik. Om religion enbart kan användas för att be-
skriva traditioner som inbegriper en tro på gud exkluderas exempelvis många 
former av buddhism medan en religionsdefinition som betonar gemenskap och 
församling snabbt blir exkluderande för flera former av privatreligiositet. 
 
För den som arbetar, eller ska arbeta, med religionsundervisning blir sättet denna 
fråga besvaras avgörande för hela hens arbetsliv. Kanske än viktigare blir det 
också avgörande för vilka kunskaper som förmedlas till alla de elever som hen 
kommer att möta under sina yrkesverksamma år. Eftersom läroplanen utgör det 
styrdokument som all svensk undervisning ska bedrivas utefter bör följaktligen de 
skrivningar som där finns rörande religionsbegreppet vara av intresse för alla lä-
rare och lärarstudenter som någon gång ämnar arbeta med religionsundervisning. 
Därtill blir läroplanens formuleringar rörande religionsbegreppet även avgörande 
för vilka kunskaper vi som samhälle tillägnar och inte tillägnar oss rörande relig-
ion. I en värld präglad av en alltjämt ökande globalisering och mångfald blir där-
för frågor rörande den svenska religionsundervisningen något som berör oss alla.  
 
Att religionsundervisningen och dess utformning är något som berör blev tydligt 
då de nya läroplanerna för grund- och gymnasieskola utvecklades på uppdrag av 
regeringen omkring år 2010. Många var då de röster som hördes i mediadebatten 
rörande Sveriges religionsundervisning och hur formuleringarna i dess läroplan 
borde se ut. Reformeringen av läroplanerna resulterade på gymnasienivå i den nya 
läroplanen Gy11 som sedan 2011 styrt samtlig gymnasial undervisning i Sverige. 
Diskussionen rörande skrivningarna för religionsundervisningen var dock långt 
ifrån över och det är denna diskussion vi nu ska bege oss in i. 
 
Denna uppsats kan betraktas som en introduktion till svårigheterna med religions-
definition och den diskussion som finns gällande religionsbegreppet i den svenska 
skolans undervisning. Då min framtida ambition är att arbeta med religionsunder-
visning på gymnasienivå kommer uppsatsen att riktas in på undersökning av läro-
planen för just gymnasieskolans religionsundervisning. 

1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppet ”religion” konstrueras i 
den nu gällande svenska läroplanen för gymnasiet från år 2011 (Gy11). Mer kon-
kret ämnar studien besvara följande frågor: 
 

§ På vilket sätt konstrueras religionsbegreppet i Gy11, d.v.s. vilken defi-
nition av religion ger Gy11 uttryck för? 

§ I vilken utsträckning återspeglas Skollagens krav på icke-
konfessionalitet i Gy11s konstruktion av religionsbegreppet? 
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§ Hur framställs relationen mellan kristendom och andra religioner i 
Gy11? Finns det förutsättningar för andrafiering av andra religioner och 
deras utövare? 

1.2. Avgränsning 
I analysen av Gy11 kommer uppsatsen att begränsas till analys av ämnesplanen 
för religionskunskap 1, ämnesplanerna för religionskunskap 2 och religionskun-
skap specialisering kommer alltså inte att vara en del av analysen. Denna av-
gränsning görs med anledning av att denna religionskurs är den som i särklass 
flest elever och lärare arbetar med religionsbegreppet inom i den svenska gymna-
sieskolan. Religionskunskap 1 utgör i Gy11s läroplan ett av nio gymnasiegemen-
samma ämnen vilket innebär att samtliga gymnasieelever ska studera det.1 Antalet 
elever på övriga religionskurser är däremot avsevärt mindre. Av de 353 286 ele-
verna som gick i svenska gymnasieskolan 2018/2919 erhöll blott 8238, eller 
2,33%, av eleverna ett godkänt eller icke-godkänt betyg i religionskunskap 2 och 
för religion specialisering saknas helt uppgift om deltagande elever.2 
   

1.3. Disposition 
Uppsatsen börjar med en kort genomgång av den tidigare forskning som finns 
rörande religionsdefinition följt av en presentation av den tidigare forskning som 
finns gällande konstruktionen av religionsbegreppet i den svenska skolan.  Däref-
ter presenteras det material som kommer att analyseras i uppsatsens undersökning 
samt de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna för undersökningens ana-
lys. I den efterkommande bakgrundsdelen ges en inblick i den historiska bakgrund 
som lett fram till dagens religionsundervisning samt den process som föregick 
införandet av de nya läroplanerna år 2011. I samma avsnitt presenteras även be-
greppen icke-konfessionalitet och andrafiering samt de juridiska dokumentet som 
kan kopplas till dessa begrepp. Den nästkommande undersökningen består av en 
tvådelad analys av Gy11s religionskonstruktion och de konsekvenser som denna 
får för Gy11s koppling till icke-konfessionalitet och andrafiering. Uppsatsen av-
slutas med en sammanfattning samt en avslutande reflektion med förslag på fort-
satt forskning. 
 

                                                        
1 Skolverket, Gymnasiegemensamma ämnen, 2011, 
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65761f/1553960756863/pdf2583.pdf, 
hämtad 8 Maj 2020, s. 3 
2 Skolverket, Antal elever och skolenheter, inklusive fritidshem. Barn/elever läsåret 2018/2019, 
[XLS], Stockholm, 2019, https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-
forskola-skola-och-
vuxenutbild-
ning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2018/19
&run=1, hämtad 8 Maj 2020; Skolverket, Kursbetyg i historia, religion och samhällskunskap 
[XLSX], https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-
vuxenutbild-
ning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Betyg%20och%20studieresultat&lasar=20
18/19&run=1, Stockholm, 2019, hämtad 8 Maj 2020 
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1.4. Tidigare forskning 

1.4.1. Tidigare forskning rörande religionsdefinition 
Inom religionsvetenskapen är diskussionen om religionsdefinitioner något av en 
”favoritsport” som på senare år fått allt mer uppmärksamhet världen över.3 Ef-
tersom den religionsvetenskapliga disciplinen innefattar flera olika inriktningar 
finns utöver de många religionshistoriska sätten att definiera religion även många 
andra sätt att närma sig begreppet. Inom religionspsykologin tenderar exempelvis 
religion att definieras utefter sin funktion för individen och fokus hos religions-
psykologiska forskare ligger på att förstå de många sätt som en persons religion 
fungerar i hens individuella värld.4 Inom religionssociologin ligger intresset sna-
rare i att förstå religionens roll i samhället och att studera religion i sin sociala 
kontext.5  
 
Den religionshistoriska inriktningen bör i relation till övriga religionsvetenskap-
liga discipliner ej betraktas som helt avskild och de teman som där återkommer i 
diskussionen av religionsbegreppet återfinns i viss grad även inom de övriga di-
sciplinerna.6 Generellt sett studerar och jämför religionshistoriker religion och 
religiösa traditioners utveckling inom ramen för specifika historiska kontexter 
och/eller skeenden.7 Att avgränsa vad som ska tillskrivas begreppet religion, och 
därav utgöra en del av vad som kan/ska studeras, kan därför ses som ett nödvän-
digt första steg i all religionshistorisk forskning. För att tydliggöra och öka förstå-
elsen för den variation som finns inom detta fält kan kategorierna substantiell och 
funktionell religionsdefinition användas. 
  

1.4.2. Substantiell och funktionell religionsdefinition 
Substantiell (även kallad essentialistisk) och funktionell definition är de vanligaste 
sätten att särskilja olika former av religionsdefinition. Grunden för dessa sätt att 
definiera kan påstås ligga i en syn på religion som ett sorts ting/fenomen med be-
stämda former och/eller funktioner. Denna religionssyn har enligt den i modern 
tid mycket inflytelserika religionshistorikern W. C. Smith (1916-2000) utvecklats 
alltsedan upplysningstiden.8 
 
Utifrån denna grundsyn ämnar substantiella religionsdefinitioner att definiera re-
ligion utifrån vad det är, de kan alltså ses som försök att fånga in religionens in-
neboende kärna/essens.9 En vanlig kritik mot substantiella religionsdefinitioner är 
att de tenderar att göra anspråk på att vara universalistiska. Detta innebär att de 
gör anspråk på att fånga in vad religion är i alla tider, överallt vilket leder till svå-
righeter när de möter fenomen som av exempelvis utövare uppfattas som religiösa 
                                                        
3 Ingvild Sælid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson, Nya perspektiv på religion, Stockholm: Natur och 
Kultur, 2003, s. 38 
4 Ralph W Hood, Peter C Hill och Spilka Bernard, The Psychology of Religion: An Empirical 
Approach, 4e uppl., New York: Guilford Press, 2009, s. 3 
5 Inger Furseth, Pål Repstad och Harald Nordli, Religionssociologi: En introduktion, Malmö: Li-
ber, 2005, s. 15:21 
6 Thomas Ekstrand, Gabriella Gustafsson och Petra Junes, Religionsvetenskap: En inledning, 
Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 30 
7 Ibid, s. 54 
8 Eva Hellman, Vad är religion?: En disciplinteoretisk metastudie, Nora: Nya Doxa, 2011, s. 59 
9 Ekstrand, Gustafsson och Junes, Religionsvetenskap: En inledning, s. 12 
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men som inte stämmer överens med den substantiella religionsdefinitionen.10 Ett 
exempel på en substantiell religionsdefinition som tydliggör denna problematik är 
Edward Tylors (1832-1917) definition av religion som ”tro på andliga väsen”, en 
religionsdefinition som snabbt blir problematisk i sammanhang där religiös tillhö-
righet inte förutsätter en sådan tro.11 
  
Funktionella religionsdefinitioner ämnar istället definiera religion utifrån dess 
funktion för människor och/eller samhällen.12 En av de mest välkända funktionella 
religionsdefinitionerna är beskrivningen av religion som ”folkets opium” vilken 
utformats av Karl Marx (1818-1883).13 En risk vid användningen av funktionella 
religionsdefinitioner är att de lätt blir alltför vida och inkluderande vilket leder till 
att nästan vad som helst kan klassas som religion.14 Samtidigt kan de liksom de 
substantiella definitionerna anklagas för att bli reduktionistiska och exkluderande 
gentemot vissa traditioner baserat på att en funktion utnämns till grundläggande 
för all form av religion.15  
 

1.4.3. Metateoretisk kritik 
Sedan ett par generationer tillbaka har ett sorts metateoretiskt skifte ägt rum inom 
det religionshistoriska fältet och alltmer kritik har riktats mot tidigare sätt att 
närma sig kategorin religion.16 Kritiker har uppmärksammat de problematiska 
utgångspunkter som, ofta outtalat, legat till grund för begreppsbildningen kring 
religion fram till slutet av 1900-talet samt arbetat för alternativa, mer medvetna 
sätt att närma sig termen.17 
  
En framstående form av kritik som lyfts i och med det metateoretiska skiftet är 
kritik rörande religionsbegreppets västerländska kopplingar. Denna kritik har växt 
fram ur postkoloniala studier vilka blottlagt religion som ett ideologiskt icke-
oskyldigt begrepp laddat med traditionellt västerländska (kristna) föreställningar 
om vad religion är och inte är.18 Religionshistorikern David Chidester (f. 1952) 
har exempelvis uppmärksammat att den europeiska användningen av religion ge-
nom historien utgjort ett sorts kolonialt maktmedel. Det koloniala talet om ”de 
andras” religioner har på ett systematiskt sätt berövat icke-européer och minori-
tetsgrupper makt och människovärde samt konstruerat deras religioner som 
”mindre sanna” och/eller primitiva.19 Antropologen Talal Asad (f. 1932) har vi-
dare pekat på hur icke-västerländska religioner och deras uttryck stängs ute från 
talet om religion genom att de framställs som ”mindre religiösa/sanna”. Asad har 
exempelvis framhållit att den moderna, västerländska förståelsen av religion på 
förhand utesluter religion från maktarenor som lagstiftning, ekonomi och politik. 
Istället betonar denna förståelse religiösa uttryck som spelat en central roll i tradit-

                                                        
10 Hellman, Vad är religion?: En disciplinteoretisk metastudie, s. 64 
11 Furseth, Repstad och Nordli, Religionssociologi: En introduktion, s. 42 
12 Ekstrand, Gustafsson och Junes, Religionsvetenskap: En inledning, s.12 
13 Russell T. McCutcheon, Studying religion: an introduction, London: Equinox Pub, 2007, e-bok, 
s. 35 
14 Hellman, Vad är religion?: En disciplinteoretisk metastudie, s. 64 
15 McCutcheon, Studying religion: an introduction, s. 39 
16 Hellman, Vad är religion?: En disciplinteoretisk metastudie, s. 65 
17 Ibid, s. 67 
18 Gilhus och Mikaelsson, Nya perspektiv på religion, s. 28 
19 Hellman, Vad är religion?: En disciplinteoretisk metastudie, s. 72 
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ionell västerländsk religion samt fortsätter spela en central roll i det sekulariserade 
samhället såsom individers trosföreställningar, upplevelser och rituella praktik.20 
Detta innebär svårigheter vid studium av religioner eller religiösa fenomen som 
opererar bortom dessa gränser som till exempel politisk teologi och religiös extr-
emism. 
 

1.4.4. Vår samtid: Två konkurrerande diskurser om religion  
En svensk forskare som i vår samtid arbetat aktivt med frågan om religionsdefinit-
ion är Eva Hellman. I sin bok Vad är religion?: En disciplinteoretisk metastudie 
skapar Hellman en överblick av hur begreppsbildningen kring religion sett ut ge-
nom historien samt ger förslag på en alternativ användning av begreppet för att 
frigöra det från nutida problematiska avgränsningar. Hellman menar att vi i vår 
moderna samtid kan tala om två konkurrerande diskurser rörande konstruktionen 
av religionsbegreppet. Ordet diskurs bör i detta sammanhang förstås som ett be-
stämt sätt att tala om/förstå världen som formuleras i förhållande till det den ute-
sluter.21 Genom talet om de två konkurrerande diskurserna framhålls att dessa två 
sätt att förstå religion tävlar om att beskriva samma företeelse och att det sätt vi 
förstår religion i allra högsta grad bör ses som en föränderlig kognitiv produkt.22 
Diskurserna formuleras kring punkterna auktoritet, auktoritetsfält och normativitet 
och benämns av Hellman som en europeisk sekulär diskurs och en holistisk dis-
kurs.23 
  
Den europeiskt sekulära diskursen formulerar religion som något som bör hållas 
åtskilt från den samhälleliga sfären och är den diskurs som blivit dominerande i 
västvärlden.24 Utifrån ett globalt perspektiv är dock detta sätt att förhålla sig till 
religion något av ett undantag då majoriteten av medborgarna i flera länder, ex-
empelvis USA, Indien och Ryssland, anser att religion tillhandahåller värden som 
är nödvändiga för att samhället ska frodas.25 Religion stängs inom denna diskurs 
ute från sociala, vetenskapliga och politiska frågor och görs till en sorts restkate-
gori vars auktoritetsfält begränsas till saker som metafysiska frågor och moral.26 
Som en konsekvens av att diskursens avgränsningsprocess huvudsakligen ägt rum 
i en europeisk kontext inbegriper dess uppfattning av religion tydliga spår av kris-
ten teologi. Teman som uppenbarelse, synd, själ och frälsning ses som naturliga 
inslag i det som kan kallas för religion. Likaså uppfattas läran ha en central roll 
och diskursen innefattar en grundläggande hierarkisering av kristendom över 
andra religioner.27 
 
I enlighet med det radikala upplysningstänk vari diskursen har sitt ursprung ges 
människan, inte gud, auktoritet att förklara och ordna världen och diskursen drar 
en tydlig gräns mellan världsligt och icke-världsligt.28 Diskursen kan kopplas till 
en form av sekulär ordningsideologi vars syn på ordnandet av världen skiljer på 
                                                        
20 Hellman, Vad är religion?: En disciplinteoretisk metastudie, s. 71 
21 Ibid, s. 83 
22 Ibid, s. 84 
23 Ibid, s. 86 
24 Ibid, s. 96 
25 Ibid, s. 91 
26 Ibid, s. 87 
27 Ibid s. 104 
28 Ibid, s. 87 
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”eviga” frågor och frågor som ”hör denna tidsålder till”. De frågor som ligger 
inom denna tidsålder ses då som sekulära frågor vilka människan, via system som 
politik, vetenskap och lagstiftning, med hjälp av sin rationalitet har ansvar för att 
lösa. De eviga, metafysiska frågorna, vilka anses kunna ha relevans för den en-
skilda individen, tillfaller religionen.29 Den svenske religionsvetaren Ola Sigurd-
son har beskrivit denna inramning av religion som att religion blir något som 
”saknar social kropp och offentlig röst”.30 
  
Inom den holistiska diskursen skiljs däremot inte den inom- och utomvärldsliga 
sfären åt på samma skarpa sätt utan istället betonas relationen mellan dessa sfärer. 
Religion begränsas inte till enbart utomvärldsliga och metafysiska frågor och ses 
inte heller som en angelägenhet enbart för individen.31 Diskursen inrymmer olika 
syner på relationen mellan människans och det gudomligas/heligas auktoritet och 
likaså kan synen på religionens auktoritetsfält skilja stort. Det gudomliga/heliga 
kan ses som överordnat eller samverkande med människan och det som benämns 
som religion kan ses som helomspännande för hela ens tillvaro eller begränsas till 
relativt snäva områden såsom frågor gällande moral.32 
  
Diskursens uppkomst är starkt kopplad till det europeiska nationalstatsprojektet 
vilket ledde till att religion i många länder kom att höra ihop med ordnandet av 
staten och medborgarskapet. Inom diskursen syns därför en sorts strävan att pla-
cera det gudomliga som auktoritet i världen vilket till skillnad från den europeiskt 
sekulära diskursen ger religion en sorts ”social kropp” i samhället och världen.33 
Av Hellman beskrivs den holistiska diskursen som ett något bättre alternativ än 
den europeiskt sekulära eftersom den bättre möjliggör för studium av olika reli-
giösa företeelser som finns i dagens globalsamhälle. Möjligheten till faktisk för-
ståelse vid studium av exempelvis religiösa hinduer som menar att religionen för 
dem utgör ett sätt att leva och som genomsyrar varje del av deras vardag ökar en-
ligt Hellman med en utgångspunkt som inte på förhand stänger ute religion från 
delar av den vardagen.34 
 
I slutändan föreslår dock Hellman att vi bör röra oss bort från båda de etablerade 
diskurserna och istället börja använda oss av s.k. heuristiska religionsdefinitioner. 
Dessa kan kort förklaras som tillfälliga definitioner utan universalistiska anspråk 
vilka bör betraktas som verktyg skapade för att möjliggöra en specifik form av 
analytiskt arbete.35 
 

1.4.5. Tidigare forskning rörande religionsbegreppet i den svenska skolan 
Med denna inblick i den religionshistoriska diskussionen kring religionsbegreppet 
i åtanke vänder vi nu uppmärksamheten mot forskning rörande konstruktionen av 
religionsbegreppet i den svenska skolan. Bland den forskning som gjorts inom 
detta område finns betydligt mer att finna rörande religionsbegreppets sociala 
                                                        
29 Hellman, Vad är religion?: En disciplinteoretisk metastudie, s. 88 
30 Ola Sigurdson, Det postsekulära tillståndet: religion, modernitet, politik, Göteborg: Glänta 
produktion, 2009, s. 320 
31 Hellman, Vad är religion?: En disciplinteoretisk metastudie, s. 92 
32 Ibid, s. 93 
33 Ibid, s. 92 
34 Ibid, s. 97 
35 Ibid, s. 112 
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konstruktion, d.v.s. hur religionsbegreppet konstrueras i den fysiska skolan och 
den faktiska undervisningen, än forskning rörande begreppets konstruktion i läro-
planen. Ett examensarbete från 2016 finns dock som är inriktat på just religions-
begreppets konstruktion i läroplanen och avsnittet inleds således med en presen-
tation av det arbetet och dess resultat. Därefter följer en presentation av forskning 
rörande religionsbegreppets sociala konstruktion samt en kort diskussion kring 
hur de olika forskningsresultaten förhåller sig till varandra och till Hellmans tidi-
gare presenterade diskurser. Detta leder oss vidare mot uppsatsens nästa del och 
de teoretiska utgångspunkterna för den aktuella studien. 
 

1.4.6. Religionsbegreppet i läroplanen 
”Religionsbegreppet och dess innebörd i gymnasieskolan: En diskursanalys av hur 
religionsbegreppet konstrueras i gymnasieämnet religionskunskap” är en magis-
teruppsats i pedagogisk yrkesverksamhet skriven av Olle de Vahl. Studiens syfte 
är att med hjälp av en kritisk diskursanalys undersöka hur religionsbegreppet kon-
strueras i de styrdokument som legat till grund för religionsundervisningen i gym-
nasieskolan efter gymnasiereformen 2011. Utöver religionskunskapens ämnes-
plan, läroplanen och skollagen inkluderas även flera andra officiella dokument 
från regering, riksdag och Skolverket i de Vahls analys.  
 
Studien tar avstamp i bl.a. Hellmans beskrivning av de två moderna, konkurre-
rande religionsdiskurserna, begreppen funktionell och substantiell religionsdefi-
nition samt åtskillnaden mellan kategorin religion som allmänbegrepp, begrepp 
för specifika religioner och användningen av religion som prototypisk term.36  
 
Resultatet av studien visar att de analyserade dokumenten saknar en entydig kon-
struktion av religionsbegreppet. ”Religion” används istället som en sorts självför-
klarande samlingsbeteckning, en s.k. prototypisk term, vars betydelse avgörs av 
sammanhanget.37 Dokumenten ger uttryck för såväl funktionella som substantiella 
religionsdefinitioner, använder kontinuerligt ”religion” både som ett allmänt be-
grepp och som ett uttryck för specifika religioner, och saknar genomgående en 
markerad definition av religionsbegreppet som helhet.38 De Vahl uppmärksammar 
att kristendomen ges en tydlig särställning i såväl läro- som ämnesplan och att 
denna särställning kan tolkas som en värderingsmässig markering.39 Särskiljandet 
av kristendomen menar han kan leda till att företeelser som inte har någon mot-
svarighet inom kristendom stängs ute från undervisningen och betecknas som 
icke-religiösa.40 Vid ett tillfälle noteras även att ämnesplanen kan inbegripa ett 
grundantagande om ett ”vi och dem”-tänk, dock utvecklas aldrig denna tankegång 
mycket längre än så.41 
  
Analysen visar att flera drag ur Hellmans europeiskt sekulära diskurs är närva-
rande i de diskurser som de Vahl identifierar, exempelvis innehar kristendomen en 
                                                        
36 Olle de Vahl, ”Religionsbegreppet och dess innebörd i gymnasieskolan”: En diskursanalys av 
hur religionsbegreppet konstrueras i gymnasieämnet religionskunskap”, magisteruppsats, Umeå: 
Umeå universitet, 2016, s. 18 
37 Ibid, s. 56f 
38 Ibid, s. 54-57 
39 Ibid, s 47 
40 Ibid, s. 65 
41 Ibid, s. 47 
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särställning i samtliga tre.42 Studiens omfång leder dock till att diskussionen kring 
kopplingarna mellan läroplanen och Hellmans diskurser blir något diffus och un-
danglidande, främst då de många analysdelarna och förklaringarna av dess fynd 
blir väldigt utrymmeskrävande. Av de tre identifierade diskurserna framhålls den 
”sekulära religionsämnesdiskursen”, som har starka kopplingar till Hellmans 
europeiskt sekulära diskurs, vara särskilt framstående i religionskunskapsämnets 
ämnesplan.43 
 

1.4.7. Religionsbegreppets sociala konstruktion 
Inom området rörande religionsbegreppets sociala konstruktion finns alltså ett 
betydligt större forskningsunderlag och mycket av denna forskning uppvisar snar-
lika resultat. Jag har valt ut två forskningsrapporter som i sammanhanget får fun-
gera exemplifierande för forskningsfältet och som jag anser bidrar på ett givande 
sätt till den aktuella studien. Dessa forskningsrapporter både knyter an till resulta-
ten från de Vahl studie och motiverar den aktuella studiens fortsatta inriktning.  
 
Den första av dessa är en licentiatuppsats skriven av Anders Karlsson år 2015 
med titeln ”Vilket religionskunskapsämne?”. Uppsatsen undersöker genom en 
explorativ fallstudie hur ämneskonstruktioner i religionskunskap artikuleras och 
förhandlas av elever och lärare i klassrumsmiljön samt i digitala diskussionsforum 
under ett undervisningsmoment á 3 lektioner i en gymnasieklass i Religionskun-
skap A.44 
  
Studiens resultat visar att det sekulära liv som eleverna själva menar att de lever 
utgör normen i klassrummets konstruktion av religion. Ju längre från den upp-
levda svenska sekulära normen som en företeelse, handling eller sätt att leva be-
finner sig desto mer negativt talar eleverna om det.45 Religion och följare av relig-
ion tenderar enligt studien att uppfattas som annorlunda och avvikande, men ju 
närmre de är den sekulära normen desto ”bättre och sundare” uppfattas de vara.46 I 
en artikel publicerad på Skolverkets hemsida presenterar en av uppsatsens handle-
dare, professor Kerstin von Brömssen, studiens resultat och betonar att en sekulär 
norm verkar vara stark i svenska klassrum. Resultatet beskrivs av von Brömssen 
som ”inte uppmuntrande” och hon menar att frågan om hur religionsundervis-
ningen ska utmana normer och ge perspektiv utan att skapa andrafiering och ste-
reotypsiering är komplex och måste arbetas vidare med.47 
 
Även nästa studie, vilket är en doktorsavhandling med titeln ”Religious education 
in contemporary pluralistic Sweden” skriven av Karin Kittelmann Flensner år 
2015, visar att en sekularistisk diskurs generellt sätter ramarna för talet om relig-

                                                        
42 de Vahl, Religionsbegreppet och dess innebörd i gymnasieskolan, s. 62 
43 Ibid, s. 61 
44 Anders Karlsson, Vilket religionskunskapsämne?: Ämneskonstruktioner i religionskunskap på 
gymnasiet med samtalsförhandlingar i centrum, Lic.-avh., Karlstad Universitet, 2015, s. 6 
45 Ibid, s. 125 
46 Ibid, s. 127 
47 Kerstin von Brömssen, Stark sekulär norm i svenska klassrum, 2019, 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/stark-sekular-
norm-i-svenska-klassrum, hämtad 16 april 2020. 
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ion i den svenska klassrumspraktiken.48 Studien undersöker hur religionsunder-
visning konstrueras i klassrumspraktiken i dagens pluralistiska samhälle och har 
en något bredare ansats än Karlsson studie. Studien följer 9 olika lärare och deras 
religionsundervisning för sammanlagt omkring 400 elever vid tre olika gymnasie-
skolor i Sverige under 5-6 veckors tid.49 I slutet av studien identifierar Kittelmann 
Flensner tre diskurser om religion som hon menar är framträdande i de klassrum 
som studien utförts.50 Utöver den dominerande sekularistiska diskursen benämns 
dessa som en ”andlig diskurs” och en ”svenskhetsdiskurs”. 
  
Samtliga av dessa tre uppvisar tydliga kopplingar till Hellmans europeiskt seku-
lära diskurs. Inom den andliga diskursen beskriver Kittelmann Flensner exempel-
vis att religion konstrueras som något som ligger ”bortom denna värld” vilket är 
ett tecken på den europeiskt sekulära diskursens skarpa gränsdragning mellan 
inom- och utomvärldslig.51 Svenskhetsdiskursen vilar vidare på en tydlig kristen 
hegemonisk uppfattning av religion och konstruerar ”andra” religioner (särskilt 
islam) än den ”egna” kristendomen som annorlunda och med en negativ under-
ton.52 Den sekularistiska diskursen uppvisar avslutningsvis en kronocentrisk syn 
på historien och en evolutionistisk syn på religion vilket känns igen från den 
europeiska religionshistorien. Religion förknippas inom denna diskurs med det 
förflutna då ”man inte visste bättre” och betraktas som en privatsak som ej ska tas 
upp i det offentliga rummet, ett tydligt exempel på den europeiskt sekulära diskur-
sens tendens att förvisa religion från samhällets offentliga sektorer.53 
 
Sammantaget uppvisar alltså den forskning som utförts i svenska klassrum gäl-
lande den sociala konstruktionen av religionsbegreppet i viss mån likheter med de 
Vahls analys av religionsbegreppets konstruktion i läroplanen. Samtliga av de tre 
presenterade studierna tyder på att konstruktionen av begreppet religion både i 
läroplanen och i den fysiska skolan kan kopplas till Hellmans europeiskt sekulära 
diskurs, och det är denna koppling som skall studeras närmre i denna uppsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
48 Karin Kittelmann Flensner, Religious education in contemporary pluralistic Sweden, diss., Gö-
teborgs universitet, 2015, s. 294 
49 Ibid, s. 92 
50 Ibid, s. 284 
51 Ibid, s. 287 
52 Kittelmann Flensner, Religious education in contemporary pluralistic Sweden, s. 291 
53 Ibid, s. 285-287 
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1.5. Material 
Underlaget för studiens analys kommer att utgöras av den aktuella svenska läro-
planen för gymnasieskolan från 2011 (Gy11) med fokus på ämnesplanen för relig-
ionskunskap 1 samt Skolverkets kommentarsmaterial till denna ämnesplan. Delar 
av Skollagen kommer att användas i kompletterande syfte för att stärka analysen 
men utgör alltså inte en del av det primära analysmaterialet. 
  
Denna avgränsning kan betraktas som ett sätt att orientera uppsatsens vidare ar-
bete i enlighet med dess önskade inriktning. Som angetts i studiens syfte ämnar 
denna uppsats undersöka konstruktionen av religionsbegreppet i läroplanen vilken 
utgör en del av den politiska styrningen av skolan. I den politiska styrningen av 
skolan använder sig staten av fyra huvudsakliga styrningsformer: juridisk, ideolo-
gisk, ekonomisk och utvärderingsmässig styrning.54 Läroplanen kategoriseras en-
ligt denna uppdelning som en del av statens ideologiska styrning medan Skollagen 
och andra juridiska förordningar är en del av den juridiska styrningen. Genom att 
begränsa analysen till material inom en av de fyra styrningsformerna ämnar jag 
undgå den problematik som jag uppfattat beträffande utrymme och tydlighet i de 
Vahls studie. Som framhålls i boken ”Skolpolitik: Från riksdagshus till klassrum” 
kan dock inte de olika styrningsformerna betraktas som helt åtskilda då de i allra 
högsta grad påverkar varandra.55 I uppsatsens bakgrundsavsnitt kommer därför en 
inblick ges i den juridiska styrningens påverkan av läroplanen. På så vis ämnar jag 
bidra med ett tydligare djup till studiens undersökning utan att göra den juridiska 
styrningen till ett primärt föremål för dess analys.  
 

1.6. Teori och metod 
Två teoretiska utgångspunkter kommer att användas vid analysen av materialet: 
En läroplansteoretisk utgångspunkt vilken är avgörande för synen på, samt 
granskningen av, det aktuella materialet, och en religionsteoretisk inriktning uti-
från vilken läroplanens konstruktion av religionsbegreppet kommer att analyse-
ras. 

1.6.1. Läroplansteoretisk utgångspunkt  
Läroplansteori handlar, enkelt förklarat, om att undersöka frågan om vad som en-
ligt läroplanen räknas som kunskap.56 Ordet läroplan förstås här på ett bredare sätt 
än dess vardagsförståelse och studier inom fältet undersöker således inte bara den 
faktiska, fysiska läroplanen utan även ting som dess stoffurval, bakomliggande 
organisation och politiska idéer.57 
  
Läroplanen och det den uttrycker ses inom fältet som ett resultat av tre delproces-
ser: läroplanens formulering, transformering och genomförande.58 I föreliggande 
uppsats begränsas studien huvudsakligen till analys av läroplanens formulering 

                                                        
54 Maria Jarl och Linda Rönnberg, Skolpolitik: Från riksdagenhus till klassrum, 3 uppl., Stock-
holm: Liber, 2019, s. 28 
55 Ibid, s. 90 
56 Ninni Wahlström, Läroplansteori och didaktik, 2 uppl., Malmö: Gleerups Utbildning, 2015, s. 
11 
57 Göran Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, 3 uppl., Lund: Studentlittera-
tur, 2012, s. 7 
58 Ibid, s. 21 
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vilket innebär att analysen begränsas till de föreskrifter som gäller den svenska 
skolan rörande vilka mål som gäller för undervisningen och vilket innehåll äm-
nena ska ha.59 Hur den formulerade läroplanen förändras via exempelvis lärarens 
tolkningar under planeringsprocessen (transformeringsfasen) samt de sätt som 
läroplanen realiseras och verkställs under den faktiska undervisningen (genomfö-
randefasen) kommer alltså inte att vara föremål för analys.60 
 
Analysen utgår från den reconceptualistiska traditionen som inom läroplansteorin 
använts för att granska värderingar i läroplaner och undervisning.61 Centrala be-
grepp inom denna tradition är avgränsning och inramning. Dessa begrepp an-
vänds för att beskriva hur en företeelse/ämne avgränsas gentemot andra samt för 
att beskriva hur ett visst sorts innehåll/undervisning ramas in som godtag-
bart/relevant inom just det ämnet.62 Göran Linde, professor emeritus i pedagogik, 
tydliggör i sin bok Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori dessa be-
grepp genom att likna dem med hur ett hus olika rum avgränsas gentemot 
varandra och hur rummens olika möbleringar talar om för oss vilket sorts bete-
ende som är förväntat/godtagbart inom det specifika rummet.63 Ett rum som kallas 
”matsal” och är inrett med bord, stolar och ett skåp med porslin kan tack vare sin 
tydliga avgränsning gentemot andra rum liknas med exempelvis matematikämnet. 
Här råder inget tvivel om vad rummet är till för utan precis som matematikämnet 
bidrar rummets möblering och namn till en tydlig inramning av vilken verksamhet 
som där förväntas utföras. Skulle rummet istället kallas för ”vardagsrum” och vara 
inrett med ett bord, en soffa, en TV och några fåtöljer blir däremot varken av-
gränsningen eller inramningen längre lika tydliga. I ”vardagsrummet” kan det vara 
lika godtagbart att äta som att se på TV och varken namnet eller möbleringen ger 
några definitiva anvisningar gällande vad som där förväntas. Ett sådant rum kan 
därför bättre liknas med exempelvis ämnet samhällskunskap där gränserna för vad 
som kan klassas som undervisning är mindre tydliga.64 
 

1.6.2. Religionsteoretisk utgångspunkt 
På den religionsteoretiska fronten kommer analysen att utgå från Hellmans tidi-
gare presenterade teori om de två moderna konkurrerande diskurserna rörande 
begreppsbildningen kring religion. Framställningen av den europeiskt sekulära 
diskursen kommer att användas som referensverk under undersökningens första 
del vilken ämnar besvara uppsatsens första fråga om hur religionsbegreppet kon-
strueras i den svenska läroplanen. 
 
I del två av undersökningen ämnar jag diskutera fynden från del ett närmre i för-
hoppning att kunna besvara frågeställning två och tre rörande konsekvenserna av 
religionsbegreppets konstruktion. Som stöd i denna diskussion kommer Skolla-
gens skrivningar samt professor Berglunds forskning rörande icke-
konfessionalitet, i kombination med diskussionen rörande andrafiering i undervis-
ningen, att användas. Dessa presenteras i kommande bakgrundsavsnitt. 

                                                        
59 Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, s. 23 
60 Ibid, s. 55;73 
61 Ibid, s. 14 
62 Ibid, s. 15 
63 Ibid, s. 15 
64 Ibid, s. 15-16 
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1.6.3. Metod 
Eftersom materialet för studien består av officiella dokument är den metod som 
valts ut för studien en kvalitativ dokumentanalys. Denna metod kan ses som ett 
verktyg för att analysera och tolka ett dokuments innehåll, vilket är just vad denna 
uppsats ämnar göra. 
  
Vid utförandet av en dokumentanalys kan utforskandet av vad texten inte säger, 
d.v.s. vilka ord, element eller innehåll som inte finns med, vara minst lika bety-
dande som utforskandet av det innehåll som faktiskt är med.65 Därtill kan det vara 
viktigt att se på om och hur texten ämnar övertyga sina läsare om auktoriteten i 
sin egen förståelse av de fenomen som beskrivs.66 Ytterligare ett viktigt inslag vid 
användning av denna metod är en medvetenhet om den kontext vari dokumentet 
har sitt ursprung, då denna betraktas som avgörande för dokumentets villkor för 
existens.67 Nästkommande avsnitt kommer därför innehålla en presentation av 
materialets tillkomstprocess samt ge en inblick i de bestämmelser som sätter ra-
marna för dokumentens innehåll. 
 
I kombination med de teoretiska utgångspunkterna kommer därför följande meto-
dologiska frågor att användas som stöd vid analysen av materialet: 
1. Hur avgränsas och inramas begreppet ”religion” i den formulerade läroplanen? 
Vilka element och/eller vilket innehåll finns med och vilket utesluts i denna av-
gränsning/inramning?  
2. Om och hur befästs auktoriteten i läroplanens konstruktion av religionsbegrep-
pet? 
3. Hur förhåller sig denna avgränsning/inramning till Hellmans europeiskt seku-
lära diskurs? 
4. Vilka blir konsekvenserna av Gy11s religionskonstruktion i relation till Skolla-
gens krav på icke-konfessionalitet samt för läroplanens konstruerade relation mel-
lan kristendom och andra religioner? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
65 Tim Rapley, Doing Conversation, Discourse and Document analysis, London: SAGE Publica-
tions Ltd, 2007, e-bok, s. 111 
66 Ibid, s. 123 
67 Grace Davie och David Wyatt, ”Document Analysis” I The Routledge handbook of research 
methods in the study of religion, redigerad av Michael Stausberg och Steven Engler, Abingdon, 
Oxon: Routledge, 2011, s. 153 
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Kapitel 2 Bakgrund 
Likt övriga moderna företeelser bör även dagens religionsundervisning förstås i 
ljuset av den historiska bakgrund som de växt fram ur. I detta avsnitt ges därför en 
kort inblick i den historiska utveckling som lett fram till Sveriges nuvarande relig-
ionsundervisning och läroplan. Därefter ges en närmre presentation av begreppet 
icke-konfessionalitet och dess koppling till den moderna svenska skolan. Avslut-
ningsvis beskrivs den process som ledde fram till formuleringen och införandet av 
Gy11. 
 

2.1. Svensk religionsundervisning - en historisk bakgrund 
För den som studerar framväxten av det svenska skolsystemet står det snabbt klart 
att religionsundervisningen länge haft en central roll. Sven Hartman, professor i 
pedagogik, har beskrivit det som att det under en lång tid funnits en form av sym-
bios mellan religion och undervisning och att de två har varit varandras förutsätt-
ningar från första början.68 Religionernas behov av att förmedla sina traditioner 
och läror gav upphov till de första formerna av undervisningssystem och kyrkan 
behöll länge ansvaret för att bedriva och kontrollera skolornas verksamhet i Sve-
rige.69 Först år 1994 infördes kravet på icke-konfessionell undervisningen i den 
svenska läroplanen, det föregicks dock av en lång utveckling av gradvis minskad 
konfessionell prägel på religionsundervisningen och skolan överlag.70 
 
De första stegen mot en icke-konfessionell religionsundervisning i Sverige togs år 
1919 då religionsundervisningen gick från att ha varit starkt lutherskt-kristet präg-
lad till att utgå från en sorts allmänkristen grund.71 Kyrkans koppling till skolan 
försvagades sedan under de kommande årtiondena i takt med skolan gjordes till en 
del av den socialdemokratiska statens välfärdsprogram.72 Efter andra världskriget 
reformerades den svenska skolan vilket resulterade i en ny, obligatorisk 9-årig 
grundskola och en ny gymnasieskola som infördes under 60-talet.73 I läroplanerna 
för den nya skolan syns ökade krav på neutralitet, objektivitet och icke-påverkan 
och 1965 bytte även religionsämnet namn från kristendomskunskap.74 Under peri-
oden fram till 90-talet fortsatte kristendomens roll i undervisningen att minska och 
steget från religionsundervisning som inlärning av religion till saklig undervisning 
om religion fulländades.75 

                                                        
68 Sven Hartman, ”Perspektiv på skolans religionsundervisning” i Religionsdidaktik: Mångfald, 
livsfrågor och etik i skolan, redigerad av Malin Löfstedt, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 19 
69 Hartman, Perspektiv på skolans religionsundervising, s. 19; Viktor Aldrin, Skolavslutningar i 
kyrkan och spelet om religion i svensk skola, Skellefteå: Artos & Norma, 2018, s. 25-26 
70 Hartman, Perspektiv på skolans religionsundervisning, s. 29; Aldrin, Skolavslutningar i kyrkan 
och spelet om religion i svensk skola, s. 29 
71 Rune Larsson, ”Religionsundervisningen i svensk skola – en historisk exposé” i Religionspeda-
gogiska reflektioner, skriven av och för Rune Larsson inför hans 75-års dag, redigerad av Hanna 
Zipernovszky och Caroline Gustavsson, Umeå, 2009, s. 81 
72 Henrik Edgren, ”Folkskolan och grundskolan” i Utbildningshistoria, redigerad av Esbjörn Lars-
son och Johannes Westberg, 3 uupl., Lund:Studentlitteratur, 2019, s. 139-140; Larsson, Religions-
undervisningen i svensk skola – en historisk exposé, s. 83 
73 Edgren, Folkskolan och grundskolan, s. 142-143 
74 Larsson, Religionsundervisningen i svensk skola – en historisk exposé, s. 84 
75 Jenny Berglund, ”Swedish religion education: Objective but Marinated in Lutheran Protestant-
ism?”, Themenos, vol. 49/no. 2, (2013), s. 174; Aldrin, Skolavslutningar i kyrkan och spelet om 
religion i svensk skola, s. 28 
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Under 90-talet gjorde kristendomen sedan lite av en ”comeback” i skolsamman-
hang i och med introduktionen av avsnittet ”skolans värdegrund” i 1994 års läro-
planer (Lpo94). I de nya riktlinjerna för skolans gemensamma värdegrund fanns 
en tydlig kristen förankring och ”kristen etik” framställdes tillsammans med ”väs-
terländsk humanism” som särskilt viktiga för ”vårt land”.76 Dessa formuleringar 
resulterade i en livlig debatt i riksdagen vilken ledde till att frasen ”undervisning-
en i skolan skall vara icke-konfessionell” lades till i värdegrundsformuleringen 
som ett sätt att neutralisera begreppet ”kristen”. Vad som räknas som icke-
konfessionell undervisning preciserades dock aldrig närmre i detta skede.77 Läro- 
och kursplanerna från 1994 gällde, med vissa revideringar, för både grund- och 
gymnasieskola fram till de nya läroplanerna trädde i kraft år 2011.78 

2.2. Icke-konfessionalitet 
Innan vi går vidare till 2011 års läroplan ska vi stanna upp en stund vid begreppet 
icke-konfessionell. Som tidigare avsnitt klargjort har alltså begreppet icke-
konfessionell funnits med i den svenska läroplanen sedan 1994, men vad innebär 
det egentligen? Hur beskrivs begreppet i de dokument som sätter ramarna för sko-
lans religionsundervisning och hur realiseras det i praktiken? 

2.2.1. Europakonventionen sätter ramarna 
Framväxten samt utformningen av kravet på icke-konfessionalitet är starkt kopp-
lat till bestämmelser rörande religionsfriheten. Den högsta rättsliga bestämmelsen 
rörande religionsfriheten i Sverige utgörs av europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (hädanefter Euro-
pakonventionen). Denna antogs i Sverige som gemensam lagstiftning 1950 och 
som en del av svensk lag 1994 då Sverige gick med i EU.79 Artikel 9 i Europa-
konventionen behandlar allas rätt att välja, byta och utöva sin religion eller tro och 
är tillsammans med tilläggsprotokollet i Artikel 2 från 1952 angående rätten till 
undervisning de viktigaste delarna av Europakonventionen i det här samman-
hanget. I Artikel 2 går att läsa: 

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som 
staten kan ta på̊ sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera 
föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står 
i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse (egen 
kursivering).80 

Lagändringen trädde i kraft 1995 och innebar att Lpo94s krav på icke-
konfessionalitet blev olagligt i och med att detta krav ej är förenligt med ovanstå-
ende kursiverade formulering. Som en konsekvens genomfördes samma år frisko-
lereformen vilket gjorde det möjligt att öppna konfessionella friskolor i Sverige.81 
På friskolorna kunde inslag i utbildningen vara av konfessionellt slag, själva 
undervisningen skulle dock fortfarande vara icke-konfessionell. Vad dessa be-
                                                        
76 Hartman, Perspektiv på skolans religionsundervisning, s. 30 
77 Aldrin, Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola, s. 29 
78 Larsson, Religionsundervisningen i svensk skola – en historisk exposé, s. 90 
79 Reinhold Fahlbeck, ”Att undervisa i religionskunskap och mänskliga rättigheter- den rättsliga 
situationen” i Att undervisa i religionskunskap – en ämnedidaktisk introduktion, redigerad av 
Björn Falkevall, Stockholm:Liber, 2013, s. 58; Aldrin, Skolavslutningar i kyrkan och spelet om 
religion i svensk skola, s. 30 
80 Europakonventionen, Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf, hämtad 2020-04-22 
81 Aldrin, Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola, s. 138 
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grepp innebar klargjordes dock inte heller i detta samband trots att Lagrådet efter-
lyste en tydlig definition av vad som räknas som konfessionell undervisning av 
regeringen.82 Först i samband med att Skollagen reformerades 2010 har dessa be-
grepp diskuterats och definierats närmre. 

2.2.2. 2011 års Skollag utvecklar 
I den nya Skollagen fördes för första gången kravet på icke-konfessionalitet in i 
Skollagen enligt följande: 

6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska 
vara icke-konfessionell. 
7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritids-
hem ska vara icke-konfessionell. 
Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fri-
tidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska 
vara frivilligt.83  

Lagen gav även för första gången en definition av skillnaden mellan utbildning 
och undervisning men däremot återfinns där inga liknande, tydliga definitioner av 
begreppen konfessionellt och icke-konfessionellt. Regeringen frångår i proposit-
ionen till lagändringen Lagrådets önskan om sådana definitioner med argumentat-
ionen att dessa begrepp är så ”väl etablerade” och har funnits med så länge utan 
att vara definierande utan att ”det skapat några större problem” att sådana definit-
ioner ej är nödvändiga.84 Det närmsta som finns en definition av begreppen finns i 
propositionen i samband med att regeringen argumenterar kring konfessionella 
inslag i konfessionslös undervisning enligt följande: 

Sådan undervisning måste dock ske på̊ ett sådant sätt att undervisningen fortfarande 
är icke-konfessionell, dvs. den ska vila på̊ vetenskaplig grund och vara saklig och 
allsidig. Det innebär bl.a. att det i själva undervisningen inte får förekomma några 
som helst inslag av utövande bekännelsekaraktär (egen kursivering).85 

I och med att icke-konfessionell undervisning beskrivs vara allsidig och saklig 
undervisning som sker på vetenskaplig grund kan argumenteras att konfessionell 
undervisning här betraktas som undervisning som riskerar att stå i motsats till en 
sådan grund.86 I mars 2018 tillsatte den nya regeringen en särskild utredning som 
fick i uppdrag att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet 
närmre. Ett av utredarens uppdrag var då att föreslå en definition av konfessionell 
respektive icke-konfessionell inriktning vilket i sin tur föranledde en definition av 
konfessionella inslag.87 Utredningen resulterade i följande förslag: ”Konfession-
ella inslag ska definieras som inslag som innehåller bekännande eller förkunnande 
delar som tillhör en viss religion”.88 
 
 
 
Definitionen motiveras i utredningen av att en tolkning av begreppet som gör alla 
                                                        
82 Aldrin, Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola, s. 30 
83 SFS 2010:800, Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet 
84 Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, Stockholm: Utbild-
ningsdepartementet, s. 227 
85 Aldrin, Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola, s. 135; Prop. 
2009/10:165, s. 227 
86 Aldrin, Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola, s. 136 
87 Dir. 2018:15, Konfessionella inslag i skolväsendet, Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 1 
88 SOU 2019:64, Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, Stockholm: Utbildningsdepar-
tementet, s. 303 
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inslag med anknytning till religion till möjliga konfessionella inslag blir ”alltför 
bred” och kan leda till att handlingar som ursprungligen hade en religiös koppling 
men numera ”ses som traditionella” anses vara konfessionella (här anges ”att 
tända adventsljus” eller ”fira påsk” som exempel). Vidare argumenteras att kon-
fessionella inslag istället bör definieras på ett sätt som knyter an till ett ”mer aktivt 
utövande av religion”.89 Utredningens förslag ligger för närvarande ute för remiss 
med sista svarsdag 11 maj 2020, bland de remissvar som hittills kommit in (2020-
04-23) finns inga kritiska reaktioner till de föreslagna definitionerna.90 
 
Sammanfattningsvis kan kravet på icke-konfessionalitet enligt de dokument som 
sätter ramarna för Gy11 alltså tolkas som ett krav på att undervisningen ska vila 
på vetenskaplig grund, vara allsidig och saklig samt sakna innehåll av förkun-
nande eller bekännande karaktär som tillhör en viss religion. Denna formulering 
leder ofrånkomligen till nya frågor, bland annat den i sammanhanget mycket ak-
tuella frågan om vad som krävs för att undervisningen ska vara ”allsidig”, ”sak-
lig” och därmed ”verkligt” icke-konfessionell. 

2.2.3. Icke-konfessionalitet i praktiken: kritik mot den svenska modellen och 
dess dolda maktstrukturer 
Frågan om Sveriges icke-konfessionalitet och vilka maktstrukturer som existerar i 
den svenska skolan har varit väl omdiskuterad under 2000-talet. Från statligt håll 
står framförallt en utredning med namnet ”Utbildningens dilemma: Demokratiska 
ideal och andrafierande praxis” från 2006 ut i sammanhanget. Utredningen grans-
kade vad som kallas för ”strukturell/institutionell diskriminering inom utbild-
ningsväsendet” och resulterade i förslag om revidering av läroplanens värdegrund 
för att motverka dold rasism och diskriminering i den svenska skolan. Utredning-
en användes sedan som stöd i utvecklingen av de nya läroplanerna de kommande 
åren.91  
 
Utredningen framhöll då att utbildningssystemet genom s.k. andrafiering åter-
skapar bestämda föreställningar om verkligheten, rätt och fel samt ”vi” och ”dem” 
i undervisningen.92 Detta genom att läroböcker, lärare, läroplaner osv tillsammans 
(medvetet och omedvetet) konstruerar tanken om ett normativt ”vi” som bottnar i 
idéer om den ”gemensamma svenskheten”. ”De andra”, i bemärkelsen andra relig-
ioner, andra kulturer, andra människor/invandrare osv, värderas sedan i relation 
till det normativa ”vi”-et.93 Utredningen lyfte exempelvis att kristendomen i relig-
ionsundervisningen etableras som ”normal” och/eller ”legitim” i förhållande till 
”de andra” religionerna och att dessa då (ned)värderas utefter en kristet grundad 
utgångspunkt.94 
 
Om än målet med de nya läroplanerna var att frångå fortsatt andrafiering och upp-
rätta en tydligare icke-konfessionell riktning har vissa forskare på senare år pekat 
på Sveriges starka kopplingar till den kristna traditionen och menat att dessa fort-

                                                        
89 SOU 2019:64, s. 303 
90 Remiss SOU 2019:64, Stockholm: Utbildningsdepartementet 
91 SOU 2006:40, Utbildningens dilemma: Demokratiska ideal och andrafierande praxis, Stock-
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93 Ibid, s. 14 
94 Ibid, s. 15-16 



 21 

sättningsvis influerar undervisningen så pass att dess icke-konfessionalitet bör 
ifrågasättas.95 I tidskriftsartikeln ”Swedish religion education: Objective but Ma-
rinated in Lutheran Protestantism?” undersöker professor Jenny Berglund denna 
kritik genom att bland annat diskutera den svenska religionsundervisningens 
framväxt och nutida utformning. 
 
Berglund menar att Skollagens krav på icke-konfessionell undervisning ska för-
stås som att svensk undervisning ska bedrivas på ett sådant sätt att ingen särskild 
världssyn prioriteras och att alla elever, oavsett bakgrund, ska känna sig bekväma 
med att delta. Med andra ord ska undervisningen ej verka andrafierande gentemot 
någon individ eller hens religion.96 Detta, menar Berglund, är ett krav som enligt 
den svenska självförståelsen uppfylls då vi97 tenderar att betrakta vår religionsun-
dervisning som neutral och objektiv. I realiteten har dock vårt undervisningssy-
stem som helhet och religionsundervisning i synnerhet en fortsatt stark lutherskt-
kristen prägel som vi har svårt att se och medge. Denna visar sig exempelvis ge-
nom att skolan är utformad efter den lutherska kalendern och i sättet vi tänker och 
talar om religion.98 
  
Hon lyfter vidare att Sveriges ”icke-konfessionella” religionsundervisning har 
kritiserats från flera håll, bland annat från olika religiösa grupper, för att vara en 
undervisning in i ateism och sekularism snarare än undervisning om relig-
ion/religioner från ett neutralt perspektiv.99 Liknande kritik har framförts av lek-
torn Viktor Aldrin vid Högskolan i Borås. I en tidskriftsartikel om skolans reli-
giösa historia lyfter han frågan om Sveriges kristna statskyrka kanske kan påstås 
ha bytts ut mot en agnostisk/ateistisk sekularistisk statskyrka med nya priviligie-
rade grupper och maktstrukturer i den svenska skolan.100 
  
Frågan om den svenska skolans icke-konfessionalitet och dess relation till andra-
fiering är med andra ord långt ifrån färdigdiskuterad. Diskussionen om vilket ”vi” 
och ”dem” som konstrueras samt vilka idéer som normaliseras eller andrafieras 
kan däremot påstås ha genomgått ett visst postsekulärt101 skifte. När vi nu vänder 
uppmärksamheten mot utvecklingen av Gy11 blir det snabbt tydligt att diskuss-
ionen om icke-konfessionalitet och andrafiering ännu är högst aktuell. 
   

                                                        
95 Cathy Byrne, Religion in Secular Education: What, in heaven’s name, are we teaching our chil-
dren?, Leiden: Boston, 2014, s. 82 
96 Berglund, ”Swedish religion education: Objective but Marinated in Lutheran Protestantism?”, s. 
176 
97 Här och fortsättningsvis använder Berglund ”vi” i bemärkelsen ”vi i Sverige” 
98 Ibid, s. 181 
99 Ibid, s. 173 
100 Viktor Aldrin, “Skolans Religiösa Historia: Om Övergången Från Statlig Kristendom Till Stat-
lig Religionskritisk Sekularism”, Tidskriften Vägval i Skolans Historia, vol. 4, (2019). 
101 Postsekularism används för att beskriva en nutida, ”ny” syn på religion/religiositet som inte 
utgår från sekulariseringstesens antagande om att religionens plats i samhället kommer att 
minska/försvinna i takt med moderniseringen. Istället framhävs att religion, religiositet och reli-
giösa uttryck genomgått och fortsätter genomgå stora förändringar och anpassningar vilka resulte-
rar i nya religionsformer samt en ny form av synlighet av religion i samhället. För mer informat-
ion, se Skolverket, Att förstå religiositet i dagens Europa, 1 April 2020, 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/att-forsta-
religiositet-i-dagens-europa, hämtad 8 Maj 2020 
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2.3. Utvecklingen av Gy11 
Uppdraget att utveckla de nya läroplanerna gavs av regeringen till Skolverket år 
2008. Utvecklingsprocessen innebar att strukturen för både grund- och gymnasie-
skolans läroplan förändrades för att bemöta krav om ökad tydlighet.102 På gymna-
sienivå resulterade skolreformen i en ny, tvådelad läroplan där skolans värdegrund 
och uppgifter samt övergripande mål och riktlinjer behandlas, samt nya s.k. äm-
nesplaner för samtliga ämnen.103 
  
Processen med att ta fram de nya läro- och ämnesplanerna innefattade en rad aktö-
rer. Av Skolverket tillsattes för varje ämne en speciell expertgrupp bestående av 
bland annat yrkesverksamma lärare och ämnesexperter vilka ansvarade för att ta 
fram de nya ämnesplanerna.104 Dessa lämnades över till regeringen i april 2010 
men samtliga steg i revideringsprocessen publicerades dessförinnan offentligt på 
internet. Detta ledde till en omfattande offentlig debatt där bland annat privatper-
soner, organisationer och politiker uttalade sig om den svenska skolans framtida 
undervisning.105 Allra mest uppmärksamhet fick i detta sammanhang grundsko-
lans nya kursplan och gymnasieskolans nya ämnesplan i religion.106 

2.3.1. Debatten kring religionskunskapsämnet  
Att just religionsämnet blev föremål för sådan intensiv debatt bör i relation till sin 
historia ej ses som någon chockerande överraskning då ämnet länge varit omde-
batterat och av många uppfattats som kontroversiellt.107 I samband med utveckl-
ingen av de nya läro- och ämnesplanerna var det framförallt kristendomens roll 
och särställning i ämnesplanerna som diskuterades. Av många mediadebattörer 
och regeringsföreträdare kritiserades Skolverket och den tillförordnade expert-
gruppen för att inte tydligt nog ha betonat kristendomen trots att dennes särställ-
ning understrukits i förslagen, framförallt i grundskolans läroplan.108 
  
Kritiken, samt den relaterade riksdagsdebatten, ledde i slutändan till att skolmi-
nister Jan Björklund valde att ändra Skolverkets föreslagna ämnesplaner för att 
där tydligare markera kristendomens särställning. Istället för skrivningar om 
”världsreligionerna” kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism åter-
finns nu formuleringar som ”kristendom och de övriga världsreligionerna (egen 
kursivering)” genomgående i Gy11s ämnesplan i religion.109 I en artikel i Svenska 
Dagbladet motiverar Björklund sitt handlande enligt följande: 

Skolverkets uppfattning är fortfarande att alla de fem stora världsreligionerna ska 
behandlas lika, och därför kör regeringen nu över myndigheten. Det är självklart att 
elever ska studera alla världsreligionerna, men det är lika självklart att kristendomen 
i svensk skola fortsatt ska ha en särställning. Det har varit den totalt dominerande re-

                                                        
102 Jarl och Rönnberg, Skolpolitik: Från riksdagenhus till klassrum, s. 110 
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108 Löfstedt, Inledning, s. 10 
109 Ibid, s. 11 



 23 

ligionen i vårt land, och påverkat vårt levnadssätt på ett helt annat sätt än till exem-
pel hinduismen.110 

Björklund poängterar i samma artikel att det ”inte handlar om att rangordna relig-
ionerna” eller att ”kristendomen skulle vara bättre än någon annan religion”. Den 
resulterade ämnesplanen har ändock kritiserats för att frångå den religionsdidak-
tiska forskning som finns rörande konstruktioner av ”vi och dem”-tänk i relig-
ionsundervisningen i och med Björklunds ändringar.111 
 
För att förtydliga ämnesplanen och dess ibland svårtolkade begrepp publicerade 
Skolverket ett omfattande kommentarmaterial till ämnesplanen under våren 2011. 
 

2.3.2. Ordet ”religion” i den nya ämnesplanen och dess kommentarsmaterial 
Likt övriga ämnesplaner består den nya ämnesplanen i religion av en inledande 
beskrivning av ämnet som helhet, ämnets syfte samt ämnets mål. Därefter beskrivs 
de kurser som ingår i ämnet samt varje kurs centrala innehåll och kunskaps-
krav.112 I kommentarmaterialet behandlas en rad begrepp som förekommer i äm-
nesplanen, däribland ”tro” och ”religion och livsåskådning”.113 Materialet besk-
rivs av Skolverket ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställnings-
taganden som ligger bakom texterna i ämnesplanen.114 
  
I samband med omformningsuppdraget mottog Skolverket inte några specifika 
riktlinjer för religionskunskapsämnet från regeringen.115 De skrivningar som går 
att finna rörande begreppet religion i kommentarmaterialet kan därför betraktas 
som vägledande för hela ämnesplanen och är det närmsta som går att finna en 
definition av detta begrepp i svenskt, rättsligt material.116 I och med att kommen-
tarmaterialet och ämnesplanen tillsammans utgör de direktiv som finns rörande 
gymnasieskolans religionsundervisning etableras de, samt de skrivningar de för-
medlar, som auktoritativa för samtlig skolverksamhet. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
110 Lova Olsson, ”Kristendomen ska prioriteras i skolan”, Svenska Dagbladet, 10 oktober 2010, 
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Kapitel 3 Undersökning 
Analysen av läroplanens religionskonstruktion kommer att redovisas i två huvud-
delar. I analysdel 1 beskrivs den religionsdefinition som återfinns i kommentar-
materialet, därefter undersöks hur denna kommer till uttryck samt vilken innebörd 
den vidare ges vid en samläsning av kommentarmaterial och ämnesplan. Redogö-
relsen delas in i avsnitt för 1. Hur religion avgränsas gentemot andra begrepp, 2. 
Hur det ramas in och vilka element som då etableras som godtagbara/relevanta 
samt 3. Vilken roll kristendomen ges i denna inramning. Analysdel 1 avslutas med 
att koppla fynden från de första delanalyserna till Hellmans sekulära diskurs. Ana-
lysdel 2 kommer sedan att arbeta vidare med fynden från föregående analysdelar 
för att avgöra vilka konsekvenser läroplanens religionskonstruktion får för dess 
relation till icke-konfessionalitet samt för den konstruerade relationen mellan kris-
tendom och andra religioner. 
 
I undersökningen berörs en rad svårdefinierade begrepp vars konstruktion i läro-
planen skulle kunna utgöra föremål för analys i sig själva. Med anledning av upp-
satsens inriktning begränsas dock diskussionen av dessa begrepp till den för upp-
satsen relevanta, d.v.s. diskussion av begreppen i relation till läroplanens relig-
ionskonstruktion. 
 

3.1. Analysdel 1 – Läroplanens konstruktion av religionsbegreppet 

3.1.1. Del 1 – Tvärvetenskaplighet och dess innebörd 
Ämnesplanens första mening beskriver religionsämnets vetenskapliga hemvist. 
Ämnet beskrivs då ha sin främsta förankring i religionsvetenskapen men ”av sin 
karaktär” vara tvärvetenskapligt.117 Detta utvecklas i kommentarmaterialet där 
ämnet, liksom religionsvetenskapen, beskrivs inbegripa ”bland annat filosofiska, 
psykologiska och naturvetenskapliga perspektiv och analyser”.118 Detta medför att 
ämnet i grunden ges en relativt otydlig avgränsning gentemot andra äm-
nen/vetenskaper, likaså är den grundläggande inramningen av vilken verksamhet 
ämnet ska/kan tillägna sig oerhört bred. I kommentarmaterialet följer därefter be-
skrivningar av en rad av ämnesplanens svårdefinierade begrepp. Begreppen relig-
ion och religiösa livsåskådningar beskrivs med hjälp av två meningar varav den 
första lyder: 

Med begreppen religion och religiösa livsåskådningar avses i ämnesplanen 
föreställningar om att det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i 
tillvaron som inte är skapad av människor.119 

Denna definition medför att religion får en till synes snäv inramning som liknar 
Edward Tylors tidigare nämnda substantiella definition av religion som ”tro på 
andliga väsen”. Enbart föreställningar om att det finns övermänskliga väsen 
och/eller en moralisk ordning i tillvaron som inte är skapad av människor ramas in 
                                                        
117 Skolverket, Ämne - Religionskunskap, 
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som godtagbart/tillhörande religionsbegreppet. Vid läsning av mening två verkar 
dock en dörr öppnas för en något vidare inramning av religion där fler av de tvär-
vetenskapliga perspektiven bjuds in: ”Begreppen avser också verklighets- och 
moraluppfattningar samt handlingar som tar sin utgångspunkt i sådana föreställ-
ningar (egen kursivering)”.120 
 
Här klargörs att även elementen handling, verklighets- och moraluppfattning har 
en viss roll i religionsrummet såvida de har sin utgångspunkt i sådana föreställ-
ningar som klassas som religiösa. Vad dessa begrepp innebär ges däremot ingen 
tydlig förklaringen i kommentarmaterialet, inte heller beskrivs vad som krävs för 
att de ska betraktas ”ha sin utgångspunkt” i sådana föreställningar som klassas 
som religiösa. För att avgöra vad som tillräknas dessa element och därmed ramas 
in som relevant för religionsbegreppet krävs därför en bredare samläsning av äm-
nesplanen och kommentarmaterialet. 
 

3.1.2. Del 2 – Avgränsningen/åtskiljandet av religion gentemot andra be-
grepp 
Ett av de tydligast framstående dragen i kommentarmaterialet och ämnesplanens 
gemensamma konstruktion av religionsbegreppet är att det kontinuerligt skrivs 
tillsammans med, och åtskiljs från, en rad andra, återkommande begrepp. Detta 
medför att betydelsen av religion konstrueras i förhållande till andra begrepp vil-
ket vidare sätter grunden för vilka element som ramas in kontra stängs ute från 
läroplanens religionsrum. 
  
Det första, och kanske tydligaste, av dessa är begreppet livsåskådning. Redan i 
ämnesplanens inledande beskrivning av ämnet beskrivs att ”det (ämnet) behand-
lar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling 
(egen kursivering/understrykning)”.121 Samma sätt att benämna religion och livs-
åskådning som två skilda ting återkommer därefter kontinuerligt vilket förstärker 
auktoriteten i förståelsen av dessa fenomen som åtskilda. Det första kunskapskra-
vet beskriver exempelvis att elever ska kunna ”redogöra för och analysera världs-
religionerna och några livsåskådningar”.122 
  
I kommentarmaterialet utgår definitionen av begreppet livsåskådning från en sorts 
omvänd version av dess religionsdefinition. ”Andra livsåskådningar” beskrivs där 
avse ”världsbilder, moraliska system och meningssystem som inte har sin grund i 
föreställningar om övermänskliga väsen och en gudomlig moralisk ordning (egen 
kursivering)”.123 Det kontinuerliga åtskiljandet av religion och livsåskådning i 
läroplanen kan därför ses som en förstärkning av dess inkorporering av över-
mänsklighet/gudomlighet i inramningen av religion.  
 
Nästa begrepp som skiljs från religion är begreppet etik. I kommentarmaterialet 
ges området ”etiska teorier och modeller” en utförlig förklaring och beskrivs då 
handla om att bl.a. beskriva, diskutera och utifrån olika etiska teorier fastställa vad 
som bör betraktas som rätt och orätt. Beskrivningen saknar helt benämningar av 
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religion.124 Även i ämnesplanen skiljs etik kontinuerligt åt från religion, men det 
formuleras samtidigt som ett område som religion förhåller sig till på olika sätt. I 
de övergripande målen för ämnet beskrivs exempelvis att elever ska utveckla för-
mågan att ”undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendom, andra 
religioner och livsåskådningar (egen kursivering)”.125 Idén om den underliggande 
närheten mellan de båda områdena förstärks därefter i exempelvis det centrala 
innehållet. En punkt som undervisningen ska behandla beskrivs där som ”analys 
av etiska frågor med utgångspunkt i kristendom, övriga världsreligioner, livså-
skådningar och elevernas egna ställningstaganden (egen kursivering)”.126 
  
Föreställningen om att etik utgör ett eget ämnesområde förstärks vidare i kursens 
kunskapskrav. Kraven för att fastställa elevers kunskaper gällande etik saknar där 
helt benämningar av religionsbegreppet eller andra formuleringar som tyder på att 
religion skulle spela en vital roll inom området. I läroplanens avgränsning av re-
ligion kan etik därför beskrivas som ett ”intilliggande rum” varifrån begrepp, frå-
gor och teorier i viss mån är synliga. Etik blir därför ett närliggande område som 
religion kan relateras till, men utgör inte nödvändigtvis en primär del i det som 
skiljer religion från andra företeelser. Denna avgränsning uppvisar på så vis lik-
heter med hur de religionsvetenskapliga studierna utvecklats inom akademien, 
även där tenderar etik eller teologisk etik att skiljas ut som ett eget ämnesområde 
vid de teologiska fakulteterna/institutionerna.127 
  
Ett begrepp som religion däremot avgränsas mer tydligt gentemot är begreppet 
vetenskap. I de övergripande målen för ämnet beskrivs att elever ska utveckla 
kunskapen om ”olika uppfattningar om relationen mellan religion och veten-
skap”.128 Denna punkt utvecklas något i beskrivningen av det centrala innehållet 
som benämner ”olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i 
den aktuella samhällsdebatten” som en av sju punkter som kursen ska behandla.129 
I kommentarmaterialet beskrivs denna debatt utgå från olika uppfattningar om 
vilket, om något, av religion och vetenskap som ska betraktas som överordnat 
utifall dessa uppfattas som motstridiga. Som exempel nämns den möjliga motsätt-
ningen mellan skapelsetro, kreationism och evolutionism.130 Genom detta om-
nämnande av vetenskap, och religionens möjliga förhållande till den, konstrueras 
vetenskap (likt etik) som ett eget område som existerar utanför religionens domän. 
Medan etiken blir någonting närliggande formuleras dock vetenskap som mer 
tydligt avgränsat/åtskilt från religion. Beröringspunkterna dem emellan begränsas 
till de eventuella motsättningarna och möjliga följderna av dessa för exempelvis 
individers uppfattning av sig själva och sin omvärld.131 
   
I kommentarmaterialet påstås att ämnesplanen inte ger underlag för ett ställnings-
tagande i frågan rörande vetenskapens och religionens relation, samtidigt slår 
dock gymnasieskolans övergripande värdegrund fast att samtlig undervisning ska 
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vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.132 Detta medför att frågan 
om hur de verkliga förutsättningarna ser ut för en saklig och allsidig framställning 
av de uppfattningar som ställs i kontrast till vetenskapen, i detta fall religionen, 
kan diskuteras. För att ge en rättvis utveckling av denna diskussion skulle dock en 
kompletterande analys av läroplanens transformering och realisering behövas. 
Detta i och med att denna fråga i allra högsta grad blir beroende av hur läraren 
omsätter värdegrundens skrivningar i relation till ämnesplan och kommentar-
material i sin undervisning. Konsekvenserna av läroplanens skrivningar rörande 
vetenskap och religion diskuteras närmre i analysdel 2. 
 
En sista del i avgränsningen av religion gentemot andra begrepp gäller avgräns-
ningen av religion gentemot samhället/samhällssfären. Denna avgränsning etable-
ras i dokumenten snarare genom vad som ramas in som relevant och väsentligt än 
genom ett tydligt strukturerande av religion i kontrast till samhällssfären likt före-
gående begrepp. I kommande del förklaras denna avgränsning närmre genom att 
analysen riktas in på läroplanens inramning av religionsbegreppet och de element 
som då etableras som relevanta och väsentliga. 

3.1.3. Del 3 – Inramningen av religion och dess relevanta element 
Ett genomgående drag i läroplanens inramning av religion är en tydlig inriktning 
mot religion samt religionens relevans framförallt på det individuella planet. I 
ämnets syftesbeskrivning lyfts visserligen att undervisningen ska ge eleverna 
”möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av 
mångfald” men vägen till denna förståelse verkar antas gå genom att förstå relig-
ion kopplat främst till individen.133 Möjliga samhällsperspektiv såsom exempelvis 
politisk religiositet och religion och makt lyfts aldrig fram i varken ämnesplan 
eller kommentarmaterial. Däremot betonas att individers och gruppers identitet 
kan formas i relation till religion och att detta kan påverka ting som människors 
moraliska förhållnings- och levnadssätt. Dessa formuleras därav som vitala ele-
ment i inramningen av religion.  
 
Enligt kunskapskraven ska eleverna kunna förklara samband och dra slutsatser om 
världsreligionerna ”i relation till individer, grupper och samhällen (egen kursive-
ring)” samt kunna redogöra för världsreligionernas ”kännetecken och uttryck hi-
storiskt, i samtiden, i Sverige, och i omvärlden”.134 Beskrivningen av kursens cen-
trala innehåll, vilken alltså styr den undervisning som kunskapskraven ska appli-
ceras på, saknar dock omnämningar av samhället utöver den punkt som relaterar 
till uppfattningar om religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. Be-
skrivningen av den undervisning som ska beröra religioners ”kännetecken och hur 
de tar sig uttryck” stannar istället vid hur de tar sig uttryck för individer och grup-
per i Sverige och omvärlden.135 Detta medför att förmågan att förklara samband 
och dra slutsatser rörande religion i relation till samhället implicit formuleras 
främst som en förmåga att dra slutsatser utifrån ett sorts ”nerifrån och upp”-
perspektiv. Genom att skapa förståelse för hur religion kan påverka/ha bäring för 
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individer och grupper ska slutsatser kunna dras gällande religion i relation till 
samhället/på en samhällelig nivå. Det omvända ”uppifrån och ned”-perspektivet 
som skulle kunna synliggöra hur religion tar sig uttryck i exempelvis samhällets 
arkitektur, politik, ekonomi och lagstiftning samt hur dessa uttryck i sin tur kan 
påverka individer, grupper och samhället i stort ges däremot inget uttalat ut-
rymme.  
 
Mer konkreta element som relateras till religion i läroplanens inramning är männi-
skosyn och gudsuppfattningar. I kunskapskraven utgör dessa de enda konkreta 
exemplen på vad som skulle kunna tolkas som de ”kännetecken och uttryck” som 
eleverna ska kunna redogöra för gällande världsreligionerna.136 Vidare beskrivs i 
ämnets syfte att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att analysera texter och 
begrepp, ett element som sedan återkommer i det centrala innehållet då religiösa 
skrifter tillsammans med traditioner får utgöra exempel på ting som kan påverka 
individers/gruppers identitetsskapande i förhållande till religion och livsåskåd-
ning.137  
 
Ytterligare ett element som får en tydlig plats i inramningen av läroplanens relig-
ionsrum är begreppet tro vars betydelse för individers ”upplevelse av mening och 
tillhörighet” är något som religionsämnet enligt den övergripande ämnesbeskriv-
ningen ska behandla.138 I kommentarmaterialet görs skillnad på religiös och icke-
religiös tro genom att religiös tro beskrivs som ”en tro på exempelvis en eller flera 
gudar eller på en odödlig själ”.139 Än en gång förstärks därmed både religionsin-
ramningens inriktning gentemot det individuella planet och kopplingen till gu-
domlighet i religionsavgränsningen. 
 
3.1.3.1. Del 3.1 - Kristendomens explicita särställning 
Det kanske mest utmärkande elementet i läroplanens inramning av religion är 
dock den särställning som ges kristendomen. Denna befästs både implicit genom 
formuleringar som skiljer på kristendomen och ”de övriga världsreligionerna” och 
explicit genom skrivningar som ämnar motivera sådana formuleringar. I kommen-
tarmaterialet går att läsa ”kristendomen och de övriga världsreligionerna skrivs 
isär för att betona att kristendomen har en särskild betydelse i en svensk kon-
text”.140 I ämnesplanens syftesbeskrivning står dessutom att ”kunskaper om samt 
förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna 
tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället 
(egen kursivering)”.141 Kristendomen skiljs på så vis inte enbart ut som den enda, 
enskilt utskrivna religionen i hela ämnesplanen utan också som den enda religion-
en för vilken den svenska gymnasieskolan ska syfta skapa förståelse. 
  
Särskiljandet av kristendomen står ut även i det centrala innehållet men är däre-
mot inte närvarande i kunskapskraven, där saknas helt benämningar av kristen-
domen eller dess särställning gentemot andra religioner. Det är av denna anled-
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ning som de Vahl i sin studie valt att kalla kristendomens särställning i läroplanen 
för en ”värderingsmässig” markering snarare än en kunskapsmarkering.142 Då 
ämnets syfte beskrivs som den del som ”du som lärare planerar och genomför 
undervisningen med utgångspunkt i” av Skolverkets menar dock jag att det sär-
skiljande som där finns av kristendomen är för betydande för att beskrivas enbart 
som värderingsmässigt.143 Att utöver ”kunskaper om” även förmedla ”förståelse 
för” en viss religiös tradition bör ofrånkomligen leda till förändrade krav på den 
kunskapsförmedling som ska bedrivas gällande traditionen i förhållande till de 
traditioner som undervisningen ”bara” ska förmedla kunskaper om. Detta leder till 
att särskiljandet av kristendom också blir en form av kunskapsmässig markering. 
Konsekvenserna av detta särskiljande diskuteras vidare i analysdel 2. 
 

3.1.4. Del 4 – Koppling till Hellmans europeiskt sekulära diskurs 
När vi nu sätter ovanstående delar i relation till Hellmans teori syns starka kopp-
lingar mellan läroplanens religionskonstruktion och den europeiskt sekulära dis-
kursen.  
 
Den kanske tydligaste av dessa är kopplingen till kristendom och de spår av kris-
ten teologi som återfinns i läroplanen. Först och främst kan särskiljandet av kris-
tendomen som ”särskilt betydande” i läroplanen tolkas som en form av hierarki-
sering av kristendom över andra religioner vilket som bekant är ett av de grund-
läggande dragen i den europeiskt sekulära diskursen. Som nämnts i tidigare ana-
lysdelar ramas vidare religiösa texter in som ett väsentligt element i läroplanens 
religionskonstruktion vilket leder till att läran där ges en central roll. Detta är en-
ligt Hellman ytterligare ett av de sätt som religionskonstruktionen inom den euro-
peiskt sekulära diskursen formuleras utifrån den kristna teologin. Att avgöra 
huruvida några av den europeiskt sekulära diskursens övriga ”naturliga religions-
inslag” (exempelvis själ och frälsning) innehar en central roll är dock inte möjligt 
då skrivningar rörande dessa saknas i den formulerade läroplanen. Däremot syns 
ett kontinuerligt förstärkande av inkorporeringen av gudomlighet i läroplanens 
religionsinramning vilket kan tolkas som ytterligare en koppling till den kristna 
teologin eftersom gudsuppfattningen även där innehar en central roll. Å andra 
sidan är gudsuppfattning ett centralt element även i många andra religioner.   
 
Nästa del i relationen mellan den europeiskt sekulära diskursen och läroplanens 
religionsbegrepp rör uteslutandet av religion från den samhälleliga sfären. En vik-
tig notering rörande denna del är att religion inom den europeiskt sekulära diskur-
sen formuleras som något som bör hållas åtskilt från den samhälleliga sfären och 
därmed stängs ute från sociala, vetenskapliga och politiska frågor. I läroplanen 
återfinns ingen värdering rörande religionens samhälleliga uttryck, dock kan av-
saknaden av formulerat utrymme för dessa tolkas som en värdering i sig. Läropla-
nens konstruktion av religion som något kopplat främst till det individuella planet 
kan därmed påstås skapa goda förutsättningar för utveckling av den europeiskt 
sekulära diskursens syn på religion. I och med att samhällsperspektivet ej utgör en 
väsentlig del i inramningen av religionsbegreppet kan uteslutandet av religion i 
konstruktionen av samhällsbegreppet argumenteras kunna bli en logisk konse-
kvens. 
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Inramningen av religion som något relevant främst för individen skapar även en 
stark koppling till den europeiskt sekulära diskursen genom att religion därmed 
relateras främst till de s.k. ”eviga frågorna” och ”det utom-värdsliga”. Som 
nämnts framhäver exempelvis läroplanen att religion kan ha relevans för männi-
skors moraluppfattningar, hur de ser på sig själva samt hur de förhåller sig till 
andra. Den relationella avgränsningen gentemot etikbegreppet betonar fortsatt 
religionens koppling till de eviga frågorna och gör att inramningen av religionens 
auktoritetsfält liknar den europeiskt sekulära diskursens begränsning av religion-
ens auktoritetsfält till frågor rörande metafysik och moral. Frågan om religionens 
involvering i mänskligt skapade system såsom lagstiftning, politik och ekonomi 
lyfts däremot aldrig vilket indikerar att läroplanen i sin konstruktion avgränsar 
religion från dessa områden. 
  
Det enda tydliga sammanhanget där läroplanen relaterar religion till ”de värdsliga 
frågorna” är via området rörande relationen mellan vetenskap och religion. Ef-
tersom området då centreras kring frågan om religionens och vetenskapens even-
tuella motsättning kan det ses som ett sorts bekräftande av den europeiskt sekulära 
diskursens gränsdragning mellan inom- och utomvärldsligt. Exakt var den gränsen 
konstrueras gå i läroplanen är dock inte fullt så tydligt eftersom kommentar-
materialet statuerar att ämnesplanen avstår från ett ställningstagande i frågan. Den 
övergripande konstruktionen skiljer dock i stort religion från de värdsliga frågorna 
vilket resulterar i en sådan religionsinramning som av Sigurdson troligen skulle 
beskrivas göra religion till något som ”saknar social kropp och offentlig röst”.     
 

3.2 Analysdel 2 – Konsekvenser av läroplanens religionskonstrukt-
ion 
I denna del övergår analysen till en diskussion av vilka konsekvenser läroplanens 
religionskonstruktion får för dess koppling till icke-konfessionalitet och andrafi-
ering. Om än läroplanen saknar skrivningar som antyder att några särskilda kon-
kreta bekännande/förkunnande inslag ska förekomma i undervisningen visar en 
granskning av analysdel 1 att läroplanens icke-konfessionalitet ändock kan ifråga-
sättas.   
 
Till att börja med innebär kristendomens särställning en viss problematik. Kris-
tendomens explicita särställning som ”särskilt betydande” och hierarkiseringen av 
kristendomen i förhållande till övriga religioner kan tolkas som en form av bekän-
nande av kristendomens högre relevans i jämförelse med andra religioner. Vidare 
innebär inkorporeringen av kristen teologi i utformandet av religionsbegreppet att 
kristendomen ges en form av implicit särställning där den kristna religionsförstå-
elsen gynnas. Detta, i kombination med uteslutandet av religion från de världsliga 
frågorna/mänskligt skapade systemen, synliggör en tydlig koppling till Talal 
Asads tankar om den moderna västerländska religionsförståelsens koloniala drag. 
Likt Asads beskrivning av den moderna religionsförståelsen reproducerar läropla-
nen i viss mån föreställningen av de traditionellt icke-västerländska religionerna 
och deras uttryck som mindre religiösa/sanna i och med att de bekänns en mindre 
relevant roll i läroplanen och dess religionskonstruktion. Den särställning som 
explicit och implicit ges kristendomen riskerar därför att leda till andrafiering i 
och med att den leder till att kristendomen fortfarande etableras som ”nor-
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mal”/”legitim” i förhållande till ”de andra” religionerna. Detta innebär att den 
svenska läroplanen ej kan påstås uppnå kraven för Berglunds förståelse av icke-
konfessionalitet som undervisning ”där ingen särskild världssyn prioriteras”. Inte 
heller kan läroplanen påstås stödja undervisning som, likt de vägledande doku-
mentens beskrivning av icke-konfessionalitet, är sant allsidig och saklig.  En så-
dan undervisning skulle kräva att ”alla” religioners uttryck, sätt att förstå religion, 
världsbilder osv formuleras som lika sanna och/eller religiösa. 
  
Som Berglund och Aldrin framhävt finns också argument för att den formulerade 
läroplanen skulle kunna påstås gynna en sekularistisk/ateistisk världsbild och re-
ligionsförståelse av religion som något normativt avvikande/negativt. Genom att 
vetenskaplighet i gymnasieskolans värdegrund framhävs som något grundläg-
gande för samtlig skolverksamhet kan den därmed påstås etableras som ration-
ell/logisk. Eftersom religion samtidigt tenderar att avgränsas från vetenskapen i 
ämnesplanen skapas förutsättningar för utveckling av idéer/åsikter likt de som 
eleverna i Karlssons studie uttryckt om religion och religiösa som ”icke-
rationella”, ”icke-sunda” och ”avvikande” från den sekularistiska norm som ele-
verna själva upplever sig tillhöra. Här synliggörs således en möjlig problematik 
rörande utformningen av begreppet ”icke-konfessionell” som kan kopplas till den 
kritik som Berglund i sin studie lyft rörande den svenska religionsundervisningen 
som undervisning in i ateism/sekularism. Om icke-konfessionell undervisning ska 
vara sådan undervisning som ej gynnar någon särskild religions- och världssyn, är 
det då möjligt för den att i religionsundervisningssammanhang samtidigt vara 
både vetenskaplig och allsidig/saklig? Kan en undervisning utformad efter en ve-
tenskaplig grund på ett rättvist sätt användas för att skapa en allsidig och saklig 
framställning av ett fenomen som samtidigt ställs i kontrast till vetenskapen? På 
vilket sätt säkerställs då att allsidig- och sakligheten ej tippar över i ett ställnings-
tagande i frågan rörande vetenskapen och religionens relation som gynnar den 
vetenskapliga sidan? 
 
Avgränsningen av religion gentemot området etik kan vidare bidra till ateist-
iska/sekularistiska uppfattningar av religion i och med att religionens auktoritets-
fält på så vis begränsas. Denna begränsning förstärks av läroplanens kontinuerliga 
samskrivning av ”religion och livsåskådningar” samt den åtskillnad som görs mel-
lan dessa. ”Livsåskådningar” etableras genomgående i läroplanen som ett icke-
religiöst alternativ till religion som likväl som religion kan undersökas för att för-
stå exempelvis människors identitet, moraliska förhållningssätt, tro och sätt att se 
på världen. Vad gäller relationen mellan religion och vetenskap skrivs dock inte 
livsåskådningar ut som ett ting vars relation till vetenskap också skall analyseras 
och undersökas. Detta förstärker än en gång den gräns som dras mellan religion 
och vetenskap i läroplanen. Sammantaget resulterar detta i en begränsning i synen 
på religion som krymper dess auktoritetsfält till förmån för ”sekulära”/icke-
religiösa/ateistiska alternativ. 
  
I relation till Berglunds beskrivning av icke-konfessionalitet skulle läroplanen 
därmed kunna anklagas för att tillgodose vetenskapen/den vetenskapliga världs-
bilden en viss prioritet och/eller särställning. Rörande frågan om vilket ”vi och 
dem” som konstrueras i läroplanen kan vissa förutsättningar således påstås finnas 
för skapelsen av ett vi som ”de sekulära/vetenskapliga” och ett dem som ”de reli-
giösa (framförallt de icke-kristna/icke-västerländska)”.  
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Kapitel 4 Sammanfattning 

4.1. Slutsatser/Sammanfattning 
Sammanfattningsvis syns i den del av läroplanen som analyserats en tydlig kopp-
ling mellan religionskonstruktionen och Hellmans europeiskt sekulära diskurs. 
Religionsbegreppet tenderar i läroplanen att konstrueras i relation till en rad andra 
begrepp, exempelvis livsåskådning och vetenskap, och avgränsas då i huvudsak 
från den samhälleliga sfären. Religion formuleras istället som något som är rele-
vant främst för individen och på det individuella planet. Läroplanen bekräftar i 
viss mån den europeiskt sekulära diskursens tydliga gränsdragning mellan inom- 
och utom-världsligt och religion kopplas då starkast till de frågor som av Hellman 
beskrivs som ”utom-värdsliga” och ”eviga”. Läroplanens konstruktion inbegriper 
vidare ett tydligt särbehandlande av den kristna traditionen och drag av den 
kristna teologin är väl synliga i dess utformning av religionsbegreppet, exempel-
vis utgör läran ett viktigt element i religionsrummets inramning. 
 
Detta resulterar i att den formulerade läroplanen kan ifrågasättas ur ett konfess-
ionalitetsperspektiv samt att den kan påstås inbegripa möjliga andrafierande drag. 
Den implicita och explicita särställning som ges kristendomen gör att kristendo-
men i relation till andra religioner konstrueras som mer relevant. Den individ-
betonande inramningen av religion kan ses som en förstärkning av denna särställ-
ning i och med att andra religioner inom vilka det samhälleliga perspekti-
ven/uttrycken spelar en viktig roll därmed riskerar att förminskas och konstrueras 
som mindre relevanta/sant religiösa. Här syns en tydlig koppling mellan läropla-
nens religionskonstruktion och Talal Asads teori om den moderna västerländska 
religionsförståelsen. Sättet som kristendom konstrueras i relation till andra relig-
ioner riskerar därmed att bidra till andrafiering i undervisningen. 
  
Läroplanens religionskonstruktion kan därtill ifrågasättas ur ett konfessionalitets-
perspektiv i och med att den kan påstås ge viss prioritet/gynnsamhet åt sekularist-
iska/ateistiska världs- och religionsuppfattningar. Livsåskådningar etableras i lä-
roplanen kontinuerligt som ett icke-religiöst/sekulärt alternativ till religion vilket 
förminskar religionens auktoritetsfält/relevans. Därtill finns i läroplanen en ten-
dens att ställa religion i kontrast till vetenskap vilket lyfter frågan om sann icke-
konfessionell allsidighet och saklighet verkligen är möjlig i redogörelsen av reli-
giösa fenomen då icke-konfessionalitet enligt samma dokument även kräver en 
vetenskaplig grund.  
 
I och med att läroplanen utgör de styrdokument som finns rörande religionsunder-
visningen etableras dess religionsförståelse som auktoritativ för samtlig skolverk-
samhet. Auktoriteten i religionskonstruktionen förstärks vidare av genomgående 
upprepningar av liknande formuleringar och konstruktioner, exempelvis upprepas 
åtskillnaden av livsåskådning och religion kontinuerligt i hela dokumentet. 
  

4.2. Avslutande diskussion/ Förslag på fortsatt forskning 
I relation till den forskning som presenterats i tidigare delar av uppsatsen uppfatt-
tas måhända inte analysresultaten som alltför överraskande. Att detta sätt att för-
stå/konstruera religion är närvarande i den faktiska formulerade läroplanen kan 
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dock uppfattas som en aning oväntat, framförallt då ”vi i Sverige” som Berglund 
beskriver det tenderar att uppfatta vår religionsundervisning som objektiv och 
neutral. Uppsatsens analys liknar i viss mån De Vahls studie om än jag i min stu-
die valt att tydligare koppla resultaten till Hellmans diskursteori samt att förelig-
gande uppsats inte är enig med de Vahl rörande benämningen samt konsekven-
serna av den särställning som ges kristendomen i läroplanen. 
  
Något intressant kan uppsatsens resultat även uppfattas bekräfta samt bidra med 
en möjlig fördjupning till resultaten av den forskning som gjorts rörande relig-
ionsbegreppets sociala konstruktion. Medan sådan forskning tenderar att fokusera 
på läroplanens senare faser (framförallt läroplanens realisering) tyder analysen av 
den formulerade läroplanen på att förutsättningar för utveckling av de starka se-
kulära och möjligt andrafierande diskurserna/normerna rörande religion som 
identifierats i den svenska klassrumsmiljön återfinns redan i den formulerade lä-
roplanen. En god idé kan därför vara att forskningen rörande religionsbegreppets 
sociala konstruktion vidgas för att inkorporera en närmre undersökning av kopp-
lingen mellan den formulerade och realiserade läroplanen i denna fråga. Med 
tanke på att ett av de uttalade målen med Gy11 var att minska utrymmet för lokal 
tolkning vore det inte otänkbart att sådan forskning kan synliggöra möjliga ”ked-
jereaktioner” genom vilka den formulerade läroplanens problematiska resultat 
reproduceras i de senare faserna. Denna forskning skulle kunna bli ovärderlig i 
framtagningen av en undervisning som säkerställer att de kunskaper vi som sam-
hälle och individer tillägnar oss rörande religion i framtiden ej bidrar till en 
andrafierande gruppmentalitet vilken starkt missgynnar delar av vår befolkning. 
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