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Abstract 

This study aims to investigate how religious education in Swedish schools is 

portrayed in the Swedish media. Retriever's media archive is used by searching for 

the word’s religious education (religionsundervising*) and religious knowledge 

(religionskunskap*) in five of the most read newspapers in Sweden, Dagens 

Nyheter, Göteborgs Posten, Sydsvenskan, Aftonbladet and Expressen during the 

years 2010-2021. Furthermore, a qualitative content analysis is used to find 

similarities and differences between the articles and then group the articles into 

different themes that are presented in the results section of the study. The study uses 

the framing theory to analyze the results by using the theory's concepts of “frame 

building”, “journalistic framing” and “framing effects”. The results showed an 

overall picture of how religious education is presented in the Swedish media. 

Together with the framing theory, it could also show that depending on the writer, 

media source and basic source of the article, the portrayal will look different. This 

is explained with the help of the concepts of frame building and journalistic 

framing. 

 

Nyckelord: Religionsundervisning, religionskunskap, media, framing theory, 

gestaltningsteori  
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Kapitel 1 Inledning 

1.1. Inledning 

Under mina studier har media och religion varit ett återkommande tema och något 

jag funnit intressant. Hur medier porträtterar religion anser jag vara viktigt att ta 

hänsyn till inför mitt framtida jobb som ämneslärare i religionskunskap. Mina 

tankar kring detta har att göra med hur vårt samhälle blir alltmer digitaliserat och 

hur information blir alltmer lättillgängligt för ungdomar. Ofta är ungdomar 

medvetna om mediers framställning av religioner och religiöst praktiserande 

individer och kan då vara kritisk till de porträtteringarna (Wrammert, 2021). Det 

har även redogjorts för hur medier kan porträttera religion på ett felaktigt sätt och i 

de flesta fall gäller det islam (Axner, 2015). Detta kan beskrivas genom det faktum 

att rapporteringen kring religion ofta utgår från en plan eller ett mål från mediers 

håll och i den planen ingår inte alltid att religiösa organisationer eller personer får 

uttala sig (Lövheim, 2021). I läroplanen står följande angående religionskunskap i 

grundskolan: ”Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man 

kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra 

livsåskådningar” (Lgr11, 2019, s. 215) samt i religionskunskapens syfte för 

gymnasieskola står det: ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera 

texter och begrepp, kritiskt granska källor i digital och annan form, diskutera och 

argumentera.” (SKOLFS, 2010:261, s. 1). Om man då ser till tidigare forskning 

som visar att medier kan framställa religion på ett bristande vis men den visar också 

att elever kritiskt kan granska mediers skildring av religion. Främst ligger fokus 

kring antingen mediers roll i religionsundervisning samt elevers eller lärares 

relation till det eller hur medier porträtterar religion, främst islam, och 

problematiken som kan skapas ur det. Då jag studerar till ämneslärare i 

religionskunskap och sedan tidigare läst en del kring media och religion var jag 

nyfiken på hur svensk religionsundervisning framställs i medier vilket är grunden 

till mitt val av syfte och frågeställningar i denna uppsats.  
 

1.1.1. Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur religionskunskap och 

religionsundervisning i den svenska skolan porträtteras i medier. Målet är att se hur 

det porträtt av religionskunskap och religionsundervisning som medier ger kan 

tolkas utifrån framing-teori. Materialet är utvalt från Orvesto Konsuments årliga 

studie om svenska mediers räckvidd.  

1.1.2. Frågeställningar 

• Hur porträtteras religionsundervisning och religionskunskap i svenska 

medier under åren 2010-2021?  
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• Hur kan rapporteringen om religionskunskapen och religionsundervisning 

förstås genom framing-teori? 

1.1.3. Avgränsning 

Jag har valt att endast använda källor som berör den svenska skolan, därav föll vissa 

källor bort med träff på religionskunskap och religionsundervisning som 

rapporterade kring rätt ämne men då i andra länder. Ett annat val jag gjorde var att 

undvika de artiklar som talade om religiösa friskolor då jag anser att det är krävs 

mer diskussion kring det temat som inte får plats i detta arbete. Det fanns även 

gånger då sökordet fick en träff men själva artikeln inte talade om just 

skolundervisning i religionskunskap och helt enkelt inte var relevant till min studie 

och då valdes bort i mitt urval. Under arbetet valde jag att fokusera på nyhetsartiklar 

publicerade mellan 2010–2021. Tidsperioden valdes då den svenska skolan år 2010 

var ett mycket aktuellt diskussionsämne. Detta var året innan de nya läroplanerna 

och kursplanerna Lgr11 och Gy11 skulle fastställas. Jag valde att avgränsa 

undersökningsperioden till 2021 vilket är det senaste året med fullständig täckning 

i databasen. 

 

1.1.4. Forskningsgenomgång 

I denna del kommer tidigare forskning kring studiens ämne att presenteras. 

Forskningen är uppdelad i två grupper, religionsundervisning och medier samt 

medier och religion.  

 

Medier och religion 

År 2015 gjorde Marta Axner en medieanalys, Representationer, stereotyper och 

nyhetsvärdering, åt Diskrimineringsombudsmannen som undersökte specifikt 

muslimers porträttering i svenska medier. Studien genomfördes under 2014–2015 

och då via dels en innehållsanalys av medierapportering, tidningsartiklar och radio- 

och tv-nyheter, samt intervjuer med redaktörer som valdes från de mediekällorna 

som analyseras i arbetet. Slutsatser ur studien redogör för hur muslimer ofta skrivs 

om i utrikesrapportering och frekvent i artiklar som talar om våld och terror. Det är 

sällan enskilda muslimer uppmärksammas då de ofta benämns gruppvis, och om 

det skrivs om en enskild individ är denne oftast en man. Intervjuobjekten talar om 

problematiken kring mediers framställningar och hur dessa ofta gestaltar en negativ 

bild av muslimer som förknippas med problem och oroligheter i världen. Genom 

en mer mångfaldig redaktion och större kontaktnät kan denna porträttering 

undvikas och rapporteringen kan bli mer nyanserad.  

 

Mia Lövheim (2020) har skrivit en kvalitativ innehållsanalys av källor från Norden, 

Italien och Storbritannien som genom kodning utifrån sökord identifierade tre 

teman; Conflict, Culture och Constitutional rights. I arbetet använde sig Lövheim 

av Stig Hjarvards medialiseringsteori och hur den poängterar hur sociala 

interaktioner sker digitalt och då även diskussioner kring religion. Vidare redogör 

Lövheim för hur den information och kommunikation som sker kring religion i 

medier inte alltid utgår från religiösa individer eller organisationers perspektiv utan 

baseras på mediers mål och plan. 

 



 

3 

I ett senare verk diskuterar Mia Lövheim (2021) mediers framställning av islam 

även då som en innehållsanalys utifrån skandinaviska tidningar samt i jämförelse 

med brittiska medier. Lövheim (2021) skildrar hur islam, i både nordisk samt 

brittiska medier, är den religion som rapporteras mest kring och då främst i 

sammanhang som diskuterar islam på ett negativt sätt samt kopplas till ord som 

terrorism och extremism. I europeiska medier beskrivs muslimska män som 

gärningsmän medan muslimska kvinnor framställs som offer samt diskuteras ofta 

muslimska kvinnors val av huvudtäckning.  

 

 

Religionsundervisning och medier  

Maximilian Broberg (2019) skrev sin avhandling om hur lärare kombinerar 

religionsundervisningen och medier samt hur material från medier används i 

klassrummet. Studien är baserad på enkätsvar, intervjuer samt observationer. 

Enkäten besvarades av 1292 lärare och består av frågor gällande lärares förtroende 

till medier, om de använder material ur medier och i sådana fall på vilket sätt samt 

hur det kan påverka religionsundervisningen. Intervjuerna bestod av 22 lärare inom 

Uppsalaområdet och cirka 50 klassrumsobservationer genomfördes. Resultatet av 

studien visar att medier används ofta inom religionsundervisningen samt att det 

påverkar undervisningen. 

 

Avhandlingen Med(ie)vetenhet, motstånd och engagemang (2021) skriven av Anna 

Wrammert är en intervjustudie i form av individuella intervjuer, gruppintervjuer 

samt elevtexter som undersöker gymnasieelevers upplevelser av religion i medier, 

skola och andra sammanhang. Studien visar hur elever kommer i kontakt med 

religion i sin vardag, både i hemmet och på fritiden. Resultatet illustrerar hur elever 

är medvetna och kritiska kring mediers porträttering av religion och dess aktörer. 

Vidare klargör den även för hur elever ofta möter religion på sociala medier och på 

så sätt kan få en annan förståelse för olika människors livssituation.  

 

En studie gjord av Maximilian Broberg och Audun Toft (2018) undersöker genom 

observationer hur och vad ur medier som används som material inom 

religionsundervisningen i norsk och svensk gymnasieskola. För att ge relevans till 

undervisningen använder lärare medier som material men det uppmärksammas 

också hur elever behöver faktakunskaper innan detta för att berika och nyansera 

diskussioner i klassrummet. Studien belyser vikten av lärares förmåga att sålla 

bland mediematerial för att ge bästa möjliga material till undervisningen. Dock 

åskådliggör studien att detta inte alltid sker då material blir utvalda av lärare för 

dess nyhetsvärde och dess popularitet som diskussionsämne utan vidare källkritik.  

 

1.1.5. Material 

Valet av material utgår främst från dess relevans till uppsatsens tema, mediers 

framställning av religionsundervisning. Att uppsatsen utgår från flera olika källor 

är för att nå de mest relevanta källorna för studien, med syftet att få en bred bild av 

mediers framställning av religionsundervisning. Detta bidrar till en viss ojämn 

fördelning av antalet artiklar från de olika mediekällorna. Tanken med att inte utgå 

från en typ av text är att visa både journalisters sätt att skriva om 

religionsundervisningen i exempelvis nyhetsartiklar samt människor utanför 
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mediabranschen och deras perspektiv i exempelvis debattartiklar. Materialet har 

samlats in via Retrievers Mediaarkiv med hjälp av sökorden religionsundervisning 

samt religionskunskap som både avslutades med en asterisk för att inkludera olika 

ändelser av orden för att finna så många träffar som möjligt, alltså söktes det på 

”religionsundervisning*” och ”religionskunskap*”. Valet av material kommer att 

vidare redogöras för under avsnittet ”3.3 Val av material och tillvägagångssätt”. 

Följande tabell redovisar de artiklar som används i mitt material; 
 

Datum Källa Rubrik Skribent Sökord Typ 

2010-02-17 Aftonbladet Kristendomens 

betydelse stryks i 

ny kursplan 

Mikael Stengård Religionsundervisni

ng* 

Religionskunskap* 

Nyhet 

2010-10-10 Aftonbladet Regeringen kör 

över Skolverket 

TT Religionsundervisni

ng* 

Religionskunskap* 

Nyhet 

2010-10-10 Aftonbladet Kristendomen ska 

dominera i skolan 

TT Religionsundervisni

ng* 

Nyhet 

2010-10-10 Expressen Björklund kör 

över Skolverket  

Carl V Andersson Religionsundervisni

ng* 

Religionskunskap* 

Nyhet 

2010-10-10 Göteborgs 

Posten 

Björklund gör rätt ”Osignerad” Religionsundervisni

ng* 

Ledare 

2010-10-11 Expressen Björklund 

tvingades försvara 

sig i 

morgonsofforna 

Erik Högström Religionsundervisni

ng* 

Nyhet 

2010-10-11 Aftonbladet Läroplan för 

grundskolan 

presenteras 

TT Religionsundervisni

ng* 

Nyhet 

2010-10-11 Expressen Nu ska det bli 

tydligare krav  

David Baas Religionsundervisni

ng* 

Nyhet 

2010-10-12 Aftonbladet Den värld där rätt 

och riktigt råder 

Ingvar Persson Religionsundervisni

ng* 

Ledare 

2010-10-12 Expressen Fånig bibeldebatt ”Osignerad” Religionsundervisni

ng* 

Ledare 

2010-10-12 Aftonbladet Gud ska hålla sig 

borta från skolan 

 Rossana 

Dinamarca 

Religionsundervisni

ng* 

Religionskunskap* 

Debatt 

2010-10-14 Aftonbladet Bra att tron har en 

särställning 

Lisa Magnusson Religionsundervisni

ng* 

Debatt 



 

5 

2010-10-20 Aftonbladet Förneka inte 

vikten av 

kristendomen 

Margareta Pålsson Religionsundervisni

ng* 

Debatt 

2012-04-03 Aftonbladet Skolors 

religionsundervisn

ing sågas 

TT Religionsundervisni

ng* 

Nyhet 

2012-11-18 Göteborgs 

Posten 

Gudsbevis är inte 

biologi 

Gert Gelotte Religionskunskap* Debatt 

2013-01-07 Aftonbladet Skola synas efter 

psalmsång i kyrka 

TT Religionsundervisni

ng* 

Nyhet 

2013-04-23 Aftonbladet Inte fel att fira 

advent 

TT Religionsundervisni

ng* 

Nyhet 

2013-05-27 Göteborgs 

Posten 

Skolan glömde 

bort kärnämne 

TT Religionsundervisni

ng* 

Religionskunskap* 

Nyhet 

2013-05-28 Göteborgs 

Posten 

`Eleverna har valt 

att inte vara i 

skolan` 

Maja Larsson Religionsundervisni

ng* 

Nyhet 

2013-05-28 Dagens 

Nyheter 

Skolinspektionen 

förvånad över 

religionsmiss 

Joakim Sundberg Religionsundervisni

ng* 

Nyhet 

2013-05-28 Dagens 

Nyheter 

Rektorn: Vi har 

löst problemet 

TT Religionsundervisni

ng* 

Nyhet 

2013-05-28 Göteborgs 

Posten 

Skola missade 

obligatorisk kurs 

TT Religionskunskap* Nyhet 

2013-05-28 Aftonbladet Skola missade 

obligatorisk kurs 

TT Religionskunskap* Nyhet 

2013-08-09 Aftonbladet Higgspartikeln är 

inget bevis mot 

Guds existens 

Stefan Gustavsson Religionskunskap* Debatt 

2013-08-13 Aftonbladet S-topp i 

bibelbältet: Gud 

finns inte! 

Andreas 

Söderlund 

Religionsundervisni

ng* 

Nyhet 

2013-08-13 Aftonbladet Vetenskapen 

motbevisar en rad 

religiösa idéer 

Peter Persson  Religionsundervisni

ng* 

Debatt 

2013-08-22 Göteborgs 

Posten 

Efter skolans 

religionsmiss: 

"Det jobbigaste 

jag gjort" 

Sanna Wikström Religionsundervisni

ng* 

Religionskunskap* 

Nyhet 
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2013-09-17 Göteborgs 

Posten 

Kritisk granskning 

saknas i SO-

ämnen 

TT Religionskunskap* Nyhet 

2013-09-17 Aftonbladet Kritisk granskning 

saknas i SO-

ämnen 

TT Religionskunskap* Nyhet 

2015-03-27 Aftonbladet Minskad 

segregation med 

en enda skola 

Joachim Kerpner Religionsundervisni

ng* 

Nyhet 

2016-03-27 Göteborgs 

Posten 

Alla förlorar på 

rädda lärare 

Isak Skogstad Religionskunskap* Ledarkr

önika 

2016-08-30 Aftonbladet Skolan ska vara fri 

från religion 

Lena Mellin Religionsundervisni

ng* 

Komme

ntar 

2016-11-12 Dagens 

Nyheter 

”Konfessionalitets

begreppet i 

skollagen är 

meningslöst” 

Per Ewert Religionsundervisni

ng* 

Debatt 

2017-02-15 Dagens 

Nyheter 

Skolan får 

underkänt i 

religionskunskap 

Erik Helmerson Religionsundervisni

ng* 

Religionskunskap* 

Ledare 

2018-03-23 Dagens 

Nyheter 

Det ska finnas 

belägg för det som 

undervisas i 

skolan 

Robert Lindblad Religionskunskap* Insända

re 

2018-04-05 Dagens 

Nyheter 

Humanisterna 

attackerar bristen 

på belägg 

Robert Lindblad Religionskunskap* Insända

re 

2019-04-04  Aftonbladet Moskébesök 

ställdes in efter 

föräldrarnas 

reaktioner 

Claes Olsson Religionsundervisni

ng* 

Nyhet 

2019-09-30 Expressen Skolverkets 

märkliga förslag 

måste stoppas 

Ebba Busch  Religionskunskap* Debatt 

2019-11-12 Sydsvenska

n 

Förslag: Byt 

elevens val mot 

fler ämnestimmar 

TT Religionskunskap* Nyhet 

2019-12-18 Expressen Efter kritiken – 

Skolverket 

presenterar nya 

kursplanerna 

TT, Eric 

Emanuelsson 

Religionskunskap* Nyhet 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

I följande kapitel kommer den teori som valts i uppsatsen att presenteras. Framing-

teorin är den teori som kommer redogöras för. Redogörelsen kommer att innefatta 

information om teorins innehåll och syfte samt begrepp från valts ut från teorin för 

att användas i analysen av resultatet.   

 

2.1.1. Framing-teori  

Baden (2019) redogör för hur framing är oundvikligt i all sorts kommunikation då 

det är omöjligt att uppge alla perspektiv av en situation, händelse eller problem och 

vissa synvinklar kan därför utebli. Baden (2019) menar att den process som framing 

innebär kan utgå från att människor skapar passande ”tolkningsscheman” till nutida 

händelser utifrån vad som åskådliggörs i det som rapporteras om (Baden, 2019, s. 

231). Skribenter kan konstruera sina artiklar i syfte att skapa en specifik ram för 

åskådaren att tolka utifrån, vilket innebär att en situation kan porträtteras olika 

beroende på skribentens tänkta ram (Baden, 2019, s. 232). Strömbäck (2014) 

beskriver även han framing-teori men använder istället det svenska begreppet; 

gestalningsteori. Strömbäck beskriver detta genom att inledningsvis mena att 

medier ska återspegla verkligheten och vara objektiv i sina rapporteringar enligt 

journalistikens beskrivningsmakt. Dock finns det faktorer som påverkar mediers 

objektivitet, både medvetet och omedvetet. Dessa faktorer kan exempelvis vara 

vilket berättarperspektiv som presenteras, val av ämne, vilka källor som används 

samt vad som betraktas som fakta och inte. På så sätt menar Strömbäck (2014) att 

det inte är mediers eller journalisters roll att avspegla verkligheten utan de gestaltar 

verkligheten. All kommunikation kan ses som gestaltningar, eller rekonstruktioner, 

av verkligheten (Strömbäck, 2014, s. 113-114). Detta överensstämmer med Badens 

(2019) beskrivning av samma teori och kärnan i teorin kan enkelt sammanfattas 

genom att säga att det handlar om att det som återges i medier inte är en direkt 

återspegling av verkligheten utan det som återges har påverkats av bland annat vem 

som skrivit, vilken källan är, vilket syfte det som skrivs har etc. För att förtydliga 

detta kan exemplet med ett halvfullt eller halvtomt glas ges. Beroende hur man 

porträtterar glaset kan det ses som halvfullt eller halvtomt trots att mängden vatten 

är densamma (Strömbäck, 2014, s. 115). Strömbäck (2014) beskriver vidare i 

följande citat hur gestaltningar kan användas:  

Ibland kan gestaltningar fungera som strategiska verktyg för exempelvis politiker 

för att framföra en viss typ av gestaltning för att gynna deras ideologi. Även medier 

kan strategiskt använda gestaltningar för att dra till sig publik, exempelvis för att få 

fler att köpa ens tidning eller för att få fler att se på en nyhetssändning (Strömbäck, 

2014, s. 116-117). 
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I figur 1 illustreras framing-teorins process enligt Baden (2019). Baden menar, med 

den modell som figuren visar, att inledningsvis i processen med att nyheter skapas 

sker en rambyggnad, ”frame building”, som då är grunden till att en artikel 

publiceras i första hand. Rambyggnaden består av en eller flera källor som kommer 

från politiker, aktivister eller företag som kommunicerar någon information. 

Informationen som ges från dessa källor är baserad på expertis och intresse vilket 

fungerar som de första byggstenarna i bygget av ramen. Därefter är det journalistens 

tur att gestalta informationen, en ”journalistic framing” eller journalistisk 

inramning. Under detta steg spelar både journalistens yrkesroll och 

nyhetsbranschen in. Journalister är mänskliga individer som består av egna normer, 

roller och ideologier som kommer påverka hur informationen från rambyggnadens 

källor gestaltas. Likaså kommer nyhetsbranschen påverka publikationen då faktorer 

såsom rutiner, resurser och begränsningar kan ha en inverkan på vad som skrivs 

och hur det skrivs. Utifrån dessa personliga och professionella ramar behöver 

journalisten gestalta informationen, och då på ett sådant objektivt sätt som möjligt. 

När artikeln sedan är skriven och publicerats sker det slutgiltiga steget, ”framing 

effects” eller inramningseffekter. Publikationen blir offentlig och finns tillgänglig i 

samhället och kommer bidra till att attityder eller åsikter bildas, förändras eller 

bekräftas. Det kommer att skapas nya ramar för vissa människor medan det för 

andra kommer att bli förändringar i redan befintliga ramar, uppfattningar kan 

komma att justeras eller förstärkas. De pilar i Badens (2019) modell som vänder 

tillbaka i processen illustrerar hur en publikation kan påverka människors nya eller 

förändrade uppfattningar och med det börjar processen om. Nya eller förändrade 

uppfattningar kan ge upphov till att en ny artikel skrivs och publiceras.  Den första 

källan fungerar då som en byggsten i rambyggnaden. 

 

  

 
  

2.2. Motivering av vald teori 

Syftet med studien är att ta reda på hur religionskunskap och religionsundervisning 

porträtteras i medier. För att inte endast beskriva det porträtt som blivit synligt i 
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studien utan för att även försöka förstå varför det ser ut så, har valet av framing-

teori gjorts. Såsom framing-teorin beskrivs i föregående del, kan den användas för 

att visa på vilket sätt nyheter framställs och vad som kan påverka den processen. 

Valet av teori utgick därför ifrån att det som analyseras i studien är mediekällor och 

hur dessa porträtterar det valde ämnet. På olika sätt har innehållet i det granskade 

materialet i arbetet, som består av nyhetsartiklar och opinionsartiklar, behandlat 

religionskunskap och religionsundervisning. Med utgångspunkt från Badens (2019) 

modell och vad som påverkar nyhetsframställning och hur ett ämne porträtteras 

genom det, kan framing-teori vara användbar i den här studien. Sammanfattningsvis 

är uppsatsens syfte att ta reda på hur religionskunskap och religionsundervisning 

porträtteras i medier och för att förstå hur det porträttet skapas kommer framing-

teorin, av beskrivna anledningar, att användas.   

 

2.3. Arbetsmodell 

Framing-teori kommer användas i studien med hjälp av Badens (2019) modell, se 

figur 1, och mer specifikt tre begrepp från modellen nämligen; ”frame building”, 

”journalistic framing” och ”framing effects”. Fortsättningsvis kommer begreppen 

benämnas med den svenska översättningen, vilket är; rambyggnad, journalistisk 

inramning och inramningseffekter. Med hjälp av angivna begrepp kommer 

resultatet att analyseras i kapitlet “4.2. Analys”. Där kommer exempel på hur 

framing-teori syns i materialet att visas.  

 

Detta kommer alltså vidare att diskuteras under kapitel ”4.2. Analys” med följande 

analysfråga som utgångspunkt: 

• Med hjälp av de teoretiska begreppen, hur syns framing-teori i materialet? 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Forskningsrelation till studien 

Valet av ämne till min studie är mitt intresse för religionsundervisning samt media 

och dess framställning av olika samhällssektorer. Information och nyheter delas via 

medier och har länge gjort, och i dagens samhälle är åtkomligheten till nyheter och 

information alltmer lättare genom sociala medier, notiser och digitaliserade arkiv 

från dåtida medier, såsom tidningsartiklar. Genom Internetstiftelsens studie kan vi 

se att svenskar använder sig av digitala alternativ istället för det traditionella vad 

gäller exempelvis dags- och kvällstidningar (Internetstiftelsen, 2021, s. 220). Bland 

dessa notiser och pop-ups finns även publikationer gällande religionsundervisning 

som är värda att analysera. Mina tidigare erfarenheter för religionsundervisningen 

och media är dels via min egen skolgång under 2000-talet som bestod av 

religionskunskap och redan då var influerad av mediers porträttering av ämnet. 

Vidare har jag studerat ämnet under min utbildning till ämneslärare i 

religionskunskap som även den har fokuserat en hel del på mediers roll kring 

religionsundervisning.  

3.2. Kvalitativ innehållsanalys 

Boréus och Kohl (2018) beskriver en innehållsanalys som en metod som utgår från 

att besvara bestämda forskningsfrågor med hjälp av materialet som kategoriserats i 

olika teman. En kvalitativ innehållsanalys innebär då att man med hjälp av ett 

kodschema kategoriserar ens kvalitativa datamaterial för att systematiskt skildra 

dess innehåll (Boréus & Kohl, 2018, s. 50). En innehållsanalys är en bra metod att 

använda om man har en större mängd material som man vill finna mönster i (Boréus 

& Kohl, 2018, s. 51). Processen av analys beskriver Lindgren (2014) utifrån tre 

olika nivåer, som kommer ske växelvis och parallellt med varandra, ”1. Reduktion 

av data (kodning), 2. Presentation av data (tematisering), 3. Slutsatser och 

verifiering (summering)” (Lindgren, 2014, s. 34).  I mitt fall innebar detta att jag 

utifrån mitt valda material kodade varje artikel för att sammanfatta dess innehåll 

enskilt. Materialet bearbetas ännu en gång men denna gång för att hitta likheter och 

skillnader mellan deras innehåll, och detta återupprepas flertalet gånger under 

arbetet med studien eftersom analysprocessen är iterativ, alltså att uppsatsen bygger 

på omgångar av att bearbeta material (Lindgren, 2014, s. 34).  

3.2.1. Abduktiv ansats  

Denna studie kommer utgå från en abduktiv ansats. Det är en kombination av 

induktiv och deduktiv ansats, vilket innebär enligt Lindgren (2014) att jag kommer 

växla mellan att utgå från materialet och ur det skapta koder, induktiv ansats, och 

att utgå från min förutbestämda teori, teman och kategorier, och därifrån testa de på 

materialet. Inledningsvis används en deduktiv ansats då materialet är utvalt utifrån 
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min utvalda teori, framing-teorin, Slutligen tillämpades en induktiv ansats då jag 

skapar koder utifrån mina artiklar och låter materialet tala för sig självt.  

3.2.2. Validitet 

Malterud (2011) redogör för säkerheten att ett arbeta mäter det den är tänkt att mäta 

genom dess metod, vilket krävs för att den ska bestå av en hög validitet. Uppsatsen 

måste genomsyras av relevans i dess material samt frågeställningar (Malterud, 

2011, s. 217). Att kontrollera validitet går att genomföra tillsammans med två olika 

kriterier, intern och extern. Den interna validitet ämnar granska huruvida den metod 

som använts är relevant för studien samt om den ger en heltäckande bild av området. 

Den externa validiteten är gällande överförbarhet, det vill säga om resultatet studie 

presenterar är giltiga i andra fält eller sammanhang (Malterud, 2011, s. 27). Det 

finns även två andra validitetskriterier som är aktuellt för mitt arbete, vilket är: 

pragmatisk och kommunikativ validitet. Pragmatisk validitet strävar efter att arbetet 

ska vara användbart i andra sammanhang. Innan en studie påbörjas behöver det 

säkerhetsställas att ens frågeställningar inte besvarats tidigare, att det man 

undersöker inte ännu har något svar (Malterud, 2011, s. 224). För att ett arbete ska 

ha en hög kommunikativ validitet krävs att forskaren på ett tydligt sätt presenterar 

sitt arbete så att andra kan ta del av resultatet (Malterud, 2011, s. 222).  

3.3. Val av material och tillvägagångssätt 

Det material som valts ut är baserat på Orvestos studier under år 2010 till 2021 som 

redogör för i vilken grad tryckta medier, deras digitala upplagor samt sociala medier 

når människor i samhället, mediers räckvidd. Orvesto Konsument är en årlig 

undersökning som består av cirka 45 000 slumpmässigt utvalda deltagare där 

medier och dess målgrupper presenteras och analyseras. Utifrån dessa studier har 

sedan antal kvälls- och dagstidningar, samt deras digitala utgåvor, valts ut till denna 

uppsats. Dessa källor blev Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Aftonbladet, Dagens 

Nyheter och Expressen. 

 

Källorna som materialet består av är alla funna genom sökningar på databasen 

Retriever Mediearkivet. Sökord som använts är religionsundervisning och 

religionskunskap och har sökts under en specifik period, vilket är 2010-01-01 till 

2021-12-31. Valet av avgränsning från 2010 är vald då diskussion kring skola var 

aktuell eftersom de nya läroplanerna och nya kursplanerna presenterades och 

diskuterades under det året. Att avgränsningen sträcker sig till tidiga 2020-tal är då 

målet är att materialet ska bestå av högaktuell nyhetsrapportering, samt för att 

kunna ge nyanserade jämförelser av de olika källorna. Genom Mediearkivet 

filtrerades antalet träffar för att precisera resultatet, då med bland annat årtal, svensk 

källa och svensk text samt specifika mediekällor som tidigare valts ut med hjälp av 

Orvestos studier från 2010 till 2021. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

I denna del av uppsatsen följer en redogörelse av det resultat som granskningen av 

tidigare angivet material har visat. Som studiens metod anger har kodning använts 

för att sortera i den granskade nyhetsrapporteringen kring religionskunskap och 

religionsundervisning. Kodningen har genomförts genom att granska flertalet 

artiklar och genom att hitta mönster i artiklarnas innehåll har fyra teman kunnat 

urskiljas då de varit återkommande i diskussionen och debatten om 

religionskunskap och religionsundervisning. Utifrån min kodning kunde följande 

teman identifieras;  

• Vetenskap vs. Religion,  

• Kristendomens betydelse  

• Brister i religionsundervisningen 

• Religionsfri skola  

Det första temat som kunde urskiljas från innehållsanalysen var “Vetenskap vs. 

Religion”. Det temat uppkom då det fanns ett mönster i vissa artiklar och 

publikationer som handlade om skolans religionskunskap och dess förhållande till 

naturvetenskapen. I dessa diskuterades bland annat hur undervisningen ska ställa 

sig till frågan om exempelvis universums skapelse utifrån en religiös tolkning och 

den naturvetenskapliga bilden av detsamma. Frågan lyftes främst i opinionsartiklar 

såsom ledare och debattartiklar. Det andra temat i resultatet, “Kristendomens 

betydelse” skapades utifrån att det var ett återkommande ämne i de granskade 

artiklarna. Dessutom fanns artiklar i temat publicerade under flera av de år som 

studiens material är hämtat från och därför framstod det som ett givet tema. Nästa 

tema som kodningen av materialet gav var “Brister i religionsundervisningen”. 

Olika artiklar innehöll kritik mot hur religionsundervisning går till och vad som 

ingår eller inte ingår i den och  därför blev detta det tredje temat. Det fjärde och 

sista temat som identifierades blev “Religionsfri skola”. Det uppkom utifrån ett 

antal publikationer åsikts-baserade artiklar som gällde diskussionen om religionens 

roll i svensk skola, därav var även det ett framträdande tema. 

4.1.1. Vetenskap vs. Religion 

Återkommande i de olika artiklarna i detta tema är undervisningens ställning till 

förhållandet mellan vetenskap och religion. Flera skribenter av ledare och 

debattartiklar argumenterar för vad de anser är rätt att utgå ifrån i 

religionsundervisningen vad gäller relationen mellan tro och vetenskap.  

 

I en debattartikel ur Aftonbladet skriver riksdagsledamot för Socialdemokraterna 

Peter Persson;  

 

”Med min fråga vill jag understryka att all undervisning skall vila på 

vetenskaplig grund och i sammanhanget ställer jag mig frågan om inte 



 

13 

religionsundervisning skall inordnas i andra ämnen.” (Persson, 2013-

08-13). 

 

Detta uttalande bemöts i följande citat, som är hämtat från en debattartikel hos 

Aftonbladet. Skribenten är Stefan Gustavsson, som är teolog och generalsekreterare 

hos Svenska Evangeliska Alliansen. 

 

”I en tid när Sverige, inte minst genom invandring, blir alltmer 

mångreligiöst ökar behovet av kunskap om religion och religiösa 

frågeställningar. Det behövs därför snarare fler, inte färre, 

religionstimmar i skolan.” (Gustavsson, 2013-08-09). 

 

Att denna fråga kring religionsundervisningens förhållande till vetenskapen är 

något som fortsatt visat sig vara av intresse visar citaten nedan. 

 

Ur en debattartikel i Dagens Nyheter uttrycker till exempel Per Ewert sin syn på 

religionsundervisningens innehåll;  

 

”Det är moraliska värderingar som inte bygger på vetenskapliga fakta, 

utan på en övertygelse som vi tar för så självklar att vi lätt förbiser att 

det är just en filosofisk övertygelse av konfessionell natur.” (Ewert, 

2016-11-12). 

 

Erik Helmerson belyser vidare i sin ledare ur Dagens Nyheter hur religion 

porträtteras och tas emot i skolundervisningen; 

 

”Signifikativt för undervisningen i dagens skola är att ateism framställs 

som det normala, neutrala, och gudstro som något irrationellt och 

avvikande.” (Helmerson, 2017-02-15). 

 

Slutligen får ett citat från en insändare i Dagens Nyheter vara ett exempel på när en 

läsare uttrycker sin åsikt i frågan om religionens ställning i förhållande till 

vetenskapen; 

 

”Det finns inget belägg för de "fakta" som religion framhåller, snarare 

ett brett utbud av motbevis.” (Lindblad, 2018-04-05). 

 

Sammantaget visar citaten från artiklarna i detta tema i resultatet att debatten kring 

religionsundervisningen och dess förhållande till vetenskap finns och hur denna 

debatt har kunnat visa sig.   

 

4.1.2. Kristendomens betydelse 

År 2011 skulle nya läroplaner börja gälla, både för grundskolan och för 

gymnasieskolan. Dessutom skulle ändringar i kursplaner göras. Det ledde till att 

debatten kring vad innehållet i dessa skulle vara blev omfattande. Diskussionen 

kring just religionskunskap och vad som skulle ingå i undervisningen om den visade 

sig i olika nyhets – och opinionsartiklar under 2010, året innan planerna skulle börja 

gälla. Mycket av det som diskuterades och debatterades var huruvida kristendom 
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skulle omfatta en större del av undervisningen i jämförelse med de andra 

världsreligionerna. Exempel på hur denna omfattande debatt visade sig syns i 

nedanstående citat. 

 

I en nyhetsartikel ur Aftonbladet skrivs: 

 

”Skolverket jobbar just nu med att få fram de nya kursplanerna. Men 

när det gäller religionskunskap har man stött på patrull. Över 700 

upprörda brev- och mejlprotester har skickats in till verket, uppger 

Sveriges Radio Ekot. Anledningen är att texter om kristendomen och 

dess betydelse för det svenska samhället, som funnits med i de gamla 

kursplanerna, har plockats bort.” (Stengård, 2010-02-17).  

 

Citatet visar att opinionen i samhället var stark för att kristendomen skulle ha en 

särställning i religionsundervisningen. Något som också påverkade regeringen, som 

senare samma år (2010) beslutade att kristendomen fortsatt skulle ha en 

särställning. Vilket följande citat från Aftonbladet visar:  

 

”Förra året föreslog Skolverket att alla religioner skulle likställas i 

grundskolans religionsundervisning. Men det tycker inte regeringen, 

som i den nya kursplanen bestämt att kristendomen ska fortsätta ha en 

särställning, skriver Svenska Dagbladet.” (TT, 2010-10-10). 

 

Debatten fortsatte dock efter att detta beslut redovisats. Två ledare och en 

debattartikel, som visar åsikter från båda sidor i debatten, publicerades olika 

kvällstidningar.  

 

Från Aftonbladets ledare: 

 

”Att tilldela en viss religion en särställning i ett samhälle där alla 

trosriktningar finns representerade känns lite omodernt, men det lär inte 

få någon större inverkan för undervisningen i landets tiotusentals 

klassrum.”  (Persson, 2010-10-11). 

 

Ovanstående citat är ett exempel på åsikter som förespråkade att alla religioner 

skulle få lika mycket utrymme. Detta motsades i Expressens ledare, varifrån 

följande citat är hämtat:  

 

”Att svensk skola lägger extra vikt vid kristendomsundervisningen är 

därför inte konstigare än Sverigefokuset i andra ämnen.” (”Osignerad”, 

2010-10-12). 

 

Ett citat som framstår något neutralt, men där skribenten ändå tar ställning för 

kristendomens särställning är detta, som är från en debattartikel i Aftonbladet: 

 

”För det andra är det ingen som hävdar att kristendomen skulle vara                                      

bättre eller finare. Men det går inte att bortse från att kristendomen, som 

ingen annan religion, har spelat en mycket viktig roll i Sverige.” 

(Pålsson, 2010-10-12). 
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Att regeringen tog det beslut den gjorde gällande kristendomens ställning gentemot 

övriga världsreligioner var något som dåvarande utbildningsminister Jan Björklund 

var ytterst ansvarig för. Detta visade sig i artiklar och ledare på olika sätt. 

 

Ett citat från en ledare i Göteborgs Posten till exempel: 

 

”Kristendomen är fortfarande viktigast i religionsundervisningen. 

Utbildningsminister Jan Björklund kör över Skolverket och markerar 

att kunskap om kristendomen skall ha en särskild tyngdpunkt i 

religionsundervisningen. Det är bra.” (”Osignerad”, 2010-10-10). 

 

Expressen lyfter detsamma i flera nyhetsartiklar;  

 

”Jan Björklund har de senaste dagarna kritiserats för att han - mot 

Skolverkets riktlinjer - vill att kristendomen ska behålla en särställning 

i religionsundervisningen i stället för att jämställas med de andra 

världsreligionerna.” (Baas, 2010-10-11). 

 

”Men när kristendomens betydelse tonats ner i religionsundervisningen 

och världsreligionerna jämställdes reagerade Jan Björklund. Förslaget 

justerades - men utbildningsministern är fortsatt kritisk.” (Andersson, 

2010-10-10).  

 

Ett inlägg i debatten handlade om huruvida Björklund skulle ha andra syften än de 

som framförts från regeringen syns i detta citat från en nyhetsartikel i Expressen: 

 

"Björklund har också fått kritik för att förslaget är en flirt med 

främlingsfientliga krafter. Men han tror att mer kristendom ska göra 

Sverige öppnare.” (Högström, 2010-10-11). 

 

Ett citat som får representera den nyhetsrapportering som visat sig i samband med 

den revidering av kursplaner som inleddes av Skolverket 2019 är följande, som är 

taget från en debattartikel skriven av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch: 

 

”Skolverkets prioriteringar kan tydliggöras genom att vi läser vad som, 

till skillnad från antiken, ska finnas med i undervisningen. I 

Religionskunskapen ges exempelvis utrymme för ”hur religioner 

framställs och representeras i media och hur det kan påverka 

människors bilder av sig själv och andra”. En annan punkt behandlar 

”Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån 

elevernas egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor 

kan till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, 

jämställdhet och sexualitet.” Intressant, förstås. Men är det 

Religionskunskap? Och rimligen behöver elever i årskurs 4–6 lära sig 

ämnena innan de kan börja samtala om dem.” (Busch, 2019-09-30). 

 

Citatet visar att innehållet i den religionsundervisning som de nya kursplanerna 

föreslogs ha, ifrågasätts. Skribenten citerar Skolverkets skrivningar i sin text och 

menar bland annat att religionskunskap ska ge eleverna faktakunskap om religioner 

innan de kan reflektera över moraliska frågor utifrån religiösa tolkningar.  
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Resultatet visar att detta temas innehåll debatterades extra mycket inför de nya läro- 

och kursplanernas införande 2011. Åsikterna var många om hur mycket plats 

kristendomen skulle få ta i förhållande till andra världsreligioner i 

religionsundervisningen. Röster som talade för en ändring argumenterade för att 

Sverige är ett sekulariserat land och att samhället inte har någon vidare relation till 

kristendom eller kyrkan. Den andra sidan i debatten menade att Sveriges historia är 

sammanlänkad med kristendomen och för att förstå traditioner samt nutida och 

historiska händelser är det väsentligt att religionsundervisningen fokuserar mer på 

kristendomen. Rapporteringarna visar sammantaget att det finns delade meningar 

om huruvida kristendomens betydelse kommer att gynna religionsundervisningen 

eftersom den spelar en roll i svensk historia eller om den är oväsentlig i ett 

mångkulturellt och sekulariserat samhälle.  

4.1.3. Brister i religionsundervisningen 

I rapporteringar från olika källor diskuteras att det finns brister i skolans 

undervisning i religionskunskap. Resultatet visar att dessa brister varit ett 

återkommande ämne i debatten under de år som studiens artiklar är hämtade ifrån. 

Bristerna återges på olika sätt och är av olika slag. Följande citat representerar 

denna återkommande rapportering och även brister av två olika slag: 

 

Aftonbladet rapporterar i en nyhetsartikel;  

 

”Skolinspektionen hävdar i en ny rapport där 47 skolor granskats att det 

finns stora brister i religionsundervisningen. På två skolor gavs ingen 

allmän undervisning i islam.” (TT, 2012-04-03). 

 

I Aftonbladet och Dagens Nyheter skrivs året efter följande; 

 

”Fokus på kritisk granskning saknas i SO-undervisningen. Eleverna får 

sällan träna på att analysera, reflektera och kritiskt granska information, 

konstaterar Skolinspektionen.” (TT, 2013-09-17). 

 

Citaten visar att kritiken handlar både om hur religionsundervisningen inte alltid 

undervisar om alla religioner och att undervisningen i SO, inkluderat 

religionsundervisning, sällan ger elever möjlighet till att träna på att kritiskt granska 

information.  

 

Under år 2013 skrivs mycket om hur en specifik skola helt missar att undervisa sina 

elever i religionskunskap. Det orsakar att eleverna får ta igen ämnet på några få 

veckor innan skolavslutning eftersom eleverna annars inte skulle få en fullständig 

examen. I Aftonbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs posten publiceras flertalet 

nyhetsartiklar om händelsen: 

 

”Eleverna på en gymnasieskola i Göteborg hade just kunnat börja se 

fram emot studentexamen. Men först då insåg friskolan att 

religionskunskap var ett obligatoriskt ämne, rapporterar metro.se.” (TT, 

2013-05-27).  
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”Aniaragymnasiet glömde bort religionsundervisningen för några 

elever i klass 3D. Nu läser lärlingseleverna in hela Religion A-kursen 

innan studenten på fredag. Det är en intensivkurs på 25 lektioner, 5 

timmar om dagen.” (Larsson, 2013-05-28).  

  

”Aniaragymnasiet i Göteborg tolkade skollagen fel och missade att ge 

några elever undervisning i kärnämnet religionskunskap. I stället byttes 

ämnet ut mot samhällskunskap. En misstolkning som inte borde ha 

kunnat ske, anser Skolinspektionen.” (TT, 2013-05-28).  

  

Citaten representerar exempel på när bristerna i religionsundervisning till och med 

blir brist på religionsundervisning. Skolinspektionen uppmärksammades på 

bristerna sent vilket följande citat visar: 

  

”Att en skola missar att undervisa ett kärnämne är något som han inte 

hört talas om tidigare.” och ”Skolinspektionen har inte fått in någon 

anmälan gällande Aniaragymnasiets religionsmiss. ” (Sundberg, 2013-

05-28).  

  

Följderna blev att eleverna fick intensivläsa kursen för att få slutligt gymnasiebetyg, 

men Skolinspektionen konstaterar trots det att eleverna inte fått den utbildning de 

hade rätt till, vilket citatet nedan visar:  

  

"`Skolinspektionen konstaterar att eleverna som inte fått undervisning i 

kursen Religionskunskap A inte fått sin rätt till gymnasieutbildning 

tillgodosedd`. Beslutet är till för att förhindra att något liknande händer 

i framtiden, men hjälper de drabbade eleverna föga.” (Wikström, 2013-

08-22). 

 

Dessa utdrag från både nyhetsartiklar och ledare är exempel på de brister som 

rapporterats om inom religionsundervisningen. Mycket är baserat på den miss som 

skedde på Aniaragymnasiet i Göteborg vilket är en ovanlig händelse och som också 

handlade om total brist på religionsundervisning, men att brister förekommer i 

andra sammanhang visar temats inledande citat. Skolinspektionen är källan till flera 

av de artiklar som citaten är hämtade ifrån. Kritik och ifrågasättande av skolans 

religionsundervisning kommer dock också från annat håll. Detta visas i det som 

skrivs i Dagens Nyheters ledare i februari 2017. Där citeras forskaren i 

religionskunskap, Karin Kittelmann Flensner, som undersökt hur skolans 

undervisning i religion går till samt vad den innehåller: 

  

”En slutsats när man läst Karin Kittelmann Flensner är att den svenska 

skolan måste ta religionsämnet mer seriöst. Inte för att Gud skulle 

finnas, utan för att över huvud taget förstå de många människor som har 

sin gudstro som viktigaste drivkraft i livet. På gott och ont, och omöjligt 

att önska bort.” (Helmerson, 2017-02-15). 

4.1.4. Religionsfri skola 

Ett annat tema som kunde identifieras i den nyhetsrapportering som granskats, var 

om skolan ska slopa religionsundervisningen helt och hållet. I vissa källor framkom 
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att ett uteslutande av undervisning i religion inte endast skulle handla om till 

exempel avskaffandet av skolavslutningar i kyrkor, utan att religionskunskap som 

ämne borde tas bort. Från den diskussion, som på olika sätt synts i studiens 

granskade artiklar och som samlats inunder detta tema i resultatet, är nedanstående 

citat hämtade. De visar hur flera skribenter i olika nyhetsartiklar uttalat sig både för 

och emot en religionsfri skola.  

 

I en debattartikel i Aftonbladet skriver Rossana Dinamarca dåvarande 

riksdagsledamot för Vänsterpartiet; 

 

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

i gymnasieskolan, men att det ska vara frivilligt.” (Dinamarca, 2010-

10-12). 

 

Vidare uttrycker Dinamarca följande; 

 

”Yngre elever ska däremot få en så allsidig undervisning som möjligt. 

Då kan det vara svårt för skolan att förhålla sig religiöst neutral i frågor 

om exempelvis val av livsåskådning och moraliska dilemman om de tas 

upp i ett religiöst sammanhang. Eleverna kommer förr eller senare att 

bilda sig en egen uppfattning, men det är inte skolans uppgift att stressa 

fram detta.” (Dinamarca, 2010-10-12). 

 

En senare debattartikel bemöter Dinamarcas artikel; 

 

”Religiös tro är något som i allra högsta grad påverkar oss och vår 

kultur. Kristendomen genomsyrar hela vårt samhälle. Det skall 

självklart speglas i undervisningen.” (Magnusson, 2010-10-14). 

 

Dessa två skribenters åsikter representerar tydligt hur debatten kring en religionsfri 

skola sett ut. Ytterligare två citat får visa hur diverse argument mot att ha 

religionskunskap som ämne i skolan lyfts i olika nyhetsartiklar.  

 

Från Dagens Nyheter kommer följande:  

 

”Anledningen till att religion absolut inte ska läras ut är för att det finns 

inget belägg för dess riktighet. Tvärtom kan man i det mesta hitta teser 

som talar emot mycket av det "fakta" som till exempel kristendomen 

framhåller. Vi har däremot extremt goda belägg för matematik, historia, 

fysik, kemi och andra ämnen. Därför lärs detta ut.” (Lindblad, 2018-03-

23)  

 

Aftonbladet publicerar en debattartikel som diskuterar ämnet och därifrån hämtas 

följande citat:  

 

”Skolan ska vara en plats för undervisning och religion bör därför ligga 

utanför skolans lokaler.” (Mellin, 2016-08-30). 

 

Argumenten för att religionskunskap ska finnas som ämne i skolan är även de flera 

och i en nyhetsartikel i Aftonbladet rapporteras bland annat om hur mångfald har 
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gynnat religionsundervisningen. Artikelförfattaren citerar en speciallärare i 

sammanhanget; 

 

”Mångfalden av olika religioner på skolan är en fördel i 

religionsundervisningen, anser specialläraren Annelie Danling Brash. 

Undervisningen blir "på riktigt”.” (Kerpner, 2015-03-27) 

 

Citaten från de artiklar som granskats visar att en debatt pågått och pågår om 

religionskunskap som ämne i skolan. Vissa debattörer och skribenter har en 

förhoppning om att svensk skola ska avskaffa religionsundervisningen eller 

eventuellt göra den frivillig. Bland annat beskrivs religion av dessa skribenter som 

en privatsak vars samtal inte ska ske på skolan utan i hemmet med familjen. 

Debattörer menar att skolan ska vara konfessionsfri och att vidare utbildning eller 

aktivitet rörande sin tro får äga rum utanför skoltid. Andra röster uttrycker hur 

religion ska spela en viktig roll för skolungdomar för att förstå andra religiösa 

individer och grupper bättre och då få ett bredare perspektiv på samhället samt en 

berikad världssyn. Dessa debattörer och skribenter menar också att just kristendom 

ska ges mer plats då den religionen genomsyrar vårt samhälle och att det ska synas 

i skolans undervisning. 

4.2. Analys 

I detta avsnitt kommer de teman som presenteras i resultatdelen analyseras genom 

framing-teorins begrepp tillsammans med följande analysfråga; 

 

• Med hjälp av de teoretiska begreppen, hur syns framing-teori i materialet? 

 

Genom att utgå från resultatet finns exempel som kan förklaras eller beskrivas med 

hjälp av framing-teorins begrepp. Steget rambyggnad, ”frame building”, i teorins 

process är grunden för en artikels skapelse. En eller flera källor förmedlar 

information eller ett uttalande som sedan används för att rapporteras i olika medier. 

Exempel ur resultatet för rambyggnad är rapporteringen om Skolverkets uttalanden 

kring de nya kursplanerna som Aftonbladet rapportering om under år 2010. 

Skolverket gav som förslag att plocka bort en del av texter om kristendomen samt 

dess relation till det svenska samhället. I samma diskussion nämns även regeringens 

reaktion och egna uttalanden kring förändringarna i kursplanen för 

religionskunskap. Regeringen och Skolverket är källorna till att en artikel skrivs 

och sedan publiceras, de fungerar som de första byggstenarna i rambyggnaden. Ett 

annat exempel är Karin Kittelmann Flensners studie som även den fungerar som en 

byggsten till Erik Helmerssons ledare i Dagns Nyheter från år 2017.  

 

Journalistisk inramning, ”journalistic framing”, finns exempel på men då på olika 

sätt. Detta steg i teorins process kan påverkas av både journalistens personliga 

bagage, såsom normer, roller eller ideolog, samt journalistens professionella 

förutsättningar, exempelvis vilken tidning som publicerar artikeln och tidningens 

politiska ideologi, om det är en nyhets- eller opinionsartikel samt skribentens 

yrkesroll. Exempel ur resultatet som är en del av den journalistiska inramningen är 

de politiska röster som hörs. Rossana Dinamarca skrev en debattartikel om hur 

”Gud ska hållas borta från skolan” och var vid tillfället hennes debattartikel 
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publicerades riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Dinamarca skriver i debattartikeln 

från 2011 om hur hon anser att religionsundervisningen ska slopas från skolan och 

kan finnas i resultatet under ”4.1.4. Religionsfri skola”. Även Socialdemokraten 

Peter Persson är riksdagsledamot och hans debattartikel ur Aftonbladet från 2013 

vid namn ” Vetenskapen motbevisar en rad religiösa idéer” finns under del ”4.1.1. 

Vetenskap vs. Religion”. I debattartikeln skriver Persson att all undervisning i 

svensk skola ska vila på vetenskapliggrund och om inte religionsundervisningen 

kan inkluderas i andra ämnen istället för att vara ett helt eget skolämne. År 2017 

publiceras en debattartikel i Expressen skriven av Kristdemokraternas partiledare 

Ebba Busch, ännu ett exempel på en politisk röst. Busch uttrycker sin åsikt om 

Skolverkets korrigeringar i nya kursplaner i artikeln vid namn ”Skolverkets 

märkliga förslag måste stoppas” som går att finna under ”4.1.2. Kristendomens 

betydelse”. Dessa exempel är alla debattartikel vilket också ingår i den 

journalistiska inramningen då det är skribentens egna åsikter som skildras. 

Resultatet innehåller en del opinionsartiklar där skribentens egna tankar och åsikter 

presenteras men även nyhetsartiklar där information förmedlas. Trots att 

nyhetsartiklar endast förmedlar information från en annan eller flera andra källor 

går det enligt framing-teorin inte fullt ut att vara objektiv. Som nämnts tidigare kan 

författarens personliga bagage spela in i hur rapporteringar framställs men även 

tidningens politiska ideologi kan påverka det. Ett tydligt exempel på detta finns inte 

i resultatet men är värt att nämna.  

 

Slutligen kan resultatet med hjälp av teorin beskrivas med begreppet 

inramningseffekter, ”framing effects”. Denna steg i teorins process innebär att 

reaktioner från läsare kommer påverka deras ramar. Antingen kan nya ramar skapas 

eller kan redan befintliga ramar justeras, elimineras eller förstärkas, allt beroende 

på ens tidigare perspektiv och åsikter samt vad artikeln framför. Utifrån dessa 

reaktioner kan sedan nya artiklar skapas och framing-processen börjar om på nytt. 

Ett tydligt exempel ur resultatet är de två insändare varav ena citeras under ”4.1.1. 

Vetenskap vs. Religion” och den andra under ”4.1.4. Religionsfri skola”. Båda 

insändarna är skriven av Robert Lindblad under år 2018 och båda är skapade på 

grund av Lindblads reaktion på något han läst eller hört och sedan givit sin egen 

syn på i form av insändare. Även nyhetsartiklar som presenteras i resultatet har 

genomgått en inramningseffekt då den reagerat på en annan källa och sedan själv 

skrivit om det. Exempelvis refererar Aftonbladet till Svenska Dagbladet i en 

nyhetsartikel från 2010-10-10 samt att Göteborgs Posten hänvisar till metro.se i sin 

nyhetsartikel från 2013-05-27. Rapporteringarna från Jan Björklund är också en del 

av inramningseffekten. Skolverkets förslag om att förändra kristendomens 

betydelse ger Björklund svar på som sedan skapar nya artiklar, bland annat två 

nyhetsartiklar ur Expressen från 2010-10-10 skriven av Andersson respektive Baas 

som finns i del ”4.1.2. Kristendomens betydelse”. Under samma diskussion 

rapporterar Aftonbladet 2010-02-17 hur flera hundra protester i brev- och 

mejlformat skickats till Skolverket. Samhällets reaktion är en inramningseffekt på 

ett tidigare uttalande som sedan blir rambyggnaden för en ny artikel. 

 

Sammanfattningsvis, visar analysen visar  

hur framing-teorins begrepp; rambyggnad, journalistisk inramning och 

inramningseffekter, går att finna i materialet som presenteras i arbetets resultat-del.  
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4.3. Slutsatser 

I detta avsnitt kommer frågeställningarna att besvaras utifrån de slutsatser som går 

att dra av studiens resultat. Inledningsvis besvaras den första frågeställningen om 

hur religionsundervisning och religionskunskap porträtteras i svenska medier och 

därefter frågeställningen om hur källorna skiljer sig från varandra. 

 

 

• Hur porträtteras religionsundervisning och religionskunskap i svenska 

medier under år 2010-2021?  

Resultatet från granskningen av det material som studien utgått ifrån visar att det 

generellt skrivs objektivt och övergripande om händelser som skett rörande 

religionsundervisning. Detta visas speciellt i nyhetsartiklar. Något mer subjektivt 

och därigenom kanske mer intressant blir porträttet om man ser vad de åsikts-

baserade artiklarna visar. Sammantaget dessa artiklar blir svaret på hur 

religionsundervisning och religionskunskap porträtteras mer mångfasetterat. Till 

viss del beskrivs religionsundervisningen som onödig och ibland även skadlig. 

Debatten kring religionskunskap, dess innehåll och hur religionsundervisningen ska 

bedrivas berör flera grupper av människor. I resultatet syns citat från nyhets- och 

opinionsartiklar som skrivits av bland annat individer i mediabranschen, 

privatpersoner och politiker. En del skribenter röstar för en skola helt fri från 

religionskunskap och att ämnet ska vara något som sker frivilligt på fritid eller i 

hemmet. Andra diskuterar om kristendomens betydelse för religionskunskapen och 

huruvida religionen ska ha en större roll i undervisningen eller inte. Sammantaget 

ger mediekällor både en negativ och positiv bild av religionskunskap och 

religionsundervisning. Dels rapporteras om hur mångfald gynnar undervisningen 

och gör den mer verklig för elever, dels finns det fler artiklar ur materialet som ger 

en annan typ av bild. Exempelvis berättas det om skolor som har en bristande 

religionsundervisningen, hur ämnet måste granskas, hur islam helt utlämnas ur 

bildningen eller hur en hel obligatorisk kurs i religionskunskap inte undervisas för 

gymnasiestudenter som får ta igen kursen två veckor innan examen.  

 

Olika perspektiv syns och många åsikter vill höras kring diskussionen om 

religionskunskap vilket visar sig vara fortlöpande under år 2010–2021, med en viss 

ökad rapportering kring större händelser som rör ämnet. Det porträtt som återges är 

varierande beroende på händelse, typ av artikel samt vem skribenten är.  Resultatets 

fyra angivna teman ger ett porträtt av att religionskunskap och 

religionsundervisningen är ifrågasatt. Bilden i medier präglas av debatt, där 

debattörer med olika agendor och uppdrag, anser att skolan till exempel ska vara 

religionsfri, eller att skolan ska undervisa mer i kristendom än i andra religioner. 

Debattörerna ifrågasätter hur religionsundervisning ska bedrivas i förhållande till 

vetenskap och viss rapportering och forskning visar på tydliga brister i innehållet i 

religionsundervisningen.  

Det porträtt av religionskunskap och religionsundervisning som ges i medier under 

angivna år visar att ämnet religionskunskap och hur det undervisas i ämnet inte kan 

ges en enkel beskrivning. Det porträtt som framträder ger en bild av något som på 

olika sätt går att ifrågasätta.  

 

• Hur kan rapporteringen om religionskunskapen och religionsundervisning 

förstås genom framing-teori? 
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Den sammanfattning som svarar på studiens första frågeställning är en beskrivning 

av vad resultatet visar. För att också få förståelse för att det som rapporteras i 

medier, vilket i den här studien representeras av nyhets- och opinionsartiklar, 

kanske inte alltid är en exakt beskrivning av den verklighet som rapporteras 

kommer framing-teori att användas.  

 

Framing-teorin kan visa hur de artiklar som används i resultatet kan ha påverkats 

av flera faktorer under arbetet innan dess publikation. Redan vid rambyggnaden 

kan den påverkas beroende på vilken eller vilka källor som används som byggstenar 

i dess rambyggnad. Vid skrivandet av artikeln kommer den journalistiska 

inramningen påverka artikelns framställning, beroende på skribenten professionella 

och personliga bagage, såsom erfarenhet, ideologi eller normer, samt 

nyhetsbranschen, exempelvis vilken tidningen som skribenten skriver för och den 

tidningens politiska ideologi. Slutligen kommer artikeln vid publikation mötas av 

inramningseffekter och då beroende på hur artikeln porträtterat 

religionsundervisning eller religionskunskap kan reaktioner skapas och eventuellt 

skrivs en ny artikel om ämnet, alltså påbörjas framing-processen på nytt. Den 

slutgiltiga framställning av religionskunskap eller religionsundervisning som 

publiceras kan se olika ut, mycket beroende på vilka byggstenar som används, 

rambyggnad, samt vem skribenten är, journalistisk inramning. Exempelvis kan en 

artikel se annorlunda ut om byggstenarna utgår från ett uttalande från en politiker 

eller ett uttalande från en utbildad lärare. Ingen av parterna är bättre än den ene men 

en politikers kommentar kring exempelvis religionskunskapsundervisningen brister 

kan se olika ut till en lärares då deras perspektiv kan vara annorlunda. Likt 

rambyggnad kan även den journalistiska inramningen påverka artikelns 

utformning. Om skribenten är en lärarstudent som skriver en debattartikel om 

kristendomens betydelse i religionsundervisningen kan den formuleras på ett annat 

sätt än om skribenten var en representant från Svenska Kyrkan. Ännu en gång, 

ingen av skribenterna är bättre än den andre men artikeln kommer se annorlunda ut 

beroende på skribentens perspektiv och åsikter. Även vilken mediekälla som 

publicerar artikeln påverkar, inte minst inramningseffekten. Är Aftonbladet 

utgivare kommer troligtvis en större mängd människor nås av artikeln än om den 

publiceras av någon av Lärarförbundets tidningar.  

 

Sammanfattningsvis kan framing-teorin tillsammans med resultatet visa att de 

material som presenteras i studie är flera olika gestaltningar av verkligheten. 

Beroende på grundkälla, tidning och skribent kommer rapporteringen se annorlunda 

ut. Med det sagt, ger inte resultatet en felaktig bild av religionsundervisning eller 

religionskunskap men den ger inte heller en helt fullständig bild av hur 

religionsundervisning eller religionskunskap porträtteras i svenska medier utan en 

gestaltning av det.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 

Framing-teori är ämnad för att analysera hur medier kan påverkas av flertalet 

faktorer, som i denna studie har sammanfattats med hjälp av begreppen; 

rambyggnad, journalistisk inramning samt inramningseffekter. Med hjälp av teorin 

har arbetet underlättats genom en tydligare analys av det valda materialet och då 

haft möjlighet att granska källornas syfte och innehåll. Teorin har varit enkel att 

applicera på materialet, mycket tack vare den arbetsmodell som användes samt att 

teorin är byggd för studier såsom min. Att se till Badens (2019) modell kunde 

framing-teori och dess begrepp bli mer tydlig och att använda de stegen för att 

analysera en källa kunde granskningen simpelt genomföras.  

 

Min studie bidrar till att ge en djupare förståelse av teorin och ger beskrivningar 

samt exempel på hur teorin kan användas i praktiken. Då materialet består av olika 

sorters texter kan arbetet också visa hur teorin kan appliceras på olika former av 

publikationer.  

 

Värt att påpeka är att studien utgått från ett 40 källor och därav skapas teman utifrån 

endast de artiklarna. Det finns över 4000 träffar på artiklar när sökorden 

religionskunskap* eller religionsundervisning* används. Studien kan därför inte 

svara på hur alla svenska medier porträtterar religionsundervisningen. Med en 

begränsad tidsram för studien har istället ett noggrant urval av relevant material 

genomförts för en bred analys av hur religionsundervisning framställs i medier. 

5.2. Metodisk reflektion  

Den metod jag använde var en kvalitativ innehållsanalys vilket jag presenterar 

under avsnittet ”Metod”. Metoden fungerade bra att använda eftersom min kodning 

var väsentlig för att skapa ett resultat bestående av mina slutgiltigt teman. 

Kodningsschemat är byggt utav 40 artiklar som var både nyhetsartiklar, 

debattartiklar, ledare samt kommentarer. Omfånget var tillräckligt för att kunna 

genomföra en innehållsanalys. Alternativt kunde fler artiklar använts men det 

utelämnades då tiden inte skulle räckt till samt att vissa artiklar var otillgängliga på 

grund av en betalvägg eller icke fungerande länkar.  

 

Kontinuerligt under arbetet var validitetskriterier centrala för att försäkra att 

korrekta och lämpliga citat användes. Jag anser att jag lyckats med detta i min studie 

och att presentationen av materialet är fungerande och kan skapa ett resultat som är 

relevant för frågeställningarna och syftet. Resultatet är baserat på ett kodschema 

vilket försäkrar om att det inte grundar sig på personliga tolkningar. De citat som 

presenteras delas in i olika teman men värt att påpeka är att de källorna inom samma 
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teman inte alla skriver om exakt samma sak, men likheter finns därav deras 

gruppering.  

 

Studien har en hög pragmatisk validitet då frågorna som besvarats inte ställts innan 

samt att den kan användas i andra sammanhang. Liknande studier har gjorts kring 

religion i medier eller mediers roll i religionsundervisningen men inga studier har 

tidigare gjorts på hur medier framställer religionsundervisning. Jag anser också att 

den kommunikativa validiteten är hög. Detta då teorin förklaras tydligt och 

förtydligas ytterligare med hjälp av figuren som visas i studiens arbetsmodell. 

Dessutom är språket förståeligt och arbetet har en bra struktur.  

5.3. Empirisk reflektion 

De studier som presenteras under ”Tidigare forskning” delas upp i två olika 

grupper, ”Religionsundervisning och medier” samt ”Medier och religion”. Någon 

forskning om hur just religionsundervisning porträtteras i medier fanns inte därav 

är resultaten till viss del olika. Mycket av tidigare forskning har fokuserat på hur 

islam och muslimer framställs i medier, såsom Axner (2015), och om inte har vissa 

studier berört ämnet i sin studie, exempelvis Lövheim (2021). Bilden av islam och 

muslimer är ofta negativ vilket inte är något framträdande i min forskning. Det som 

kan associeras till tidigare forskningsresultat kring detta med mitt resultat är 

exempelvis Aftonbladets nyhetsartikel från 2012-04-03 som rådgör för hur vissa 

skolor inte hade någon allmän undervisning om islam. Även Olssons artikel i 

Aftonbladet från 2019-04-04 som berättar om skolutflykten till en moské som 

ställdes in efter invändningar från familjer. Ett liknande exempel till Olssons artikel 

är Aftonbladet artikel från 2013-01-07 då en skola i Skövde anmäls efter att en 

skolutflykt till en kyrka innehöll sång av psalmer och vykort med bibelord givits 

ut. Kristendom är ett återkommande tema i min studie som var det tydligaste temat 

som identifierades, vilket inte överensstämmer med den tidigare forskningen.  

 

Föregående studier talar om användningen av medier i religionsundervisningen 

vilket inte var något återkommande i mitt arbete. Dock diskuteras skolans läroplan 

och kursplan inom religionskunskap en hel del och en debattartikel nämns 

undervisningens användning av medier. Utifrån tidigare undersökningar kan det 

visas att religionsundervisningen gärna använder sig av medier för att göra 

skolarbetet relevant för elever vilket Busch (2019) i sin debattartikel anser är 

onödigt då elever inte har de ämneskunskaper som krävs för att diskutera 

religionskunskap på sådant vis, i det fallet talade Busch om elever i årskurs 4–6.  

 

Lövheims studie från 2020 redogör för hur mediers rapportering om religion sällan 

inkluderar uttalanden från religiösa grupper och individer. Min studies resultat kan 

bekräfta Lövheims (2021) resultat då uttalanden ur mitt material sällan ges av 

religiösa grupper eller individer. Dock värt att poängtera är att mitt material består 

i största del av politikers, lärares och elevers perspektiv eftersom deras roller är 

mest centrala inom diskussionen av religionsundervisning.  

 

Det går att genom mindre delar av tidigare studier resultat och mitt resultat hitta 

likheter men för det mesta är resultaten olika. Högst troligt beror detta på att min 

studie vill undersöka religionsundervisningens porträttering i medier vilket blir en 



 

25 

sorts kombination av tidigare arbeten som fokuserat på mediers roll i 

religionsundervisningen eller hur religion framställs i medier.  

5.4. Bidrag  

Mitt arbete har tillfört till forskning kring religionsundervisning och medier då 

någon tidigare forskning inte hittats som gjort en likadan undersökning. Studien 

kan bidra till att förena den tidigare forskning som gjort vilket fokuserar antigen på 

mediers porträttering av religion eller hur religionsundervisningen använder sig av 

medier. Genom att använda framing-teorin har även studien bidragit till att 

exemplifiera hur teorin kan användas i en kvalitativ innehållsanalys. Världen blir 

alltmer polariserad och därför är det viktigt att hålla sig neutral till människors 

livsåskådningar, något som medier har en stor möjlighet att påverka. Därav är dessa 

typer av studier viktig för att få kunskap om mediers neutralitet, eller icke-

neutralitet.  

5.5. Avslutande reflektioner  

Utifrån mitt arbete kan vidare forskning analysera exempelvis hur 

religionsundervisningen porträtteras i andra mediekällor än de jag använt mig av 

för att bredda vilka perspektiv som förmedlas. Antalet år som granskas kan också 

höjas för att få en mer övergripande bild av förändringar i rapporteringar om 

religionsundervisningen. Ett annat exempel kan också vara att fokusera på en 

specifik del av religionskunskapen i medier såsom en specifik religion eller 

lärandemål.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att ta reda på hur svenska medier porträtterar 

religionsundervisningen och religionskunskapen i den svenska skolan och granska 

det utifrån framing-teorin. För att nå studiens syfte valdes följande 

forskningsfrågor; 

 

• Hur porträtteras religionsundervisning och religionskunskap i svenska 

medier under år 2010-2021?  

• Hur kan rapporteringen om religionskunskapen och religionsundervisning 

förstås genom framing-teori? 

•  

Genom en kvalitativ innehållsanalys av 40 artiklar har detta arbete ämnat att 

undersöka det. Tillsammans med teorin har artiklarna sedan kunnat granskas över 

deras roll utifrån avsändare och innehåll. Detta genom att använda tre teoretiska 

begrepp; rambyggnad, journalistisk inramning och inramningseffekter. Utifrån 

studiens tematisering kunde fyra teman identifieras vilket blev; vetenskap vs. 

religion, kristendomens betydelse, brister i religionsundervisningen samt 

religionsfri skola. I temana presenteras citat från materialet som först introduceras 

och sedan sammanfattas i slutet av varje tema för att ge en förklaring till de valda 

citaten samt anledningen till dess placering i det specifika temat. Resultatet visade 

på en övergripande bild hur religionsundervisning och religionskunskap framställs 

i svenska medier. Slutsatsen framställer denna bild för att sedan diskutera hur 

framing-teorin kan förklara hur denna bild blir till. Beroende på skribent, 

mediekälla samt grundkälla till artikeln kommer porträtteringen se annorlunda ut. 

Detta förklaras med hjälp av begreppen rambyggnad samt journalistisk inramning.  

 

 

 



 

27 

Referenser 

Axner, M. Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen (2015). Representationer, 

stereotyper och nyhetsvärdering. Rapport från medieanalys om representationer av 

muslimer i svenska nyheter. Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen.  

Tillgänglig på Internet:  

Tillgänglig på Internet: 

https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141e32/1618941270779/rapp

ort-representationer-stereotyper-nyhetsvardering.pdf [Hämtad: 2022-05-04] 

[Hämtad: 2022-05-04 

 

Baden, C. (2019). Framing the News, i The Handbook of Journalism Studies, Wahl-

Jorgensen, K & Hanitzsch, T. (eds). Andra utgåvan. New York: Routledge. s. 229–

245 

 

Broberg, M. (2019). 'Stay Awhile and Listen' [Elektronisk resurs] Understanding 

the Dynamics of Mediatization, Authority, and Literacy in Swedish Religious 

Education. Diss. (sammanfattning) Uppsala: Uppsala universitet, 20  

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-395675 

[Hämtad: 2022-05-04] 

 

Broberg, M. & Toft, A. (2018). Perspectives: Mediatized Religious Education, i 

Contesting Religion: The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. 

Berlin, Boston: De Gruyter, s. 225–242. 

 

Hadenius, S. & Weibull, L. (2003). Massmedier: en bok om press, radio och TV. 

7., helt omarb. uppl. Stockholm: Bonnier 

 

Hjarvard, S. (2008). ”The mediatization of religion. A theory of the media as   

agents of religious change”. Northern Lights 6(1): 9–26. doi: 10.1386/nl.6.1.9/1  

 

Lundby, K. & Evolvi, G. (2021). Theoretical frameworks for approaching religion 

and new media, i Digital religion. Understanding Religious Practice in New Media 

Worlds. Abingdon and New York: Routledge, s. 233–249. 

 

Lövheim, M. (2020). Culture, Conflict and Constitutional Rights. Representation 

of Religion in the Daily Press, i Religion and European society. A primer, Schewel, 

B. & Wilson, K. (red.). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, s. 69–82. 

 

Lövheim, M. (2021). Gender, Religion and the press in Scandinavia, i Routledge 

Handbook of Religion and Journalism, Radde-Antweiler, K. & Zeiler, X. (eds.). 

London: Routledge. s. 62–75 

 

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011: reviderad 2019. Sjätte upplagan. Stockholm. 

https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141e32/1618941270779/rapport-representationer-stereotyper-nyhetsvardering.pdf
https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141e32/1618941270779/rapport-representationer-stereotyper-nyhetsvardering.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-395675


 

28 

Tillgänglig på Internet: 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-

grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019 [Hämtad: 2022-

05-17]. 

 

Skolverket. (2011a). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. (SKOLFS 2011:144, SKOLFS 2010:14, SKOLFS  

2010:261). Stockholm: Fritzes. 

Tillgänglig på Internet: 

https://www.skolverket.se/download18.6bfaca41169863e6a659807/15539640568

11/pdf2705.pdf [Hämtad: 2022-05-17]. 

 

Strömbäck, J. (2014). Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk 

kommunikation. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Svenskarna och internet 2020 [Elektronisk resurs]. (2021). Vallentuna kommun 

Tillgänglig på Internet: 

https://www.vallentuna.se/sjalvservice/nyheter/svenskarna-och-internet-2020/ 

[Hämtad: 2022-05-24]. 

 

Wrammert, A. (2021). Med(ie)vetenhet, motstånd och engagemang [Elektronisk 

resurs] Gymnasieungdomars tal om och erfarenheter av religion. Diss. Uppsala: 

Uppsala universitet, 202 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-444846  

[Hämtad: 2022-05-04].  

Referenser till material 

Andersson, C. V. (2010). Björklund kör över Skolverket. Aftonbladet, 10 oktober. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Baas, D. (2010). Nu ska det bli tydligare krav. Expressen 11 oktober. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Busch, E. (2019). Skolverkets märkliga förslag måste stoppas. Expressen, 30 

september. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Dinamarca, R. (2010). Gud ska hålla sig borta från skolan. Aftonbladet, 12 oktober. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Emanuelsson, E. & TT. (2019). Efter kritiken – Skolverket presenterar nya 

kursplaner. Expressen, 18 december. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Ewert, P. (2016). ”Konfessionalitetsbegreppet i skollagen är meningslöst”. Dagens 

Nyheter, 12 november. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Gelotte, G. (2012). Gudsbevis är inte biologi. Göteborgs Posten, 18 november. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
https://www.skolverket.se/download18.6bfaca41169863e6a659807/1553964056811/pdf2705.pdf
https://www.skolverket.se/download18.6bfaca41169863e6a659807/1553964056811/pdf2705.pdf
https://www.vallentuna.se/sjalvservice/nyheter/svenskarna-och-internet-2020/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-444846


 

29 

Gustavsson, S. (2013). Higgspartikeln är inget bevis mot Guds existens. 

Aftonbladet, 9 augusti. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Helmerson, E. (2017). Skolan får underkänt i religionskunskap. Dagens Nyheter, 

15 februari. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Högström, E. (2010). Björklund tvingades försvara sig i morgonsofforna. 

Expressen, 11 oktober. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Kerpner, J. (2015). Minskad segregation med en enda skola. Aftonbladet, 27 mars. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Larsson, M. (2013). `Eleverna har valt att inte vara i skolan´. Göteborgs Posten, 28 

maj. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Lindblad, R. (2018). Det ska finnas belägg för det som undervisas i skolan. Dagens 

Nyheter, 23 mars. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Lindblad, R. (2018). Humanisterna attackerar bristen på belägg. Dagens Nyheter, 5 

april. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Magnusson, L. (2010). Bra att tron har en särställning. Aftonbladet, 14 oktober. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Mellin, L. (2016). Skolan ska vara fri från religion. Aftonbladet, 30 augusti. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Olsson, C. (2019). Moskébesök ställdes in efter föräldrarnas reaktioner. 

Aftonbladet, 4 april. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

”Osignerad”. (2010). Björklund gör rätt. Göteborgs Posten, 10 oktober. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

”Osignerad”. (2010). Fånig bibeldebatt. Expressen, 12 oktober. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Persson, I. (2010). Den värld där rätt och riktigt råder. Aftonbladet, 12 oktober. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Persson, P. (2013). Vetenskapen motbevisar en rad religiösa idéer. Aftonbladet, 13 

augusti. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Pålsson, M. (2010). Förneka inte vikten av kristendom. Aftonbladet, 20 oktober. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Skogstad, I. (2016). Alla förlorar på rädda lärare. Göteborgs Posten, 27 mars. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Stengård, M. (2010). Kristendomens betydelse stryks i ny kursplan. Aftonbladet, 17 

februari. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 



 

30 

 

Sundberg, J. (2013). Skolinspektionen förvånad över religionsmiss. Dagens 

Nyheter, 28 maj. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

Söderlund, A. (2013). S-topp i bibelbältet: Gud finns inte! Aftonbladet, 13 augusti. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

TT. (2010). Regeringen kör över Skolverket. Aftonbladet, 10 oktober. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2022-05-02] 

 

TT. (2010). Kristendomen ska dominera i skolan. Aftonbladet, 10 oktober. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-2] 

 

TT. (2010). Läroplan för grundskolan presenteras. Aftonbladet, 11 oktober. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-2] 

 

TT. (2012). Skolors religionsundervisning sågas. Aftonbladet, 3 april. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2022-05-2] 

 

TT. (2013). Sola synas efter psalmsång i kyrka. Aftonbladet, 7 januari. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2022-05-2] 

 

TT. (2013). Inte fel att fira advent. Aftonbladet, 23 april. Tillgänglig: Mediearkivet. 

[2022-05-2] 

 

TT. (2013). Skolan glömde bort kärnämne. Göteborgs Posten, 27 maj. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2022-05-2] 

 

TT. (2013). Rektorn: Vi har löst problemet. Dagens Nyheter, 28 maj. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2022-05-2] 

 

TT. (2013). Skola missade obligatorisk kurs. Göteborgs Posten, 28 maj. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-2] 

 

TT. (2013). Skola missade obligatorisk kurs. Aftonbladet, 28 maj. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2022-05-2] 

 

TT. (2013). Kritisk granskning saknas i SO-ämnen. Göteborgs Posten, 17 

september. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-2] 

 

TT. (2013). Kritisk granskning saknas i SO-ämnen. Aftonbladet, 17 september 

 

TT. (2019). Förslag: Byt elevens val mot fler ämnestimmar. Sydsvenskan, 12 

november. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-2] 

 

Wikström, S. (2013). Efter skolans religionsmiss: ”Det jobbigaste jag gjort”. 

Göteborgs Posten, 22 augusti. Tillgänglig: Mediearkivet. [2022-05-2] 

 


	Kapitel 1 Inledning
	1.1. Inledning
	1.1.1. Syfte och mål
	1.1.2. Frågeställningar
	1.1.3. Avgränsning
	1.1.4. Forskningsgenomgång
	1.1.5. Material


	Kapitel 2 Teori
	2.1. Presentation av teori
	2.1.1. Framing-teori

	2.2. Motivering av vald teori
	2.3. Arbetsmodell

	Kapitel 3 Metod
	3.1. Forskningsrelation till studien
	3.2. Kvalitativ innehållsanalys
	3.2.1. Abduktiv ansats
	3.2.2. Validitet

	3.3. Val av material och tillvägagångssätt

	Kapitel 4 Resultat och Analys
	4.1. Resultat
	4.1.1. Vetenskap vs. Religion
	4.1.2. Kristendomens betydelse
	4.1.3. Brister i religionsundervisningen
	4.1.4. Religionsfri skola

	4.2. Analys
	4.3. Slutsatser

	Kapitel 5 Diskussion
	5.1. Teoretisk reflektion
	5.2. Metodisk reflektion
	5.3. Empirisk reflektion
	5.4. Bidrag
	5.5. Avslutande reflektioner

	Sammanfattning
	Referenser
	Referenser till material


