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Sammanfattning 

I oktober 2010 fastställde regeringen en ny läroplan med kursplaner för grundskolan som ska 
verkställas under hösten 2011. När det gällde kursplanen i religionskunskap föreslog Skolverket 
att alla fem världsreligionerna skulle få lika mycket fokus i undervisningen medan regeringen 
menade att fokus skulle vara på kristendomen även fortsättningsvis, precis som i den gamla 
kursplanen i religionskunskap. Detta är en viktig fråga att belysa då Sverige är och fortsätter att bli 
allt mer mångkulturellt.  

Denna religionsdidaktiska undersökning syftade till att jämföra vad representanter från de åtta 
riksdagspartierna i Sverige ansåg om den nya uppkommande kursplanen i religionskunskap samt 
religionsundervisningen överlag. Med hjälp av intervjuer fick vi tillgång till partiernas 
ståndpunkter gällande dessa frågor. Sammanfattningsvis kan vi säga att vi i slutsatsen kom fram 
till att de borgerliga partierna (M, FP, KD och C) samt sverigedemokraterna menade att den nya 
kursplanen med dess fokus på kristendomen var bra samt att de ansåg att lärare borde fokusera 
mer på kristendomen än övriga religioner i religionsundervisningen. Vidare höll det rödgröna 
blocket (S, V och MP) före att den nya kursplanen i religionskunskap inte var bra samt att lärare 
bör fokusera lika mycket på alla fem världsreligionerna i religionsundervisningen.  
 

 

Nyckelord: religionsdidaktik, politik, kristendomen, kursplaner, religionsundervisning 
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1. Inledning 

Debatten kring religionsundervisningen är inte någonting som nyligen påbörjats. Liknande 
debatter har även tidigare uppmärksammats och diskuterats i och med införandet av tidigare 
kursplaner. År 1919 gav folkskolöverstyrelsen ett förslag på en ny undervisningsplan för 
folkskolan. De menade att Bibeln skulle vara huvudboken i kristendomsundervisningen samt att 
Luthers lilla katekes som är en av svenska kyrkans bekännelseskrifter skulle läsas i den 
sammanfattande undervisningen. Den dåvarande socialdemokratiske ecklesiastikministern, 
Värner Rydén, krävde dock att Luthers lilla katekes skulle avskaffas helt som lärobok i folkskolan. 
Hans förslag gick igenom 1919 och Luthers lilla katekes slopades. Den boken var inte skriven för 
barn enligt honom. Dock skulle kristendomsundervisningen kvarstå då det var viktigt att barnen 
blev undervisade i det enligt Rydén (Algotsson, 1975, s.216-219; Andersson & Sander, 2009, 
s.30). Vidare diskuterades religionsundervisningen återigen i Sverige år 1960, högern med Gunnar 
Heckscher i spetsen och folkpartiet ville återgå till en mer kristendomsinriktad undervisning 
istället för en mer allmän religionsundervisning. De ville återinföra en mer modern Luthers lilla 
katekes. Undervisningen borde inte vara icke-konfessionell enligt dem. Skolberedningen framhöll 
dock att undervisningen borde vara allsidig och objektiv med en viss fostransinverkan på 
eleverna. Målet med skolan var att få elever att bli bra svenska medborgare och fostra dem till att 
bland annat bli självständiga och ha självdisciplin. På grund av detta var kristendomsämnet ytterst 
viktigt då det skulle hjälpa elever att uppnå detta. Dåvarande socialdemokratiske 
ecklesiastikministern Edenman höll med skolberedningen och menade att undervisningen inte 
skulle kränka någon annans tro (Algotsson, 1975, s.353-371; Aronson, 1993, s.117).  

Religionsundervisningen är ett omdebatterat ämne än idag. Det har i oktober 2010 tagits fram 
nya kursplaner för alla ämnen men just religionskunskapens kursplan har väckt uppmärksamhet. I 
den nuvarande kursplanen i religionskunskap, som kompletterar läroplanen för obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, existerar formuleringar om 
kristendomen som Skolverket ville eliminera i den nya kursplanen dock tillät inte regeringen detta 
(Hansell, 2010-02-17; Sverigesradio.se, 2010-02-17).  

Religionskunskapen syftar också till en ökad förståelse av sambandet mellan samhälle och religion i 
olika tider och på olika platser. En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar 
fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige. Sådan kunskap ger 
också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur (Skolverket, 2000). 

Ett gemensamt ursprung finns för de tre religionerna kristendom, judendom och islam. 
Religionskunskapsämnet ger fördjupad kunskap om dessa religioner, som har haft och har stor 
betydelse för människor och samhällen. Västerländsk kultur och samhällsutveckling har under lång 
tid påverkats och påverkas av kristendomen och dess värderingar. Det svenska samhället är starkt 
influerat av kristendomen i värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och 
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traditioner. En viktig grund för denna förståelse är kunskaper om Bibeln och kyrkoåret. Psalmer, 
sånger, etiska principer och sedvänjor ger uttryck för kristen tro i olika tider (Skolverket, 2000). 

Att radera dessa ovanstående utdrag i Lpo94 strider mot läroplanen enligt regeringen. I den gamla 
kursplanen beskrivs ämnets inriktning och karaktär. I den nya kursplanen i läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, är det kortare texter med centralt 
innehåll istället för enbart kunskaps- och strävansmål. Det framgår tydligt vilka kunskapskrav 
som förväntas av eleverna samt ämnenas syften (Hansell, 2010-02-17; Repitsch, 2010-02-17). Det 
som har debatterats mest i media är hur olika religioner bör behandlas i religionsundervisningen. 
Skolverkets förslag till ny kursplan i religionskunskap godkändes inte av regeringen då de ansåg 
att kristendomen hamnade i skymundan i Skolverkets utkast (SvD.se, 2010-10-10). Maria 
Weståker som är ämnesansvarig på Skolverket menar att deras förslag fortfarande betonar 
kristendomens ställning och att det inte skett någon större förändring i deras förslag. Det enda 
som Skolverket har ändrat enligt Weståker är att kursplanen tydliggjort att fler religioner bör ingå 
i undervisningen. Detta betyder dock inte att kristendomen fått en minskad betydelse enligt 
henne (Skolverket, 2010-10-14). Regeringen har däremot valt att göra ändringar i den nya 
kursplanen för religionskunskap och därmed preciserat och betonat kristendomen i 
undervisningens mål. Dessa ändringar är inte stora utan regeringen har endast omformulerat vissa 
punkter för att särställa kristendomen i den nya kursplanen i religionskunskap. Ett exempel på en 
ändring kan man se om man jämför Skolverkets förslag med regeringens. I Skolverkets förslag 
skrevs följande formulering: ”Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler, samt heliga platser 
och rum i världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism”. Regeringen har nu 
ändrat detta till: ”Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i 
kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.” (SvD.se, 2010-10-
14; Skolverket, 2010). Liknande ändringar har som sagt gjorts även i andra punkter för att 
särskilja kristendomen från de andra världsreligionerna. I slutändan är det regeringens uppgift att 
fastställa skolans styrdokument. Den sjunde oktober 2010 bestämdes regeringens förslag till en ny 
läroplan med kursplaner (Nilsson & Zetterman, 2010-05-14; Lundenmark & Mohamed, 2010-10-
11).  

Skolverket baserade sitt förslag på Sveriges mångkulturalism då Sverige omfattar flertalet 
religiösa livsåskådningar och inte enbart kristendomen (Andersson & Sander, 2009, s.15). Av den 
anledningen menade Skolverket att samtliga världsreligioner borde vara utskrivna och inte endast 
nämnda som några andra världsreligioner (Skolverket, 2000). Skolverkets förslag bidrog till att 
kristendomen hamnade i samma skara som de andra världsreligionerna och tappade därmed sin 
centrala roll. Det uppstod således en politisk strid om innehållet och kristendomens roll. Av den 
anledningen gjorde regeringen ytterligare ändringar innan den nya kursplanen fastställdes. Den 
ändringen som skedde var att kristendomen fick en central roll i religionsundervisningen, precis 
som i den gamla kursplanen (SvD.se, 2010-10-10). Utifrån denna diskussion hade vi en 
förförståelse kring riksdagspartiernas svar på våra intervjufrågor. Vi antog att de borgerliga 
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partierna som ingår i regeringen skulle hålla före att kristendomen även fortsättningsvis skulle 
betonas i religionsundervisningen. Vi hade även en uppfattning om att det rödgröna blocket 
skulle komma att motsätta sig tanken om att kristendomen skulle betonas mer än de andra 
världsreligionerna i religionsundervisningen. När det gäller sverigedemokraterna hade vi en 
uppfattning om att även de skulle anse att kristendomen borde ha en särställning i 
religionsundervisningen.  

Det är emellertid inget ovanligt att politiska partier i ett land inte är eniga i alla politiska frågor 
(Lindensjö & Lundgren, 2010, s.156).  

1.1 Problemformulering 

Vi anser att detta ämne är relevant i dagens läge eftersom Sverige är mångkulturellt samt för att 
religion i sig inte enbart är riter och trosuppfattningar utan även nyckeln till hur folk beter sig 
traditionellt och kulturmässigt. Genom att ha kunskap om andra religioner än kristendomen lär 
man även sig om olika kulturer och seder då det oftast går hand i hand med religion. För cirka 
nittio år sedan ifrågasatte man inte att kristendomen dominerade i undervisningen men i dagens 
samhälle är det en kontroversiell fråga. Därför anser vi att det är viktigt att belysa detta ämne. Det 
är en viktig fråga, inte bara för oss som framtida lärare men även för den framtida generationen 
av elever och för det svenska samhället. Man kan även se att religionsundervisningens innehåll 
har diskuterats i andra länder i världen. Oss veterligt finns det ingen dagsaktuell forskning om de 
svenska politiska partiernas syn på religionsundervisningen, se forskningsläget inom 
religionsdidaktik, rubrik 3.1. Av den anledningen finner vi det intressant och relevant att skriva 
om detta då det kan vara ett nytt bidrag till den religionsdidaktiska forskningen.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att jämföra de åtta riksdagspartiernas åsikter gällande 
religionsundervisningens syfte och innehåll samt den nya kursplanen i religionskunskap. Ett 
ytterligare syfte är att tolka partiernas svar samt att belysa skillnader och likheter.  

Inom denna studie kommer vi att intervjua representanter från de åtta politiska partierna som 
är med i Sveriges riksdag. Vi anser att det kan vara relevant för oss att intervjua lokala partier här i 
Uppsala på grund av att vi ska arbeta i Uppsala när vi är utexaminerade. Det är de lokala 
politikerna som fattar många beslut för skolorna här. Vi vill dock betona att det är 
riksdagspartiernas officiella åsikter som vi vill åt och inte de lokala partiföreträdarnas personliga 
uppfattningar.  

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 
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• Vad anser Sveriges riksdagspartier officiellt att lärarna bör fokusera på i 
religionsundervisningen i svenska grundskolor? 
 

• Vad anser riksdagspartierna officiellt om det faktum att kristendomens centrala roll 
bibehålles i den nya kursplanen för religionskunskap i Lgr11? 

 
Med religionsundervisning menar vi synen på religionsämnet överlag, även där det inkluderas i 
andra ämnen. Vi vill även belysa religionens roll inom skolans verksamhet då det till viss del även 
kan förekomma religiöst relaterade situationer även utanför religionsundervisningen.  

1.3 Avgränsningar 

Vi avser att studera hur samtliga åtta riksdagspartier förhåller sig till den nya kursplanen i 
religionskunskap. Vi valde dessa åtta partier eftersom de sitter i riksdagen. Vi är medvetna om att 
det finns andra partier som inte har kommit med i riksdagen, dock är dessa partiers åsikter inte 
relevanta för vår undersökning. Anledningen till detta är att de inte har någon påverkan på 
skolpolitiken då de inte är med i riksdagen och kan fatta beslut. Vi intervjuade en person från alla 
åtta riksdagspartierna. Orsaken till att vi valde att intervjua endast en person från varje parti är att 
det inte var relevant för oss att intervjua två eller flera personer från varje parti. Vi antog att de 
skulle ha samma åsikter som sina partikollegor samt att denna uppsats omfång inte tillåter en 
alltför stor undersökning.  Vi ämnar sedan jämföra riksdagspartiernas åsikter med varandra för att 
sedan dra slutsatser utifrån religionsdidaktiska perspektiv. Vi valde att utföra samtalsintervjuer då 
vi anser att dessa ger mer utförliga svar än enkätundersökningar, se metodavsnittet rubrik 4.3. 

De didaktiska frågorna vad, hur och varför är i fokus inom vår undersökning eftersom dessa 
vi inte har funnit några data där dem har besvarats ur politikernas perspektiv i tidigare forskning 
(Almén m fl, 2000, s.192).  

1.3.1 Begreppsdefinitioner 

Inom detta avsnitt kommer vi att presentera några centrala begrepp som förekommer i vår 
uppsats. Detta för att läsaren ska kunna förstå terminologin bättre.  

 
Undervisningsstoff: Innehållet och stoffet i undervisningen är två olika delar. När en lärare 
väljer att tala om ett tema i undervisningen kallas det för innehåll, till exempel judendom i 
religionsundervisningen. Stoff är det läraren därefter använder sig av för att innehållet ska kunna 
presenteras, exempelvis texter och bilder (Linnér & Westerberg, 2009, s.93-94).  
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Icke-konfessionell undervisning: Sedan 1962 har undervisningen i den svenska skolan varit 
icke-konfessionell. Detta innebär att undervisningen ska var objektiv, man ska endast lära om 
religioner. Läraren bör undervisa allsidigt och sakligt (Härenstam, 2000, s.145-146,151). 
 
Konfessionell undervisning: Lärarna undervisar inte endast om religioner utan vill att eleverna 
ska lära sig att leva utifrån dessa religioner också. I slutet av 1800-talet blev eleverna fostrade in i 
den kristna tron av skolan (Härenstam, 2000, s.147-148). 
 
Sekularisering: Denna process kan ses ur många olika perspektiv. Det innebär bland annat att 
antalet kyrkobesökare och religionsutövare minskar i ett land. Sekularisering innebär även att 
religionen inte längre får någon avgörande roll för människornas liv. Halman och Riis nämner 
även att sekularisering uppstår när de religiösa institutionerna inte längre har en påverkan på 
samhällsinstitutioner och andra organisationer (Halman & Riis, 1999, s.41).  

 

1.4 Disposition och uppdelning 

Vår studie inleds med en bakgrund där vi presenterar Sveriges religiösa bakgrund samt hur 
dagens svenska samhälle förhåller till religion. Vi tar även upp tankar kring Sveriges 
sekularisering. Vi fortsätter med att beröra det religionsdidaktiska fältet genom att beskriva 
forskningsläget samt var vår studie faller in i denna forskning. Därefter kommer vi ha ett 
metodiskt avsnitt där studiens forskningsdesign, metod, forskningsetiska reflektioner samt urval 
bearbetas. Vidare presenterar vi vårt empiriska material i en resultatdel som till en viss del är 
analytisk. Slutligen har vi en sammanfattande diskussionsdel med slutsatser. Bilaga 1, med våra 
intervjufrågor, finns bifogade på slutet efter referenslistan.  

Skribenterna av denna undersökning, Susanne Asp och Evin Malla-Mohammed har 
tillsammans skrivit majoriteten av studien förutom resultat- och analysdelen. Susanne Asp har 
varit ansvarig för intervjuerna med centerpartiet, moderaterna, miljöpartiet och 
socialdemokraterna. Evin Malla-Mohammed har intervjuat folkpartiet, sverigedemokraterna, 
vänsterpartiet och kristdemokraterna. Vi närvarade dock tillsammans under alla åtta intervjuer 
men en av oss hade huvudansvaret för varje intervju. Vi har sedan transkriberat de intervjuer vi 
har varit ansvariga för samt sammanfattat och placerat de i resultat- och analysdelen. Därefter har 
vi läst igenom varandras delar för att korrigera och få studien att bli mer sammanhängande.  
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2. Bakgrund 

För att kunna förstå debatten om huruvida kristendomen bör särställas i religionsundervisningen 
är det viktigt att man inledningsvis ser på Sveriges religiösa bakgrund, både förr och nu. Eftersom 
Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade länder är det viktigt att belysa detta samt 
ifrågasätta om detta verkligen stämmer (Andersson & Sander, 2009, s.27).  

2.1 Sveriges religiösa bakgrund och sekulariseringen 

Sverige var under sekelskiftet mellan 1800-1900-talet ett homogent land både religiöst och etniskt 
sett. Sverige genomgick en förändring genom att andelen utlandsfödda ökade samt att migration 
blev aktuellt. Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna, trots detta existerar religion i vårt 
land. I och med att Sverige blev mer mångkulturellt genomgick den homogena religionen i 
Sverige en förändring och fler religioner än kristendomen fick plats i det svenska samhället. 
Exempel på religioner som under sekelskiftet fanns i det svenska samhället är bland annat islam, 
sikhism, buddhism, hinduism, katolicism och jainism (Andersson & Sander, 2009, s.15, 27).  

Sekulariseringsbegreppet var något som efter 1960-talet blev stämplat på Sverige eftersom 
man trodde att religionen hade dött ut i samhället. Dock har religion återigen blivit aktuellt i 
Sverige då den religiösa mångfalden ständigt ökar. Religion är nu inte enbart något som man 
endast ser på TV eller läser om. Religionen finns nu överallt, på våra arbetsplatser, i våra skolor 
och på våra gator (Andersson & Sander, 2009, s.16). I dagens svenska samhälle får således Sverige 
kämpa med religionsutövandefrågor som inte var aktuella förr i tiden men som idag 
uppmärksammas mer än någonsin. Exempel på dessa dilemman är religiös klädsel såsom niqab, 
turban och burka men även relationer mellan könen och kvinnors rättigheter. Även om man är 
ointresserad av de religiösa problemen som sker i samhället kan dessa inte undvikas helt och hållet 
då man oundvikligen stöter på dessa som en medborgare av det svenska samhället (Andersson & 
Sander, 2009, s.31-32). När det gäller sekulariseringen reflekterar man inte över att samhället även 
genomgår en förändring i samband med att religiositeten förändras. Detta behöver inte innebära 
att religionen i ett samhälle försvunnit, den har endast förändrats och anpassats till samhället. När 
ett samhälle moderniseras bidrar det inte till att religionen försvinner och att människor tappar 
sin religiositet, det som sker är endast att religionen blir något individuellt och subjektivt 
(Andersson & Sander, 2009, s.75, 112).  

I väst tolkar man ofta människors främmande handlingar ur religiösa och kulturella 
sammanhang och man antar därför att deras handlingar beror på deras ursprung och religiösa 
tillhörighet. Detta kallas för strukturella orsaker. Till skillnad från människor med främmande 
religiösa ursprung har man mer rationella förklaringar till varför västerlänningar agerar som de 
gör (Andersson & Sander, 2009, s.47). I den nya läroplanen Lgr11 står det att ”I dagens samhälle, 
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som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att 
skapa ömsesidig förståelse mellan människor” (Skolverket, 2010). Man kan ur ett pedagogiskt 
perspektiv argumentera för att eleverna bör bli medvetna om mångfalden i Sverige då det kan 
motverka förutfattade meningar om människor med annan religiös bakgrund än den kristna. 
Därför kan det vara bra att lärare är medvetna om att det förekommer en religiös mångfald i 
Sverige. Ur ett pedagogiskt perspektiv kan det således vara väsentligt att lärarna belyser detta i 
klassrummet för att motverka fördomar.  

2.2 Världsreligionernas betydelse i skolan 

Under den senare delen av 1800-talet präglade religionsämnet majoriteten av undervisningstiden i 
folkskolan, ämnet bestod då av kristendomskunskap. Kyrkoherden var även den som bestämde 
över skolorna runt dennes kyrka. Sedan uppkom politiska folkrörelser som ifrågasatte kyrkans 
makt över folkskolan (Almén m fl, 2000, s.214-215). År 1919 kallades religionsundervisningen i 
den svenska skolan för kristendomsundervisning. Elevernas kursböcker var följaktligen bibeln 
och Luthers lilla katekes. Beslutet gällande kurslitteraturen ändrades dock senare men trots detta 
var kristendomen fortfarande väsentlig för barn då de fick en kristen moralisk fostran (Algotsson, 
1975, s.216-219, 353-371; Andersson & Sander, 2009, s.30; Aronson, 1993, s.117). Kyrkans 
dominerande ställning minskade därefter sakta men säkert och sekularisering tog fart i Sverige. 
Undervisningsinnehållet ändrades och antalet timmar som religionsämnet hade att disponera 
minskade (Almén m fl, 2000, s. 215). Det talas om fyra stora vändpunkter i folkskolans historia: 
1883 övergick undervisningsplikten från hemmen till skolan och lärarna. Den andra viktiga 
punkten skedde 1919 när Luthers lilla katekes inte längre var obligatorisk litteratur i skolan. 
Undervisningen i kristendom blev nu istället icke-konfessionell. 1962 inträffade den tredje 
vändpunkten då religionsundervisningen blev allsidig, man undervisade om religioner. Den sista 
vändpunkten kom 1969 när undervisningen blev mer elevcentrerad och man ägnade sig åt 
livsåskådningsperspektiv (Almén m fl, 2000, s.216). Idag ser den svenska religionsundervisningen 
annorlunda ut då elever får lära sig om alla världsreligioner och inte enbart om kristendomen. I 
Arfwedsons bok resonerar Immanuel Kant om signifikansen av skolpolitiken för människor och 
samhälle. Han menar att skolpolitiken bör ge ungdomar och barn rättigheten till att utvecklas i 
symbios med samhället (Arfwedson, 1996, s.33). Av den anledningen är det viktigt att fokusera på 
hur samhället ser ut idag och utifrån det anpassa kursplanen i religionskunskap. 

I media får man ofta höra om politiska och religiösa konflikter som automatiskt framhäver 
skillnaderna mellan religioner och inte likheterna. Av den anledningen bör elever i svenska skolor 
främst få kännedom om likheterna mellan religioner för att de ska kunna se vad som förenar oss 
människor istället för vad som särskiljer oss. Kristendomsundervisningen skiljer sig även idag 
från förr. Idag är inte syftet att fostra elever till att bli goda kristna utan att få de att lära sig om 
religionen i allmänhet samt att förstå hur kristendomen påverkat och fortfarande påverkar vårt 
svenska samhälle (Bibeln.se, 2010-12-13). Ett av våra teman i resultatdelen är därför politikernas 
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syn på den religiösa mångfalden i Sverige. Vi anser att det är viktigt att politikerna tar ställning till 
vad elever bör undervisas om för att eleverna således ska få en förståelse för likheterna mellan 
världsreligionerna.  
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3. Tidigare forskning inom religionsdidaktik 

Nedan presenteras viss tidigare forskning som har gjorts inom religionsdidaktik. Man kan i stora 
drag sammanfatta denna del av religionsdidaktiken forskningsområden genom att nämna 
läroprocessens tre huvudområden: det första är förarbetet (sekvensering), som handlar om vilken 
kunskap och förförståelse eleverna har innan de påbörjar läroprocessen. Det andra 
huvudområdet kallas för läroprocessens mitt som behandlar hur innehåll och lärande bildar en 
helhet. Det sista huvudområdet är efterarbetet som handlar om att utvärdera det eleverna har lärt 
sig i undervisningen.   
Bergling beskriver dessa tre områden mer utförligt i Osbecks avhandling. Han benämner 
forskningen som religionspedagogik istället för religionsdidaktik och definierar de tre 
huvudområdena utifrån sin egen uppfattning. Det första handlar om utveckling, religiös mognad 
samt elevernas möjligheter till inlärning; med andra ord läroprocessens förarbete. Det andra 
forskningsområdet koncentrerar sig på upptagandet av tros- och livsuppfattning i en social 
kontext, det vill säga läroprocessens mitt. Det tredje området fokuserar enligt Bergling på 
förmedlingen av det religiösa budskapet, med andra ord läroprocessens efterarbete (Osbeck, 
2006, s.92-93, 99). Forskningsresultaten som Bergling beskriver inom det religionsdidaktiska 
området är relevanta att beröra inom denna studie eftersom denna forskning påvisar att vi 
undersöker ett nytt område. De politiska partiernas uppfattningar om religionsundervisningen är 
ett område som oss veterligen inte tidigare har behandlats inom det religionsdidaktiska fältet.  

 

3.1 Forskningsläget inom religionsdidaktik 

Nedan ämnar vi redogöra för den tidigare forskningen inom religionsdidaktik för att visa på att 
det oss veterligen inte har gjorts någon forskning som riktar in sig på politiska partier som aktörer 
i läroprocessen. Därefter kommer vi att visa var vårt bidrag till den religionsdidaktiska 
forskningen passar in inom detta fält samt vilka reslutat vi får fram.  

Om man ser till andra länder kan vi se att religionsundervisningen har diskuterats även där. I 
England exempelvis har det pågått många diskussioner om kristendomen ska dominera i 
religionsundervisningen. I Saudi-Arabien är det olagligt att använda sig av icke- muslimskt 
material, exempelvis bibeln. Vidare kan vi se att dessa diskussioner även har pågått i Indien där 
det diskuteras huruvida hinduismen bör vara dominerande i religionsundervisningen (Murray, 
2006, s.67, 80, 180). Jackson menar att man kan se att Sverige och några andra länder är tämligen 
unika när det gäller icke-konfessionell undervisning (Jackson, 2007, s.29). 

På 1600-talet var det prästerna och kyrkan som ansvarade för religionsundervisningen och 
läroprocessen. År 1919 avskaffas Luthers lilla katekes inom undervisningen och skolan blev 
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därmed icke-konfessionell. 1951 tilläts den första icke-kristna läraren undervisa i religionskunskap 
(Osbeck, 2006, s.89-90). 

Christina Osbeck har skrivit en avhandling som heter Kränkningens livsförståelse där hon inleder 
med att beskriva religionsdidaktikens forskningsfält samt tidigare forskning inom området. Vi har 
huvudsakligen använts oss av hennes forskningsöversikt för vår framställning av intervjustudien. 
Läroplanerna och religionsundervisningen i Sverige har förändrats mycket under de senaste 
decennierna på grund av att landet har blivit allt mer sekulariserat. Detta har i sin tur lett till att 
den religionsdidaktiska forskningen har utvecklats och kommit fram till nya rön (Osbeck, 2006, 
s.86-87).  

Det finns både empirisk och teoretisk forskning inom religionsdidaktikens forskningsfält. 
Forskningen behandlar som tidigare nämnt läroprocessens förarbete, mitt samt efterarbete. Inom 
dessa tre områden är aktörer (rektorer, lärare, elever m.fl.), innehåll (urval av stoff), syfte (uppgift 
och syfte i förhållande till exempelvis styrdokument och teologi), metoder et cetera viktiga 
komponenter. Det religionsdidaktiska forskningsfältet inriktar sig med andra ord på 
läroprocessens sekvensering, kontextualisering samt centrala komponenter. I läroprocessens tre 
delar ligger de mänskliga resurserna främst i fokus. Religionsämnets stoff, syfte, läroplaner och 
kursplaner är även dessa centrala delar i skolan, styrdokumenten är centrala i läroprocessen 
(Osbeck, 2006, s. 96,98-101). Vår studie behandlar den politiska diskussionen i samhället om 
religionsundervisningens innehåll. Aktörerna är i det här fallet politiska partier. I den tidigare 
forskningen har aktörerna endast varit lärare, elever och rektorer. Detta betyder att vår studie 
inriktar sig på en ny grupp med aktörer som inte har undersökts tidigare inom 
religionsdidaktiken. Studien kommer att belysa innehållet i religionsundervisningen samt syftet i 
förhållande till teologi och styrdokument. Man kan säga att undersökningen behandlar 
undervisningens sekvensering. Vi ämnar söka svar på de politiska partiernas åsikter angående 
religionsämnets syfte, stoff och kursplan.  

3.1.1 Tidigare forskning kring läroprocessens sekvensering 

När det gäller det första forskningsområdet, förarbetet, finns det delområden där olika studier har 
gjorts. Många studier har gjorts kring barns tankar om livsåskådningsfrågor med hjälp av enkäter 
och andra empiriska data. Sven G. Hartman har bland annat skrivit Barns tankar om livet (1986).  
Denna studie är avsedd för pedagogiska kurser inom lärarprogrammet för att vuxna ska få en 
förståelse för barnens värld. Det finns en uppdaterad andra version av denna studie som blev 
utgiven 2007 (Hartman & Torstenson- Ed, 2007). Det finns även studier om vad barn anser är 
meningen med livet som bland annat Bo Dahlin har ägnat sig åt. Meningen med studierna har 
varit att komma underfund med hur barns personliga livsåskådning utvecklas. Det handlar om att 
människan söker kunskap och har en förförståelse som hjälper dem att reflektera i den senare 
läroprocessen. Det finns även ett delområde där det har gjorts studier inriktade på lärare men 
dem har varit mycket färre än de inriktade på barn. Det finns två kategorier inom dessa studier, 
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den första fokuserar på lärarnas tankar kring ämnet och undervisningen. Den andra kategorin 
behandlar relationen mellan lärarnas tänkande kring ämnet kopplat till undervisningssituationen, 
Lendahl är en forskare som har bedrivit en sådan studie. Den senare kategorin passar dock mer in 
på nästa forskningsområde, nämligen läroprocessens mitt. Eva och Barbro Johansson bedrev 
2003 en studie om relationen mellan lärarnas tänkande kring ämnet och hur detta sedan 
fungerade i realiteten, i undervisningssituationen. Ett tredje delområde är inriktat på 
religionskunskapsämnets syfte och uppgift. Dessa studier är icke-empiriska, man har istället 
granskat ämnets uppgift och syften. Björn Skogar har bland annat skrivit om detta delområde i 
antologin På spaning efter ämnets kärna (2000). Han belyser religionsdidaktikens kärnproblem och 
skriver om olika sätt att lära ut i religionsundervisningen (Linnarud, 2000, 30-32). Trots att 
läroprocessen förarbete delas upp i dessa tre delområden kan man ändå säga att det primärt 
handlar om stoffurval där man utgår från läroplaner och läromedel för att sedan problematisera 
relationen mellan stoffet, eleverna och lärandet. Kjell Härenstam (1993) och Ingrid Emanuelson 
(1990) har skrivit avhandlingar som behandlar stoffurval. Härenstam diskuterar hur bilden av 
islam framställs i läroböcker. Han understryker att man bör ha en hermeneutisk kunskapssyn där 
man utgår från vilka fördomar eleverna har när man lägger upp undervisningen. Emanuelson å 
andra sidan fokuserar på de statliga intentionerna. Det vill säga styrdokumentens påverkan på 
arbetssätten och stoffurvalet (Osbeck, 2006, s.104-142). Emanuelson har dock utelämnat 
politikernas syn på styrdokumenten och dess påverkan på stoffurvalet och arbetssätten Därför 
anser vi att vår studie kommer att bidra till den religionsdidaktiska forskningen. Så vitt vi vet har 
det inte gjorts någon forskning kring hur politiker förhåller sig till de didaktiska frågorna idag. De 
didaktiska frågorna är vad, hur och varför. Dessa frågor fokuserar på hur man undervisar om ett 
visst ämne.  

 

3.1.2 Tidigare forskning kring läroprocessens mitt 

Nästa forskningsområde inom religionsdidaktiken är läroprocessens mitt. Här fokuseras studierna 
på hur innehåll, metod, lärare, lärandesubjekt samt kontexten bildar en helhet. Det handlar om 
vad som lärs in och hur livsförståelseinriktade processer går till. Här kan man återigen nämna 
Johansson och Johanssons (2003) fenomenologiska studie som behandlar lärarnas tankar kring 
ämnet relaterat till undervisningen. Även Kerstin von Brömssen har skrivit en avhandling inom 
detta område men hon fokuserar på den mångkulturella skolan som praktik och värld för 
eleverna. Hon kommer fram till att elevernas förkunskaper inte tas upp i religionsundervisningen 
(Osbeck, 2006, s.143-147). Även här passar vår studie in då vi vill undersöka hur politikerna 
förhåller sig till religionsämnet och undervisningen.  
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3.1.3 Tidigare forskning kring läroprocessens efterarbete 

Det tredje området inom religionsdidaktik är läroprocessens efterarbete. Här handlar det om 
utvärderingsstudier, många studier handlar om barns förståelse av bibeltexter. Ingrid Emanuelson 
(1998) är en av de forskare som har bedrivit forskning inom detta område. Hon använde sig av 
enkäter och intervjuer i sina studier för att utröna vad eleverna lärt sig i undervisningen (Osbeck, 
2006, s.148-150). 

 

3.2 Kunskapssyner inom religionsundervisningen 

Religionspedagogen M. Grimmit talar om två olika kunskapssyner i Härenstam (2000) som man 
kan använda sig av när man undervisar i religionskunskap. Det finns fler kunskapssyner men 
Härenstam har valt att fokusera på två av dem i sin avhandling Kan du höra vindhästen? (2000). 

Inom den första kunskapssynen är kunskapen objektiv och opersonlig, förmedlaren av 
kunskapen påverkar inte tolkningen av denna lärdom. Det är framför allt idealister och 
rationalister som har dessa tankar, allt som sägs är absolut sant och logiskt. Pedagogen Lars 
Lovlie benämner denna kunskapssyn som analytiskt/positivistiskt och menar att den utgår ifrån 
klarhet. Inom denna syn ägnar man sig inte åt spekulationer och gissningar, man skiljer på 
värderingar och fakta och menar att faktabaserade kunskaper är de enda rätta. Inom denna syn 
behandlas religionerna som objekt. Här ger man rena faktakunskaper till eleverna. Man förhåller 
sig neutral till kunskapen. Det handlar om att lära sig om religionerna. Grimmit kallar även denna 
syn för fenomenologisk. När man undervisar på detta vis behandlas eleverna som en massa som 
alla ligger på samma nivå och steg i undervisningen (Härenstam, 2000, s.136-144; Linnarud, 2000, 
s.32-33).  

Inom den andra kunskapssynen menar man att kunskapen aldrig är neutral. Hermeneutikerna 
kritiserar positivismen för att vara för objektiv. Hermeneutikerna menar att man aldrig kan vara 
helt neutral när man tar in fakta, man kopplar alltid dessa faktakunskaper till ens egna normer, 
värderingar samt referensramar. Läraren bör inom denna kunskapssyn försöka skapa 
förutsättningar för eleverna, vilket kommer göra det möjligt för dem att bilda en egen 
livsåskådning samt få en bredare världsbild. Man bör inte enbart acceptera kunskapen som 
slutgiltig sanning eller tolkning. Pedagogen Lars Lovlie karakteriserar denna syn som 
hermeneutisk/dialektisk och menar att denna kunskapssyn är mer töjbar. Man kan koppla 
samman sina tidigare erfarenheter och fördomar med nya erfarenheter och på så sätt vidga sina 
horisonter. Man möter aldrig en ny kultur med neutrala referensramar utan man har en 
förförståelse. Linnér och Westerberg menar att det är viktigt att elever med ett annat ursprung än 
det svenska har en förståelse kring sin egen historia innan dem kan bli mottagliga för den svenska 
historien. Det är väsentligt att se till elevernas etniska bakgrundskulturer. Det handlar om att lära 
av religionerna. Det betyder inte att eleverna ska konvertera till en ny religion utan att de ska få 
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förståelse för andra religioners tankesätt och handlingsmönster. Eleverna har vuxit upp med olika 
traditioner vilket innebär att man får anpassa undervisningen efter varje elev (Härenstam, 2000, 
s.136-144; Linnarud, 2000, s.32; Linnér & Westerberg, 2009, s.112-113). 

Med hjälp av dessa två kunskapssyner kommer vi att analysera de politiska partiernas 
uppfattningar gällande undervisningen i religionskunskap.  

 

3.3 De didaktiska frågorna 

Vår studie kommer att bidra med riksdagspartiernas åsikter kring de didaktiska frågorna vad, hur 
och varför. Enligt vår kännedom har dessa frågor i tidigare forskning endast besvarats ur lärarens 
perspektiv. Mer ingående kan man säga att de didaktiska frågeställningarna handlar om vad läraren 
undervisar om, hur läraren undervisar om detta samt varför läraren väljer att undervisa om detta på 
just detta vis (Almén m fl, 2000, s.192). I vår studie har politikerna fått fundera kring dessa frågor 
och svarat för hur deras respektive parti ställer sig i denna diskussion. Vi anser att det är 
intressant att undersöka hur politikerna tänker eftersom det är dessa politiker som har sista ordet 
när styrdokumenten fastställs. Alltså är politikerna den första länken i kedjan som sedan leder 
vidare till lärarna och slutligen till eleverna. Det är på den politiska arenan som man röstar 
igenom förslagen till läroplan och kursplan. Detta påvisar att riksdagspartierna har en viktig roll i 
fastställandet av styrdokumenten. Det är därför intressant att ta reda på vilka argument och motiv 
de har för sina ställningstaganden angående val av innehåll och stoff.   

     Vad-frågan handlar om vilket undervisningsstoff man väljer att fokusera på i 
undervisningen. När man väljer att fokusera på något väljer man automatiskt bort något annat. 
Vad som är rätt undervisningsstoff varierar dock beroende på samhällsförändringar samt hur 
undervisningsförhållandena ser ut (Arfwedson, 1996, s.4). Det är dock viktigt att innehållsvalet är 
noggrant begrundat. Det finns olika faktorer som styr valet av innehåll, bland annat synen på 
samhället (Linnér & Westerberg, 2009, s.94).  

Hur-frågan behandlar hur undervisningen ska gå till samt hur man inkorporerar eleverna i 
denna undervisning. Det handlar även om hur man knyter an till elevernas tidigare erfarenheter. 
Oavsett vilken arbetsform man väljer ingår i hur-frågan då det är viktigt att tänka på hur man 
använder sig av arbetsformen. Hur eleverna sedan använder sig av sin nyvunna kunskap är även 
en fråga inom detta tema. Varför-frågan riktar in sig på varför man väljer detta undervisningsstoff 
samt varför man tillämpar den metodik och arbetsform man valt. Man frågar sig även varför man 
tror att detta undervisningssätt är bra för att eleverna ska nå upp till de ställda målen (Almén m fl, 
2000, s.192). 



 17 

4. Forskningsdesign och metod 

I nedanstående kapitel kommer vi att beskriva hur vår forskningsdesign är upplagd samt vilken 
datainsamlingsmetod vi har använt oss av.  

4.1 Forskningsdesign 

Vår studie är av kvalitativ art då vi har få informanter som besvarar många frågor. Vi har ställt 
korta frågor och fått långa utläggningar som svar. Intervjuer blir i allmänhet djupare och smalare 
än enkätundersökningar som är mer ytliga och breda, det vill säga av mer kvantitativ art. Utifrån 
dessa kommer vi sedan kunna se mönster. Våra intervjuer kan även ses som fokusintervjuer då de 
har varit strukturerade och följt ett tema (Trost, 2010 4 uppl., s.25, 42-43). Vi väljer att utföra 
samtalsintervjuer eftersom man då kan få oväntade svar som man kan gå miste om i en 
enkätundersökning. Samtalsintervjuer kan även inkludera längre svar, vilket en 
enkätundersökning inte skulle kunna. Av den anledningen anser vi att denna metod är lämpligast i 
vårt fall. Det kommer att ge oss mer ingående information, det blir även möjligt för oss att föra 
en dialog med de vi intervjuar, ställa följdfrågor, ge feedback och omformulera oss (Esaiasson m 
fl, 2007, s. 283, 298-299).  

Vi kommer att utföra en beskrivande studie då vi kommer att undersöka vilka argument våra 
informanter har kring deras ställningstagande till den nya kursplanen i religionskunskap. Vår 
undersökning kan komma att bidra till nya infallsvinklar för framtida forskning. 

4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua lokala politiker i Uppsala som representerar de åtta partierna som är med i 
Sveriges riksdag. Vi vill dock betona att det är riksdagspartiernas officiella uppfattningar som vi 
vill åt och inte de lokala partiföreträdarnas egna personliga uppfattningar. Därför kan vi intervjua 
lokala politiker från vilken stad som helst i Sverige. Vi har frågat dem i egenskap av deras roll som 
partiföreträdare. Enligt vår uppfattning är det relevant för oss att intervjua lokala politiker i 
Uppsala eftersom vi kommer att arbeta i Uppsala när vi har fått vår lärarexamen. Vi sökte på 
internet efter de lokala partikontoren i Uppsala. Sedan skickade vi e-post till dem och ringde dem 
(Esaiasson m fl, 2007, s.301). 

Det behövs endast åtta intervjuer för att nå teoretisk mättnad. En representant från varje parti 
är det som behövs för att kunna jämföra de åtta riksdagspartiernas officiella åsikter kring vår 
frågeställning (Esaiasson m fl, 2007, s.294). Vi är dock medvetna om att resultatet kan bli lite 
bräckligt då vi endast har valt att intervjua en representant från respektive parti. Det kan vara så 
att de personer vi får intervjua inte är insatta i skolpolitiken för deras parti vilket kan leda till att 
de inte lyckas redogöra för deras partis ståndpunkt gällande våra frågor. Vi vill därför understryka 
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att de resultat vi fått fram ej kan generaliseras och sägas föra samtliga riksdagspartiers talan fullt 
ut. Vi har dock framställt resultatet från intervjuerna i ett visst generaliserande ljus då de är 
enklare att se tydliga mönster då. 

Partiföreträdarna för de åtta partierna blev informerade om deras rätt att vara anonyma i 
undersökningen. Vi informerade dem om studiens syfte samt att deras intervjusvar endast 
kommer att bearbetas i vår undersökning.  

När vi bokade intervjuer med respektive parti var det partierna som valde vilka representanter 
de ville skicka vilket ledde till att alla representanter inte hade skolpolitiken som sitt 
huvudområde. Av den anledningen var en del informanter inte så pass insatta i ämnet att de 
kunde ge oss utförliga svar. Av vänsterpartiet fick vi ett kompletterande e-postmeddelande efter 
intervjun med mer utförlig information, se resultatdelen rubrik 5. Vi intervjuade en lokal 
representant från varje riksdagsparti. Då dessa representanter företrädde ett parti ansåg vi det inte 
vara relevant att redogöra personuppgifter, dock har vi valt att skriva kön, ungefärlig ålder och 
yrke. Dessa uppgifter kommer inte att röja deras identitet då de är väldigt allmänna.  

4.2.1 Presentation av deltagarna i studien 

Vi kommer, för tydlighetens skull att benämna socialdemokraterna, vänsterpartiet och 
miljöpartiet som det rödgröna blocket i hela denna undersökning. Vi är dock medvetna om att 
detta block har blivit upplöst efter att våra intervjuer genomfördes. 

 
Rödgröna blocket 
Socialdemokraternas representant: Man, 50-60 år, Professor 
Vänsterpartiets representant: Kvinna, 30-40 år, Biolog  
Miljöpartiets representant: Man, 40-50 år, Lärare 
 
Borgerliga blocket (regeringen) 
Folkpartiets representant: Man, 30-40 år, Egen företagare 
Moderaternas representant: Kvinna, 60-70 år, Egen företagare 
Centerpartiets representant: Man, 40-50 år, Egen företagare 
Kristdemokraternas representant: Man, 40-50 år, Filosofie doktor 
 
Sverigedemokraternas representant: Man, 20-30 år, Student 

4.3 Metodavsnitt  

Vi har tänkt använda oss av samtalsintervjuer för att få den typen information som vi vill ha. 
Innan intervjuerna läste vi in oss på ämnet för att få en slags förförståelse, på så sätt kunde vi 
sedan bedöma ifall intervjusvaren var relevanta. Detta gjorde även att vi kunde ställa passade 
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följdfrågor (Esaiasson, 2007, s.290). Vi använde oss av diktafon under intervjuerna, sedan 
transkriberade vi materialet innan vi gjorde en analys.   

Det finns två typer av undersökningar som man kan använda sig av när man utför en 
samtalsintervju. De kallas för informant- och respondentundersökningar. I en 
informantundersökning är inte personerna man intervjuar studieobjekten. Det är endast deras 
svar som ska bidra med information. Av den anledningen är det inte viktigt vem man intervjuar 
utan endast vad personerna kan bidra med. I en respondentundersökning ligger fokus däremot på 
intervjupersonerna och deras tankar. I detta fall är det dem som är studieobjekten (Esaiasson m 
fl, 2007, s.257-258). Det är oklart om vår undersökning är en informant- eller 
respondentundersökning, man kan se det ur olika synvinklar. Intervjupersonerna är viktiga då de 
representerar partier, därför kan vi inte välja att intervjua vilken person som helst då den 
personen inte kommer att vara lika insatt i skolpolitiken. Av den anledningen skulle man kunna 
säga att vår studie är en respondentundersökning. Dock behöver vi inte intervjua en specifik 
representant från vardera parti. Vårt ändamål är enbart att tala med någon som är insatt i 
skolpolitiken för respektive parti. Därför, är det inte relevant för oss vilken person som vi 
intervjuar i vår undersökning så länge dem är insatta i skolpolitiken. På detta vis kan man alltså 
även säga att det är en informantundersökning. Dock uppfylldes inte alltid målet att alla 
representanter skulle vara väl insatta i skolpolitiken. Detta berodde på att det var partierna som 
bestämde vilka representanter vi skulle få möjlighet att intervjua. 

Vi valde bort enkätundersökning som ett alternativ då dessa är mer lämpliga för korta och 
konkreta frågor (Esaiasson m fl, 2007, s.262-263). Våra frågor berörde för det mesta större 
områden. En enkätundersökning hade inte besvarat våra frågeställningar på ett tillfredställande 
vis enligt oss.   

 

4.3.1 Intervjun och intervjuguiden 

Vi använde oss av en standardiserad intervjuform när vi intervjuade partirepresentanterna. Detta 
innebar att vi använde samma frågor vid varje intervju för att kunna jämföra deras svar efteråt. 
Dock var våra intervjufrågor objektivt standardiserade då partiföreträdarna uppfattade frågorna 
på olika sätt emellanåt. Vi ställde öppna frågor utan svarsalternativ vilket gjorde att dem som vi 
intervjuade fick svara utifrån vad deras parti ansåg och inte ge något svar som vi förväntade oss. 
Våra intervjufrågor utformades i enlighet med de didaktiska frågorna och frågan om 
kunskapssynerna, se rubrik 3.2 och 3.3. Vi ville inte att det skulle uppstå någon intervjuareffekt 
där partiföreträdarna skulle svara det som de trodde att vi ville höra (Rosengren & Arwidsson, 
1992, s.159-161). Vi råkade även ut för att vissa partiföreträdare inte svarade på alla våra 
intervjufrågor på grund av att de inte var insatta i just den specifika frågan. Man skulle kunna lösa 
detta genom att utföra en efterintervju (Rosengren & Arwidsson, 1992, s.141). Vi kontaktade ett 
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parti igen då vi inte hade fått kompletta svar. Detta parti kompletterade då sina uppgifter med 
några uttalanden från andra medlemmar i partiet via e-post. 

Det kan dock finnas vissa nackdelar med att utföra samtalsintervjuer. En av dem är att urvalet 
inte blir så stort eftersom det är väldigt tidskrävande att utföra intervjuer och sedan transkribera 
dem.  Det kan även vara problematiskt att boka in intervjuer med högt uppsatta personer då dem 
kan ha ett pressat tidsschema. Det gäller då att vi har en reservplan när det gäller 
intervjupersoner. Det finns en annan nackdel med samtalsintervjuer och det är att eftersom det 
blir färre intervjuer än om vi skulle göra en enkätundersökning kan vi inte generalisera allt för 
mycket. Det kan även vara så att man omedvetet påverkar den man intervjuar genom att ställa 
vinklade eller ledande frågor. Det kan även vara så att intervjupersonerna anpassar sina svar efter 
våra frågor på ett omedvetet sätt, därför är det viktigt att ha detta i åtanke. Det faktum att vi är 
två studenter som höll i intervjuerna kan även ha påverkat partiföreträdarnas svar. Om vi istället 
hade varit två professorer hade svaren från representanterna kanske varit mer genomtänkta. Det 
hade kanske även varit så att partierna hade valt med mera omsorg när de skickade 
partirepresentanter till våra intervjuer (Esaiasson m fl, 2007, s.265-266, 301).  

Vi valde att utföra intervjuerna tillsammans eftersom det var högt uppsatta personer som vi 
intervjuade. Om det hade varit en yngre person hade vi utfört intervjun på egen hand för att inte 
personen skulle bli nervös. Vi var även tvungna att vara pålästa innan intervjuerna eftersom det 
ger ett mer professionellt intryck när man intervjuar personer som har en högre position i 
samhället. Vi kunde även använda oss av facktermer emellanåt vilket vi inte skulle ha gjort ifall 
det var en yngre person vi intervjuade. Det handlar om att anpassa språket. Våra intervjupersoner 
fick bestämma vart vi skulle hålla intervjun, detta gjorde att det blev en mer avslappnad atmosfär. 
Om vi hade valt plats hade det kunnat bli så att intervjupersonerna hamnade i underläge (Trost, 
2010, s.65-67, 102).   

Vi använde oss av en diktafon när vi utförde våra samtalsintervjuer då partiföreträdarna 
accepterade detta. På det viset kunde vi sedan transkribera våra intervjuer ordagrant då vi kunde 
lyssna på våra inspelningar upprepade gånger. En fördel med att använda diktafon är att man inte 
behöver anteckna under intervjun. Det kan även distraherande att anteckna både för den som blir 
intervjuad och den som intervjuar.  En ytterligare fördel med användandet av en diktafon är att 
man kan undvika i högre utsträckning att undersökningen brister i reliabilitet. Man kan lyssna på 
inspelningen ett flertal gånger vilket gör att återgivningen av svaren blir mer korrekta. Detta 
bidrar även till att man som intervjuare kan fokusera mer på frågorna än på att anteckna och 
undviker då eventuella missförstånd (Esaiasson m fl, 2007, s.70, Kvale, 2009, s.194-195). En 
nackdel med att använda diktafon kan vara att den som blir intervjuad inte vill bli inspelad. Detta 
var dock inget som vi råkade ut för. Om personen inte vill bli inspelad får man vara beredd på att 
föra anteckningar istället (Trost, 2010, s.74). 

Vi utgick från en egengjord, färdigställd intervjuguide när vi ställde våra frågor till 
partiföreträdarna. Dock kunde ordningen på våra frågor variera beroende på vad 
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intervjupersonen gav för svar på föregående fråga (Trost, 2010, s.71). Intervjuguiden var 
uppställd i en tematisk form utifrån olika aspekter rörande den nya kursplanen i religionskunskap, 
religionsundervisningen och religion överlag i skolan. Vi formulerade våra frågor med 
utgångspunkt i de didaktiska frågorna samt riksdagspartiernas åsikter gällande 
religionsundervisningen i svenska grundskolor. Under intervjuerna ställde vi även följdfrågor när 
vi ansåg det passande. Detta ansåg vi vara relevant för vår studie då dessa följdfrågor hjälpte oss 
att få utförligare svar för att besvara studiens frågeställningar. Vi använde oss även av tolkande 
frågor, där vi upprepade och omformulerade partirepresentanternas svar för att försäkra oss om 
att vi uppfattat svaren på ett korrekt vis (Esaiasson m fl, 2007, s.298; Kvale, 2009, s.152). Innan vi 
genomförde våra intervjuer utförde vi provintervjuer med varandra där vi läste upp frågorna och 
kontrollerade om de var förståeliga och kunde besvaras (Esaiasson m fl, 2007, s. 302).  
 

4.4 Bearbetning av material 

Efter att vi hade spelat in intervjuerna med hjälp av en diktafon transkriberade vi samtliga 
intervjuer. Detta gjordes ordagrant för att sedan skrivas i mer sammanfattande form och vi tog 
även ut essentiella citat (Trost, 2010, s.147). Därefter tolkade vi våra insamlade data med hjälp av 
de didaktiska frågorna och Grimmits två kunskapssyner. Vi ansåg att vår analys uppnådde en 
teoretisk mättnad då alla relevanta delar var färdigställda. När en analys är gjord bör man kunna 
presentera denna analys för utomstående, det ska framgå klart och tydligt vad analysen handlar 
om (Esaiasson m fl, 2007, s.309). Vi har valt att skriva ut partinamnen med förkortningar vid 
vissa tillfällen för att spara utrymme. Förkortningarna som vi kommer är rekommenderade 
förkortningar från språkrådet: Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Folkpartiet (FP), 
Kristdemokraterna (KD), Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Miljöpartiet (MP) och 
Sverigedemokraterna (SD) (Språkrådet, 2009-03-09). 

4.4.1 Tolkningsansats 

Gilje och Grimen talar om meningsfulla fenomen och beskriver dessa som något som bör 
förtydligas för att det ska kunna förstås på ett korrekt sätt. Som sociala aktörer i ett samhälle 
tolkar vi konstant olika fenomen för att kunna förstå oss på andra människor. Då vi oftast har 
gemensamma sociala och kulturella utgångspunkter utgör det i allmänhet inget problem att förstå 
och tolka andra människor (Gilje & Grimen, 2003, s.175). Om vi kopplar detta till oss och vår 
undersökning kunde vi tolka de argument som partirepresentanterna framförde med hjälp av våra 
gemensamma referensramar. Även om vi inte arbetar inom politiken har vi berört 
religionskunskap och kristendomens särställning i vår egen utbildning och som sociala aktörer i 
samhället. Detta bidrog till att vi bildade oss en förförståelse om vad de politiska partierna kunde 
tänkas svara på våra intervjufrågor.  
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Om vi har förutfattade meningar om vad ett specifikt parti står för och det sedan visar sig att 
partiet inte lever upp till dessa antaganden blir vår tolkning således felaktig. Tolkningar kan även 
bero på personliga åsikter och erfarenheter. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att de är 
korrekta eller rättfärdiga. En tolkning är av den anledningen inte något som kan anses vara sann 
eller falsk (Gilje & Grimen, 2003, s.199, 202-203). Av den anledningen är det viktigt att stärka vår 
studie med citat. På så sätt undviker vi missförstånd mellan våra egna tolkningar och partiernas 
ståndpunkter. När vi presenterar intervjusvaren i vårt resultat kommer vi att framföra både 
likheter och skillnader mellan riksdagspartiernas svar.  
 

4.5 Forskningsetiska reflektioner 

Några ämnen som generellt sett kan vara känsliga att samtala om är bland annat politik, etnisk 
tillhörighet och sexuell läggning. I vår uppsats kommer vi dock att intervjua politiker för att fråga 
vad de anser om religionsundervisningen i grundskolan. Vi utformade våra frågor så att vi frågade 
vad deras parti har för åsikter och inte vad politikerna personligen har för åsikter eftersom detta 
kan vara känsligt. Det kommer att framgå i intervjun att vi frågar dem i egenskap av 
partiföreträdare. Deras personliga uppfattningar är alltså inte relevanta för oss i denna studie. Vi 
tänker även anonymisera partiföreträdarna för att skydda deras identitet. Det kommer att framgå 
vilket parti de tillhör men inte vilken befattning de har (Esaiasson m fl, 2007, s.290). Även 
Vetenskapsrådet berör dessa punkter, de har redogjort för några essentiella principer som är 
viktiga att ha i beaktning. Vi har i vår studie haft alla dessa principer i åtanke. Den första 
principen handlar om att deltagarna ska informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de 
kan avbryta intervjun när som helst. De bör även informeras om villkoren som gäller. Den andra 
principen handlar om att man bör få intervjupersonernas samtycke inför intervjuerna. Den tredje 
punkten berör det faktum att intervjuerna ska ske på intervjupersonernas villkor och att de har 
rätt att avbryta intervjun när de vill. Den fjärde principen handlar om att respektera 
intervjupersonernas beslut ifall de vill avbryta intervjun. Princip fem och sex belyser att alla 
uppgifter som man får in ska anonymiseras och behandlas konfidentiellt. Vi som intervjuare har 
tystnadsplikt. Punkt sju kastar ljus på att man som intervjuare inte bör använda intervjusvaren i 
andra ändamål än just den specifika studien som de är avsedda för (Vetenskapsrådet, 2002, s.7, 9-
10, 12; Trost, 2010, s.61). 

Det är viktigt att man försöker att återge de svar som intervjupersonerna har givit på ett så 
korrekt vis som möjligt när man sedan redovisar dem i resultatdelen. Dock kan man inte undvika 
att manipulera data till en viss grad då man gör urval från varje intervju beroende på vad man 
anser vara relevant att ta upp i resultatet. Man bör vara observant på hur man formulerar 
frågeställningarna då även dessa kan påverka och manipulera svaren man får (SOU, 1999, s.45). 
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Det är även viktigt att man informerar den som ska bli intervjuad om undersökningens syfte 
samt vad intervjun ska användas till. Detta kallas för informerat samtycke (Esaiasson m fl, 2007, 
s.290; SOU, 1999, s.197).  
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa de resultat vi har kommit fram till genom att intervjua de 
åtta partirepresentanterna. Vi har valt att dela upp våra intervjufrågor i sju olika teman där vi 
redovisar svaren vi har fått från partiföreträdarna. Det kommer att förekomma vissa analytiska 
inslag i detta avsnitt då vi belyser skillnader och likheter mellan partiernas åsikter och 
ställningstaganden. Vi kommer att kursivera en del ord i resultatdelen för att visa på att 
partiföreträdarna betonade dessa ord. Vi har inte lagt någon värdering i detta utan vill enbart 
återge intervjusvaren på ett så korrekt sätt som möjligt. 

5.1 Synen på kristendomens särställning i religionsundervisningen 

En av de stora frågorna som har diskuterats i den politiska debatten om den nya kursplanen är 
huruvida kristendomen bör ha en särställning i religionsundervisningen (SvD.se, 2010-10-10). 
Under detta tema har vi ställt frågorna nr: 4, 16 och 17. Dessa återfinns i intervjuguiden, bilaga 1. 
Alla åtta partirepresentanterna som vi har intervjuat har tagit ställning i detta tema.  

I våra intervjuer har det framkommit att samtliga partier inom det rödgröna blocket anser att 
kristendomen inte bör ha en särställning i religionsundervisningen. Alla tre partier är överens om 
att alla religioner bör ha lika stor del i religionsundervisningen (Intervju med MP, 2010-11-09; S 
2010-11-15; V, 2010-11-16). Representanten för socialdemokraterna erkänner att kristendomen 
har haft en betydande roll i Sveriges historia sedan Gustav Vasas tid men understryker att 
kristendomens betydelse nyligen minskat i det svenska samhället (Intervju med S, 2010-11-15). 
Syftet med religionsundervisningen enligt miljöpartiet är att undervisa om religioner överlag, inte 
endast kristendomen. Partirepresentanten menar att kristendomen även bör tas upp i andra 
ämnen, därför är det inte nödvändigt att särställa denna religion i religionsundervisningen 
(Intervju med MP, 2010-11-09).  

Det är intressant att se att samtliga borgerliga partier anser att kristendomen bör ha en central 
roll i religionsundervisningen. Folkpartiet uttrycker att kristendomen ska ha en särställning i 
religionsundervisningen då kristendomen varit en grund för Sveriges historia. Representanten 
menar att man inte kan frångå detta eftersom det inte går att radera tusen år av kristen prägel 
(Intervju med FP, 2010-11-11).  

Det skulle vara samma sak om man skulle gå [sic!] till Saudiarabien och säga nu måste ni tänka på 
att det finns en minoritet av buddhister där, nu måste ni jämställa de här två religionerna, så man 
kan inte över en natt och säga så, utan kristendomen ska ha en särställning (FP, 2010-11-11). 

Representanten för kristdemokraterna menar att kristendomen bör ha en särställning i 
religionsundervisningen för att man ska kunna skapa förståelse för samhället man lever i och för 
att man samtidigt ska få en historisk bakgrund (Intervju med KD, 2010-11-18). 
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Moderaterna menar att oavsett om det finns elever som tillhör andra religioner är det viktigt 
att fokusera på kristendomen då även dessa elever växer upp omgivna av kristendomens 
värderingar och normer. Det är väsentligt att alla elever förstår varför man har dessa värderingar 
inom kristendomen (Intervju med M, 2010-11-11). Centerpartiet menar att det finns många 
likheter mellan exempelvis de abrahamitiska religionerna men att man måste se till Sveriges 
grundhistoria och vara medveten om den för att sedan kunna lära sig om andra kulturer (Intervju 
med C, 2010-11-17). 

I likhet med det borgerliga blocket anser även Sverigedemokraterna att kristendomen bör ha 
en dominerande roll i religionsundervisningen. ”Kristendomen har framförallt haft en stor, stor, 
stor avspegling på vår kultur, språk, våra traditioner. Allt från egentligen, skolväsendet, 
sjukvården, till liksom hur veckan ser ut, hur året ser ut, allt har ju kristendomen präglat…” 
(Intervju med SD, 2010-11-10).  

Vi frågade samtliga partier om det är relevant att belysa kristendomen inom historieämnet. Det 
visade sig att det inte är lika tydliga gränser mellan de politiska blocken när det gäller denna fråga. 

När det kommer till historieämnet anser partiföreträdarna för miljöpartiet, folkpartiet, 
centerpartiet och sverigedemokraterna att det är väsentligt att eleverna blir medvetna om Sveriges 
kristna bakgrund och händelser som är relaterade till detta. I likhet med moderaterna anser 
folkpartiet och vänsterpartiet att historieämnet och religionsämnet går hand i hand, dock anser 
både folkpartiet och vänsterpartiet att de två ämnen bör stå för sig och ta större plats än vad de 
gör i dagsläget. Moderaterna och centerpartiet menar att det blir oundvikligt att nämna 
kristendomen i historieämnet. Det handlar om ett arv och en kultur som finns i Sveriges grund. 
(Intervju med MP, 2010-11-09; FP, 2010-11-11; V, 2010-11-16; C, 2010-11-17; SD, 2010-11-10). 

Det som är noterbart att lyfta fram i denna undersökning är att det var fyra partier (FP, V, S 
och KD) som motsatte sig att kristendomen bör ingå i historieämnet. Dessa partier har dock 
olika argument som stödjer deras svar. Socialdemokraterna anser å ena sidan att man även under 
historielektionerna bör undervisa om religionernas påverkan på historien. Dock bör inte 
kristendomen specifikt ha en särställning inom historieundervisningen. Under historielektionerna 
bör man istället ägna sig åt att förklara för eleverna vad det är för skillnader mellan religiösa krig 
och krig som beror på exempelvis ekonomiska skäl. På detta vis blir eleverna medvetna om de 
egentliga orsakerna till alla krig, anser partirepresentanten (Intervju med S, 2010-11-15). 
Kristdemokraternas argument är å andra sidan att kristendomen inte ska ingå i 
historieundervisningen. Detta beror på att kristendomen är dominerande i religionsämnet, av den 
anledningen hör det inte hemma i historieundervisningen (Intervju med KD, 2010-11-18). 
Folkpartiet och vänsterpartiet menar som vi ovan nämnt att dessa två ämnen bör stå för sig själva 
(Intervju med FP, 2010-11-11; V, 2011-11-16).  

Alltså har vi sett att de borgerliga partierna är eniga om att kristendomen bör ha en särställning 
i religionsundervisningen. Sverigedemokraterna som faller utanför blocken har samma åsikter i 
den gällande frågan som de borgerliga partierna. Vidare anser samtliga rödgröna partier att 
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kristendomen inte bör ha en central roll i religionsundervisningen. Vi tycker att det är intressant 
att se att partierna håller ihop blocken emellan samt att blocken skiljer sig åt på ett tydligt vis. 
Under nästa delfråga kunde man inte se lika tydliga skillnader mellan blocken. Partierna i blocken 
var oeniga gällande frågan om kristendomen ska ingå i historieundervisningen. Det var både 
rödgröna och borgerliga partier som ansåg att det borde ingå samtidigt som det var rödgröna och 
borgerliga partier som inte ansåg att det borde ingå. Dessa resultat påvisar att partierna inte 
behöver vara eniga enbart för att de tillhör samma block.  

5.2 Synen på kristendomens betydelse för dagens svenska samhälle 

Vissa menar att kristendomens betydelse för det svenska samhället har minskat genom åren på 
grund av att Sverige anses vara sekulariserat. Andra håller däremot inte alls med om detta 
(SvD.se, 2010-10-10). De politiska partierna som vi intervjuat är kluvna i denna fråga, vilket 
kommer att framgå i nedanstående svar. Frågorna som ingår i detta tema är nr: 6, 9 och 11. Dessa 
frågor återfinns i intervjuguiden, bilaga 1. 

Det framgår av våra intervjusvar att sex av åtta partier anser att kristendomen har en betydelse 
för dagens svenska samhälle samt att det är viktigt att lära ut det. En del partier hävdar att den 
västerländska kulturen och den kristna etiken har påverkat och fortfarande påverkar det svenska 
samhället medan andra partier inte stödjer det påståendet. Moderaterna, kristdemokraterna och 
centerpartiet anser att kristendomen har en enorm betydelse för hur vårt samhälle har utvecklats 
genom tiden, på grund av att den är sammankopplad med den västerländska kulturen. Speciellt 
om man ser till Sveriges politiska bas. Sverige har utvecklats mycket de senaste århundradena och 
kristendomen var sammankopplad med statsmakten förut. Den kristna etiken och den 
västerländska humanismen har en hel del saker gemensamt, bland annat människosynen, 
jämlikhetstänkandet och de etiska förhållningssätten, på grund av detta har alltså kristendomen 
haft en stor betydelse för dagens svenska samhälle (Intervju med C, 2010-11-17; M, 2010-11-11; 
KD, 2010-11-18). Centerpartiets representant menar att det är viktigt att lära ut kristen etik och 
västerländsk humanism eftersom det tillhör Sveriges grundkultur. Alla, både invandrare och 
infödda svenskar borde hjälpa till och bidra till samhällsutvecklingen (Intervju med C, 2010-11-
17). Moderaterna anser vidare att det är viktigt att lära ut kristen etik och västerländsk humanism i 
skolan eftersom kristendomen har en särställning i undervisningen (Intervju med M, 2010-11-11). 
Kristdemokraterna menar att den västerländska kulturen och kristendomen går hand i hand då 
kristendomen har en central roll i det svenska samhället sedan lång tid tillbaka, vilket man måste 
framhålla enligt dem (Intervju med KD, 2010-11-18).  

Det är även intressant att se att sverigedemokraterna har liknande tankegångar som 
centerpartiet och moderaterna. De menar att det är viktigt att belysa den kristna etiken och inte 
en annan religions etik, eftersom det är kristendomens etik som har influerat Sverige. 
Sverigedemokraterna anser att det är signifikant att lära ut kristendomens betydelse för det 
svenska samhället samt den kristna etiken eftersom detta påverkat samhället både förr och nu. 
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Detta för att förstå vart det etiska normsystemet kommer ifrån eftersom man annars inte brukar 
reflektera över det. De menar att om man är religiöst orienterad, oavsett vilken religion man 
tillhör bör man ha en förståelse för att kristendomen faktiskt har påverkat samhället vi lever i idag 
(Intervju med SD, 2010-11-10).  

Folkpartiet och miljöpartiet håller med ovanstående partier om att kristendomen har en 
betydelse i det svenska samhället, dock har de några ytterligare argument som stödjer deras svar. 
Dessa argument belyser olika aspekter vilket innebär att man inte kan säga att dessa två partier 
tycker exakt likadant. Folkpartiet håller för att det är väsentligt att undervisa om etik eftersom det 
är en värdegrundsfråga. Det är inte lika viktigt att kalla det för just kristen etik eftersom religioner i 
allmänhet har en hel del gemensamt när det gäller etik. Etik fanns före kristendomen, därför är 
det viktigt att man tar upp etik i allmänhet och inte etik kopplat till någon religion (Intervju med 
FP, 2010-11-11). Miljöpartiet menar däremot att det finns mycket kristna värderingar som 
påverkar det svenska samhället vilket medför både positiva och negativa aspekter. Några av de 
negativa aspekterna är bland annat att svenskar kan ha svårt att acceptera människor från andra 
kulturer eller människor med annan sexuell läggning. Representanten anser snarare att det hör 
hemma i naturkunskapen, geografin och biologin. Enligt partiet är det viktigt att belysa 
kristendomen ”…för att de ska förstå att deras grundinställning till många frågor faktiskt grusas 
en hel del av vår grundmurade kristna syn på omgivningen.” (Intervju med MP, 2010-11-09). 
Partiet anser att det svenska samhället bör bygga på en vetenskaplig grund istället för en religiös, 
religionen bör vara en privatsak (Intervju med MP, 2010-11-09).   

Det är endast två av samtliga åtta riksdagspartier som inte anser att kristendomen, med den 
västerländska kulturen och etiken har en betydelse för det svenska samhället. Dessa två partier 
tillhör det rödgröna blocket, nämligen socialdemokraterna och vänsterpartiet. Socialdemokraterna 
menar att det svenska samhället har utvecklats i flera tusen år och kristendomen har endast 
funnits i tusen år i Sverige. De anser även att humanism och filosofi har påverkat det svenska 
samhället, denna filosofi och humanism är inte heller endast kristen. Socialdemokraterna tycker 
att man bör lära ut en del av den kristna etiken och den västerländska humanismen i skolan men 
att man även bör fokusera på de andra religionernas etik och humanism. Om man enbart skulle 
fokusera på kristen etik och humanism så skulle kristendomen framstå som mer speciell än andra 
religioner, vilket de menar att den inte är. Partirepresentanten erkänner att kristendomen har haft 
en betydelse för det svenska samhället. ”…samtidigt som det är väldigt många andra saker, som 
hur sociala strukturer och hur kungamakten och adelsmakten som samhällsstrukturerna, vad som 
har påverkat samhällsutvecklingen.”(Intervju med S, 2010-11-15). Vänsterpartiet menar att det 
inte är viktigt att kristendomens betydelse för det svenska samhället lärs ut. Den västerländska 
kulturen och det svenska samhället har inte enbart påverkats av kristendomen utan även av 
imperialismen. Därför är det enligt vänsterpartiet viktigt att man tar upp alla aspekter och inte 
enbart en. Vänsterpartiet menar att det inte bara är viktigt att lära ut kristen etik och humanism 
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utan att det även är viktigt att andra religioners etik och humanism också framgår för att få 
kännedom om andras och sin egen etik (Intervju med V, 2010-11-16). 

Under detta tema har vi kommit fram till en del likheter och skillnader mellan partierna. En 
intressant iakttagelse är att miljöpartiet som tillhör det rödgröna blocket håller med de borgerliga 
partierna kring kristendomens stora betydelse för Sverige. Man kan annars anta att det rödgröna 
blocket borde ha samma åsikter gällande frågor av denna art. Man kan se att sverigedemokraterna 
under detta tema precis som i det föregående temat sluter sig till de borgerliga partiernas 
ideologier. Det visade sig även att det endast var två partier (S och V) som inte ansåg att 
kristendomen, den västerländska kulturen och etiken var signifikant för det svenska samhället. 
Dessa två partier tillhör det rödgröna blocket. En annan aspekt som inte var lika förvånansvärd 
var att samtliga borgerliga partier underströk kristendomens vikt för det svenska samhället.  

5.3 Synen på den religiösa mångfalden i Sverige 

Eftersom Sverige blivit alltmer sekulariserat och mångkulturellt de senaste decennierna anser vi 
att det är väsentligt att undersöka hur riksdagspartierna tar ställning i denna diskussion 
(Andersson & Sander, 2009, s.15, 27).  

Under detta tema belyser vi bland annat frågor som berör religiöst relaterade situationer samt 
hur man ska gå tillväga för att eleverna ska bilda en förståelse för den kulturella mångfalden i 
samhället. Frågorna som ingår i detta tema är nr: 8, 10 och 18. Dessa frågor återfinns i 
intervjuguiden, bilaga 1. Det står i den nya läroplanen, Lgr11 precis som i den gamla, Lpo94 att 
”undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell” (Skolverket, 2010; Skolverket, 2000). Vi har 
frågat partierna vad de anser om icke-konfessionell undervisning samt bedrivandet av religiösa 
friskolor då detta kom på tal när vi frågade om icke-konfessionell undervisning. Det är intressant 
att se hur partierna förhåller sig till dessa frågor med tanke på den växande religiösa mångfalden i 
Sverige.  

Samtliga åtta riksdagspartier menar att det är viktigt att elever skapar en förståelse för andra 
människors sätt att tro och leva. Kristdemokraten menar att syftet med religionskunskap är att 
lära eleverna att tolerera och respektera varandra i ett demokratiskt samhälle (Intervju med KD, 
2010-11-18). Socialdemokraterna nämner i likhet med centerpartiet att religionsundervisningen 
ska bidra till att minska fördomar som elever kan ha gentemot andra människor genom att ta vara 
på elevernas erfarenheter och berättelser (Intervju med S, 2010-11-15, C, 2010-11-17). I likhet 
med de partierna som tillhör det rödgröna blocket samt det borgerliga blocket menar 
sverigedemokraterna att eleverna bör skapa en förståelse för andra människor. De menar dock att 
det är viktigt att man tar in de negativa aspekterna och inte enbart fokuserar på det positiva då 
kulturer och religioner kan krocka med varandra och vara negativa för samhället. Om man 
bortser från detta kan man inte skapa förståelse för andra då man går miste om helhetssynen och 
bara ser en positiv sida (Intervju med SD, 2010-11-10). 
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När det gäller frågan kring hur skolor bör hantera religiöst relaterade situationer märker vi att 
man inte kan se en röd tråd. Partierna ställer sig väldigt olika i denna fråga och vi kan inte säga att 
det rödgröna blocket har samma åsikter eller att det borgerliga blocket har det. En del partier 
menar att undervisningen bör anpassas i så hög utsträckning som det är möjligt. Representanten 
för kristdemokraterna anser att lärare och rektorer är dåligt rustade för att ta itu med religiöst 
relaterade problem. De menar att eftersom religioner fortfarande existerar i vårt samhälle är det 
viktigt att vara förberedd inför sådana typer av situationer och hitta lösningar som passar alla 
inblandade. Skolorna bör även vara överens om regler och lösningar så att det inte råder 
tveksamheter och orättvisa för elever (Intervju med KD, 2010-11-18).  

Moderaterna menar att simundervisningen är en fråga som har diskuterats mycket och att det 
finns mål i läroplanen om vad eleverna bör lära sig. Lärarna bör diskutera med föräldrarna hur de 
kan lösa situationen så att deras barn kan delta i undervisningen. Det är även viktigt att lärarna 
försöker att hitta lösningar och anpassar undervisningen menar partiet. En lösning är att pojkar 
och flickor får separat simundervisning. Representanten tror dock att dessa situationer kommer 
att minska med tiden ju fler generationer av invandrare som växer upp i Sverige (Intervju med M, 
2010-11-11). I likhet med kristdemokraterna och moderaterna anser vänsterpartiet att man bör 
anpassa undervisningen när det gäller religiöst relaterade situationer. Däremot menar 
vänsterpartiet att man kan låta eleverna göra en motsvarande aktivitet vilket tyder på att partiet är 
villiga att anpassa undervisningen ännu mer än kristdemokraterna och moderaterna. 
Representanten menar dock att partiet är oeniga i frågan. Partiföreträdaren framhåller att man ska 
ta hänsyn till elevers kultur och att man inte ska tvinga exempelvis muslimska flickor till något de 
inte vill göra, som att delta i simundervisningen (Intervju med V, 2010-11-16). 

Det har visat sig att tre riksdagspartier är kluvna kring frågan i vilken utsträckning man bör 
anpassa undervisningen. Folkpartiet tror inte på undantag för religiösa grunder, däremot menar 
de att om skolan och rektorn kan vara flexibel och öppen för anpassning kan man komma fram 
till lösningar. Partiet menar i likhet med centerpartiet att det även är en kostnadsfråga, om det 
enbart gäller en flicka i klassen som inte kan vara med på simundervisningen får man göra en 
prioritering enligt dem. Representanten finner inga problem med att skolor i Uppsala samarbetar 
med varandra men i slutändan bör det vara samma värdegrunder för alla, de menar att man ska 
anpassa undervisningen så gott det går (Intervju med FP, 2010-11-11; C, 2010-11-17). ”…man 
kan inte erbjuda griskött till judar eller muslimer bara för att alla andra äter griskött liksom.” 
(Intervju med FP, 2010-11-11). Centerpartiet menar vidare att det är viktigt att respektera 
människor för att det handlar om personlig integritet men att det i Sverige finns ett regelsystem 
som gäller alla. Partirepresentanten menar att det inte handlar om rasism utan de lagarna berör 
alla (Intervju med C, 2010-11-17). Miljöpartiet anser i likhet med folkpartiet och centerpartiet att 
skolorna bör anpassa undervisningen till en viss grad men att man bör behandla alla elever 
likadant och utgå ifrån att alla vill lära sig (Intervju med MP, 2010-11-09). ”Så visst, följsamhet är 
jättebra men det står ju redan att vi ska anpassa utifrån varje individ. Och det gäller även det här. 
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Men det gäller inte speciellt det här utan det gäller även det här, tycker jag.” (Intervju med MP, 
2010-11-09).  

Utifrån de svaren som vi har fått kring hur man bör hantera religiöst relaterade situationer i 
skolan har det framkommit att endast två partier av åtta är emot anpassning i alltför hög 
utsträckning. Både socialdemokraterna och sverigedemokraterna menar att det står i skollagen att 
alla elever ska delta i undervisningen. De menar vidare att man inte bör rätta sig efter särkrav eller 
religiösa skäl (Intervju med S, 2010-11-15; SD, 2010-11-10).  
 

…där det finns religiösa anspråk som gör att man helt inte kan vara med på ett ämne, idrott eller 
vad det kan vara, då har det gått för långt. Dessutom om man ska ha en könssegregerad 
simundervisning, det går emot de värden, om man ska gå tillbaka till värdegrunden, att män och 
kvinnor ska kunna umgås tillsammans, att vi ska sträva efter ett jämställt samhälle där vi inte ska 
segregera män och kvinnor, det är negativt överhuvudtaget och ett steg bort från det vi vill uppnå. 
(Intervju med SD, 2010-11-10).  

 I våra intervjuer har det framkommit att hälften av riksdagspartierna stödjer religiösa friskolor så 
länge de religiösa inslagen är utanför skoltid. Den andra hälften av partierna är emot denna typ av 
skolor. Det är intressant att se att det är tre borgerliga partier (kd, fp och m) och endast ett 
rödgrönt parti (s) som anser att det är acceptabelt med religiösa friskolor. Dessa fyra partier 
menar att det är godtagbart att bedriva konfessionell undervisning så länge det är utanför skoltid. 
Samtliga fyra partier menar att religiösa friskolor ska ha förordningar, läroplaner och skollagar 
som alla andra skolor (Intervju med KD, 2010-11-18; FP, 2010-11-11; M, 2010-11-11; S, 2010-
11-15). Trots att det står i läroplanen att undervisningen ska vara icke-konfessionell menar 
kristdemokraterna att dessa friskolor är ett undantag. ”Syftet med religiösa friskolor är ju att 
religionen ska spela en roll i skolan därför kan man då inte säga att en religiös skola ska vara icke-
konfessionell... undervisningen ska vara icke-konfessionell.” (Intervju med KD, 2010-11-18). Vidare 
menar folkpartiet att vi bor i ett samhälle där det uppfattas som udda att vara religiös, av den 
anledningen kan religiösa personer stöta på många frågor och oförståelse av andra. Därför kan 
det vara bra att ha religiösa friskolor för dessa personer, för att de ska kunna gå i skolan med 
andra som delar deras trosuppfattning (Intervju med FP, 2010-11-11).  

De återstående fyra partierna är emot konfessionella friskolor. Även de representerar olika 
block. Två partier tillhör det rödgröna blocket (V och MP) medan ett parti tillhör det borgerliga 
blocket (C), sedan har vi även sverigedemokraterna som faller utanför blocken. Centerpartiet 
anser i likhet med vänsterpartiet och miljöpartiet att religiösa friskolor inte bör förekomma. De 
menar att barnen blir indoktrinerade, vilket de inte anser vara rätt, barnen ska själva få välja vilken 
religion de vill tillhöra utan att bli påverkade av sin uppväxt (Intervju med C, 2010-11-17, V, 
2010-11-16, MP, 2010-11-09). Sverigedemokraterna menar att de inte tror på att separera elever i 
skolan överhuvudtaget. De menar att alla ska anpassa sig till det svenska samhället vilket blir svårt 
om man ska ha religiösa friskolor. Av den anledningen är de kritiska till muslimska friskolor 
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eftersom dessa skolor gör att eleverna blir segregerade och får svårt att komma in i det svenska 
samhället. Dock hävdar partiet att även kristna friskolor egentligen inte bör förekomma.  

…skolan är en sån viktig mötesplats för ungdomar, för barn, att man liksom träffar människor och 
barn med olika erfarenheter, bakgrunder och uppfattningar, ska man då kunna fungera i samhället 
så måste man liksom från start ha den erfarenheten och liksom delar man upp folk i de som tycker 
så här och de som tycker så där så kommer man aldrig mötas. (Intervju med SD, 2010-11-10). 

Sammanfattningsvis har det framkommit att samtliga åtta partier anser att 
religionsundervisningen ska bidra till att ge elever en förståelse för den religiösa mångfalden i 
Sverige. Vi finner det positivt att alla riksdagspartierna är eniga i denna fråga. I frågan kring hur 
man bör hantera religiöst relaterade situationer var riksdagspartierna inte lika eniga som i den 
föregående frågan. Detta överraskade oss men vi menar att partierna inte behöver vara eniga i 
samtliga skolfrågor endast för att de tillhör samma block. Partierna var uppdelade i tre läger. Tre 
av partierna (KD, M och V) menade att man bör anpassa undervisningen i hög utsträckning så att 
alla elever kan nå målen. Det intressanta var att vänsterpartiet menade till och med att elever som 
inte kan delta i undervisningen kan få göra en motsvarande aktivitet för att få ett betyg. 
Ytterligare tre av partierna (FP, C och MP) menar att man bör respektera alla elever men att man 
endast kan anpassa undervisningen till en viss grad. Folkpartiet och centerpartiet talar om 
kostnadsfrågor som hinder för anpassning. De två återstående partierna (SD och S) tycker att 
skollagen gäller för alla elever och att det av den anledningen blir svårt att individanpassa 
undervisningen. I läroplanen står det att skolan ska vara icke-konfessionell, därför anser vi det 
vara intressant att se hur partierna förhåller sig till detta påstående. Hälften av partierna är positivt 
inställda till religiösa friskolor (FP, KD, M och S). De menar att det är godtagbart med 
konfessionell undervisning, bara det är utanför skoltid. De resterande fyra partierna (C, V, MP 
och SD) är emot religiösa friskolor. Deras argument är att skolan inte bör vara segregerad samt 
att elever bör få välja skola själva utan påverkan av utomstående.  

Det är anmärkningsvärt att partierna inom blocken skiljer sig åt när det gäller accepterandet av 
religiösa friskolor. Dock anser vi som vi nämnt ovan att alla partier inte behöver ha liknande 
åsikter inom samma block. Huvudsaken enligt oss är att partierna inom de båda blocken bör ha 
liknande övergripande ideologier när det kommer till skolfrågorna.  

5.4 Synen på att likställa de fem världsreligionerna i religionsundervisningen 

Ett av diskussionsämnena i debatten kring den nya kursplanen i religionskunskap har varit 
huruvida de fem världsreligionerna bör likställas i religionsundervisningen. Detta är viktigt att 
belysa då kyrkan och staten separerades år 2000 (Svenska kyrkan.se). Den religiösa mångfalden 
har även ökat i Sverige de senaste decennierna vilket har lett till att det finns många olika religiösa 
riktningar representerade i Sverige (Andersson & Sander, 2009, s.16). En del hävdar att 
kristendomen ska bibehålla sin särställning för att det hör till Sveriges kultur och historiska arv. 
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Andra anser att alla fem världsreligioner bör få lika mycket tid och fokus i undervisningen 
eftersom Sverige har förändrats och blivit mer mångkulturellt och multireligiöst. Frågorna som 
ingår i detta tema är nr: 5 och 14. Dessa frågor återfinns i intervjuguiden, bilaga 1. 

Två av de rödgröna partierna anser att alla fem världsreligionerna bör likställas i 
religionsundervisningen. Argumenten som socialdemokraterna och miljöpartiet använder är att 
det är viktigt att eleverna får kunskap om alla världsreligionerna, därför kan man inte särställa 
någon religion. De betonar även att det är väsentligt att läraren är objektiv i sin undervisning 
(Intervju med S, 2010-11-15; MP, 2010-11-09). Socialdemokraterna menar att man kan jämföra 
detta med undervisningen i samhällskunskap.  

Det är som någon sa i debatten, att om man undervisar om olika politiska partier i 
samhällskunskap, ska man då ägna mer tid åt vissa partier eftersom de har varit dominerande och 
störst parti, ska man då ägna mer tid åt det? Det skulle ju ingen gilla att man skulle göra så. 
(Intervju med S, 2010-11-15). 

En av anledningarna till varför miljöpartiet anser att alla fem världsreligionerna ska få lika mycket 
fokus är det faktum att ämnet heter religionsundervisning och inte kristendomslära. Partiet tycker 
även att lärarna kan ägna mer tid åt okända religioner och inte enbart begränsas till de fem 
världsreligionerna (Intervju med MP, 2010-11-09).  

Till skillnad från de sju övriga riksdagspartierna anser vänsterpartiet att religionsämnet bör 
avskaffas helt. Partiet menar att eftersom Sverige har moderniserats har religionen blivit en 
ideologi bland andra. Religionens påverkan på människor och samhälle borde istället höra till 
ämnen som samhällskunskap och historia (E-postmeddelande, 2010-11-19).  

Majoriteten av riksdagspartierna menar dock att det inte är rimligt att likställa alla fem 
världsreligionerna då Sverige i grund och botten är präglat av kristendomen. Utav de fem 
partierna som ställer sig emot denna likställning tillhör fyra av de det borgerliga blocket medan 
det femte är sverigedemokraterna. Enligt centerpartiet bör eleverna få en förståelse både för 
andra religioner men även för vårt kulturella arv. Centerpartiet menar därför att man inte bör 
sänka antalet undervisningstimmar i kristendomen för att tala mer om exempelvis islam (Intervju 
med C, 2010-11-17). Kristdemokraterna är inne på samma spår som centerpartiet. De hävdar att 
om man ska kunna skapa förståelse för det svenska samhället och samtidigt få ta del av den 
historiska bakgrunden måste kristendomen framhävas mer än de andra världsreligionerna 
(Intervju med KD, 2010-11-18). Moderaterna menar vidare att det är en stegvis skala vilket 
betyder att alla världsreligionerna inte kan få exakt lika behandling och tid i undervisningen 
(Intervju med M, 2010-11-11). I likhet med moderaterna menar sverigedemokraterna att man ska 
fokusera mer på kristendomen i religionsundervisningen. De tycker att det kan bli svårt att ägna 
lika mycket tid och fokus på alla fem världsreligionerna om kristendomen ska ha en framträdande 
roll. Fokuset kan komma att ligga på islam i framtiden eftersom islam får en större del i svenska 
samhället enligt dem (Intervju med SD, 2010-11-10). Det har visat sig att även folkpartiet har 
liknande argument som moderaterna och sverigedemokraterna. Även de menar att man får se i 
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framtiden hur det svenska samhället kommer att se ut och om det blir någon ändring gällande 
vilka religioner man lägger fokus på. Folkpartiet menar vidare att det är omöjligt i nuläget att 
jämställa exempelvis kristendomen och islam eftersom kristendomen har dominerat Sverige mer 
än vad islam har (Intervju med FP, 2010-11-11).  

Således har vi kommit fram till att endast vänsterpartiet bryter sig ur det rödgröna blockets 
ideologier. Vi finner det fascinerande att vänsterpartiet är det enda partiet som har givit uttryck 
för att religionsämnet bör avskaffas helt. De övriga sex partierna förutom sverigedemokraterna 
håller sig till sina blocks teorier. Detta kan vi se då de rödgröna partierna, socialdemokraterna och 
miljöpartiet anser att de fem världsreligionerna bör jämställas i religionsundervisningen. De 
baserar bland annat sina argument på att man ska ta hänsyn till Sveriges mångkulturalism. Vidare 
anser de borgerliga partierna, centerpartiet, folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna att de 
fem världsreligionerna inte kan jämställas på grund av kristendomens påverkan på Sverige. Vi ser 
ett återkommande mönster där sverigedemokraterna ställer sig på det borgerliga blockets sida i 
även denna fråga.  

5.5 Synen på den nya kursplanen i religionskunskap i Lgr11 

Skolverket blev ombedd av regeringen att skriva en ny läroplan på grund av att den tidigare 
läroplanen varit alldeles för otydlig. Regeringen blev dock inte nöjda med skolverkets utkast utan 
ville göra ändringar gällande speciellt kursplanen i religionskunskap (Sverigesradio.se, 2010-02-
17). Partierna har olika synsätt på den nya kursplanen i religionskunskap i Lgr11 vilket kommer 
att framgå av nedanstående svar. Frågorna som ingår i detta tema är nr: 1, 2 och 15. Dessa frågor 
återfinns i intervjuguiden, bilaga 1. 

Majoriteten av riksdagspartierna ställer sig positivt till den nya kursplanen i religionskunskap. 
Dessa partier är de samtliga fyra partierna i det borgerliga blocket samt sverigedemokraterna. 
Dessa partier menar att det är bra att kristendomen fått behålla sin särställning i 
religionsundervisningen. Partierna menar att det inte kommer att ske någon större förändring i 
religionsundervisningen i och med den nya kursplanen (Intervju med M, 2010-11-11; FP, 2010-
11-11; KD, 2010-11-18; C, 2010-11-17; SD, 2010-11-10). Sverigedemokraterna tror inte att 
kursplanen kommer att förändras eftersom kristendomens ställning även tidigare varit central i 
religionsundervisningen. Representanten menar att debatterna som pågått bidragit till att 
kristendomen förstärkts ytterligare och att det i och med detta fått en plats i rampljuset (Intervju 
med SD 2010-11-10).  

…bara för att vi har många andra kulturer i vårt land, här, idag, nu, betyder det inte att 
religionsundervisningen och vår förståelse för vår historia förändras utifrån det… och att 
regeringen vill återställa ordningen det vill säga, det är ju bara som det ska vara nu. (Intervju med 
SD, 2010-11-10). 
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Folkpartiet och moderaterna stödjer den nya kursplanen eftersom man enligt dem inte kan bortse 
från sin egen historia vilket är varför kristendomen måste fortsätta dominera i nuläget. Däremot 
vet man inte hur samhället kommer att se ut flera år framåt om andra religioner ökar i Sverige. Då 
kanske en annan förändring tar plats menar partierna (Intervju med FP, 2010-11-11; M, 2010-11-
11). I likhet med folkpartiet menar kristdemokraterna att ämnet religion kommer att förändras i 
och med att samhället också förändras (Intervju med KD, 2010-11-18). Centerpartiet talar om 
signifikansen av att belysa den religiösa mångfalden i undervisningen, dock betonar de att lärarna 
bör ägna lite mer tid åt kristendomen. Detta beror på att kristendomen är grunden till Sveriges 
kultur (Intervju med C, 2010-11-17). 

Från det rödgröna blocket var det två av tre partier som menade att den nya kursplanen för 
religionskunskap inte var acceptabel. Vänsterpartiet som är det tredje partiet i det rödgröna 
blocket hade inga åsikter gällande denna fråga. Socialdemokraterna menar att det borde ha gjorts 
större förändringar där man hade tydliggjort att man ska undervisa om religioner och att ingen 
religion bör ha en särställning. De menar att man i nuläget blir förvirrad av den nya kursplanen på 
grund av att det står att man ska undervisa om alla världsreligioner på ett liknande sätt men ändå 
särställa kristendomen (Intervju med S, 2010-11-15). Miljöpartiet menar att det finns risk för att 
kristendomsundervisningen smygs in i skolan på ett väldigt olyckligt vis i och med den nya 
kursplanen i religionskunskap. Partiet anser att religionsundervisningen ska vara ren 
religionsundervisning och inget annat (Intervju med MP, 2010-11-09). ”…och då ska alla 
religioner ha samma status. Då ska man inte framhålla en framför de andra.”(Intervju med MP, 
2010-11-09).  

Vi frågade samtliga partier om hur pass fria lärare bör tillåtas vara när de planerar sin 
religionsundervisning. Samtliga åtta riksdagspartier var eniga om att lärare bör få en viss frihet 
förutsatt att de följer riktlinjer i kursplanen och skollagen. Vidare hävdar partierna att lärarna bör 
undervisa på ett objektivt vis och samtidigt ta vara på sin pedagogiska kompetens (Intervju med 
KD, 2010-11-18; C, 2010-11-17; V, 2010-11-16; S, 2010-11-15; M, 2010-11-11; FP, 2010-11-11; 
SD, 2010-11-10; MP, 2010-11-09). Man kan sammanfatta alla partiernas åsikter i 
socialdemokraternas utlägg. Partiet menade att det är upp till läraren att bestämma hur de ska 
undervisa men inte om vad (Intervju med S, 2010-11-15). 

En konklusion av åsikterna kring den nya kursplanen i religionskunskap visar att samtliga 
borgerliga partier är eniga om att den nya kursplanen är bra. De åsikterna delas även av 
sverigedemokraterna. Alla dessa fem partier (SD, KD, FP, M och C) håller med den nya 
kursplanen då de tycker att det är rätt att kristendomen har en särställning eftersom det är den 
religionen som påverkat Sverige mest genom historien. De erkänner att det svenska samhället 
håller på att förändras i och med att det blivit mer mångreligiöst. Detta kan leda till att kursplanen 
i religionskunskap också kan komma att förändras så småningom. Dock anser dem att denna 
förändring inte bör utföras i nuläget. I motsats till detta anser två av partierna i det rödgröna 
blocket, socialdemokraterna och miljöpartiet, att den nya kursplanen i religionskunskap inte är 
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gångbar. Deras ståndpunkter grundas på att de tycker att Sverige inte är präglat av kristendomen 
längre utan även av flera andra religiösa influenser. På grund av detta anser de att det är 
missvisande att betona kristendomen mer än andra religioner i kursplanen.  

Vänsterpartiets representant i vår undersökning är den enda som inte har tagit ställning till 
detta.  

Alla åtta riksdagspartierna håller före att lärarna bör få frihet att planera sin 
religionsundervisning ponerat att de följer riktlinjerna som finns i kursplanen för 
religionskunskap och skollagen. Vi blev inte förvånade över att alla partierna var eniga i denna 
fråga. Denna fråga handlar inte om ett politiskt ställningstagande utan mer om sunt förnuft. Det 
hade varit anmärkningsvärt om något parti hade uttalat sig om att lärarna borde få helt fria 
händer när de undervisar. På samma sätt hade det varit underligt om något parti hade sagt att 
lärarna ska vara helt låsta till kursplanen och inte kunna vara kreativa i sitt yrke. Av den 
anledningen anser vi inte att det är uppseendeväckande att samtliga partier är överens i denna 
fråga.  

5.6 Synen på vad som är relevant att ta upp i religionsundervisningen 

Synen på vad som är relevant att belysa i religionsundervisningen skiljer sig något mellan 
riksdagspartierna. Frågorna som ingår i detta tema är nr: 3, 7 och 19. Dessa frågor återfinns i 
intervjuguiden, bilaga 1. Varje parti nämner olika faktorer som är väsentliga att fokusera på i 
religionsundervisningen. Till exempel menar socialdemokraterna att det är relevant att belysa 
religionshistoria och religionsfilosofi inom religionsundervisningen. Partiet anser även att det är 
viktigt att tala om värderingsfrågor och att lärarna bör ge en objektiv bild av religionernas 
ursprung (Intervju med S, 2010-11-15). Vänsterpartiet har motsvarande argument för vad som är 
relevant att belysa i religionsundervisningen. De anser att det är viktigt att elever får diskutera 
djupare frågor i religionsundervisningen, till exempel existentiella frågor för att analysera hur olika 
kulturer förhåller sig till olika ämnen (Intervju med V, 2010-11-16). 

Vidare menar centerpartiet att det är relevant att undervisa om alla religioner, detta gör att alla 
elever får en bred förståelse. Representanten menar att människor över hela världen har olika 
förståelse och ramverk beroende på vilket land de kommer ifrån (Intervju med C, 2010-11-17).  

Det är viktigt att sätta in religionen, dels i ett historiskt perspektiv och sen så beskriva religionerna 
så att man i alla fall ger alla en chans att förstå att det är inte så jättestor skillnad i mångt och 
mycket. Vissa skillnader finns det ju naturligtvis. (Intervju med C, 2010-11-17). 

I likhet med centerpartiet talar moderaterna om signifikansen av att undervisa om religionernas 
betydelse genom historien. De menar även att det är viktigt att lärarna är objektiva när de 
undervisar (Intervju med M, 2010-11-11). Det har visat sig att även sverigedemokraterna anser att 
eleverna bör skapa en förståelse för historien och kulturen i det svenska samhället och även för 
andras kulturer och religioner i religionsundervisningen (Intervju med SD, 2010-11-10). 
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Miljöpartiet fortsätter med att tala om att lärarna bör anpassa undervisningen efter varje individ. 
Representanten framhåller i likhet med socialdemokraterna och moderaterna att lärarna bör 
undervisa på ett objektiv vis och inte framhålla någon religion som överlägsen. På det viset 
kommer eleverna att kunna bilda sig en egen livsåskådning (Intervju med MP, 2010-11-09). 
Kristdemokraten anser att det elever ska få ut av religionsämnet är de exakta målen som finns 
idag. Det är viktigt för kristdemokraterna att man uppmuntrar eleverna till intresse gentemot 
religioner. Det är även centralt att eleverna får en positiv inställning till livsåskådningar i 
allmänhet då religioner har en viktig roll i samhället enligt dem (Intervju med KD, 2010-11-18). 
Folkpartiet tar upp en annan vinkel på vad som är relevant att belysa i religionsundervisningen. 
De menar att det är viktigt att man beskriver religionerna mer ingående. Enligt dem är det viktigt 
att kunna kritisera religioner och diskutera eventuella negativa aspekter som religionerna kan föra 
med sig. Representanten anser att man bör tala om religioner i större utsträckning än vad man 
gör idag för att skapa förståelse. Partiet anser även att det är viktigt att ta upp 
jämställdhetsperspektivet då eleverna kan ha förutfattade meningar om hur det ser ut i en specifik 
religion eller kultur (Intervju med FP, 2010-11-11). 

Det har visat sig att endast tre av åtta partier menar att det är relevant att kasta ljus på 
kristendomen i undervisningen. Enligt moderaterna bör lärarna belysa kristendomen eftersom 
den religionen är normgivande för elevernas liv i Sverige (Intervju med M, 2010-11-11). 
Sverigedemokraterna tycker att det är essentiellt att ta upp kristendomen i 
religionsundervisningen på grund av dess påverkan på det svenska samhället. Detta är viktigt 
enligt dem för att förstå sin egen bakgrund samt hur vi skiljer oss från andras bakgrunder. Partiet 
menar även att det är väsentligt att det framgår att det finns en skillnad mellan kristendomen och 
övriga religioner (Intervju med SD, 2010-11-10). I likhet med moderaterna och 
sverigedemokraterna tycker kristdemokraterna att kristendomens historiska bakgrund och 
påverkan på samhället är det som är relevant att belysa i religionsundervisningen. Man ska veta 
exempelvis att kristendomen bidragit till bland annat demokratins framväxt samt vårdsomsorgen 
enligt partiet (Intervju med KD, 2010-11-18). 

Sammanfattningsvis kan vi se att det är intressant att tre (KD, SD och M) av åtta 
riksdagspartierna anser att det är en viktig aspekt att kristendomen betonas i 
religionsundervisningen. Två av dessa tre partier, nämligen kristdemokraterna och moderaterna, 
tillhör det borgerliga blocket. Det tredje partiet är sverigedemokraterna. Som tidigare kan vi även 
här notera att sverigedemokraterna följer samma linje som det borgerliga blocket. En del partier 
betonar relevansen av att läraren undervisar på ett objektivt vis. Två av dessa partier (S och MP) 
tillhör det rödgröna blocket medan det tredje tillhör det borgerliga (M).  

Vår tolkning av socialdemokraternas och miljöpartiets svar är att de inte är nöjda med den nya 
kursplanen och kristendomens särställning. Således betonar de relevansen av att läraren bör 
undervisa på ett objektivt sätt. Några partier (V, S, M, SD, FP och C) nämner att det är viktigt att 
belysa historia, filosofi, existentiella frågor samt kritiskt tänkande kring religionerna. Vi tror att de 
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olika svaren från partierna kan bero på att respektive parti inte har uttalat sig i denna fråga 
specifikt. Av den anledningen kan det vara så att våra informanter gav sin egen personliga 
tolkning och åsikt.  

5.7 Synen på religionskunskapens betydelse som enskilt skolämne 

Under 1800-talet talade man om religionsundervisningen som skolans viktigaste ämne. På den 
tiden undervisade man endast om kristendomen (Algotsson, 1975, s.29). I dagens Sverige finns 
det en del som ifrågasätter om religionsämnet bör existera överhuvudtaget. Vi har undersökt vad 
representanterna för de åtta riksdagspartierna har för åsikter i denna fråga. Frågorna som ingår i 
detta tema är nr: 12 och 13. Dessa frågor återfinns i intervjuguiden, bilaga 1. 

Majoriteten av riksdagspartierna anser att religionskunskapsämnet bör kvarstå som ett enskilt 
skolämne. De baserar detta uttalandet på liknande grundargument men med olika aspekter.  

Partiföreträdaren för miljöpartiet tycker att religionsämnet är lika viktigt som andra ämnen och 
menar att förr i tiden var kristendomslära det viktigaste ämnet i skolan. Partiet menar att religion 
är en jättestor del av de flesta människornas liv runt om i världen. Representanten tror att Sverige 
skiljer sig lite från andra länder eftersom det är så pass sekulariserat. Därför är det extra viktigt att 
just Sverige bevarar religionskunskapen som ett enskilt ämne (Intervju med MP, 2010-11-09).    
Centerpartiet fortsätter med att säga att ämnet har en stor betydelse när det gäller att beskriva 
konflikter ur ett historiskt perspektiv. Det har även betydelse för att beskriva kulturer runt om i 
världen menar partiet (Intervju med C, 2010-11-17). Även moderaterna anser i likhet med 
centerpartiet och miljöpartiet att religionsämnet bör finnas kvar som enskilt ämne. Partiets 
argument för detta är att om man överlåter religionsundervisningen till exempelvis kyrkan 
kommer det leda till att undervisningen blir vinklad. Religionskunskapen räknas som allmän 
kunskap enligt moderaterna eftersom det har haft en stor påverkan på historien (Intervju med M, 
2010-11-11). Kristdemokraterna menar att religionsämnet förr var ett kristendomsämne som 
förmedlade mycket om historia, etik och kunskap ur kyrkans synsätt. Idag har man vanlig 
religionsundervisning vilket är bra som det är tycker kristdemokraterna (Intervju med KD, 2010-
11-18). Sverigedemokraterna är det enda partiet av de åtta riksdagspartierna som nämner 
kristendomen som huvudorsak till att religionsämnet bör kvarstå som ett enskilt skolämne. 
Partiet anser att det är viktigt för eleverna att veta att kristendomen påverkat det svenska 
samhället, kulturen och historien. Religionsämnet är betydelsefullt enligt representanten men 
kristendomen är ännu viktigare (Intervju med SD, 2010-11-10). ”…den har både påverkat och 
format den svenska kulturen, som vi anser vara viktig, dels medvetandegöra och dels värna om 
den svenska kultur som vi har och har haft.” (Intervju med SD, 2010-11-10).  

En del av riksdagspartierna menar att religion är viktigt att belysa i skolan men sedan har det 
inte stor betydelse hur det framförs. Socialdemokraterna menar att religionsämnet är viktigt, dock 
behöver det nödvändigtvis inte vara ett enskilt ämne. Partierna menar att det likaväl kan ingå i ett 
annat ämne. Det är i slutändan i alla fall väldigt viktigt att undervisa om religion då det har haft 
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stor inverkan på vad som händer i världen och samhället enligt partiet. Partiet menar att 
religionsundervisningen förr i tiden kallades för kristendomslära, då fick människorna lära sig att 
bli goda kristna. I dagens Sverige är syftet med religionsundervisningens inte likadan enligt 
partiet. I religionsundervisningen bör läraren undervisa om alla religioner (Intervju med S, 2010-
11-15). Folkpartiet spinner vidare på socialdemokraternas argument och hävdar att förr i tiden 
var folk från kyrkan och präster ansvariga för religionsundervisningen vilket innebar att 
religionsämnet var mycket viktigt. Ett avskaffande av ämnet helt och hållet är inte rätt beslut 
anser folkpartiet. Representanten menar att det vore fel att bortse från Sveriges historia samt att 
religionsämnet är viktigt att bibehålla på grund av det mångkulturella samhället vi lever i. Om 
religionsämnet avskaffas skulle det vara svårt att förebygga konflikter och lära sig om andra 
människors religioner menar folkpartiet. Folkpartisten anser dock att det vore bra om 
religionsundervisningen ändrade namn till exempelvis livsåskådning istället eftersom det inte alltid 
behöver vara en religion som människor har, de kan istället ha en livsåskådning. Anledningen till 
namnbytet är att religion är ett laddat ord då religion och politik ofta blandas ihop. Partiet menar 
att det kan vara förvirrande eftersom en del elever inte förstår att det är två olika saker (Intervju 
med FP, 2010-11-11). 

Vänsterpartiet är det enda partiet som anser att religionsämnet bör avskaffas helt eftersom de 
anser att religion är en ideologi bland andra. Den skolpolitiska talespersonen för vänsterpartiet 
menar att man istället borde fokusera på hur religioner påverkat människor och samhälle, detta 
bör då inkluderas i historia och samhällskunskapsämnet (Intervju med V, 2010-11-16 och E-
postmeddelande, 2010-11-19).  

Det förekommer väldigt ofta att lärare nämner skapelseberättelsen under biologilektionerna 
och inte enbart evolutionsteorin. En del hävdar att skapelseberättelsen inte hör hemma i 
biologiundervisningen utan att det endast ska vara ren vetenskap. Andra menar däremot att man 
ska ta upp de båda synsätten på hur världen kom till då skapelseberättelsen är många människors 
verklighetsuppfattning (DN.se, 2002-08-21). 

I vår undersökning framgick det att fem av åtta riksdagspartier från de olika blocken anser att 
skapelseberättelsen bör tas upp på biologilektionen. Dock anser samtliga fem partier att 
skapelseberättelsen inte bör läras ut som en sanning. Det är viktigt för dessa partier att skilja 
mellan vetenskap och religiös tro (Intervju med MP, 2010-11-09; M, 2010-11-11; SD, 2010-11-10; 
FP, 2010-11-11; S, 2010-11-15). Moderaterna menar att vetenskapen inte har kommit så pass 
långt att man kan säga att evolutionsteorin är den enda sanningen (Intervju med M, 2010-11-11). 
Vidare säger socialdemokraterna att lärarna inte bör dra en parallell mellan evolutionsteorin och 
skapelseberättelsen då det inte går att jämställa de båda (Intervju med S, 2010-11-15). Folkpartiets 
argument är att man ska tala om evolutionsteorin eftersom det är grunden för hur världen kom 
till. Partiet menar att man även ska tala om skapelseberättelsen eftersom det kan finnas troende 
elever i klassrummet. Däremot bör de inte likställas enligt representanten (Intervju med FP, 2010-
11-11). ”…annars blir det som en konflikt i hjärnan, nu säger läraren så där men hemma och på 
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religionsundervisningen har de sagt så här. Och då är det bra att man tar upp det här och 
diskuterar det.” (Intervju med FP, 2010-11-11). Skapelseberättelsen bör tas upp på 
biologilektionen menar sverigedemokraten eftersom den har präglat åsikterna om hur jorden kom 
till i tusentals år (Intervju med SD, 2010-11-10).  

Enbart två av de åtta riksdagspartierna anser inte att skapelseberättelsen bör ingå i 
biologiundervisningen. Centerpartiet menar att man inte bör blanda in religion i exempelvis 
biologin eftersom skapelseberättelsen inte hör hemma på biologiundervisningen. Där ska det 
endast ingå vetenskapliga fakta tycker partiet. Skapelseberättelsen hör snarare till filosofin för det 
ses som en metafor (Intervju med C, 2010-11-17). Kristdemokraterna är även de emot att man 
ska ta upp skapelseberättelsen på biologilektionerna. De menar att det hör hemma i 
religionsundervisningen eftersom man då kan ta upp hur olika religioner och kristna grenar 
förhåller sig till evolutionsteorin (Intervju med KD, 2010-11-18).  

Sammanfattningsvis har det framkommit att majoriteten av riksdagspartierna (C, MP, M, SD, 
FP, S och KD) tycker att religionskunskapen bör kvarstå som ett enskilt skolämne. Deras 
argument för denna fråga varierar dock. Vänsterpartiet är det enda partiet som anser att 
religionsämnet bör avskaffas helt på grund av att religion i dagsläget anses vara en ideologi bland 
andra. Vi har under detta tema även kommit fram till att majoriteten av riksdagspartierna (S, SD, 
M, MP och FP) är för tanken att lärarna nämner skapelseberättelsen i samband med 
evolutionsteorin. Deras gemensamma åsikt är dock att skapelseberättelsen inte ska presenteras 
som en absolut sanning. Som vi nämnt ovan är det endast två partier (C och KD) som inte 
stödjer det faktum att skapelseberättelsen presenteras i biologiundervisningen. I 
biologiundervisningen ska endast vetenskapliga fakta ingå. Vänsterpartiet var det enda partiet 
som inte hade någon åsikt kring denna fråga.  
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6. Slutsatser och sammanfattande diskussion 

6.1 Fokus i religionsundervisningen 

Vår första frågeställning som vi ämnar besvara i denna slutsats och sammanfattande 
diskussion är: Vad anser Sveriges riksdagspartier officiellt att lärarna bör fokusera på i 
religionsundervisningen i svenska grundskolor? I vår resultatdel har vi delat upp 
riksdagspartiernas svar i sju olika teman. Tre och ett halvt av dessa teman besvarar vår första 
frågeställning. Det första temat är synen på den religiösa mångfalden i Sverige. Samtliga åtta 
riksdagspartier anser att elever bör få en förståelse för den religiösa mångfalden i det svenska 
samhället i religionsundervisningen. Om vi kopplar detta till de didaktiska frågorna kan man 
tydligt se att partierna har resonerat likadant kring vad-frågan. Man kan säga att synen på 
samhället har påverkat politikernas åsikter kring vad som bör fokuseras på i 
religionsundervisningen. Detta påvisar att trots att en del partier menar att det bör vara fokus på 
kristendomen i religionsundervisningen är dem även medvetna om att det svenska samhället har 
förändrats. Således är vår slutsats att samtliga åtta partiföreträdare menar att man bör ta hänsyn 
till mångkulturalismen i Sverige i religionsundervisningen. Vidare har vi inom detta tema frågat 
representanterna för respektive parti hur skolor bör hantera religiöst relaterade situationer. Vår 
första frågeställning handlar om vad lärarna bör fokusera på i religionsundervisningen. Vi har 
frågat representanterna om eleverna bör få en förståelse för den religiösa mångfalden i Sverige i 
undervisningen. Vi menar att det även är viktigt att fråga representanterna hur deras parti 
förhåller sig till religiöst relaterade situationer då även dessa handlar om den religiösa mångfalden 
i det svenska samhället. Alla partier nämner ordet anpassning i resultatdelen då de menar att 
lärarna bör anpassa undervisningen efter elevernas behov, antingen till en hög grad eller inte alls. 
Vi menar att ordet anpassning i detta fall innebär att ta hänsyn till varje enskild elev för att de ska 
kunna uppnå de ställda målen. Det handlar om att tillgodose elevernas önskemål och vara flexibel 
i undervisningen. I vår resultatdel har det visat sig att tre partier (KD, M och V) menar att 
skolorna bör anpassa undervisningen så mycket som möjligt, dock bör alla elever uppnå målen. 
Tre partier (FP, C och MP) anser att skolorna kan anpassa undervisningen till en viss grad, det är 
snarare kostnaderna som sätter gränserna. Endast två partier (SD och S) är helt emot anpassning, 
de menar att skollagen gäller för alla och att man inte kan rätta sig efter särkrav oavsett vad det 
handlar om. Slutsatsen vi kan se här är att även om alla riksdagspartier är överens om att elever 
bör få en förståelse för den religiösa mångfalden i Sverige kan vi se att de inte är eniga när det 
kommer till denna fråga. Eftersom detta då leder till att partierna inom regeringen inte är överens 
i frågan kan man ifrågasätta hur öppna de egentligen är för att belysa mångfalden i 
undervisningen. Här kan vi se framtida möjliga motsättningar inom regeringen. Trots att 
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sverigedemokraterna och socialdemokraterna, precis som de andra riksdagspartierna, menar att 
alla elever bör få en förståelse för den religiösa mångfalden i Sverige anser de ändå att skolan inte 
bör anpassa undervisningen på grund av religiösa skäl. Detta kan påvisa att dessa partier inte visar 
förståelse för den religiösa mångfalden i Sverige trots att de vill att eleverna ska visa förståelse. 
Här besvaras den didaktiska varför-frågan då partierna argumenterar för anledningar till att 
anpassa eller inte anpassa undervisningen.  

Vidare står det i läroplanen (Lpo94) att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Fyra 
partier (FP, KD, M och S) anser att konfessionell undervisning kan förekomma utanför skoltid 
medan resterande partier (C, V, MP och SD) menar att det inte bör förekomma alls. Av den 
anledningen menar vi att samtliga riksdagspartier anser att religionsundervisningen i svenska 
grundskolor bör vara icke-konfessionell. En slutsats man kan dra av detta är att samtliga partier 
har ett fenomenlogiskt synsätt på hur man bör undervisa om religioner i religionsundervisningen. 
Inom detta synsätt undervisar lärarna om religionerna endast som objekt. Eleverna får enbart lära 
sig om neutrala faktakunskaper. Man menar då att man lär sig om religionerna. Detta kan man 
dock kritisera då läraren inte tar vara på elevernas erfarenheter i detta synsätt. Det blir ingen 
individanpassning med denna kunskapssyn. Detta besvarar även den didaktiska hur-frågan 
eftersom den belyser på vilket sätt man bör förmedla kunskapen till eleverna enligt Almén. Det är 
väsentligt att reflektera över på vilket vis man undervisar eleverna.  

Inom nästa tema som heter synen på kristendomens särställning i religionsundervisningen har 
vi ett stycke som handlar om relevansen av att belysa kristendomen även under 
historieundervisningen. Vi anser att även detta stycke besvarar vår första frågeställning angående 
vad lärarna bör fokusera på i religionsundervisningen. Vi menar att ämnet religion också kan 
genomsyra andra ämnen, exempelvis historia. Av den anledningen besvaras vår frågeställning 
genom att det är väsentligt att lärarna fokuserar på undervisningen överlag. De bör reflektera över 
hur de inkorporerar religion även i andra ämnen. Det framkommer i vårt resultat att fyra partier 
(M, MP, C och SD) anser att kristendomen bör inkluderas i historieundervisningen. Deras 
argument för detta är bland annat att religion och historia går hand i hand samt att det är en del 
av Sveriges kulturella arv som är viktigt att belysa. I detta fall besvaras den didaktiska vad-frågan 
då partierna har belägg för vad som är relevant att ta upp i historieundervisningen. Resterande 
fyra riksdagspartier (FP, V, S och KD) menar att kristendomen ej bör ingå i historieämnet. Dessa 
partier håller före att det är två separata ämnen samt att kristendomen redan är central i 
religionsundervisningen och därför inte bör betonas ytterligare. Därmed kan vi se att blocken är 
oeniga gällande denna fråga. En slutsats man kan dra här är att partierna i regeringen är oense om 
samhällsförändringarnas påverkan på undervisningen. Samhällsförändringarna är det som styr 
innehållet i undervisningen, av den orsaken är det väsentligt att partierna i regeringen har samma 
synsätt på samhället. De är då även oense kring vår första frågeställning om vad lärarna bör 
fokusera på i religionsundervisningen. Om inte regeringen är överens om kristendomens 
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betydelse för Sverige kan man ifrågasätta om hela regeringen har varit delaktiga i beslutet om 
förändringarna i den nya kursplanen.  

Det tredje temat är synen på vad som är relevant att ta upp i religionsundervisningen. I den 
tidigare religionsdidaktiska forskningen har inte politikernas syn på religionsundervisningen 
belysts. Det som politiker beslutar kring kursplaner påverkar lärarnas möjligheter att välja 
arbetssätt och stoff. Detta påverkar i sin tur vad eleverna får lära sig i religionsundervisningen. 
Tre (KD, SD och M) av åtta riksdagspartier tycker att det är relevant att lärarna betonar 
kristendomen i religionsundervisningen. Tre (MP, S och M) av partierna menar att det relevanta i 
religionsundervisningen är att fokusera på att undervisa på ett objektivt vis. Några partier (S, M, 
FP, C, SD och V) nämner att det är viktigt att belysa historia, filosofi, existentiella frågor samt 
kritiskt tänkande kring religionerna. Slutsatsen av dessa resultat är att partierna i de båda blocken 
återigen är oense om vad som är relevant att fokusera på i religionsundervisningen. Detta leder i 
sin tur automatiskt till att vi kan se att regeringen också är oense kring vad som är relevant att 
fokusera på i religionsundervisningen. Riksdagspartierna och speciellt regeringen har en 
avgörande roll när det gäller fastställandet av styrdokumenten. Det är därför intressant att se vad 
partierna har för argument och motiv till deras val av innehåll i dessa dokument.  

Det fjärde temat som berör vår första frågeställning är synen på religionskunskapens betydelse 
som enskilt skolämne. I resultatdelen framkom det att sju av riksdagspartierna (C, MP, SD, M, 
FP, S och KD) anser att religionskunskapen är nödvändig att behålla som ett enskilt skolämne. 
Endast ett parti (V) tycker att religionskunskapen bör avskaffas som enskilt ämne. 
Förutsättningen för att vår frågeställning ska vara relevant är att majoriteten av partierna väljer att 
ha kvar religionsämnet som ett enskilt skolämne. Vår frågeställning om vad lärarna bör fokusera 
på i religionsundervisningen blir annars oväsentlig. En slutsats i detta fall är att vi återigen kan se 
att synen på samhällsförändringar har bidragit till att partierna anser att religionsämnet bör 
kvarstå. Den didaktiska vad-frågan besvaras här. I och med att det svenska samhället har 
förändrats i snabb takt är det viktigt att lärarna fokuserar på det mångreligiösa svenska samhället 
samt Sveriges religiösa bakgrund menar partierna. Under detta tema uppkommer även frågan 
huruvida skapelseberättelsen bör ingå i biologiundervisningen. Vi anser att denna fråga besvarar 
vår första frågeställning om vad lärarna bör fokusera på i religionsundervisningen. Vi menar här, 
precis som i historieundervisningen, att det är relevant att lärarna är medvetna om hur de belyser 
religion även i andra ämnen såsom biologin. I vår resultatdel har det framkommit att fem av 
riksdagspartierna (MP, M, FP, S och SD) anser att skapelseberättelsen bör belysas i 
biologiundervisningen. De menar dock att den tanken inte bör likställas med evolutionsteorin då 
det enligt dem inte bör ses som en absolut sanning. Två partier (C och KD) menar att lärarna 
endast bör undervisa om vetenskaplig fakta under biologilektionerna. Vänsterpartier är det enda 
partiet som inte tar ställning i denna fråga. En slutsats man kan dra av detta är att det även här 
existerar sprickor mellan blocken. De borgerliga och de rödgröna partierna delar sig och är både 
för och emot fokus på skapelseberättelsen i biologiundervisningen. Även här besvaras den 
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didaktiska vad-frågan samt varför-frågan då partierna ger argument för vilket innehåll som ska tas 
upp och varför. Då regeringen som påvisat är oense i denna fråga kan vi se att regeringens partier 
även här är oense om samhällsförändringarnas påverkan på undervisningen. Detta kan således 
leda till att det blir oenigheter i regeringen kring religionsundervisningens innehåll i framtiden och 
inte endast biologiundervisningens innehåll. Resultatet antyder att beslutet om förändringarna i 
den nya kursplanen är resultatet av omfattande kompromisser.  

6.2 Kursplanen i Lgr11 

Vår andra frågeställning som vi ämnar besvara i denna slutsats är: Vad anser riksdagspartierna 
officiellt om det faktum att kristendomens centrala roll bibehålles i den nya kursplanen för 
religionskunskap i Lgr11? Tre och ett halvt av våra sju teman under resultatdelen besvarar denna 
frågeställning. Det första temat är synen på kristendomens särställning i religionsundervisningen. 
I våra resultat har det framkommit att samtliga partier i det borgerliga blocket (M, C, FP och KD) 
och sverigedemokraterna menar att kristendomen bör ha en särställning i 
religionsundervisningen. Deras argument för detta är att kristendomen har påverkat Sveriges 
historia och kultur. Eleverna bör få en förståelse för samhället som de lever i enligt dem. Samtliga 
rödgröna partier (S, V och MP) anser att kristendomen inte bör ha en särställning i 
undervisningen. Enligt de rödgröna partierna har kristendomens betydelse minskat i det svenska 
samhället. En slutsats vi kan dra av detta är att de rödgröna partierna menar att om man väljer att 
fokusera på kristendomen väljer man automatiskt bort undervisningstimmar i de andra 
världsreligionerna. Detta är relaterat till den didaktiska vad-frågan. Om man ser det från de 
borgerliga partiernas samt sverigedemokraternas perspektiv menar dem att på grund av alla 
samhällsförändringar är det ännu mer relevant att fokus ligger på kristendomen. På det viset får 
eleverna veta mer om grunden till Sveriges historia och kulturarv som annars lätt kan glömmas 
bort. Almén menar att samhällsförändringar påverkar den didaktiska vad-frågan i hög grad. 

Det andra temat som behandlar vår andra frågeställning är synen på kristendomens betydelse 
för dagens svenska samhälle. I vårt resultat visar det sig att de borgerliga partierna (M, C, FP och 
KD) och sverigedemokraterna anser att kristendomen både har och har haft en stor betydelse för 
dagens svenska samhälle. Dessa partier baserar sin ståndpunkt på att den västerländska kulturen 
och humanismen är starkt påverkad av kristna värderingar. De menar även att den svenska 
människosynen är influerad av den kristna etiken. Om vi kopplar detta till vår andra frågeställning 
kan man därmed dra slutsatsen att dessa fem partier anser att det är bra att kristendomens 
centrala roll bibehålles i den nya kursplanen i religionskunskap. Den didaktiska varför-frågan 
besvaras här då partierna anger anledningar till varför de anser att kristendomens centrala roll bör 
vara kvar. Miljöpartiet var ambivalent i denna fråga. Partiföreträdaren erkände att kristendomen 
har ett stort inflytande på dagens svenska samhälle. Samtidigt opponerade sig partiet mot det 
faktum att kristendomen kommer att ha en fortsatt central roll i den nya kursplanen. I 
resultatdelen framkommer det att de två resterande partierna (S och V) anser att kristendomen 
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endast har en liten påverkan på dagens svenska samhälle då Sverige har influerats av andra 
faktorer, till exempel humanism och filosofi. Slutsatsen vi kan dra här utifrån vår andra 
frågeställning är att socialdemokraterna och vänsterpartiet, precis som miljöpartiet, inte stödjer 
det faktum att kristendomens centrala roll kommer att bibehållas i den nya kursplanen. Även här 
besvaras den didaktiska varför-frågan då dessa partier anger anledningar till varför de anser att 
kristendomen inte bör ha en central roll i den nya kursplanen.  

Det tredje av våra sju teman i resultatdelen som besvarar vår andra frågeställning är synen på 
att likställa de fem världsreligionerna i religionsundervisningen. Två av de rödgröna partierna (S 
och MP) anser att de fem världsreligionerna bör likställas i religionsundervisningen. De baserar 
sina åsikter på att lärarna bör undervisa på ett objektivt vis samt att man bör ta hänsyn till det 
mångkulturella landet vi lever i. Detta kan man koppla till de två kunskapssyner som Grimmit 
nämner i Härenstam. Han kritiserar den objektiva kunskapssynen för att vara alltför neutral och 
menar att man bör ha en hermeneutisk kunskapssyn när man undervisar. Denna syn går ut på att 
ta in elevernas erfarenheter och fördomar när man undervisar. På det viset tar man mer hänsyn 
till mångkulturalismen i Sverige då eleverna får vara med och framföra sina åsikter i 
undervisningen. Här ser vi att den didaktiska hur-frågan behandlas då den handlar om hur 
undervisningen ska utföras och hur man tar in elevernas erfarenheter i undervisningen.  
Slutsatsen vi kan dra utifrån detta, om vi återkopplar till vår andra frågeställning, är att 
miljöpartiet och socialdemokraterna inte stödjer kristendomens fortsatta särställning i den nya 
kursplanen. Samtliga partier i det borgerliga blocket (FP, C, M och KD) samt 
sverigedemokraterna håller inte med om att alla fem världsreligioner bör likställas i 
religionsundervisningen. Deras argument för detta är att kristendomen har en större betydelse för 
Sverige om man jämför med andra religioner. Här besvaras den didaktiska varför-frågan då dessa 
partier ger argument till varför de anser att kristendomen bör betonas i undervisningen. En 
slutsats som kan dras här är att dessa fem partier stödjer vår andra frågeställning gällande 
huruvida kristendomen bör ha en central roll i den nya kursplanen. Vänsterpartiet var det enda 
partiet som inte hade någon åsikt kring om man ska likställa de fem världsreligionerna i 
undervisningen. Deras ståndpunkt är istället att man bör avskaffa religionsämnet helt, på grund 
av att religion är en ideologi bland andra i det moderna svenska samhället. Slutsatsen vi kan dra 
utav detta uttalande är att vänsterpartiets svar på vår andra frågeställning är att religionsämnet bör 
avskaffas helt. Arfwedson diskuterar kring detta och menar att eftersom samhället förändras så 
snabbt kan det vara bra om ungdomarna får en bild av Sveriges bakgrund. Av den orsaken kan 
det vara bra att behålla religionsämnet trots att Sverige anses vara sekulariserat.  

Det sista temat i resultatdelen som passar in på vår andra frågeställning är synen på den nya 
kursplanen i religionskunskap i Lgr11. I resultatdelen framkommer det att samtliga partier i det 
borgerliga blocket (M, FP, C och KD) samt sverigedemokraterna är överens om att den nya 
kursplanen i religionskunskap är bra. Deras åsikter grundar sig i att de menar att kristendomen 
har påverkat Sverige mest. Här besvaras de didaktiska frågorna vad och varför då partierna menar 
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att man bör ha fokus på kristendomen på grund av att den religionen har influerat Sverige mest. 
Den slutsatsen vi kommer fram till här när det gäller vår andra frågeställning är att dessa partier 
stödjer kristendomens fortsatta dominerande roll i den nya kursplanen då de har uttalat sig om att 
den nya kursplanen är bra. Vidare framkom det i resultatdelen att två partier (S och MP) inte 
stödjer den nya kursplanen i religionskunskap. Dessa två partier håller före att Sverige inte längre 
är präglat av kristna värderingar. Även här besvaras de didaktiska frågorna vad och varför då 
partierna anser att fokus inte bör ligga på kristendomen då det är en förlegad syn att 
kristendomen påverkar det svenska samhället. Av dessa svar kan vi dra slutsatsen att 
socialdemokraterna och miljöpartiet ställer sig negativa till vår andra frågeställning. De godkänner 
inte kristendomens fortsatta centrala roll i den nya kursplanen då de menar att kristendomen inte 
längre har en större betydelse för det svenska samhället. Vänsterpartiet var det enda partiet som 
inte hade någon åsikt i denna fråga. Dock kan vi dra en konklusion kring vänsterpartiets 
ståndpunkt i vår andra frågeställning då de i andra frågor uttalat sig om att kristendomen inte bör 
ha en ledande roll i religionsundervisningen. Därmed kan vi säga att vänsterpartiet menar att 
kristendomen inte bör ha en central roll i den nya kursplanen.  

Inför vår undersökning hade vi en förförståelse gällande hur de två blocken skulle ställa sig till 
våra frågeställningar. Efter att vi slutfört våra intervjuer visade det sig att denna förförståelse till 
stor del stämde överens med resultatet vi fick fram. Vi kunde se ett upprepande mönster; de 
rödgröna partierna ansåg i majoriteten av våra frågor att den nya kursplanen i religionskunskap 
inte var bra och att lärarna borde fokusera lika mycket på alla fem världsreligionerna i 
religionsundervisningen. Likaså kunde vi se ett återkommande mönster i de borgerliga partierna 
samt sverigedemokraternas ståndpunkter. Dessa partier ansåg att den nya kursplanen i 
religionskunskap var bra samt att lärarna borde fokusera mer på kristendomen än de andra 
världsreligionerna i religionsundervisningen. Som ovan nämnt stämde majoriteten av svaren in på 
vår förförståelse, en del svar föll utanför ramen. Vi menar att detta kan ha sin grund i att vi 
intervjuade individer som representerade partierna. Detta kan ha bidragit till att deras personliga 
åsikter framkom i svaren. En annan bidragande orsak till att en del svar inte stämde in på 
mönstren som blocken ingick i var att vi ställde en hel del frågor. Det är möjligt att 
partirepresentanterna som vi intervjuade även här kan ha givit oss sin personliga åsikt då våra 
specifika frågor inte har diskuterats ingående i deras parti. Under nästan samtliga intervjuer med 
partierna framgick det att de var tveksamma inför hur deras parti ställde sig till en del av våra 
frågor. Dock försökte de svara på frågorna utifrån deras partis ideologier, vi hade då i åtanke att 
dessa svar inte kunde ses som exakta ståndpunkter för deras parti. Trots detta anser vi att man 
kunde dra en slutsats och svara på våra två frågeställningar då man alltid får räkna med ett visst 
bortfall när man intervjuar flera personer. Vi hade många intervjufrågor och på vissa frågor 
kunde representanterna ge långa utläggningar som svar, det var inte enbart korta enkätfrågor med 
givna alternativ. Detta bidrog till att vi inte alltid kunde dra exakta paralleller mellan de olika 
svaren som man skulle kunna ha gjort om man hade en enkätundersökning med exempelvis två 
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svarsalternativ. Vi ansåg dock att svaren blev mer levande då de fick möjligheten att tala fritt samt 
att vi kunde gå miste om relevanta utlägg om vi endast skulle haft givna svarsalternativ.  

Vi ämnade bidra till den religionsdidaktiska forskningen i och med denna studie. Det 
religionsdidaktiska fältet har tidigare endast berörts ur lärarnas och elevernas synvinkel. Av den 
anledningen ansåg vi att det var relevant att även belysa religionsdidaktiken ur politikernas 
perspektiv. Vi har kopplat vår studie till de didaktiska frågorna vad, hur och varför samt de 
positivistiska och hermeneutiska kunskapssynerna. Vi har lyft fram mönster som vi har kunnat se 
för att besvara våra två frågeställningar. Vi ämnar öka den didaktiska medvetenheten hos 
riksdagspartierna eftersom det är de som verkställer styrdokumenten, dessa påverkar i sin tur 
lärare och elever. Detta kommer vi att göra genom att låta partierna ta del av denna studie. Vi 
hoppas även att denna undersökning ska bidra till en fortsatt politisk debatt. En didaktisk 
implikation av undersökningen är att lärare måste vara medvetna om hur politiskt styrd 
undervisningen är. En beredskap för förändring i kursplaner och styrdokument är nödvändig 
inom lärarens profession. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

1: Hur tror ert parti att religionsundervisningen kommer att förändras i och med den nya 
kursplanen? 
2: Hur fria tyglar bör lärare få när de lägger upp sin religionsundervisning? 
3: Vad är viktigt och väsentligt att inkludera i religionsundervisningen enligt ert parti? 
4: Anser ert parti att kristendomen bör ha en särställning inom religionsundervisningen i svenska 
grundskolor? 
5: Anser ni att man bör ägna lika mycket tid och fokus på alla fem världsreligioner? 
6: Anser ni att det är viktigt att lära ut kristen etik och västerländsk humanism? 
7: I vilken årskurs är det lämpligt enligt er att börja undervisa om alla fem världsreligioner?  
8: Det står i den nya kursplanen för religionskunskap att ”I dagens samhälle, som är präglat av 
mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig 
förståelse mellan människor.” Vad anser ni om detta? 
9: Det framgår i den nya kursplanen precis som i den gamla att kristendomens betydelse för det 
svenska samhället ska läras ut. Håller ni med om detta? 
10: Hur anser ert parti att skolan och lärare bör hantera religiöst relaterade situationer i skolan?  
11: Förut ansåg man att kristendomen och den västerländska kulturen gick hand i hand, detta är 
en pågående diskussion än idag. Vad är era åsikter om detta? 
12: Under 1800-talet betecknades religionsundervisningen som ”skolans viktigaste 
kunskapsämne”. Idag finns det dem som säger att religionsämnet bör avskaffas helt. Vad anser ni 
om detta? 
13: Vad anser ni om att man tar upp evolutionsteorin kontra skapelseberättelsen på 
biologilektionen? 
14: Lars Ohly som är partiledare för vänsterpartiet anser att man bör ägna lika mycket tid i 
religionsundervisningen till julfirandet som ramadan. Hur tänker ni kring detta? 
15: Vad tror ni att anledningen är till att regeringen bad skolverket skriva en ny kursplan? 
16: Det finns åsikter om att kristendomen hör till Sveriges historiska arv och därför bör läras ut 
på historielektionerna. Vad anser ert parti om detta? 
17: Varför kan det vara bra att betona kristendomen i religionsundervisningen? 
18: Hur tolkar ni punkten i läroplanen där det står att skolan ska vara icke-konfessionell? 
19: Vad menar ert parti att eleverna ska få ut av religionsundervisningen? 
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