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Abstract 
 

 

Although education in Swedish schools is required by national law to be non-

confessional, the national curriculum put an emphasis on Christianity. The purpose of this 

paper is to examine how the governmental notion of Christianity as bearer of culture and 

tradition in Sweden, has impacted the phrasing of the Swedish upper secondary schools 

national curriculum as well as the upper secondary schools national syllabus concerning 

religious education. The purpose is also to examine whether the Swedish governmental 

notion of Christianity as a foundation of national culture could be seen as vicarious 

religion, according to the theory of vicarious religion presented by Grace Davie. 

Furthermore, this paper intends to examine upper secondary school students’ view of 

Christianity, through a critical qualitative approach. The results of above mentioned 

inquiries show that the governmental notion of Christianity is evident in the national 

curriculum in many ways, and thus can be regarded as signs of vicarious religion. My 

results also show that among some of the upper secondary school students’, these notions 

of Christianity might be pertinent to their lives, while for others they might not. 

 

Nyckelord: kristendom, gymnasieskolans läroplan, ställföreträdande religion, 

gymnasieelever 
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Kapitel 1 Inledning 

 

1. Inledning 

 

I läroplanen för gymnasieskolan från 2011, kallad Gy 11, finns ett inledande 

stycke där skolans värdegrund och uppgifter tydliggör att gymnasieskolans 

undervisning ska ske i ”överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen 

tradition […]” (Skolverket 2011a, s 5) samtidigt som undervisningen ska vara 

icke-konfessionell (Skolverket 2011a). Ett av de gymnasiegemensamma ämnena 

är religionskunskap. I gymnasieskolans läroplan står det att ”kunskaper om samt 

förståelse för kristendom och dess traditioner har särskild betydelse då denna 

tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället” 

(Skolverket 2011a s 137). I läroplanens avsnitt om religionskunskap framgår 

också att eleverna ska utveckla förmåga att ”undersöka och analysera etiska frågor 

i relation till kristendom, andra religioner och livsåskådningar” (Skolverket 2011a 

s 137). 

Formuleringen i värdegrunden om att gymnasieskolans undervisning ska ske i 

enlighet med den etik som förvaltats av kristen tradition uppkom i 1994 års 

läroplaner, Lpf 94 och Lpo 94. Formuleringen uppkom utifrån ett upplevt behov 

av att fastställa några centrala värden för skolan (Löfstedt 2011). Anledningen till 

detta var den ökade globaliseringen och migrationen (Löfstedt 2011). Arbetet till 

läroplanerna Lpf 94, Lpo 94 och Gy 11 initierades av moderatledda regeringar.  

 Inom religionssociologin studeras hur samhälle och religion påverkar varandra. 

Gymnasieskolan är frivillig men nästan alla ungdomar i Sverige genomför studier 

i den idag (Skolverket 2013b). Därför anser jag att gymnasieskolan och det den lär 

ut är en viktig och central del av samhället. Att kristen etik nämns i den av staten 

formulerade värdegrunden för gymnasieskolan har ingen motsvarighet i andra av 

staten framtagna värdegrundsarbeten. Till exempel gestaltas inte 

Försäkringskassans eller Skatteverkets arbete genom kristen etik. De offentliga 

skolorna är inga religiösa institutioner. Skollagen är tydlig med att undervisningen 

ska vara icke-konfessionell. Ändå ska grundläggande mänskliga värden förmedlas 

till eleverna genom etik förvaltad av kristen tradition. Ur ett religionssociologiskt 

perspektiv är det därför intressant att belysa hur en religion kan inneha en 

särställning i statliga styrdokument. Detta är i min mening ett stort område där 

religion och samhälle påverkar varandra vilket religionssociologin som sagt 

studerar. 

 Eftersom jag själv studerar till gymnasielärare i ämnet religionskunskap kommer 

dessa formuleringar att, om de kvarstår oförändrade, vara centrala i mitt framtida 

arbete. För mig personligen är det därför viktigt att förstå och diskutera kring 

dem. 
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1.1 Syfte och mål 

 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera hur Sveriges nuvarande regerings 

idéer om kristendomen som kulturbärare och tradition kommer till uttryck i 

gymnasieskolans styrdokument samt undersöka hur denna förståelse kan tolkas 

med hjälp av Grace Davies (2007a, 2007b) teori om ställföreträdande religion. 

Syftet är också att sätta dessa idéer i relation till tidigare forskning av Lövheim 

(2012) och von Brömssen (2012) som belyser den roll kristendomen har i 

gymnasieungdomars liv. Målet med uppsatsen är att redogöra för hur regeringens 

idéer om kristendomen som kulturbärare och tradition kommer till uttryck i 

styrdokumenten, skapa en djupare förståelse för hur dessa idéer kan vara ett 

uttryck för ställföreträdande religion samt undersöka hur dessa idéer stämmer 

överens med den roll kristendomen spelar i gymnasieungdomars liv enligt tidigare 

forskning av Lövheim (2012) och von Brömssen (2012). 

 

1.2. Frågeställning 

 

Hur kommer regeringens idéer om kristendomen som kulturbärare och tradition 

till uttryck i gymnasieskolans styrdokument? Hur kan dessa idéer tolkas utifrån 

Grace Davies (2007a, 2007b) teori om ställföreträdande religion? Skiljer sig re-

geringens idéer om kristendomen som kulturbärare och tradition från de resultat 

Lövheim (2012) och von Brömssen (2012) finner om den roll kristendomen har 

hos gymnasieelever? 

 

 

  

1.3. Avgränsning 

 

Historiskt har den svenska skolan och Svenska kyrkan haft ett nära samarbete och 

många gemensamma referenspunkter (Olivestam 2006). Detta innebär att det 

finns oändligt många ingångar till forskning i ämnet skola – kristendom. I en 

uppsats på c-nivå är avgränsning mycket viktigt, både av utrymmesskäl men 

också på grund av begränsningen i hur mycket material som är möjlig att behärska 

på denna nivå. Sekularisering och teorier kring sekularisering är tankegångar som 

har nära berörningspunkter med min frågeställning. Även fast sådana initialt 

ingick i mitt arbete har jag valt bort dessa av utrymmesskäl och utifrån ett behov 

att koncentrera frågeställningen. En relevant fråga i sammanhanget är även vad 

som avses med kristen etik, det vill säga vilket innehållet är och hur det skiljer sig 

från andra etikskolor. Även detta ämne har jag valt bort på grund av utrymme. 

I avsnittet som behandlar gymnasieelevernas relation till kristendomen ämnade 

jag vid arbetets början även undersöka hur elever med en annan religiös tradition 

än den kristna förhöll sig till formuleringarna om kristendom i gymnasieskolans 

läroplan.  Inte heller detta fanns det utrymme för i denna uppsats. 
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Denna uppsats har inte för avsikt att diskutera firandet av kristna högtider (jul, 

påsk och liknande) i skolorna eller Svenska kyrkans roll vid skolavslutningar, trots 

att de är områden som kan anses ge uttryck för kristendomens särställning.  

 

1.4. Forskningsgenomgång 
 

I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning i ämnet. Avsnittet avlutas med en 

djupare beskrivning av Lövheims (2012) och von Brömssens (2012) resultat i 

antologin Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga 

svenskars liv. Jag kommer att stödja mig på deras forskning under resultat och 

analys när jag i enlighet med den metod jag valt sätter regeringens idéer om 

kristendomen som kulturbärare och tradition i relation till en samhällelig kontext. 

Således kommer tidigare forskning att uppta stor plats i denna uppsats. 

  

1.4.1. Tidigare forskning 
 

 Kerstin von Brömssen (2003) har undersökt elevers diskursiva konstruktioner av 

sin egen och andras religion, samt elevernas förhållande till nationalitet, etnicitet 

och den mångkulturella skolan. Hon kommer fram till att eleverna förmår att på 

djupet reflektera kring kulturell och religiös mångfald, men att det är svårt att 

omsätta i praktiken. Von Brömssen använder en kvalitativ metod där hon 

intervjuar ett antal elever. Hon analyserar intervjuerna ur ett diskursanalytiskt 

sammanhang. 

 

Malin Löfstedt (2011) har redigerat en antologi riktad till lärare som ska undervisa 

i religionskunskap i grund- eller gymnasieskola. Syftet med antologin är att ge 

nya perspektiv på religionsämnet och öka den didaktiska medvetenheten hos 

lärare samt att inspirera till nya metoder i undervisningen. Trots att antologin är 

avsedd för yrkesverksamma lärare är den intressant i denna uppsats genom att 

Löfstedt diskuterar kristendomens särställning i kursplanerna för 

religionskunskap, samt elevers livsfrågor i skolan. 

 

Ulla-Britt Hagström (1995) har skrivit en avhandling om läroplanens värdegrund 

med syftet att undersöka vilken betydelse de nya formuleringarna om kristen etik 

och västerländsk humanism i läroplanerna från 1994, Lpo 94 och Lpf 94, då hade 

för den svenska skolans verksamhet. Syftet är även att dokumentera den debatt 

som pågick. Undersökningen är empirisk med intervjuer av politiker och 

universitetsutbildare. Hon genomför också en enkätundersökning hos skolledare i 

några kommuner samt redovisar den debatt som då pågick i media. Hagström 

använder sig av en kvalitativ metod med pedagogiskt perspektiv. Hagström fann 

att många skolledare i början av 90-talet var positiva till de nya formuleringarna 

och att upplevelsen då var att skolorna inte levde upp till skolans värdegrund. 

Hagström fann också att bland både politiker och skolledare hade få insikter i vad 

begreppen kristen etik och västerländsk humanism innebar. 

 

Anders Sjöborg (2012b) har i artikeln Religious education and intercultural 

understanding: examining the role of religiosity for upper secondary 

students´attitudes towards RE undersökt statens avsikt med Gy 11 i förhållande 

till samhället och till elevernas attityder till ämnet religionskunskap genom 
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enkätsvar. Sjöborg argumenterar för att det finns en utbredd uppfattning om att 

kunskaper om religion ska leda till ökad acceptans hos eleverna. Men Sjöborg ser 

att religionsundervisningen i gymnasieskolan måste ta i beaktande att många 

gymnasieelever betraktar sig som icke-religiösa. Annars kan 

religionsundervisningen leda till en vi och dom känsla. Sjöborg (2013) har forskat 

på samma tema i artikeln Aiming for the stars? State intentions for Religious 

Education in Sweden and pupils´ attitudes som argumenterar för att 

undervisningen i religionskunskap bör ta mer hänsyn till elevernas kön, sociala 

bakgrund och etnicitet för att kunna nå målen om ökad interkulturell förståelse. 

Artikelns talande titel signalerar hur regeringens högt satta mål inom ämnet 

religionskunskap inte återspeglas i undervisningssituationen.  

 

Ing-Marie Parszyk (2001) har diskuterat kring hur minoritetslever upplever 

formuleringarna om skolans värdegrund från Lpo 94. Hon fann att skolans 

värdegrund inte omfattade företeelser som var betydelsefulla för alla elever och 

att för att detta skulle kunna bli möjligt måste lärare vara nyfikna och lyhörda 

inför erfarenheter som inte ingår i lärarens egen begreppsvärld. 

 

1.4.2. Tidigare forskning hos Lövheim och von Brömssen 
 

För att få svar på mina frågor kring hur väl idéerna om kristendom i de aktuella 

styrdokumenten stämmer överens med vilken roll religion spelar i 

gymnasieungdomars liv tar jag stöd i Lövheims (2012) och von Brömssens 

resultat (2012). 

Lövheim (2012) påvisar att tidigare forskning på unga och religiositet främst har 

koncentrerats vid att mäta i vilken utsträckning ungdomarna är organiserade i 

samfund, deltar i samfundens aktiviteter och i vilken utsträckning de identifierar 

sig med en specifik religion. Detta förhållningssätt från forskarvärldens sida är 

enligt Lövheim problematiskt eftersom den inte tar hänsyn till andra religiösa 

uttrycksformer än den allra mest traditionella, vilket kan leda till missvisande 

resultat (2012). I Religion som resurs?Existentiella frågor och värderingar i unga 

svenskars liv (Lövheim & Bromander 2012) försöker en grupp forskare undersöka 

om religion kan fungera som en resurs till att skapa ett meningsfullt liv hos 

ungdomar i Sverige. Genom att skicka enkäter till en rad unga personer i olika 

delar av Sverige och med olika etnisk bakgrund har forskarna försökt göra sig en 

uppfattning om hur ”unga formar meningsfulla identiteter genom att förhandla 

mellan olika intressen, positioner och sammanhang” (Lövheim 2012, s 85). Dessa 

intressen, positioner och sammanhang kan vara sociala ickereligiösa 

sammanhang, media, familj, vänner m.m. Trots att svarsfrekvensen var låg ser jag 

ändå resultaten som beaktansvärda utifrån mitt syfte. I undersökningen ville 

forskarna inte endast mäta i vilken utsträckning ungdomarna kände tillhörighet till 

en religion utan också i vilken grad ungdomarna identifierade sig med olika 

förhållningssätt till religion. Forskarna fann tre olika förhållningssätt: organiserat 

religiösa, individuellt religiösa och ickereligiösa. En minoritet av de svarande 

instämde i någon högre grad med traditionell förståelse av religion i form av 

tillhörighet till organiserad religion, aktivt deltagande i religiösa aktiviteter eller 

kallade sig troende/ religiösa (Lövheim 2012). Däremot visade det sig att 

majoriteten av de svarande, även de i gruppen ickereligiösa, kände stark 

tillhörighet till framförallt kristendomen vilket enligt forskarna tydligt pekar på 
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vikten av att ha fötts in i en ”viss kulturell och nationell identitet” (Lövheim 2012, 

s 104).  

 

 Kerstin von Brömssen (2012) tar i Religion som resurs? fasta på hur ungdomar 

möter religion i skolan. Genom gruppintervjuer med gymnasieungdomar på två 

svenska gymnasieskolor har hon undersökt hur elever talar om religion i skolan, 

både i och utanför undervisningen. I den ena skolan positionerade sig eleverna i 

huvudsak som etniskt svenska och kulturellt kristna eller sekulariserade och inte 

som troende inom någon religion (von Brömssen 2012). Den andra 

gymnasieskolan där von Brömssen genomförde sina intervjuer var med von 

Brömssens ord ”mångkulturellt/multietniskt” och ”svenskglest” (von Brömssen 

2012, s 136). I denna skola föreföll religionen vara mycket mer närvarande än i 

den skola där de flesta eleverna var etniskt svenska. Religiösa attribut i klädsel 

och symboler syntes i högre grad. Att religion var mer närvarande ledde också till 

oro bland eleverna på grund av konflikter baserade på olika religiösa 

positioneringar. Här uttrycktes också en känsla av att det i Sverige kan vara svårt 

att leva i sin religion, t.ex. genom svårigheter att hålla bönetider.  

Undersökningen utger sig inte för att vara representativ för hela landet, men ger 

enligt mig en bild av hur ungdomars möte med religion i skolan kan se ut.  

 

 Lövheims (2012) och von Brömssens (2012) resultat ger oss en fingervisning om 

hur gymnasieungdomar upplever och umgås med religion. I denna uppsats är det 

framförallt deras resultat om ungdomars relation till kristendom som är intressant. 

Med hjälp av Lövheims och von Brömssens resultat vill jag undersöka i vilken 

omfattning regeringens idéer om kristendomen som kulturbärare och tradition i 

gymnasieskolans styrdokument överensstämmer med den roll kristendomen spelar 

hos gymnasieungdomar.  

 

1.5. Material 
 

Mitt primära material kommer att vara av Skolverket publicerade styrdokument i 

form av läroplanen för gymnasieskolan, kallad Gy 11. Jag använder mig av både 

den allmänna delen och delen för religionskunskap. Mitt primära material 

kommer vidare att vara kursplaner för religionskunskap 1 och 2 samt den av 

riksdagen fastställda Skollagen. För att få åtkomst till det av Skolverket utgivna 

materialet har jag använt mig av Skolverkets dokumentsamling på deras hemsida 

www.skolverket.se . Skollagen har jag hämtat från riksdagens författningssamling 

på riksdagens hemsida www.riksdagen.se.  

Den teori jag använder mig av finner jag stöd för i Grace Davis publikationer The 

Sociology of Religion (2007a), Vicarious religion: A Methodological Challenge 

(2007b) och Vicarious religion: A response (2010).  

Tidigare forskning har stor betydelse för min frågeställning. Jag kommer främst 

att luta mig på forskning av Mia Lövheim (2012) och Kerstin von Brömssen 

(2012) i antologin Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i 

unga svenskars liv. 

Davies, Lövheims och von Brömssens texter liksom styrdokumenten och 

Skollagen är primärmaterial. 

 

http://www.skolverket.se/
http://www.riksdagen.se/
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

 

I detta avsnitt ger jag en kortare presentation av termen sekularisering samt 

presenterar den teori jag kommer att använda mig av. Slutligen redogör jag för 

min arbetsmodell. 

 

2.1.1 Inledning teoriavsnitt  
 

 

Sverige kan beskrivas som ett av världens mest sekulariserade länder. Enligt 

World Value Surveys Cultural Map för åren 2005 till 2008 positionerar sig Sverige 

som det land där invånarna globalt sett var de med mest sekulära värderingar 

(World Value Survey 2012). Ju högre upp på axeln för secular- rational values ett 

land befinner sig ju mindre viktigt är religion i landet i fråga. I figur 1 ser vi att 

Sverige tillsammans med Japan är det land där religion är som minst viktigt för 

invånarna. 
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Figur 1. 

 

 

Sjöborg definierar Sverige som sekulariserat i den meningen att få invånare 

”instämmer i traditionellt kristna trosuppfattningar respektive deltar regelbundet i 

gudstjänster” (Sjöborg 2012a, s 108). Vad som menas med sekularisering kan 

givetvis skilja sig åt från teoretiker till teoretiker, men sammantaget kan Sverige i 

jämförelse med resten av världen betraktas som tämligen icke-religiöst 

Trots att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder står det i läroplanen 

för den svenska gymnasieskolan att gymnasieskolans undervisning ska ske i 

överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition (Skolverket 

2011a). 

Vad sekularisering innebär och vad som egentligen menas med ett sekulariserat 

samhälle är en fråga som religionssociologer dryftat kring länge. Ursprungligen 

fanns en tanke om att världen blev allt mindre religiös och förväntades så förbli. 

Denna moderniseringsprocess innebar teknisk och ekonomisk utveckling där 

religion blev överflödig (Davie 2007a). Idag är det sannolikt inte många som 

skulle säga att vi lever i en icke-religiös värld, eller att religionen kommer att 

försvinna. Eventuellt kan Europa och kanske främst Norden vara ett sekulariserat 

undantag globalt sett, men det är förstås svårt att veta hur det kommer att vara i 

framtiden. Idag diskuteras snarare så kallade halvstarka sekulariseringsteorier 

kring huruvida religionen får och fått mindre betydelse i samhället (Furseth & 

Repstad 2005).  

Att kort redogöra för sekularisering är centralt i denna uppsats då Sverige som ett 

av världens mest sekulariserade länder har formuleringar om kristen etik i 

värdegrunden till ett statligt styrdokument. 

  

 

2.1.2 Ställföreträdande religion 
 

 

Grace Davie har introducerat begreppet vicarious religion som kan översättas med 

ställföreträdande religion. Ställföreträdande religion är enligt Davie  

 

”the notion of religion performed by an active minority but on behalf of 

a much larger number, who (implicitly at least) not only understand, 

but, quite clearly, approve of what the minority is doing” (2007b, s 3). 

 

Davie använder begreppet för att diskutera kyrkans roll i det Europeiska 

samhället. I denna uppsats kommer jag att använda teorin på ett annat plan än 

Davie gör. I min läsning innebär ställföreträdanden religion att en minoritet tror 

och praktiserar religion åt en majoritet som omedvetet eller medvetet samtycker, 

ibland kanske till och med förväntar sig detta. Att majoriteten ger sitt samtycke 

innebär i min tolkning att de godkänner minoritetens ställföreträdarskap. Som sagt 

kan detta samtycke ske medvetet eller omedvetet. Enligt Davies teori består 

majoriteten av folket, med andra ord samhällsinvånarna. Minoriteten är enligt 

hennes teori kyrkan och dess representanter. I denna uppsats kommer minoriteten 

representeras av regeringen, samt gymnasieskolan på uppdrag av regeringen, och 

majoriteten av eleverna.  
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Ställföreträdande religion är enligt Davie en effekt av sekulariseringen i Europa 

(Davie 2007b).  Hon har även introducerat begreppet ”believing without 

belonging” (Davie 2007b, s 2) som beskriver hur ett stort antal människor i det 

allt mer sekulariserade Europa tror på någon/något utan att för den skull vara 

medlemmar i en kyrka eller ett samfund. Davie poängterar dock att många 

forskare i Norden har valt att vända på begreppet till ”belonging without 

believing” eftersom jämförelsevis många i Norden är medlemmar i statskyrkorna 

utan att för den skull vara troende (Davie 2007a). Davie menar dock att 

ställföreträdande religion även syftar till den svårgreppbara sfär som existerar 

mellan de två begreppen believing och belonging. Hon anser att begreppet 

ställföreträdande religion ”not only goes beyond a simple dichotomy but also 

points to the complex cultural and political histories that are likely to shape 

vicariousness in any given society” (Davie 2007b, s 5). Detta kommer enligt 

Davie (2007b) att vara viktigt i Europa under en överskådlig framtid. 

Enligt Davie kan religion verka ställföreträdande på olika sätt. Präster utför 

ritualer åt andra, präster och kyrkobesökare tror åt andra, präster och 

kyrkobesökare upprätthåller moralkoder åt andra och kyrkorna kan vara en arena 

för diskussioner kring frågor som ligger på samhällsagendan (Davie 2007b).  

Enligt Davie så beror det höga medlemsantalet i de nordiska ländernas 

statskyrkor, och i Svenska kyrkan i Sverige, på att kyrkan är fast förankrad i den 

nationella identiteten och att befolkningen av tradition vill ha kvar kyrkornas 

verksamhet, samt själva kyrkobyggnaden, trots att allmänheten är bland de minst 

troende och minst praktiserande i världen (Davie 2007b). 

Davie ser att det finns problem med att mäta ställföreträdande religion. Hon anser 

att subtila och kreativa sätt inom kvalitativ forskning måste användas (Davie 

2007b).  

 

Davies tankar kring ställföreträdande religion har kritiserats av Bruce och Voas 

(2010) i Journal of Contemporary religion. Att många icke-troende är medlemmar 

i kyrkor håller de med om men de har svårt att se att det skulle handla om 

ställföreträdande religion. De delar inte uppfattningen att den icke-troende eller 

praktiserande majoriteten nödvändigtvis uppskattar de troende och praktiserande i 

någon högre grad (Bruce & Voas 2010). De ser ingen grund för att en sekulär 

majoritet stödjer kyrkorna utifrån tanken att de skulle ha en förhoppning om att en 

minoritet ska vara religiösa åt dem. 

Bruce och Voas 2010) ser inte heller att det finns några bevis för att någon faktiskt 

förväntar sig att någon annan ska tro åt dem så att de själva slipper, ett centralt 

tema i begreppet ställföreträdande religion.  

Att människor i de nordiska länderna skulle stödja sina statskyrkor behöver inte 

enligt Bruce och Voas (2010) betyda att dessa människor vill att kyrkorna ska vara 

ställföreträdande religiösa åt dem.  

 

Davie (2010) har försvarat sig mot Bruce och Voas kritik med att hävda att de 

tagit hennes mjuka variabler och definierat dem hårdare än vad hennes avsikt 

varit. Hon hävdar att det finns sex över tid föränderliga faktorer som måste tas i 

beaktande om man ska förstå religion i Europa idag; att den kristna kyrkan 

historiskt haft en stor roll i hur den Europeiska kulturen utformats, att européer 

fortfarande vänder sig till kyrkorna vid viktiga tillfällen kring glädje och sorg, att 

kyrkobesöken idag snarare är ett led i ett fritt val än en obligatorisk handling, att 

inflyttningen förändrat Europas religiösa profil, att denna inflyttning har fått 
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Europas sekulära makthavare att reagera samt slutligen att det religiösa livet i 

Europa i ett globalt perspektiv måste ses som ett undantag. Ställföreträdande 

religion har enligt Davie plats i den andra faktorn, att européer fortfarande vänder 

sig till kyrkan vid viktiga övergångsriter. Davie (2010) hävdar att Bruce & Voas 

försöker tillämpa ställföreträdande religion på hela det europeiska livet medan 

hennes intention varit att tillämpa ställföreträdande religion på endast en del i det 

europeiska religiösa livet. I min analys kommer Davies påstående om att 

inflyttningen till Europa förändrat den religiösa profilen och att detta fått de 

sekulära makthavarna att reagera vara centralt, trots att Davie som vi ser inte 

tillämpar detta inom begreppet ställföreträdande religion. 

 

 

2.2. Arbetsmodell 

 

Intentionen med teorin om ställföreträdande religion är utformad på ett annat plan 

än vad jag kommer att tillämpa den på. Davie diskuterar främst kyrkan, en religiös 

institution, samt dess roll som ställföreträdande religiös vid övergångsriter och vid 

katastrofer. Jag kommer att tillämpa teorin på den svenska gymnasieskolan som 

inte är en religiös institution. Dock anser jag att teorin är relevant för min 

frågeställning kring regeringens idéer om kristendomen som kultur och 

traditionsbärare i gymnasieskolans styrdokument.  

 

Att en icketroende majoritet är positivt inställd till minoritetens religiositet är ett 

centralt tema i Davies teori om ställföreträdande religion. Jag kommer att använda 

mig av teorin både i en kontext där jag hävdar att så är fallet, samt i en kontext när 

den ställföreträdande religiositeten inte ges bifall. Jag vill hävda att teorin kan 

tillämpas även när det inte är majoriteten som är positivt inställd, utan kanske en 

minoritet. Det viktiga enligt mig är det ställföreträdande inslaget. Detta kommer 

jag att diskutera närmare senare i uppsatsen.  

 

Det Davie-inspirerade begreppet belonging without believing är också centralt för 

min analys. 

 

En brist i Davies teori är som Davie själv nämnt svårigheten att mäta 

ställföreträdande religion (Davie 2007b). Detta har även jag brottats med under 

uppsatsens gång. Davie (2007b) skriver att hellre än att mäta bör teorin om 

ställföreträdande religion förstås utifrån exempel, något som även jag tar fasta på i 

min analys.  

En annan av mig upplevd brist i Davies teori är att hon frikopplar den från ett 

antal andra faktorer som hon ser i Europas religiösa liv, och endast vill tillämpa 

teorin på händelser när allmänheten vänder sig till kyrkan i glädje eller sorg 

(Davie 2010). Davies påstående att det endast är i sådana sammanhang teorin är 

relevant är svar på den kritik hon får från Bruce och Voas (2010). Jag anser dock 

att även andra faktorer kan tillämpas i teorin. Detta kommer jag att ta upp under 

diskussion. 
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Under arbetets gång kommer jag initialt att presentera hur regeringens idéer om 

kristendomen som tradition och kulturbärare i styrdokumenten formuleras. 

Vidare i analysen kommer jag att utifrån Davies tankar om ställföreträdande 

religion undersöka huruvida regeringens idéer om kristendomen som tradition och 

kulturbärare kan vara ett uttryck för Davies teori om ställföreträdande religion. 

 Utifrån resultat i tidigare forskning hos Lövheim (2012) och von Brömssen 

(2012) kommer jag att sätta gymnasieelevers relation till religion i förhållande till 

styrdokumenten. 

 

 

 

 

Analysfrågor: 

  

 

Hur framkommer regeringens idéer om kristendomen som kulturbärare och 

tradition i styrdokumenten, vilka egenskaper tillskriver regeringen kristendomen 

och vad blir effekten av dessa idéer? 

  

Kan formuleringarna i läroplanen betraktas som ett uttryck för Grace Davies teori 

om ställföreträdande religion?  

 

Hur väl överensstämmer regeringens idéer om kristendomen som tradition och 

kulturbärare med den roll kristendomen har hos svenska gymnasieeleverna? 
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Kapitel 3 Metod 

I detta avsnitt redogör jag för mitt val av metod, min forskningsrelation till ämnet, 

i vilket sammanhang gymnasieskolans styrdokument används samt de 

validitetskriterier jag stödjer mig på. 

 

3.1 Min forskningsrelation till ämnet 
 

Anledningen till att jag intresserar mig för formuleringarna om kristendom i 

gymnasieskolans styrdokument är för att jag vill utbilda mig till gymnasielärare i 

bland annat ämnet religionskunskap. Jag är inte själv troende kristen eller särskilt 

religiös överhuvudtaget men är förstås medveten om att jag vuxit upp och lever i 

ett traditionellt kristet land och att jag därför kan anses vara kulturellt kristen. Jag 

tillhör dock den grupp svenskar som har två utlandsfödda föräldrar och känner 

mig därför lite främmande till formuleringar om ”våra värderingar” (Dagen 2009) 

som bland annat används av utbildningsminister Jan Björklund i förhållande till 

läroplanen.  

Jag tycker att det är viktigt att ta hänsyn, och inte förminska, den inverkan religion 

har på människors liv runt om i världen. Samtidigt upplever jag det offentliga 

rummet i Sverige som sekulariserat och ett område där religion överhuvudtaget 

inte får utrymme. Att ett så centralt styrdokument som gymnasieskolans läroplan i 

sin värdegrund hänvisar till kristen etik är för mig överraskande.  

 

3.2 En kontextbeskrivning av styrdokumenten 
 

 

Skollagen är den författning i vilken fastställts vilka bestämmelser som gäller i 

skolan. Den beslutas av riksdagen och reglerar bland annat elevernas rättigheter 

och huvudmannens skyldigheter (Skolverket 2011b) . 2011 skärptes Skollagen. 

Bland annat skärptes skyldigheten att anmäla diskriminering och kränkningar i 

skolan (Skolverket 2012a). All personal som arbetar i skolan har också fått nya 

tydliga riktlinjer kring värdegrundsarbete så som skyldigheten att främja 

solidaritet mellan elever och att främja likabehandling (SKOLFS 2011:144). 

 

Läroplanen är ett styrdokument i vilket det går att läsa om skolans grundläggande 

mål och riktlinjer. I läroplanen beskrivs av regeringen bestämda normer och 

värden, kunskapsmål och elevers ansvar och inflytande. Läroplanerna är 

förordningar, det vill säga de innehåller bestämmelser som beslutats av regeringen 

(Skolverket 2013a).  

 

Skolverket är den förvaltningsmyndighet som har till uppdrag att formulera 

skolans styrdokument. Skolverket och andra myndigheter är inte beslutande 

församlingar, det vill säga de fattar inte beslut i form av lagar. Skolverket förvaltar 

istället de beslut som fattas av riksdag och regering. Med andra ord kan sägas att 
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makten ligger hos regeringen och Skolverket arbetar på uppdrag av regeringen. 

2011 gav Skolverket på uppdrag av regeringen ut en ny läroplan för 

gymnasieskolan. Läroplanen för gymnasieskolan är det styrdokument lärarna som 

undervisar i gymnasieskolan ska grunda sin undervisning på, och är det dokument 

de måste följa för att undervisningen ska få den av regeringen fastställda kvalitén. 

Kursplanerna är styrdokument som redogör för skolämnenas syften, centrala 

innehåll och betygskriterier.  

 

3.3 Material 
 

Mitt material har jag hittat genom att titta på tidigare forskning, följa upp 

referenser, databassökningar samt genom handledning. De styrdokument jag 

använder mig av kommer främst från Skolverkets publikationssamling på 

http://www.skolverket.se/ , eftersom det är Skolverket som av regeringen har i 

uppdrag att sammanställa och publicera de aktuella styrdokumenten. Skollagen 

(SFS 2010:800) har jag hämtat från Svensk författningssamling publicerat på 

riksdagens hemsida, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ .  

Davies teori om ställföreträdande religion kom jag i kontakt med genom att läsa 

Furseth och Repstads (2005) Religionssociologi- en introduktion. Handledning, 

databassökning och inspiration från tidigare examensarbeten ledde mig till Davies 

artiklar samt den kritik Bruce & Voas riktat mot teorin om ställföreträdande 

religion. 

Ursprungligen använde jag mig av teorier kring sekularisering och funktionell 

differentiering, men genom handledning koncentrerade jag istället den del av 

uppsatsen som behandlar hur kristendomen uppfattas av gymnasieungdomar till 

tidigare forskning. Detta ledde mig till Lövheim (2012) och von Brömssen (2012).   

Formuleringarna om skolans värdegrund i läroplanen är närmast oföränderliga 

från 1994 års läroplaner. För att undersöka dem närmare fick jag nysta mig 

tillbaka till forskning som gjordes under det arbetet. Malin Löfstedt (2011) har 

redogjort för turerna kring läroplanens värdegrund under den tiden.  

För att få en uppfattning om vad regeringen har för idéer om kristendomen som 

kulturbärare och traditionsbärare gjorde jag en artikelsökning kring den debatt 

som föregick innan Gy11 publicerades. Materialet är omfattande. Jag försökte 

göra mig en överblick över var skolministern Jan Björklund som representant för 

regeringen stod, samt skapa mig en överblick över kritiken. Med stöd hos Repstad 

(2007) använde jag mig av de sökfunktioner dagspressen tillhandahåller. 

 

3.4 Metodologi 
 

I min studie kommer jag att ha en kvalitativ ansats och genom att göra en 

beskrivande och kritisk idé- och ideologianalys söka få svar på min frågeställning. 

I läsningen av gymnasieskolans styrdokument kommer jag att göra en textanalys. 

 

Kvalitativ forskning förefaller ofta definieras utifrån vad det inte är, det vill säga 

den är inte kvantitativ, forskaren mäter inte variabler. Istället vill forskaren ”gå på 

djupet men inte på bredden” (Repstad 2007, s 15). Eller som Alvesson och 

Sköldberg poängterar, nämligen att ”beaktande av och fokusering på öppen, 

mångtydig empiri är ett centralt kriterium” (1994, s 10) Som jag ser det borrar 

man hellre på djupet i ett litet område i kvalitativ forskning än skrapar över en stor 

http://www.skolverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
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yta, som i kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning undersöks en mindre del 

vilket tillåter att forskaren tar fler aspekter av undersökningsföremålet i 

beaktande. På samma sätt kommer jag att närmare analysera en liten del i Gy11. 

 

I analysen av mitt material kommer jag att använda mig av idé- och 

ideologianalys. Den teknik jag närmare kommer att använda mig av kommer att 

vara inspirerad av både den beskrivande idé- och ideologianalysen samt den 

kritiska ideologianalysen som den beskrivs hos Bergström och Boréus (2005). De 

definierar en idé som en ”tankekonstruktion som till skillnad från de flyktigare 

intrycken eller attityderna utmärks av en viss kontinuitet” (Bergström & Boréus 

2005, s. 149). En sådan idé kan enligt Bergström och Boréus (2005) bland annat 

vara ”såväl en föreställning om verkligheten, som en värdering av företeelser eller 

en föreställning om hur man bör handla” (2005, s. 149). På samma sätt kommer 

jag i denna uppsats att betrakta hänvisningarna till kristendom i Gy11 och de 

andra styrdokumenten som regeringens idéer om kristendomen som kulturbärare 

och tradition. 

 

Inom den kritiska ideologianalysen är maktaspekten central. Här jämför forskaren 

drag i en dominerande ideologi, ofta med avsikt att avslöja en latent eller dold 

ideologi. Denna ideologi jämförs sedan med en verklighet som inte 

överensstämmer med den härskande ideologin. I forskningen förstås den 

härskande ideologin, och den dolda ideologin i den härskande ideologin, i relation 

till den samhälleliga kontext ideologin befinner sig i (Bergström & Boréus 2005). 

Istället för ideologi kommer jag att tala om idé eftersom regeringens idéer om 

kristendomen som kulturbärare och tradition kan ses som en föreställning av 

verkligheten regeringen har, enligt definitionen ovan.  

 

När jag gör en beskrivande analys vill jag analysera förekomsten av det jag kallar 

för regeringens idé om kristendomen som kulturbärare och tradition i Gy11 och de 

andra aktuella styrdokumenten. Denna del av uppsatsen kommer att bli 

redogörande, eller kort sagt beskrivande. 

 

Min analys kommer inte att vara traditionellt ideologikritisk eftersom jag inte 

anser att regeringens idé om kristendomen som kulturbärare och tradition är dold i 

mitt material. Trots att min uppfattning är att många elever och föräldrar till elever 

inte känner till den, så är den inte dold i själva styrdokumenten. Däremot anser jag 

att regeringens idéer om kristendomen som kulturbärare och tradition i 

styrdokumenten är ett uttryck för en idé hos maktsfären och jag kommer att sätta 

denna idé i relation till ett från idén avvikande samhälle, i det här fallet i 

förhållande till den roll kristendomen spelar hos gymnasieungdomar.   

 

Inspirerad av ideologikritiken som den beskrivs hos Bergström och Boréus (2005) 

kommer min analys ta form i tre steg. Det första steget kommer att vara en 

beskrivande analys av styrdokumenten. Jag kommer att använda mig av 

textanalys och ha den lasswellska formeln beskriven av Watt Boelsen i minnet: 

”(1) Vem säger (2) vad (3) till vem, (4) var, (5) varför, (6) i vilket medium, (7) 

med vilken avsikt och (8) med vilken effekt?” (2007, s.53). Jag kommer att lägga 

särskild vikt vid det sista steget som behandlar effekten, då effekten av texterna är 

mest intressant utifrån min frågeställning. Detta steg kommer att bli en ingång till 

min vidare analys. I det andra steget avslöjas enligt den traditionella 
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ideologikritiken den underliggande dolda ideologin. Eftersom jag inte betraktar 

regeringens idé om kristendomen som kulturbärare och tradition som dold i 

texterna så kommer jag inte att avslöja en dold del, däremot diskutera idén i 

förhållande till makt. I det tredje steget kommer jag att sätta styrdokumenten i ett 

socialt sammanhang. Denna del blir komparativ där jag jämför regeringens idéer 

om kristendomen som kulturbärare och tradition med vilken roll kristendomen 

spelar i gymnasieungdomars liv. 

 

3.5 Validitet 

 

Malterud klargör att ”validering ska klarlägga vilken giltighet vår kunskap har” 

(1998, s 157). Hon skriver att kvalitativa studier inte kan göra anspråk på att 

återspegla en sanning av verkligheten, då verkligheten är konstruerad och många 

parallella versioner är giltiga. I en kvalitativ studie bör forskaren enligt Malterud 

istället visa att dennes fynd kan vara en giltig version genom att för läsaren 

tydliggöra hur forskaren bedömt de egna fyndens giltighet i förhållande till 

frågeställningen.  Med stöd hos Malterud hävdar jag inte att mina resultat i denna 

uppsats återspeglar den enda sanna verkligheten. Däremot är min ambition att 

klargöra hur mina resultat kan vara några av det flertal giltiga resultat som finns i 

ämnet. För att mina resultat ska kunna betraktas som giltiga kommer jag i denna 

uppsats att använda mig av validitetskriterierna relevans samt kommunikativ 

validitet som de beskrivs hos Malterud (1998) samt hos Kvale och Brinkman 

(2009).  

 

Relevans: 

Malterud (1998) skriver att alla forskningsprojekt har svagheter. En uppsats på c-

nivå bör enligt mig på grund av dess begränsningar i tid, omfattning och 

förkunskaper hos författaren ha svagheter i allra högsta grad. Ett sätt att validera 

forskning är att ifrågasätta den. Kvale och Brinkman (2009) kallar ifrågasättandet 

för att kontrollera. Det innebär enligt Kvale och Brinkman att forskaren har ett 

kritiskt förhållningssätt till sin egen analys och redogör för sitt eget perspektiv på 

ämnet. 

Jag kommer att genomgående under arbetets gång ifrågasätta huruvida det arbete 

jag gör är relevant. Jag kommer att ta stöd i följande frågor Malterud (1998, s 

158) ställer: 

 

Relevans vid problemställning: Var det faktiskt detta vi funderade på? 

 

Relevans vid urval: Ger detta ett relevant underlag för svar på de frågor vi 

ställer? 

 

Relevans för teoretisk referensram: Är de begrepp och modeller vi tillämpar, 

lämpade för att förstå det fenomen vi vill inhämta kunskaper om? 

 

Relevans för presentationsformen: Är våra fynd relevanta svar på 

problemställningens frågor? 
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Kommunikativ validitet: Kvale och Brinkman (2009) och Malterud (1998) talar 

även om kommunikativ validitet som ett validitetskriterium. ”Forskarens förmåga 

att kommunicera sin forskning påverkar kunskapens giltighet” (Malterud 1998, s 

161). Enligt min läsning innebär kommunikativ validitet att forskaren måste 

kunna redogöra för sin arbetsprocess och sina resultat på ett sätt som gör att den 

forskningen riktar sig till förstår den samt sammanhanget forskningen uppstod i. 

Att forskaren kan kommunicera hur hela processen gått till gör validiteten högre. 

Om mottagaren inte förstår processen, resultaten och språket blir validiteten enligt 

min förståelse av Malterud och Kvale låg. I enlighet med min tolkning av detta 

kriterium kommer jag att anstränga mig för att vara tydlig med hur processen 

kring författandet av denna uppsats gått till.  Genomgående under skrivprocessen 

kommer jag ha i åtanke vem jag skriver till och vilket språk jag använder. Min 

ambition är att skriva akademisk text med ett tydligt språk för att läsaren ska vara 

på det klara med vem som är avsändare i texten samt vilka mina resultat är. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

 

4.1 Kristendomen och regeringen 

 

I detta avsnitt gör jag en sammanställning av formuleringarna om kristendom i 

gymnasieskolans styrdokument. Jag redogör för hur regeringens idéer om 

kristendomen som kulturbärare och tradition framkommer i styrdokumenten. För 

att ytterligare belysa regeringens idéer om kristendomen som kulturbärare och 

tradition redogör jag för en del av den debatt som föregick Gy 11 i media. 

Slutligen redogör jag för vilka egenskaper regeringen tillskriver kristendomen och 

vad effekten blir av formuleringarna om kristendomen. 

 

 

I Skollagen 1 kap, 5§ under inledande bestämmelser har lagstiftaren fastställt att 

utbildningen i den svenska skolan ska  

 

”utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna 

som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor”. (SFS 2010:800) 

 

Skollagen 1 kap, 5§ fastställer också att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800). Lagstiftaren är alltså tydlig med 

vilka värderingar som är viktiga i den svenska skolan. Det är demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheter som ska utforma utbildningen, och dessa 

värderingar ska gestaltas av alla som verkar i skolan. I Skollagen 1 kap 6§ fastslår 

lagstiftaren vidare att ”utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med 

offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell” (SFS 2010:800). Enligt 

Skolverket innebär detta att eleverna inte ska utsättas för religiös påverkan i den 

kommunala skolan och det ska inte förekomma religiösa inslag i utbildningen 

(Skolverket 2012b) . Däremot får skolor med annan huvudman än offentlig, det 

vill säga friskolor, enligt Skollagen 1 kapitlet 7§ ha en konfessionell inriktning 

men undervisningen måste fortfarande vara icke-konfessionell (SFS 2010:800). 

Deltagandet i de konfessionella inslagen ska enligt samma paragraf vara frivillig 

vilket är viktigt från lagstiftarens sida då det konfessionella inslaget inte får 

påverka elevens betyg. 

 

 Som vi ser lägger Skollagen inte någon särskild betydelse vid kristendomen. I 

läroplanen för gymnasieskolan ser det dock annorlunda ut. I det inledande stycket 

om skolans värdegrund och uppgifter fastställs i enlighet med Skollagen att 

”undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” 

(Skolverket 2011a, s.5). Det framgår även att utbildningen ska gestalta de 
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grundläggande värdena människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor. Sedan följer formuleringen om kristendomen:  

 

”I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom 

individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande” (Skolverket 2011a, s 5).  

 

Genast därpå fastställs att utbildningen ska vara icke-konfessionell. 

Formuleringen om kristen etik och västerländsk humanism har inte stöd i 

Skollagen. Det betyder inte att den är ogiltig eftersom Skollagen och Gy11 kan 

anses komplettera varandra. Dock är det enligt mig tydligt att värdegrunden 

beskrivs olika eftersom läroplanen talar om kristen etik medan Skollagen inte gör 

det. Däremot fastställer både Skollagen och Gy 11 att undervisningen ska vara 

icke-konfessionell.  

 Vidare under avsnittet om skolans uppdrag går att läsa att ”skolan har till uppgift 

att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att 

arbeta och verka i samhället” (Skolverket 2011a, s 6). Det uttalas inte här att dessa 

värden ska vara kristna men med avsnittet om skolans grundläggande värden i 

minnet står det enligt mig klart att de vilar på kristen etik. 

 

I kursplanerna för ämnet religionskunskap 1 och 2, där religionskunskap 1 är 

gymnasiegemensamt, står det att undervisningens syfte är att eleven  

 

”breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, 

livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika 

tolkningar när det gäller dessa” (Skolverket 2011a, s 137).  

 

Samtidigt klargörs att  

 

”kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess 

traditioner har särskild betydelse då denna tradition 

förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det 

svenska samhället (Skolverket 2011a, s 137).  

 

Det fastställs också att undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla bland annat ”förmåga att undersöka och analysera 

etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar” 

(Skolverket 2011a, s 137). Att särskilt kristendomen nämns med namn och inte de 

andra religionerna är i min läsning ett tecken på kristendomens särställning.  

 

 I kursplanen för det gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap 1 framgår 

det under centrala innehåll att undervisningens ska behandla 

 

”kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika 

livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig 

uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i 

omvärlden” (Skolverket 2011a, s 138).  
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Det framgår även att en analys ska göras i etiska frågor med utgångspunkt i 

”kristendom, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna 

ställningstaganden” (Skolverket 2011a, s 138). Att kristendomen är den religion 

som särskilt nämns vid namn, när till exempel de andra världsreligionerna inte gör 

det hävdar jag är ytterligare exempel på kristendomens särställning. I kursplanen 

för religionskunskap 2 nämns inte kristendomen eller någon annan religion vid 

namn, men även i denna kurs gäller naturligtvis de inledande syften som 

kursplanerna redogör för. I betygskriterierna nämns inte kristendomen.  

 

4.1.1 Vilka egenskaper tillskriver regeringen kristendomen? 
 

I läroplanen för gymnasieskolan och i kursplanerna för religionskunskap står att 

läsa att kristendomen förvaltat en tradition som legat till grund för det svenska 

samhället, en uppfattning som jag vill visa är regeringens idé om kristendomen 

som tradition och kulturbärare. Skolans värdegrund i läroplanen för 

gymnasieskolan gör gällande att utbildningen ska gestalta och förmedla ett antal 

värden, som nästan är identiskt formulerade med de värderingar som vi såg nämns 

i Skollagen. De värden som nämns i läroplanen för gymnasieskolan är 

 

[…] människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män och solidaritet mellan människor […] 

(Skolverket 2011a, s 5).  

 

I undervisningen ska dessa värden gestaltas i 

 

”överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

etik och västerländsk humanism sker detta genom 

individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande” (Skolverket 2011a, s 5).  

 

 Innan den nya läroplanen kom till 2011 debatterades det i media kring 

formuleringar om kristendomens roll i läroplanerna och ämnesplanerna. Den 

folkpartistiske utbildningsministern Jan Björklund, en tung maktfaktor vad gäller 

skolan när läroplanen för gymnasiet utformades, ansåg att fokuset på 

kristendomen i ämnesplanerna var en stor förändring jämfört med tidigare 

(Sveriges Radio 2010). I den kristna tidningen Dagen (2009) slog han fast att det 

inte skulle vara aktuellt att ändra formuleringen om att skolans värdegrund ska 

bygga på den etik som förvaltas av kristen tradition. Han deklarerade också att 

han inte var rädd att köra över Skolverket om de hade en annan uppfattning i 

frågan (Dagen 2009).  Björklund sa till Dagen ”Det är ju ett faktum att våra 

värderingar härstammar ur ett kristet arv. Och det ska stå i läroplanen” (Dagen 

2009).  

I Svenska Dagbladet gick Humanisternas förbundsordförande och 

socialdemokraten Morgan Johansson tillsammans med tre andra av 

Humanisternas styrelseledamöter P C Jersild, Christer Sturmark och Olle 

Häggström i debatt med Jan Björklund. De hävdade att svenska värderingar 

snarare är sekulärt humanistiska, och att de värderingar Jan Björklund tillskriver 

kristendomen snarare är humanetiska eller ”kort och gott mänskliga” (Sturmark 

2010). Dessa humanetiska värden ska enligt författarna ha uppkommit i andra 
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livsåskådningar långt innan de tillskrevs kristendomen, och att moderna svenska 

värderingar inte utformats tack vare kristendomen utan snarare trots den 

(Sturmark 2010). Björklund försvarade sig mot kritiken från Humanisternas 

representanter med att hävda att kristendomen betytt mer för Sverige än vad till 

exempel hinduismen gjort, och att det är skolans uppgift att lägga tyngdpunkten 

av undervisningen på den religion som påverkat oss mest (Björklund 2010). 

 

 

4.1.2 Effekten 
 

Utifrån formuleringarna om kristendomen i styrdokumenten kan utläsas att 

regeringen har en idé om att kristen etik och västerländsk humanism 

överensstämmer med rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Huruvida både kristen etik och västerländsk humanism lever upp till dessa 

begrepp är en annan diskussion, men det är enligt mig tydliga värderingar 

regeringen tillskriver den kristna etiken och den västerländska humanismen. Den 

debatt som pågick i media innan Gy 11 kom till belyser enligt mig ytterligare att 

regeringen i egenskap av Jan Björklund anser att svenska värderingar är sprungna 

ur kristendomen. 

 

Effekten av formuleringarna kring kristendomen i styrdokumenten hävdar jag blir 

att regeringen ger kristendomen en särställning. I värdegrunden får kristendomen 

en särställning jämfört med andra religioner eftersom det är i enlighet med den 

etik som enligt regeringen förvaltats av den kristna traditionen som eleven ska 

fostras till att inneha vissa egenskaper. I ämnesplanerna ges kristendomen en 

särställning framför de andra världsreligionerna eftersom det endast är 

kristendomen som enskilt nämns vid namn medan islam, judendomen, buddhism, 

sikhism och hinduism kort och gott kallas ”de övriga världsreligionerna” 

(Skolverket s 138). Under slutsatser kommer jag att närmare diskutera mina 

tankar kring effekten av formuleringarna. 

  

4.2 Kan formuleringarna i gymnasieskolans styrdokument betraktas 

som ett uttryck för ställföreträdande religion? 
 

I detta avsnitt analyserar jag regeringens idéer om kristendomen som kulturbärare 

och tradition i gymnasieskolans styrdokument utifrån Grace Davies teori om 

ställföreträdande religion. 

 

Ställföreträdande religion innebär som tidigare redogjorts för, att en minoritet tror 

och praktiserar religion åt en majoritet som omedvetet eller medvetet samtycker 

(Davie 2007b).  

 

Under teoriavsnittet redogjorde jag för hur Davie anser att religion kan verka 

ställföreträdande på olika sätt, till exempel genom att präster upprätthåller 

moralkoder åt en majoritet som inte gör det och att kyrkorna enligt Davie kan vara 

en arena för debatter på samhällsagendan. Davies diskussion om ställföreträdande 

religion utspelar sig som tidigare nämnts på ett annat plan än min diskussion, men 

det centrala i analysen är det ställföreträdande inslaget. På samma sätt som 

prästerna i Davies forskning enligt Davie upprätthåller moralkoder åt samhället, är 
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min tolkning att regeringen vill att skolan ska upprätthålla moralkoder genom den 

kristna etik som hänvisas till i skolans värdegrund. För att legitimera detta hävdar 

regeringen både i Gy 11 och i Jan Björklunds uttalanden att den kristna etiken 

ligger till grund för det svenska samhället. Kring huruvida detta stämmer går 

meningarna isär, som jag visade under resultat. Det centrala är dock att regeringen 

ger skolan ett uppdrag att förmedla värderingar i enlighet med kristen etik. 

Regeringen låter alltså skolan vara ställföreträdande kristet etisk enligt teorin om 

ställföreträdande religion. Ett annat exempel Davie har om ställföreträdande 

religion är att kyrkan är en arena på vilken aktuella debatter i samhället kan 

projiceras. På samma sätt kan i min tolkning introducerandet av begreppet kristen 

etik i läroplanens värdegrund tolkas som en projicering av samhällsdebatten. När 

den dåvarande moderatledda regeringen i 1994 års läroplaner, Lpf 94 och Lpo 94, 

lät skriva in kristen etik i skolans värdegrund gick debatterna om kulturell 

tillhörighet höga (Löfstedt 2011). Enligt Davie (2010) har inflyttningen till Europa 

förändrat Europas religiösa profil. Denna trend har enligt henne fått Europas 

sekulära makthavare att reagera (Davie 2010). Trots att Davie (2010) inte 

applicerar detta till sin teori om ställföreträdande religion är hennes påstående 

relevant i detta sammanhang och stämmer väl överens med Löfstedts (2011) 

slutsats om att uppkomsten av formuleringen om kristen etik i läroplanens 

värdegrund var en reaktion på den förändring regeringen upplevde att ökad 

migration gav upphov till. Uppkomsten av formuleringen om kristen etik i skolans 

värdegrund stämmer alltså enligt min tolkning väl överens med Davies resultat 

om att Europas sekulära makthavare reagerat på invandring till Europa. 

Appliceras detta till Davies teori om ställföreträdande religion blev regeringens 

reaktion på den ökade globaliseringen att låta skolans styrdokument agera 

ställföreträdande religiöst, genom att skriva in kristen etik i skolans värdegrund. 

 

Vidare i min tolkning av teorin om ställföreträdande religion ser jag att regeringen 

önskar att skolan ska vara ställföreträdande kristen åt en majoritet (folket) som 

inte längre är troende eller som har andra preferensramar än den kristna. En sådan 

tolkning gör gällande att regeringen vill att kristendomen ska vara grunden för de 

svenska värderingarna, vilket jag påvisar under resultat, samt att regeringen vill 

fostra unga svenskar i kristendomens anda till att bli kulturellt kristna individer. 

När regeringen i form av Jan Björklund ställs inför argumentet att Sverige inte är 

särskilt kristet, och att den etik den syftar till i själva verket finns även i andra 

livsåskådningar, använder Jan Björklund kvantitet som argument. Han påstår i 

Svenska Dagbladet att mer än 80 % av svenskarna är medlemmar i kristna 

samfund (Björklund 2010). Att dessa 80 % är medlemmar i kristna samfund kan 

snarare enligt min tolkning betraktas utifrån det Davie-inspirerade begreppet 

”belonging without believing” (Davie 2007a, 2007b) som innebär att en stor del 

av befolkningen är medlemmar i kristna samfund utan att för den skull vara 

troende. Enligt Davie (2007b) så beror det höga medlemsantalet i de nordiska 

ländernas statskyrkor, och Svenska kyrkan i Sverige, på att kyrkan är fast 

förankrad i den nationella identiteten. Detta ska enligt hennes teori innebära att 

medlemmarna är latent kristna, att de har en positiv inställning till kristendomen 

och att de kanske också skulle försvara den om den hotades (Davie 2007b). På 

samma sätt kan en positiv inställning till kristendomen som kultur och tradition 

vara ett uttryck för belonging without believing snarare än att Sverige är särskilt 

kristet som Björklund (2010) påstår. 
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Enligt Davies (2007a, 2007b) teori om ställföreträdande religion är det inte 

nödvändigt att den ställföreträdande religiositeten är en aktiv delegering från 

samhället. Den kan även vara omedveten. I denna uppsats kan samhället 

representeras av två grupper. Den första gruppen är eleverna. Den andra gruppen 

är makten i egenskap av regeringen. Ett exempel på omedveten delegering är 

enligt min tolkning allmänhetens upplevelse av sig själv som kulturellt kristen 

som vi såg hos till exempel de etniskt svenska eleverna i von Brömssens (2012) 

forskning. Denna upplevelse av att vara kulturellt kristen är enligt min analys 

kompatibelt med det Davie-inspirerade begreppet belonging without believing där 

allmänheten är lojal religionen utan att tro på det den predikar (Davie 2007). På 

samma sätt säger några av eleverna i Brömssens forskning att de kan anses vara 

kulturellt kristna (2012). Denna kulturella kristendom stämmer enligt min analys 

väl överens med Davies tankar om ställföreträdande religion. Davie hävdar att 

den ställföreträdande religionen också kan vara medveten, det kan till och med 

vara så att den är förväntad (Davie 2007a). Kristendomens särställning i skolans 

styrdokument, och i förlängningen kristendomens särställning i undervisningen 

som ställföreträdande kristen är enligt min tolkning av Davies teori en i allra 

högsta grad aktiv delegering från regeringens sida. Att regeringen låter 

kristendomen inneha en särställning i styrdokumenten för skolan kan därför, 

hävdar jag, betraktas som ett uttryck för hur regeringen faktiskt förväntar sig att 

styrdokumenten för skolan ska vara ställföreträdande kristna i enlighet med 

Davies teori.  

 

Davie påpekar att ställföreträdande religion även syftar till den svårgreppbara sfär 

som existerar mellan skapandet av samhället och den politiska sfären (Davie 

2007b). Formuleringen om kristen etik i skolans värdegrund och kristendomens 

särställning i läroplanen hör enligt min tolkning av Davie till denna sfär. Den 

politiska sfären skapar samhälle och skola, samtidigt som samhället skapar 

regeringen. Skolan får direktiv från riksdag och regering men är med alla dess 

aktörer även mycket påverkad av samhället. Jag hävdar att detta kan betraktas 

som en cirkelrörelse där alla enheter påverkar varandra. Eller med Davies ord där 

ställföreträdande religion pekar på ”the complex cultural and political histories 

that are likely to shape vicariousness in any given society” (Davie 2007b, s 25).  

De offentliga skolorna i Sverige är som sagt inga religiösa institutioner, men 

utifrån Davies tankar kring ställföreträdande religion så hävdar jag att inslagen om 

kristendom i Gy11 kan tolkas som att regeringen förväntar sig att skolan ska 

upprätthålla de traditionella kristna värderingar som en stor del av medborgarna 

sällan tänker på. Regeringens användning av kristendomen i skolans 

styrdokument kan därför enligt min tolkning ses som ställföreträdande religion i 

sitt försök att skapa ett önskat samhälle. 

 

 

4.3 Vilken roll spelar kristendomen i svenska gymnasieungdomars liv? 
 

I detta avsnitt kommer jag att sätta regeringens idéer om kristendomen som 

tradition och kulturbärare i relation till tidigare forskning av Lövheim och von 

Brömssen om den roll kristendomen spelar i gymnasieungdomars liv. 

 

Vilken roll spelar då kristendomen hos de svenska gymnasieeleverna som är de 

vars vardag påverkas av formuleringarna i Gy11? 
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Eftersom styrdokumenten jag undersöker i denna uppsats är ämnade för 

gymnasieskolan är det intressant att se vilken relation gymnasielever har till 

religion. En invändning mot detta skulle kunna vara att läroplanen inte ska 

återspegla gymnasieelevernas värderingar, utan att den snarare ska återspegla de 

värderingar regeringen vill att gymnasieeleverna ska ta till sig. Jag anser dock att 

det är relevant att jämföra värderingarna i läroplanen med vilken roll religion har i 

gymnasieungdomars liv eftersom en koherens mellan styrdokument och en av 

gymnasieungdomar upplevd verklighet är rimlig för kvalitén i undervisningen.  

Lövheim (2012) har som jag redogjorde för under tidigare forskning kartlagt 

ungas religiositet i Sverige idag. Svarsfrekvensen var låg men en bild kan ändå 

utläsas. Ungdomarna kunde delas upp i tre grupper; organiserat religiösa, 

individuellt religiösa och ickereligiösa (Lövheim 2012). De ickereligiösa utgjorde 

två tredjedelar, 67%, av de svarande (Lövheim 2012). Majoriteten av de svarande 

kände sig mest tillhöriga till kristendomen, till och med i den ickereligiösa 

gruppen upplevdes en liten känsla av tillhörighet till kristendomen (Lövheim 

2012). Detta skulle kunna förklaras med det som Davie (2000) kallar ett religiöst 

minne som varit en del när identitet och samhälle formats. Däremot tyder senare 

forskning enligt Lövheim på att denna känsla av tillhörighet har försvagats: 

”Särskilt bland de unga tar majoriteten avstånd från eller har en neutral relation 

till Svenska kyrkan” (2012 s 104).  

Von Brömssen (2012) visade att det finns kontexter i skolan där religion har en 

central roll men kristendomen en marginell roll. I den kontext von Brömssen 

beskriver är medvetenheten om och tillhörigheten till religion hög. Dock inte till 

kristendom, och framförallt inte protestantisk nordisk kristendom, utan till bland 

annat islam eller kristet assyrisk tillhörighet (von Brömssen 2012). 

Vi ser att ett betydande antal elever i gymnasieskolan inte har en kristen 

tillhörighet. Under slutsatser kommer jag närmare att diskutera vad detta kan 

innebära. 

4.4 Slutsatser 

 

I detta avsnitt redogör jag för mina slutsatser enligt de analysfrågor jag upprättat. 

Avslutningsvis jämför jag även mina slutsatser om ett avvikande samhälle med 

Grace Davies teori om ställföreträdande religion. 

 

4.4.1 Hur framkommer regeringens idéer om kristendomen som 

kulturbärare och tradition i styrdokumenten och vad kan effekten bli? 
 

Jag har i denna uppsats påvisat att regeringens idéer om kristendomen som 

tradition och kulturbärare framkommer i styrdokumenten på en rad olika sätt. 

Regeringens idéer är inte dolda utan framkommer tydligt. En effekt av detta blir 

som vi sett att kristendomen får en särställning gentemot andra världsreligioner. 

Detta är regeringens avsikt, annars skulle det inte stå i ämnesplanerna för 

religionskunskap att ”kristendomens och dess traditioner har en särskild 

betydelse” (Skolverket 2011a s 137). 

 

Men regeringens idéer om kristendomen som tradition och kulturbärare 

framkommer inte endast i skriven form i en läsning av läroplanen för 
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gymnasieskolan. Jag argumenterar för att de även kan framkomma på mer subtila 

sätt i undervisningen. Eftersom läroplanen är det dokument enligt vilket lärarna 

ska planera sin undervisning vore det inte orimligt att regeringens idéer om 

kristendomen som tradition och kulturbärare framkommer även i undervisningen. 

I dokumentet Gy 11 är regeringens idéer om kristendomen som kulturbärare och 

tradition tydliga i text. När dessa idéer däremot omsätts till en 

undervisningssituation befarar jag att dessa idéer kan framkomma på subtila sätt 

där eleven inte får möjlighet att reflektera kring huruvida hen tycker att 

regeringens formuleringar stämmer med elevens verklighet. Ett enkelt exempel är 

att om studier om kristendomens traditioner får mest undervisningstid i timmar 

kan resultatet enligt mig bli en omedveten uppfattning hos eleven om att 

kristendomen är den viktigaste religionen, inte bara i Sverige utan kanske också i 

världen. Här ser jag ett problem. Både i den etniskt svenska elevens förmodade 

möte med en globaliserad värld men också i mötet med den icke-etniskt svenska 

elevens bild av en värld där andra traditioner än den kristna ligger till grund för 

värdegrunden. Vad effekten av dessa ”krockar” med regeringens idéer om 

kristendomen som tradition och kulturbärare samt effekten av kristendomens 

särställning i Gy11 blir, är ett ämne för vidare forskning. Jag kan spekulera kring 

tankar kring otherness, att de som inte är kristna anses vara annorlunda, eller en 

känsla av misstro mot undervisningen när den inte finner stöd i elevens egen 

kontext. 

 

En annan effekt som enligt mig kan uppstå är att kristendomen kan få en 

särställning i betygssättningen även fast kristendomen inte nämns i 

betygskriterierna. Kan eleven inte analysera etiska frågor utifrån kristendomen 

utan endast utifrån andra religioner finns det utrymme för läraren att tolka det som 

att eleven inte når målen. Hur blir betygssättningen om eleven istället endast 

klarar att analysera etiska frågeställningar utifrån kristendomen men inte de andra 

världsreligionerna? Blir effekten att eleven kommit närmare att nå målen än 

eleven som endast analyserat etiska frågeställningar utifrån annan religion än 

kristendomen? Tidigare forskning har nått resultatet att formuleringarna om 

kristendom är ren skrivbordspolitik som inte har någon effekt i klassrummet 

(Sjöborg 2013). Jag vill dock hävda att resultatet kan skilja sig åt beroende på 

uttolkaren, det vill säga den betygssättande läraren. Min förhoppning är att i en 

kommande uppsats undersöka huruvida detta stämmer. Under diskussion redogör 

jag närmare för detta. 

 

Ytterligare en möjlig effekt hävdar jag kan vara att en intressekonflikt kan uppstå 

utifrån att eleverna ska fostras i överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

bland annat kristen tradition samtidigt som Gy11 och skollagen gör gällande att 

utbildningen ska vara icke-konfessionell. Att undervisningen inte får vara 

konfessionell innebär att inga religiösa inslag får förekomma i undervisningen 

(Skolverket 2012b). Lärarna i gymnasieskolan förväntas därmed fostra eleverna 

enligt vissa värden som förvaltats av kristen etik och lärarna i religionskunskap 

ska ge kristendomen en särställning i undervisningen, men detta ska ske på 

vetenskaplig grund och utan religiösa inslag. Att definiera hur en elev ska fostras 

genom en etik som förvaltats av kristendomen och ge kristendomen en 

särställning i religionsundervisningen utan att undervisningen har religiösa inslag 

befarar jag kan leda till svårigheter kring gränsdragningar och definitioner i 

undervisningssituationen. 
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 Vad kristen etik är kan enligt mig sannolikt se olika ut beroende på vem 

uttolkaren är.   

 

4.4.2 Kan formuleringarna i läroplanen betraktas som ett uttryck för 

Grace Davies teori om ställföreträdande religion?  

 

Enligt Davies (2007a, 2007b) teori om ställföreträdande religion måste 

majoriteten samtycka till att minoriteten, i det här fallet skolan, agerar 

ställföreträdande religiöst för att det ska vara fråga om ställföreträdande religion. 

Under analys visade jag att det mycket väl kan vara så att majoriteten i Sverige 

ser sig själv som kulturellt kristen. Bland annat visade Lövheims (2012) resultat 

att en majoritet av de svarande ungdomarna såg sig själva som kulturellt kristna. 

Visserligen är styrdokumenten inte utformade att representera gymnasieelevernas 

upplevelse av verkligheten. Men om vi låter gymnasieeleverna representera 

samhället så skulle i min tolkning regeringens argument om att Sverige är 

kulturellt kristet stämma. Jag hävdar att om den omedvetna delegeringen av 

ställföreträdande religion utgår från folket kan regeringens idéer om 

kristendomen som kulturbärare och tradition även stämma väl med majoritetens 

idéer. I en sådan analys där en majoritet av allmänheten är positivt inställd till 

skolan som ställföreträdande kristen kan en slutsats vara att regeringen faktiskt 

också delegerar allmänhetens vilja genom att låta skolans dokument agera 

ställföreträdande kristet. Detta resultat skulle då stämma väl överens med kriteriet 

om en medvetet eller omedvetet positiv majoritet enligt Davies teori om 

ställföreträdande religion. Därför vill jag hävda att formuleringarna om kristen 

etik i läroplanens värdegrund samt kristendomens särställning i kursplanen för det 

gymnasiegemensamma ämnet religionskunskap kan betraktas som ett uttryck för 

ställföreträdande religion enligt Davies teori. 

 

 

Formuleringarna om kristendomen i gymnasieskolans styrdokument kan alltså 

enligt min analys vara ett uttryck för hur regeringen vill att skolan i form av 

minoritet ska förvalta kristendomen åt en icke-troende majoritet, i enlighet med 

teorin om ställföreträdande religion. Jag tolkar detta som att det inte är fråga om 

att skolan ska tro åt en icke-troende majoritet utan snarare ett uttryck för att skolan 

ska förvalta regeringens idéer om kristendomen som kulturbärare och tradition åt 

en majoritet som inte själv förvaltar det kristna arvet i den utsträckning regeringen 

önskar. Enligt min tolkning vill regeringen alltså fostra eleverna till en kristet 

kulturell tillhörighet. Jag vill hävda att det är av denna anledning kristendomen 

har en särställning i gymnasieskolans styrdokument trots att undervisningen ska 

vara icke-konfessionell.  

 

4.4.3 Hur väl överensstämmer regeringens idéer om kristendomen 

som tradition och kulturbärare med den roll kristendomen har hos 

svenska gymnasieelever? 

 

Von Brömssen (2012) uppvisar som vi sett ett exempel där etniskt svenska elever 

i en gymnasieskola betraktade sig själva som kulturellt kristna. Med stöd i denna 

kulturellt kristna tillhörighet uttrycktes vissa positiva känslor till kristendomen. 
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Samtidigt betonade dessa elever att de tolkade världen utifrån naturvetenskapen 

och att det var andra som var religiösa. I den andra skolan von Brömssen 

studerade definierade fler elever sig som religiösa, ett fåtal som kristet religiösa. I 

min läsning formulerade dessa elever i högre grad en medvetenhet om hur 

religion påverkar människor, inte minst genom deras fingertoppskänsla för hur 

religion kan ge upphov till konflikter. Många av eleverna var religiösa, men 

endast ett fåtal var kristna. Snarare var det andra religioner än kristendomen som 

fanns i elevernas medvetande. Till exempel nämndes särskilt Israel- Palestina 

konflikten. I denna skola var religionen alltså mycket närvarande, dock inte i 

form av kristendom.  

Lövheim såg i sin studie att 10 % av eleverna upplevde tillhörighet till islam och 

10 % till buddhism eller hinduism. Ett fåtal procent kände tillhörighet till 

judendom eller någon annan icke namngiven religion. Sammanlagt ser jag att det 

var en ganska stor del, omkring en fjärdedel, som kände tillhörighet till en annan 

religion än kristendomen. 

Jag vill hävda att regeringens idéer om kristendomen som tradition och 

kulturbärare inte återspeglar dessa elevers verklighet. Eftersom religion var så 

centralt i von Brömssen (2012) exempel kan det tänkas att etiska 

problemställningar utifrån religion är mycket fruktbara i undervisningen. En 

rimlig slutsats är att det för dessa elever inte är mest relevant att formulera etiska 

problemställningar utifrån främst kristendomen som kursplanen för 

religionskunskap 1 påtalar (Skolverket 2011a). Dessa slutsatser skiljer sig från de 

slutsatser jag gör när jag med hjälp av Davies teori om ställföreträdande religion 

tolkar gymnasieskolans styrdokument. Där ser jag att formuleringarna om 

kristendomen i gymnasieskolans styrdokument med stöd hos en positiv majoritet 

kan vara ett uttryck för ställföreträdande religion. Hos Lövheim (2012) och von 

Brömssen (2012) finner jag dock att värdegrunden i Gy 11 och ämnesplanerna för 

religionskunskap 1 och 2 samtidigt inte är utformade efter värderingar som en 

majoritet ungdomar känner igen sig i.  

På analysfrågan huruvida regeringens idéer om kristendomen i styrdokumenten 

som tradition och kulturbärare överensstämmer med den roll kristendomen har 

hos svenska gymnasieungdomar kan svaret utifrån mitt material anses vara både 

och. Lövheim (2012) visar att de flesta svarande i den studie hon refererar till 

känner flest gymnasieungdomar tillhörighet till kristendomen, även om långt ifrån 

alla kan betraktas som troende. Även von Brömssen (2012) ser att etniskt svenska 

ungdomar kan definiera sig som kulturellt kristna, om än inte troende. Hos dessa 

ungdomar kan regeringens idéer om kristendomen som tradition och kulturbärare 

anses överensstämma väl. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att 

formuleringarna i styrdokumenten inte är konfessionella, utan ett uttryck för 

tradition och kultur.  

Jag hävdar att regeringen genom att låta skolan vara ställföreträdande kristen vill 

fostra eleverna till en kulturellt kristen tillhörighet. Kanske tänkte sig regeringen 

genom formuleringarna om kristen etik i skolans värdegrund och genom att ge 

kristendomen en särställning i ämnesplanerna en trygg återgång till en tid när 

Sverige var mer kulturellt kristet. Kanske har en sådan tid aldrig funnits? 

 

 

4.4.4 Knyta ihop säcken 
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Jag har argumenterat för att formuleringarna om kristendomen i gymnasieskolans 

styrdokument kan tolkas som ställföreträdande religion utifrån Grace Davies 

teori. Ett kriterium enligt teorin är som sagt att allmänheten medvetet eller 

omedvetet ska samtycka till den ställföreträdanden religionen. Till viss del visade 

jag att det kan vara så. Samtidigt visar Lövheims (2012) och von Brömssens 

(2012) resultat att många gymnasielever lever i en annan kontext än den kulturellt 

kristna. En tolkning av Davies teori ur en sådan kontext skulle ge andra svar. En 

tolkning ur ett sammanhang som inte är kulturellt kristet gör gällande att 

allmänheten nödvändigtvis inte alls samtycker till att en minoritet är 

ställföreträdande religiös åt en majoritet. Helt enkelt för att denna del av 

allmänheten själv är religiös och ser religion som något centralt. Men också för 

att allmänheten praktiserar en annan religion. Davie (2010) diskuterar själv hur 

regeringen i Europa reagerat på den utomeuropeiska inflyttningen till Europa. 

Dock applicerar hon inte globalisering på teorin om ställföreträdande religion. 

Här anser jag att Davies teori uppvisar en brist. Att inte ta mångfalden i ett 

samhälle i beräkning när en teori diskuterar allmänheten ger enligt mig 

missvisande svar. Jag skulle hellre se att teorin gav utrymme för en pluralistisk 

majoritet för att på så sätt få ett mer adekvat svar om majoritetens förväntan på 

minoriteten att agera ställföreträdande religiöst. 
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Kapitel 5 Diskussion 

 

 

5.1 Teoretisk reflektion 

 

När Grace Davie (2007a, 2007b) diskuterar sin teori om ställföreträdande religion 

koncentrerar hon sig främst på samhället i form av invånarna i ett land kontra den 

dominerande kyrkan och i viss mån media. Hon diskuterar inte den styrande 

regeringen i någon högre grad, med undantaget att nämna hur ställföreträdande 

religion kan se olika ut beroende på om det aktuella landet är östeuropeiskt med 

ett kommunistiskt arv, eller västeuropeiskt (2007b). När Davie (2007a) diskuterar 

ställföreträdande religion lägger hon mycket vikt vid hur kyrkan kan träda in vid 

kriser och agera ställföreträdande religiöst för allmänheten. Estonia-katastrofen 

1994 är ett av hennes exempel (2007b). Bevarandet av själva kyrkobyggnaden i 

de nordiska länderna är också ett av Davies viktiga exempel på hur majoriteten 

förväntar sig att minoriteten i form av kyrkan ska bevara själva byggnaden 

(2007b). I denna uppsats där jag undersökt huruvida formuleringarna om 

kristendom i gymnasieskolans styrdokument kan vara ett uttryck för 

ställföreträdande religion har jag använt hennes teori på ett annat plan. Istället för 

att undersöka vad den absoluta majoriteten, vi kan kalla dem folket, känner har 

jag hävdat att de av folket utvalda representanterna, nämligen regeringen, låter 

skolan agera ställföreträdanden religiöst. För att få en uppfattning om hur 

majoriteten i form av allmänhetens upplevelse har jag även låtit gymnasielever 

representera allmänheten. 

Medan Davie i diskussionen om sin teori främst koncentrerar sig på 

majoritetskyrkan kontra folket, så diskuterar jag inte alls vad någon svensk kyrka 

eller religiöst samfund kan tänkas ha för åsikter om läroplanen. Istället diskuterar 

jag regering och skola, två i grunden sekulära institutioner i Sverige. Här kan en 

viss förvrängning av Davies teori upplevas. Jag menar dock att variablerna kyrka, 

skola, regering, minoritet och majoritet är utbytbara och att det är själva aspekten 

av ställföreträdande religiositet som är det centrala och fruktbara i Davies teori. 

Appliceras teorin på olika sammanhang med skilda aktörer kan den 

religionssociologiska forskningen sannolikt finna mycket intressant på flera olika 

samhälleliga plan. 

 Ett problem jag upplevde i tillämpningen av Davies teori var aspekten av att 

majoriteten medvetet eller omedvetet ska samtycka till minoritetens religiositet. 

Majoriteten ska enligt Davie till och med förvänta sig att minoriteten tror åt dem. 

Mina slutsatser överensstämmer inte med detta. Jag finner att bland 

gymnasieeleverna som representanter för majoriteten är vissa sannolikt positivt 

inställda till formuleringarna, medan andra sannolikt inte är det. Låter vi däremot 

regeringen i egenskap av folkvalda beslutsfattare representera majoriteten så 
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stämmer Davies tankar om att majoriteten samtycker till minoritetens religiositet 

in väl. Just aspekten av majoritetens förväntade bifall diskuteras som nämnt i den 

kritik Bruce och Voas (2010) riktar mot Davie. Deras främsta invändning är som 

nämnts i teoriavsnittet att det inte finns tillräckliga belägg för att majoriteten 

förväntar sig att en minoritet ska vara ställföreträdande religiös å majoritetens 

vägnar. Liksom med variabeln kyrka som jag diskuterade ovan så anser jag att 

Davies teori är fullt tillämpbar även om majoriteten inte är positivt inställd till 

minoritetens religiösa utövande å majoritetens vägnar. Det viktiga enligt mig är att 

det finns en förväntan från något håll stort eller litet, att en verksamhet ska agera 

ställföreträdanden religiöst åt andra. Detta är också min anpassning av Davies 

teori och mitt förslag till hur den kan användas. 

En svårighet med Davies teori, som Davie själv är medveten om (2007b), är att de 

variabler hon använder sig av är mycket mjuka, det är nästan omöjligt att leda 

dem i bevis. Och något som är svårt att leda i bevis är också svårt att motbevisa. 

Resultaten kan alltid förklaras med att de är en möjlig förklaring eller att de inte 

ska tillämpas alltför strikt. Detta är även Davies försvar mot Bruce & Voas kritik 

(2010). Samma kritik kan riktas mot mina resultat. Jag vill ändå hävda att mina 

slutsatser i denna uppsats är relevanta utifrån min frågeställning och val av teori 

samt i de ständigt pågående diskussionerna kring gymnasieskolans läroplan. 

 

5.2 Metodisk reflektion 

 

Den metod jag i huvudsak använt är beskrivande och kritisk idé- och 

ideologianalys som den beskrivs hos Bergström och Boréus (2005). För mitt syfte 

har det varit en användbar metod som hjälpt mig strukturera mina resultat. Dess 

styrka är dess tydlighet och att den behandlar tre områden som min frågeställning 

vilar på, nämligen idé, makt och samhällelig kontext. Enligt den kritiska idé och 

ideologianalysen är regeringens idé dold och avslöjas i forskningen. Detta är inte 

en brist i metoden men dock en aspekt som inte överensstämde med mitt material. 

Att använda den kritiska idé och ideologianalysen till att kritiskt diskutera den idé 

jag valt att undersöka var givande, trots att jag inte avslöjat en dold del. Jag kan 

mycket väl tänka mig att använda mig av metoden vid fler tillfällen, gärna då även 

en dold del faktiskt finns att avslöja.  

I den beskrivande delen av analysen använde jag mig av textanalys beskriven av 

Watt Boelsen (2007) med den lasswellska formeln i minne. I läsningen av 

styrdokumenten var det en användbar formel, där särskilt det avslutande steget 

”med vilken effekt” var användbart för mig. Dock upplevde jag att sju steg var lite 

väl många för mitt syfte och att en femgradig formel sannolikt varit tillräcklig. 

En risk med den metod jag valt är att läsaren kan få uppfattningen att jag vill 

ersätta en förmodad absolut sanning med en annan av mig konstruerad sanning. 

Detta är inte min intention utan jag vill ge en möjlig tolkning. Naturligtvis finns 

andra tolkningar i ämnet som kan ge ett helt annat resultat men är lika relevanta, 

allt beroende på kontexten. 

 En övergripande metod kan också anses vara den uppsatsmall jag haft i uppgift 

att följa. Jag upplever den som alltför detaljerad och snäv i sin avsnittsindelning, 

vilket gjort att jag haft svårt att formulera mina egna slutsatser och föra en fri 

diskussion och tolkning. 
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 Validitetskriterierna var användbara i skrivprocessen. Att genomgående i 

processen ställa Malteruds (1998) frågor kring huruvida jag faktiskt svarade på 

mina egentliga frågor, om underlaget var relevant, om teorierna och metoden var 

relevant samt om mina resultat var relevanta för frågeställningen var mycket 

fruktbart. Ofta var svaret nej, helt i enlighet med Malteruds (1998) förväntning. 

Detta ledde till att jag kasserade stora mängder text. Jag raderade sådant som jag 

upptäckte att jag gärna ville ha med av personligt intresse men som inte var 

relevant för frågeställningen. Allt eftersom frågeställningen klarnade fick jag även 

revidera av mig valda teorier. Ursprungligen använde jag mig av flera teorier som 

sedan trattades ner till endast en relevant teori. Även i framkomsten av mina 

resultat var Malterud (1998) till stor hjälp då jag tvingades inse att vissa resultat 

inte var adekvata utifrån frågeställningen, utan snarare en produkt av mitt intresse 

för den bredare kontexten. Likaså var mitt material initialt mycket omfattande 

men med vägledning av validitetskriteriet för underlagets relevans tvingades jag 

välja bort det mesta. 

Utifrån kommunikativ validitet har min ambition genomgående varit att vara 

tydlig med arbetsprocessen, resultaten och mitt språk. Min förhoppning är att 

resultaten och språket är tydliga för mottagaren. Huruvida det faktiskt förhåller sig 

så är dock inte upp till mig att avgöra utan är något jag kommer att få klarhet i 

efter opponentens och examinatorns granskning. Min ambition att låta 

forskningsprocessen vara tydlig i uppsatsen lyckades jag något sämre med. Även 

fast jag försökt redogöra för hur det färdiga resultatet kommit till går det sannolikt 

inte att utläsa ur denna uppsats hur hela uppsatsförfattandets krokiga väg. Å andra 

sidan är det kanske inte heller det mest intressanta för mottagaren av den färdiga 

texten. 

 

 

5.3 Empirisk reflektion 

 

I Religion som resurs? vill Lövheim et al (2012) undersöka huruvida religion kan 

fungera som en resurs till att skapa verktyg till ett meningsfullt liv. Lövheim ser 

att det finns mycket tidigare forskning som redogör för den minoritet av Sveriges 

ungdomar som är aktiva medlemmar i religiösa samfund, men att det saknas 

forskning kring hur majoriteten upplever religion ur ett livsperspektiv. I resultaten 

redogörs för ungdomarnas förhållningssätt till religion. I min uppsats är jag 

intresserad av gymnasieungdomars relation religion för att kunna ställa detta i 

relation till formuleringarna om kristendom i gymnasieskolans styrdokument. För 

mina resultat har relationen till kristendom främst varit intressant, och trots att 

Lövheim diskuterar så att säga all sorts religiositet och inte i förhållande till 

styrdokument har jag ändå funnit resultaten som mycket användbara för mitt 

syfte. 

Inte heller von Brömssens (2012) studie hade gymnasieskolans styrdokument i 

fokus, men även hennes resultat om gymnasieungdomars tankar kring och sätt att 

hantera religion i skolan var till stor nytta för min diskussion. 

För att få exakta svar på min frågeställning krävs en mer riktad studie till viken 

jag ger förslag under avslutande reflektioner. 
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5.4 Bidrag  

Det är svårt att på rak arm säga huruvida mina resultat bidragit med absolut ny 

kunskap till forskningen. Då jag inte hittat exempel på tidigare forskning som 

applicerat Davies teori om ställföreträdande religion på formuleringarna om 

kristendom i den svenska gymnasieskolans styrdokument så kan mitt resultat 

kring att formuleringarna kan tolkas som ett uttryck för ställföreträdande religion 

utifrån teori med samma namn vara ett bidrag. Regeringens användning av 

kristendomen i gymnasieskolans styrdokument kan tolkas som ställföreträdande 

religion i sitt försök att skapa ett önskat samhälle. Dock anser jag att de eventuella 

resultat jag skulle kunna generera i en framtida längre uppsats, som jag redogör 

för under nästa stycke, skulle bidra till forskningen i högre grad än vad denna 

uppsats gjort. 

 

5.5 Avslutande reflektioner 

 

I min uppsats har jag redogjort för att det i de statliga styrdokumenten för 

gymnasieskolan finns formuleringar som ger kristendomen en särställning framför 

de andra så kallade världsreligionerna. Bland annat så hänvisar läroplanens Gy 11 

till kristen etik. Det är i mina ögon anmärkningsvärt att ett statligt styrdokument 

tillåter referenser till en religion. Mig veterligen finns ingen motsvarighet i 

värdegrundsformuleringar till andra av staten utformade styrdokument. Varför 

uppkommer denna formulering just i skolans styrdokument?  

Mina resultat visar även att formuleringarna om kristendom kan tolkas som ett 

uttryck för Grace Davies teori om ställföreträdande religion. Jag ser också i 

enlighet med den metod jag valt att formuleringarna om kritstendomen i 

gymnasieskolans styrdokument nödvändigtvis inte stämmer överens med en av 

alla gymnasieelever upplevd verklighet. Under resultat hävdar jag att regeringen 

genom att ge kristendomen en särställning i läroplanen önskar fostra eleverna in i 

en kristet kulturell tradition.  

Det är enligt mig märkligt att läroplanen i sin värdegrund hänvisar till kristen etik 

utan att närmare redogöra för vad denna kristna etik är. Både Björklund (2010) 

och Sturmark et al (2012) skriver att många svenska högtider har svenska rötter, 

men de har väl i allra högsta grad förkristna rötter också (t.ex. julskinka och 

midsommarafton), så traditioner kan knappast vara ett argument för att 

kristendomen har en särställning i läroplanen. Raljant kan jag påstå att mycket av 

det vi firar har rötter i hedendomen och asatro, men det är ingen som påstår att 

skolans värdegrund ska baseras på värderingar som förvaltats av hednisk tro trots 

att många vill påstå att asatrons påverkan i Sverige varit stor. 

Det är relevant att fråga sig om det ens är nödvändigt att nämna kristen etik i 

skolans värdegrund? Skulle inte en sekulär mer allmängiltig formulering kunna 

vara på sin plats? Kan det inte vara så att formuleringarna om kristendomen blir 

ett hinder i diskussionerna om etik i skolan, ett rött skynke för de två tredjedelar 

av eleverna som inte är religiösa och för de elever som identifierar sig med annan 

religiös tillhörighet än den kristna? Vore det inte bättre att i diskussionerna utgå 

från mänskliga rättigheter, eller utifrån etik som är gemensam för 

världsreligionerna? 
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I en framtida studie vore det intressant att genom intervjuer med lärare och elever 

undersöka hur formuleringarna om kristendomen i styrdokumenten omsätts i 

praktiken. Jag vill även i en framtida studie undersöka huruvida även 

undervisningen kan tolkas utifrån Davies teori om ställföreträdande religion, eller 

om formuleringarna endast är symboliska? Intressanta frågor att ta med är om 

lärarna talar med varandra om formuleringen om kristen etik i skolans 

värdegrund? Tar de hänsyn till formuleringen i mötet med eleven? Kommer 

formuleringen upp i utvecklingssamtal mellan lärare och rektor? Eller är 

formuleringen endast en markering från regeringen? Angående kristendomens 

särställning gentemot de andra världsreligionerna i ämnesplanerna så vore det 

intressant om lärarna kunde återge hur deras undervisning ser ut. Får 

kristendomen en särställning eller fortsätter man så att säga som man alltid har 

gjort? Upplever lärarna till och med att kristendomen hade en särställning redan 

innan ämnesplanerna omarbetades? Och slutligen skulle jag vilja undersöka 

elevernas relation till formuleringarna om kristendom i styrdokumenten. Känner 

eleverna till dem? Har de reflekterat över dem? Vad har deras reaktion i så fall 

varit? Tycker de att formuleringarna är relevanta? Ur vilken aspekt i så fall? 

Studier för att besvara dessa frågor skulle kunna göras kvantitativt i form av 

enkäter. Då skulle ett större geografiskt område och fler personer kunna delta. 

Studierna skulle också kunna genomföras kvalitativt genom intervjuer. 

Respondenterna skulle då vara färre men svaren skulle få utrymme att vara mer 

nyanserade. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur Sveriges nuvarande regerings 

idéer om kristendomen som kulturbärare och tradition kommer till uttryck i gym-

nasieskolans styrdokument samt undersöka hur denna förståelse kan tolkas med 

hjälp av Grace Davies teori om ställföreträdande religion. Syftet har också varit 

att sätta dessa idéer i relation till tidigare forskning av Lövheim (2012) och von 

Brömssen (2012) som belyser den roll kristendomen har i gymnasieungdomars 

liv. 

För att undersöka detta har jag sökt svar på följande frågor: 

Hur framkommer regeringens idéer om kristendomen som kulturbärare och tradi-

tion i styrdokumenten, vilka egenskaper tillskriver regeringen kristendomen och 

vad blir effekten av dessa idéer? Kan formuleringarna i läroplanen betraktas som 

ett uttryck för Grace Davies teori om ställföreträdande religion? Hur väl överens-

stämmer regeringens idéer om kristendomen som tradition och kulturbärare med 

den roll kristendomen har hos svenska gymnasieeleverna? 

Den teori jag använt mig av är Grace Davies (2007a, 2007b) teori om 

ställföreträdande religion. Även tidigare forskning hos Lövheim (2012) och von 

Brömssen (2012) har varit centralt för att söka svar på min frågeställning. Jag har 

haft en kvalitativ ansats och använt mig av en beskrivande och kritisk idé- och 

ideologianalys för att söka få svar på min frågeställning. I läsningen av 

gymnasieskolans styrdokument gjorde jag även en textanalys. Mina resultat visar 

att regeringens idéer om kristendomen som kulturbärare och tradition kommer till 

uttryck bland annat i skolans värdegrund som klargör att vissa värden ska 

gestaltas av kristen etik, samt i kursplanerna för det gymnasiegemensamma ämnet 

religionskunskap där jag visar att kristendomen har en särställning. Min tolkning 

är att detta kan betraktas som ett uttryck för att regeringen låter styrdokumenten 

vara ställföreträdande kristna som ett uttryck för att skolan ska förvalta 

regeringens idéer om kristendomen som kulturbärare och tradition åt en majoritet 

som inte själv förvaltar det kristna arvet i den utsträckning regeringen önskar. När 

jag jämförde regeringens idéer om kristendomen som kulturbärare och tradition i 

styrdokumenten med en verklighet som den kan upplevas hos gymnasieungdomar 

fann jag att idéerna både hade och inte hade grund i gymnasieungdomarnas 

upplevelse av kristendomen. 
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