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Abstract  
 
Syftet med denna uppsats är att, genom Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, 

undersöka hur debatten om kristna konfessionella friskolor ser ut i de kristna 

tidsskrifterna Kyrkans Tidning och Dagen.  

Diskursanalysens resultat analyseras utifrån Norman Faircloughs tredimensionella 

modell, samt Anthony Giddens teori om det posttraditionella samhället och Bruce 

Lincolns religionsdefinition.  

Resultatet visar att debatten i tidsskrifterna övervägande präglas av en frustration över 

oklara direktiv från skollagen och Skolverket i fråga om konfessionella inslag i den 

svenska skolan.  

 

 

Nyckelord: Konfessionell skola, religionsundervisning, Kyrkans Tidning, Dagen, 

kristna friskolor, kristendom, Skolverket. 
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1. Inledning  
 
Debatten kring friskolor är högst aktuell och har de senaste åren tagit stor plats i 

media. Debatten gäller inte minst konfessionella skolor. Frågorna är många och 

behandlar allt från de religiösa skolornas existens, syfte, innehåll i undervisningen till 

vilken roll en sådan skola har i ett modernt sekulärt samhälle idag. Debatten har 

kommit att framförallt beröra huruvida muslimska skolor ska få existera eller ej, 

medan debatten kring kristna skolor snarare berör hur mycket av skoldagens innehåll 

som får vara religiöst.  

 

Varje år, vid sommar- och julavslutningen, blommar debatten upp om huruvida dessa 

samlingar kan hållas i en religiös lokal eller inte, vad samlingen får innehålla, vilka 

sånger som får sjungas och vem som ska leda samlingen. Sist men inte minst försöker 

man belysa skillnaden mellan religion och tradition. På kristna konfessionella skolor 

har skillnaden mellan tradition och religion extra stor relevans eftersom många 

traditioner som firas i det svenska samhället har ett judisk-kristet ursprung.  

 

Vi fann det intressant och aktuellt till kunskapsbanken att studera hur debatten ser ut 

kring kristna konfessionella skolor. Detta med utgångspunkt i två kristna tidsskrifter 

med olika kristen grund. Eftersom forskningen tidigare i större utsträckning berört 

muslimska friskolor, ligger fokus i denna uppsats på de kristna friskolorna.  

 

Tack till vår handledare Heike Peter för goda råd i uppsatsprocessen.  
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1.1 Syfte, problemformulering och frågeställningar 
 

Syftet med föreliggande uppsats är att, genom Faircloughs kritiska diskursanalys, 

undersöka hur debatten kring kristna konfessionella skolor framställs i två kristna 

tidsskrifter.  

Den frågeställning vi kommer att besvara är följande:  

Vilka diskurser präglar debatten kring kristna konfessionella friskolor i de två aktuella 

tidningarna?  

 

1.2 Avgränsningar 
 

Vi har avgränsat vårt material till att behandla artiklar tagna ur de två kristna 

tidningarna Dagen och Kyrkans tidning. Kriterierna för artiklarna vid sökningen i 

Retriever Mediearkivet var att de berörde religiösa friskolor.  

Urvalet av vårt material har begränsats till Dagen och Kyrkans Tidning dels på grund 

av uppsatsens omfattning och tidsbegränsning men även med hänsyn till uppsatsens 

syfte.  

Av praktiska skäl har dessa tidningar valts ut då de finns tillgängliga via Retriever 

Mediearkivet. De kristna tidskrifter som finns tillgängliga via Retriever Mediearkivet 

är Amos, Sändaren, Dagen och Kyrkans Tidning. Amos är ett livsåskådningsmagasin 

till sin karaktär och är därför inte relevant för vårt syfte. Amos och Sändaren ges ut av 

Berling press AB, samma utgivare som Kyrkans Tidning. Kyrkans Tidning har valts 

framför Sändaren då den är en större tidning med fler läsare och fler upplagor. För att 

materialet ska utgöras av en bredare kristen grund har Dagen, vars profil präglas av 

Pingströrelsen, valts.  

 

Dagen startades år 1945 av Lewi Pethrus, som länge varit en omtalad pastor och profil 

för pingströrelsen i Sverige. Pingströrelsen är ett av Sveriges största frikyrkosamfund, 

med över 80 000 medlemmar och 463 församlingar.
1
 Enligt tidningen Dagens 

hemsida har tidningen 52 000 läsare varje dag. De arbetar för att samhället ska vila på 

kristna värderingar och kristen tro.
2
 

 

                                                        
1 Pingströrelsens hemsida hämtad: 2014-01-08 
2 Dagens hemsida hämtad: 2014-01-08 
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Kyrkans Tidning är en tidning som arbetar för att förmedla nyheter och inspiration 

kopplade till kyrkan, tron och existentiella frågor. Tidningen startade 1982. Enligt 

Kyrkans Tidnings hemsida har de 100 000 dagliga läsare. Kyrkans Tidning bevakar 

vad som är aktuellt inom Svenska Kyrkan.
3
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Kyrkans Tidnings hemsida hämtad: 2014-01-08 
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2. Bakgrund  
 

2.1 Kunskapsbakgrund  
 
När ämnet kristendomskunskap ändrades till religionskunskap i Lgr69 ökade behovet 

av religiösa friskolor i Sverige.
4
 Störst ökning syns dock i anslutning till 

friskolereformen 1992, som bland annat innebar att fristående skolor fick rätt till 

kommunala bidrag till sin verksamhet. Mellan läsåren 1993/94 och 1995/96 ökade 

antalet friskolor i landet markant. Orsaken var att friskolorna efter reformen inte 

längre behövde erbjuda en tydlig särprägel eller locka med en annorlunda inriktning 

som särskiljde dem från enhetsskolan för att få bidrag. Skolor med konfessionella 

inriktningar var de som ökade mest, hit räknas kristna, muslimska och judiska såväl 

som skolor tillhörande Livets ord, Frälsningsarmén och Örebromissionen.
5
  

I dag finns det 790 fristående skolor i Sverige. Av dessa har 69 konfessionell 

inriktning.
6
 

 

År 1994 beslöt Sveriges riksdag att Europakonventionens skydd för de mänskliga 

rättigheterna, ett tilläggsprotokoll från 1952, skulle gälla i Sverige. Dess andra kapitel 

redogör för föräldrars rätt att välja en utbildning till sina barn som överensstämmer 

med den egna religiösa övertygelsen och livsfilosofin.
7
  

 

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet 

staten kan påtaga sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten 

respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och 

undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och 

filosofiska övertygelse.
8
 

 

Skollagens första kapitel, paragraf 6 och 7 slår fast att all utbildning i Sverige vid 

såväl skolor och förskolor med offentlig huvudman, som fristående skolor, förskolor 

och fritidshem ska vara icke-konfessionella. Vidare står det att friskolor i övrigt får ha 

konfessionella inriktningar och att deltagandet i de konfessionella inslagen ska vara 

                                                        
4 Falkevall, 2013:22 
5 Borevi, 1997:61 
6 Skolverkets hemsida hämtad: 2014-01-08  
7 Francia, 2007:2 
8 Europakonventionen hämtad 140107 
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frivilliga. Vidare slår paragraf 11 fast att det för varje skolform ska gälla den läroplan 

som står skriven genom lag. Den anger all utbildnings värdegrund, uppdrag, mål och 

riktlinjer och ska gälla för alla skolor i Sverige, oavsett huvudman. Alla skolor i 

Sverige måste vara öppna för alla, oavsett religiös bakgrund.
9
 

 

Skolverket har framställt dokumentet Skolan och kyrkan, en juridisk vägledning som 

tagits fram som hjälp till lärare och skolpersonal i frågor som rör skolan, kyrkan och 

religionen. Skolan och kyrkan togs fram av skolverket då de fick många frågor som 

berörde vilka möjligheter skolor har att besöka religiösa lokaler, exempelvis kyrkan. 

Dokumentet ska användas som en vägledning för skolans personal och fastställer att 

samlingar kan hållas i religiösa lokaler om tonvikten läggs på traditioner och om det 

inte förekommer några religiösa inslag. Skolverket fastställer i skolan och kyrkan att 

rektorn har ansvaret för samlingen, dess innehåll och hur den utformas. Vidare 

framgår av dokumentet att konfessionella inslag får förekomma inom utbildningen 

men inte inom undervisningen, detta gäller oavsett vilken huvudman skolan har. 
10

 

 

Skollagen kapitel 1, 3§ definierar begreppen undervisning och utbildning på följande 

vis: 

        Utbildning definieras som ”den verksamhet inom vilken undervisning sker 

utifrån bestämda mål”. 

Undervisning definieras som ”sådana målstyrda processer som under ledning 

av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom 

inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”.
11

 

 

Det är just åtskillnaden mellan begreppen undervisning och utbildning samt förbundet 

till Europakonventionen som gör det möjligt för konfessionella friskolor att bedriva 

sin verksamhet, i enlighet med den nya skollagen och läroplanerna som antogs 2011.   

 

Även debattartikeln Advent i kyrkan, skriven av Skolverkets generaldirektör Anna 

Ekström och undervisningsrådet Claes-Göran Aggebo, publicerad i Dagens Nyheter 

2012-11-25 vittnar om hur debatten kring relationen mellan skolan och kyrkan 

framställs. Trots en definition av begreppen undervisning och utbildning i skollagen 

tycks det fortfarande finnas många oklarheter om vad som gäller. Ekström och 

                                                        
9 Riksdagens hemsida hämtad: 2014-01-08 
10 Juridisk vägledning, skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal, 2012:1-3 
11 Juridisk vägledning, skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös 2012:2 
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Aggebo lyfter i artikeln vanliga argument som uppkommer, oftast när det närmar sig 

skolavslutningar eller högtider, och gör ett försök att reda ut de oklarheter och 

förvirringar som förekommer i debatten.
12

   

2.3 Tidigare forskning  
 
Den tidigare forskningen inom ramen för religiösa friskolor i Sverige utgörs till stor 

del av studiet kring muslimska skolor. Kring dessa finns det mycket att läsa och det 

som är av relevans för den här studien finns att ta del av nedan. När det kommer till 

forskning kring kristna friskolor är utbudet mindre. Kristna friskolor i Sverige berörs 

främst som en del i forskning kring religiösa friskolor, religionsdidaktik, 

religionsundervisning i Europa och religionsämnets läromedelsproblematik. Dessa 

finns att tillgå nedan såväl som forskning kring tidningen Dagens relation till 

samhället och skolan.  

 

Carl-Erik Sahlberg, präst, teolog och docent i kyrkohistoria, skrev 1996 boken 

Pingströrelsen, kyrkorna och samhället. Boken är en studie kring tidningen Dagen 

och dess relation till samhället mellan åren 1964 och 1974, och kan ses som en 

fortsättning på den avhandling han disputerade med 1977, då med fokus på tidningen 

Dagen mellan åren 1907-1963. I Pingströrelsen, kyrkorna och samhället behandlas 

tidningens relation till politiska, samhälleliga frågor och hur de benämns i texter och 

artiklar. Sahlberg redogör bland annat för debatten kring skolfrågan för respektive år. 

Exempel ges på en hetsig debatt inför 1969 års nya läroplan, där kristendomsämnet 

som bekant ändrades och blev till religionskunskap, då tidningen varnade och 

uttryckte stark oro för att lärares subjektiva tolkningar skulle komma att bli 

kristendomskritiska.
13

 Sahlberg beskriver även tidningens stora intresse för skolan 

genom att redogöra för uttalanden riktade till Sveriges Riksdag med krav på att 

säkerställa Bibelns centrala plats i undervisningen.
14

 

 

Jenny Berglund, docent i religionsdidaktik och forskare inom religionsvetenskap vid 

Södertörns universitet har tillsammans med Göran Larsson, professor och biträdande 

lektor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, som redaktörer gett ut boken 

                                                        
12 Ekström & Aggebo, 2012:1-2 
13 Sahlberg, 1996:69 
14 Sahlberg, 1996:58 
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Religiösa friskolor i Sverige. I boken behandlar de tillsammans med ett flertal 

författare, utöver ingående studier av olika religiösa friskolor, vad en religiös friskola 

egentligen är. Konfessionell religionsundervisning på schemat betyder att eleverna 

här lärs in i en religion och grundar sig på barnkonventionens 27:e artikel. I den 

framkommer att föräldrar har rätt att välja en utbildning till sina barn som 

överensstämmer med den egna religionen eller livsfilosofin.
15

 Enligt Francia kan de 

religiösa friskolorna i det annars konfessionsfria svenska skolväsendet tänkas bidra 

till kulturell rättvisa för framför allt minoritetsgrupper och skulle kunna främja 

identitetsskapande hos elever i en miljö där kristendomen kan ses som en del av, eller 

ett alternativ till den egna kulturen.
16

  

 

Berglund, Larsson, som presenterats ovan, har tillsammans med Ulf P Lundgren, 

professor i pedagogik vid Uppsala Universitet, skrivit den historiska studien om 

utbildningstänkande och pedagogik, Att söka kunskap år 2011, där de urskiljer två 

traditioner i perspektiven på utbildning – den västerländska/kristna och den 

arabiska/muslimska.  

Författarna belyser det konfessionsfria religionsämnet som exklusivt för Sverige. 

Utöver Norge är Sverige det enda land i Europa som erbjuder religionsundervisning 

fri från religiösa övertygelser. Som exempel på motsatsen nämns Tyskland där elever 

i vissa delstater har rätt till utbildning in i den trosföreställning som föräldrarna har, 

såväl som rätten att avstå från undervisning i utvalda religioner i samråd med 

föräldrarna. Det innebär att undervisning i religion är frivillig för alla elever i berörda 

delstater i Tyskland. Andra delstater har ett icke-konfessionellt ämne i stället för 

religionsundervisningen som kallas livskunskap.
17

  

 

Nihad Bunar, docent i sociologi vid Stockholms Universitet, har bland annat skrivit 

boken När marknaden kom till förorten, i vilken han skriver om religiösa friskolor 

och dess förutsättningar. Bunar menar att friskolor öppnar upp för en valfrihet att 

välja utbildning, men att alla skolor inte har samma möjlighet att konkurrera på 

utbildningsmarknaden. Han nämner att muslimska skolor i flera länder inte har 

samma möjlighet att etablera sig och bedriva utbildning som andra religiösa skolor 

                                                        
15 Francia, i Berglund et. al. 2007:27 
16 Francia i Berglund et. al.  2007:29 
17 Berglund et al. 2011:137, 9-20 
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har. Bunar menar att detta beror på sociala skillnader och maktskillnader i samhället, 

att utbildningsmarknaden och därmed möjligheterna för religiösa skolor att etablera 

sig styrs av de föreställningar som råder i samhället, såväl kulturellt som 

ekonomiskt.
18

 

 

Jenny Berglund har även skrivit ett flertal artiklar inom ämnesområdet, intressant för 

den här studien är artikeln religionsdidaktik som ingår i samlingsverket Människor 

och makter. I denna artikel behandlar Berglund religionsdidaktiken genom frågorna 

hur, vad och varför. Religionsdidaktiken berör både den konfessionella 

undervisningen och den icke-konfessionella religionsundervisningen, i denna artikel 

med fokus på den sistnämnda. I artikeln redogör Berglund för skillnaden mellan 

konfessionell och icke-konfessionell religionsundervisning, hon belyser även 

skillnaden mellan att lära i, om eller från religioner. Artikeln belyser att Sverige, 

bortsett från Norge sedan 2008, är unikt i att bedriva icke-konfessionell undervisning 

inom det obligatoriska skolväsendet. Berglund hänvisar till att det i många andra 

europeiska länder är mycket vanligt att konfessionell religionsundervisning sker via 

skolan, där föräldrarna har möjlighet att välja vilken undervisning som deras barn ska 

ta del av, med grund i Europakonventionen.
19

  

 

Wanda Alberts, professor vid institutionen för teologi och religionsvetenskap vid 

universitetet i Hannover, didaktiska studie Integrative Religious Education in Europe 

bygger på en åtskillnad mellan integrerande och separerande religionskunskap. I 

stället för att skilja mellan att lära av, lära från, lära om religion eller mellan 

konfessionella eller icke-konfessionella skolor, förespråkar Wanda en syn som bygger 

på att urskilja huruvida undervisningen är tillämpad för en heterogen grupp av elever 

med olika bakgrund och religion, eller om klassrummet är anpassat efter en homogen 

grupp av elever med samma religiösa och kulturella bakgrund. Integrerande 

religionsundervisning sker i det klassrum där elever med olika bakgrunder och 

religiös tillhörighet sitter samlade och lär sig om olika religioner på samma premisser. 

Den separerande religionsundervisningen sker i homogena grupper där eleverna 

                                                        
18 Bunar 2009:47-50 
19 Berglund 2010:50-55 
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främst lär sig om sin egen religion, utifrån den behandlas sedan ”främmande” 

trosföreställningar.
20

 

Alberts utvecklar i studien en egen modell, en gemensam ram för religionsämnet i 

hela Europa. Hon menar att grundstenarna i den bör vara att den är icke-konfessionell 

och att den omfattar övergripande innehållsförteckning som gäller lärandet av varje 

världsreligion som respektive land/skola/lärare sedan får besluta kring. Hon menar 

också att det är viktigt att skilja mellan anti-religiöst och icke-religiöst i fråga om 

religionsundervisning och att ämnet bör betraktas på samma vis som vilket ämne som 

helst i skolan, alltså utan personliga intressen för hands.
21

 

 

Det finns enligt Hans-Ingvar Roth, professor i pedagogik med inriktning på 

interkulturalitet och internationalisering vid Stockholm Universitet, två 

klassificeringar av religiösa fristående skolor - de skolor med stark religiös profil och 

de skolor med en svag religiös profil. Skalan mellan de starka och de svaga 

profileringarna visar på den stora mångfald som återfinns inom de religiösa 

friskolorna. Stark eller svag religiös profilering av skolans karaktär ska ses som två 

ytterligheter, där flertalet av de konfessionella skolorna i Sverige befinner sig 

någonstans på skalan mittemellan dessa.
22

 

Med friskolor menar Roth fristående skolor med annan huvudman än staten. När han 

studerar vad som karaktäriserar en religiös friskola finns det många olika aspekter 

som studeras och i vilken grad dessa förekommer. Vid klassificering av stark eller 

svag religiös profil tittar han på aspekter som rekryteringen och antagningen av elever 

och personal, hur skolmiljön ser ut och om den präglas av religiösa symboler, om 

värdegrunden inramas av en speciell religion och om kontakt med det religiösa 

samfundet förekommer. Roth påpekar att även om en skola karaktäriseras av en svag 

religiös profil utefter hans modell, kan skolan ändå ha som mål att förmedla en 

religiös tro och gemenskap. Huruvida en skola infaller under svag eller stark religiös 

profil påverkas även av till vilken grad religionen framträder i exempelvis 

värdegrund, undervisning, skolmiljö och till vilken grad elever och personals privata 

religiositet framträder.
23

 

 

                                                        
20 Alberts 2009:276 
21 Alberts, 2009:284 
22 Roth, 2007:282 
23 Roth, 2007:281 
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Kjell Härenstam, universitetslektor vid Karlstad Universitet och docent i 

religionsvetenskap, lyfter i sin religionsdidaktiska bok Kan du höra vindhästen, 

problematiken den svenska skolan står inför när det kommer till den konfessionsfria 

undervisningen och urvalet kring såväl läromedel som innehåll, främst med 

utgångspunkt i skolans presentation av buddhismen.  

Härenstam ställer sig även frågan om huruvida det är möjligt att ändra synen på 

undervisningen i religionskunskap. Går det att lära av och från religion, till skillnad 

från, eller utöver dagens lära om, utan att undervisningen riskerar att blir 

konfessionell.
24

 

 

Den här uppsatsen bidrar med relevanta inslag till forskningsfältet kring religiösa 

friskolor i Sverige, då stor del av forskningen i dagsläget utgörs av studier kring de 

muslimska friskolorna. Med utgångspunkt i de debatter som ständigt återkommer 

kring de konfessionella inslagen vid exempelvis skolavslutningar anser vi att det 

krävs mer forskning kring kristna konfessionella friskolor och dess möjligheter. Vi 

anser att fältet är i behov av fler och mer ingående studier om kristna friskolor i 

Sverige och att föreliggande uppsats kan ses som en möjlig utgångspunkt. 

 

Studier kring kristna konfessionella friskolor behövs eftersom flera av det svenska 

samhällets traditioner vilar på en kristen grund, vilket innebär att det krävs en 

gränsdragning mellan religion och tradition när det kommer till icke-konfessionella 

och konfessionella inslag i skolan. En definition av begreppen religion och tradition 

blir nödvändig då skollagen gör skillnad mellan begreppen, utan att tydligt definiera 

dem. Problematiken kring att definiera vad som är kultur, tradition och religion blir 

mer komplicerad vid kristna konfessionella friskolor i Sverige än vid övriga 

konfessionella skolor eftersom kristna värden många gånger ligger till grund för de 

traditioner som finns i det svenska samhället.  

 

 

 

 

                                                        
24 Härenstam, 2000:148 
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4.5 Begreppsdefinitioner 
 
Enligt Thurén är det av stor vikt att definiera de centrala begrepp man använder inom 

vetenskapen eftersom samma begrepp kan ha flera olika betydelser.
25

 Vi har därför 

definierat några centrala begrepp.  

De begrepp vi definierar är: 

Icke-konfessionell, konfessionslös, religionsfrihet och diskurs. 

Ingenstans i svensk lag eller i Europakonventionen går att finna en definition av 

religion och därmed heller inte av religionsfrihet. Om definition saknas blir det 

problematiskt att veta vad som menas med religionsfrihet.
26

 Religionsfrihet kan 

innebära frihet till en religion, men det kan även innebära frihet från religion, att en 

individ har rätt att slippa indoktrineras i en religion. Religionsfrihet är ett centalt 

begrepp i föreliggande studie eftersom religionsfriheten är grunden till att 

konfessionella skolor kan existera.  

    

Med icke-konfessionell menas att undervisningen i religionskunskap ska förmedlas på 

ett neutralt vis, på ett sådant sätt att alla elever kan ta del av undervisningen oavsett 

religiös tillhörighet. Undervisningen ska dock präglas av den värdegrund som 

skollagen slagit fast, detta gäller såväl kommunala som fristående skolor, således även 

religiösa fristående skolor. Med grund i detta väljer många religiösa friskolor att 

bedriva konfessionell undervisning i den specifika religionen, som en profilering eller 

som skolans lokala val, utöver den undervisningen som sker enligt skollagen och 

läroplaner.
27

 Den icke-konfessionella religionskunskapen är något unikt för Sverige 

och Norge och förekommer inte i övriga Europa. I den nya läroplanen, som trädde i 

kraft 2011, är möjligheterna för en elev att kunna avstå från undervisning av religiösa 

skäl kraftigt reducerad. Den icke-konfessionella religionsundervisningen har varit 

obligatorisk i Sverige sedan år 1996.
28

 

    

Karin Borevi diskuterar kring begreppet konfessionslös när det kommer till den 

svenska skolan. Att skolan i Sverige ska vara konfessionslös innebär att undervisning 

inte får påverka eller styra elevers åsikter i någon riktning, den ska tvärtom främja 

                                                        
25 Thurén, 2010:15 
26 Fahlbeck 2011:20 
27 Berglund et. al 2011:136 
28 Berglund et. al 2011:137 
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utvecklandet av egna uppfattningar. Borevi menar vidare att avsaknaden av en 

definiering av begreppet i läroplanerna får till följd att det kan vinklas åt olika håll. 

Med konfessionslös kan menas fri från religion, som i så fall kan antas betyda att 

religionsämnet egentligen inte har någon självklar plats på schemat.  Å andra sidan, 

menar hon, kan begreppet syfta till ett objektivt och neutralt förhållningssätt till alla 

stora religioner och livsåskådningar, vilket är fallet i de svenska läroplanerna.
29

 

Däremot innebär inte konfessionslös i de svenska läroplanerna att skolan ska vara 

värdeneutral. Skolan ska öppet verka för de grundförutsättningar som utgör en 

demokrati - tolerans, pluralism och öppenhet. Egenskaper som gör det möjligt för alla 

elever att utveckla och besitta egna värderingar, åsikter och i det här fallet 

trosuppfattningar.
30

 

 

Ordet diskurs kan syfta till att enbart gälla en dialog mellan två personer, såväl som 

ett helt socialt system.
31

 Diskursens betydelse beror på vilket teoretiskt system det 

förekommer i och för en korrekt användning av ordet krävs en lyhördhet för det 

aktuella teoretiska sammanhanget.
32

 Grunden till Faircloughs diskursbegrepp och 

därmed diskursanalys ligger i det ömsesidiga förhållande han iakttar mellan olika 

diskurser och de sociala system de ingår och verkar i. Den kritiska diskursanalysens 

uppgift blir därmed att undersöka detta förhållande och urskönja hur språk används av 

makthavare för att upprätthålla dominans.
33

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
29 Borevi 1997:41 
30 Borevi 1997:41 
31 Howarth, 2007:10 
32 Howarth, 2007:11 
33 Howarth, 2007:12 
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3. Metod och material 
 

3.1 Metod 

För att analysera relationen mellan skrivna texter ur olika diskurser där politik och 

makt spelar stor roll, använder vi Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Som ett 

led i textanalysen, Faircloughs innersta dimension av hans tredimensionella modell, 

se 4.1, har vi identifierat kodningsenheter och kategorier i artiklarna, se 3.1.4.  

Den kritiska diskursanalysen har som mål att belysa diskursers inverkan och 

konsekvenser på samhälleliga frågor. Fairclough ser textanalyser som en självklar del 

i samhällsvetenskapliga studier, som citatet från hans bok Analysing discourse vittnar 

om 

[…] texts have social, political, cognitive, moral and material consequences and 

effect, and that it is vital to understand these consequences and effects if we are to 

raise moral and political questions about contemporary societies […]
34

 

Diskursanalysen har inte en ensamstående innebörd eller ansats utan är tvärtom, flera 

olika tvärvetenskapliga ansatser som går att använda och applicera på olika sociala 

undersökningar och områden. Diskursanalys och kritisk diskursanalys är speciellt 

användbara vid studier av sociala sammanhang, som förhållandet mellan institutioner 

och dess aktörer. En diskurs är alltså, enligt Fairclough ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen som aktörerna inom ett socialt sammanhang enats om, medvetet eller 

omedvetet.
35

  

För föreliggande studie kommer alltså Faircloughs kritiska diskursanalys ligga till 

grund. Den grundar sig på, och har som yttersta mål, att utläsa och blottlägga 

förbindelserna mellan språk och social praktik.
36

 Det är således närmast meningslöst, 

enligt Fairclough, att i diskursanalys enbart analysera det talade språket eller den 

skrivna texten. Texten ensam kan inte belysa förhållandet mellan skrift och 

samhälleliga, kulturella relationer och strukturer. Därför bör textanalys kombineras 

med social analys, och diskursen ses som både konstituerad och konstituerande. Alltså 

                                                        
34 Fairclough, 2003:14 
35 Fairclough, 2003:17 
36 Fairclough, 2003:14 
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ska texten ses som skapad och beroende av den diskursiva praktiken inom vilken den 

existerar såväl som tvärtom, den diskursiva praktiken som beroende av texten.
37

 

Faircloughs angreppssätt på diskursanalysen, genom vilket han länkar samman tre 

olika traditioner, gör den till en kritisk diskursanalys. De tre traditionerna utgörs av en 

detaljerad textanalys som genom tvärvetenskapliga perspektiv analyseras tillsammans 

med en makrosociologisk analys av social praktik och mikrosociologiska tolkningar 

inom sociologin. De mikrosociologiska tolkningarna syftar till att vardagen och 

världen skapas aktivt av människor genom diverse regler. De två senare delarna av 

Faircloughs angreppssätt är till för att väva in och beakta hur sociala praktiker formas 

av maktrelationer och strukturer inom den sociala gruppen, tolkningarna bringar 

förståelse för hur världen skapas kontinuerligt i vardagens praktik.
38

 

Fairclough menar att man i en analys av en diskurs ska fokusera på två dimensioner. 

Den första är den kommunikativa händelsen och kan exempelvis bestå av 

tidningsartiklar som i den här studien.  Den kommunikativa händelsen analyseras 

utifrån de tre traditionerna i den tredimensionella modellen. Den andra dimensionen i 

analysen av en diskurs kallar han för diskursordningen.
39

 Diskursordningen består av 

olika diskurstyper som i sin tur utgörs av relativt stabila sammansättningar av genrer 

och diskurser.
40

 En genre är ett språkbruk bundet till en del av en viss social praktik, 

exempelvis en nyhetsgenre, och en diskurs är ett sätt att tala som bringar betydelse åt 

upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv, exempelvis kristen diskurs eller feministisk 

diskurs.
41

 Vid analys av diskursordningen tittar man på den generella strukturen i 

texten och fokus ligger då på såväl relationerna mellan genrer och diskurser inom 

diskursordningen, som relationer mellan olika diskursordningar. Fairclough 

poängterar att den andra dimensionen inte ska ses som ett alternativt till 

diskursanalysen, utan som kompletterande perspektiv som kan vävas in under 

analysens gång.
42

 

                                                        
37 Fairclough, 1995:55 
38 Fairclough, 1995:59 
39 Fairclough, 1995:56 
40 Fairclough, 1995:66 
41 Fairclough, 1995:56 
42 Fairclough, 1995:57,62 
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I föreliggande studie utgörs texten, Faircloughs innersta tradition i den 

tredimensionella modellen, av tidningsartiklar ur de två kristna tidningarna Dagen och 

Kyrkans Tidning. De kodas och kategoriseras (se kap. 3.1.4) för att sedan analyseras 

tillsammans med och i relation till den diskursiva praktiken, mittersta traditionen, 

skribenter, läsare och andra berörda aktörer. Till sist sätts analysen av de två innersta 

traditionerna i relation till den yttersta, social praktik. Här analyseras förhållanden och 

beröringspunkter mellan den skrivna texten - artiklarna, skribenter och andra aktörer 

knutna till texten och den bredare sociala praktik de ingår i. Här vävs alltså politik, 

lagar, regler och social kontext så som regeringen, skollagen och Skolverket in i 

analysen. Den kritiska diskursanalysens yttersta uppgift, att synliggöra ojämlika 

maktförhållanden som uppstår i kommunikationsprocesser i den diskursiva praktiken 

och i den samhälleliga kontexten, kommer till uttryck i analysens andra del.
43

 Häri 

ligger bakgrunden till synen på diskursen som såväl konstituerad som konstituerande.  

 

3.1.1 Analys av text 
 
I Faircloughs tredimensionella modell kan de tre traditionerna text, diskursiv praktik 

och social praktik analyseras var för sig för att sedan länkas samman och analyseras i 

förhållande till varandra, alltså bli till en kritisk diskursanalys.
44

 Vi har i den här 

studien delat upp analysen i två delar, i den första analyseras text och diskursiv 

praktik för att sedan i den andra delen ställas i förhållande till analys av social praktik.  

 

Den innersta traditionen av modellen består av analys av text, i detta fall analys av 

tidningsartiklar. Fairclough har utarbetat två viktiga analytiska redskap och moment i 

analys av text, transitivitet och modalitet. Transitivitet innebär på vilket vis händelser 

och processer förbinds med subjekt och objekt i satser som analyseras. Här är 

intresset att klarlägga de ideologiska konsekvenser som textens framställning kan 

ha.
45

 Fairclough ser ideologier som satser som genom underförstådda antaganden i en 

text kan bidra till att producera eller reproducera ojämnlika maktförhållanden.
46

 

Genom att exempelvis utesluta subjektet ur en mening och låta en händelse se ut som 

                                                        
43 Fairclough, 1995:54 
44 Fairclough, 1995:62 
45 Fairclough, 2001:107-109 
46 Fairclough, 1995:14 
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ett naturligt fenomen, kan subjektets huvudansvar ställas i skuggan av 

konsekvenserna och effekterna. Litet eller inget fokus läggs då på de handlingar och 

processer som ligger bakom texten eller meningen, och fokus hamnar i stället på 

effekterna. Winther Jörgensen och Philips ger följande exempel: ”50 sjuksköterskor 

avskedades igår”, en mening där subjektet, vem som avskedat, uteslutits och 

avskedandet skildras som någonting som bara hände.
47

  

 

Vid analys av modaliteten i texten tittar man på talarens grad av instämmande med 

det som sägs/skrivs (”i affinitet med”). Modaliteter utgör på vilket sätt talaren 

förbinds till meningen eller påståendet, exempelvis ”det är kallt” eller ”jag tycker det 

är kallt”.  Modaliteter kan till exempel vara sanning, tillåtelse och avvaktan, enligt 

Fairclough i Winther Jörgensen och Philips, på vilka analyserna i den här studien 

fokuseras. Modaliteten sanning innebär en hög grad av instämmande till meningen. 

Meningens innebörd är i detta fall absolut sanning. Modaliteten tillåtelse innebär en 

lite lägre grad av instämmande och lämnar luckor i meningen för tillåtelse till egna 

infallsvinklar hos mottagaren eller läsaren. Till sist innebär modaliteten avvaktan ett 

lågt instämmande till meningen och görs genom inskrivandet av små ord i texten som 

”kanske”, ”liksom” eller ”lite”.
48

 

 

3.1.2 Analys av diskursiv praktik 
 

Vid analys av den mittersta dimension, den diskursiva praktiken, läggs fokus på hur 

texten är producerad och hur den konsumeras. Fairclough förespråkar ett angreppssätt 

där interdiskursivitet i texterna kartläggs genom att identifiera vilka diskurser de 

bygger på. Interdiskursivitet är artikulering av olika diskurser såväl inom som mellan 

olika diskursordningar och kan i en text vara av antingen hög eller låg karaktär. Hög 

interdiskursivitet hör ihop med exempelvis samhällelig förändring och tyder på att 

texten är av omstrukturerande karaktär, medan låg interdiskursivitet innebär att den är 

reproducerande till sin karaktär, att den vidmakthåller traditionella 

diskursordningar.
49

  

 

                                                        
47 Winther-Jörgensen & Philips, 2000:87 
48 Winther-Jörgensen & Philips, 2000:88 
49 Fairclough, 1995:60 
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3.1.3 Analys av social praktik  
 
För analys av den tredje och yttersta dimensionen i Faircloughs tredimensionella 

modell, social praktik, används en annan teori än den kritiska diskursanalysen, 

exempelvis en sociologisk teori.
50

 I den här studien analyseras social praktik utifrån 

Anthony Giddens teori om det posttraditionella samhället, se 4.2.  

Analysen av social praktik innebär en kontextualisering av texten och den diskursiva 

praktiken. Faircloughs metod innebär två aspekter av kontextualiseringen, dels ska 

relationen mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning den är en del av 

analyseras, och dels ska de eventuella icke-diskursiva relationer och strukturer som 

utgör ramen för den diskursiva praktiken klarläggas. Till den första aspekten hör 

frågor om vilka nät av diskurser som den diskursiva praktiken ingår i och hur de 

regleras och fördelas. För att närma sig den andra aspekten ställs frågor om 

ekonomiska och institutionella betingelser som eventuellt råder för den aktuella 

diskursiva praktiken.
51

 

Vidare menar Winther Jörgensen och Philips att det är här som analysen närmar sig 

frågor om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar och vidmakthåller den 

traditionella diskursordningen, eller om den diskursiva praktiken omstrukturerar och 

skapar sociala förändringar i diskursordningen. Det är i detta steg analysen kan 

komma åt och belysa ojämlika maktförhållanden i samhället och visa huruvida den 

diskursiva praktiken döljer, förstärker eller ifrågasätter maktpositionerna i fråga.
52

 

 

 

3.1.4 Kodning och kategorisering 
 
För att identifiera diskurstyper och därmed de diskursordningar som förekommer i 

tidsskrifterna har vi, i vår kritiska diskursanalys, använt oss av kodning. Detta innebär 

att vi har identifierat olika kodningsenheter i texterna. Fairclough förespråkar kodning 

när materialet tillhör eller utgörs av massmedia. Detta för att klargöra de enhetliga, 

väldefinierade och stabila koder som bestämmer den praktik inom vilken texterna 

producerats.
53

 En kodningsenhet består av ofta förekommande ord, diskurstyper, och 

utgör på så vis normen för språkbruket inom en social domän, i detta fall en 

                                                        
50 Winther-Jörgensen & Philips, 2000:90 
51 Fairclough, 1995:62 
52 Winther-Jörgensen & Philips, 2000:90 
53 Fairclough 1995:67 
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tidsskrift.
54

 Diskurstyperna i sin tur består av genrer och diskurser, se 3.1. Flera 

diskurstyper bildar tillsammans en diskursordning.
55

 Genom kodningsenheterna kan 

således diskursordningen utläsas.  

    

Kodningsenheterna som identifierades sammanställdes genom gemensamma nämnare 

och av dem framkom sju olika diskursordningar. Exempelvis har diskursordningen 

politik framkommit genom en sammanställning av diskurstyperna Jan Björklund, 

Folkpartiet, Kristdemokraterna. Diskurstypernas gemensamma nämnare var politik. 

Diskursordningen Skolverket har framkommit genom sammanställning av 

diskurstyperna läroplan, Skolverket och kursplan. De diskursordningar som framkom 

av sammanställningen av kodningsenheterna och som sedan utgör ramen för vår 

kritiska diskursanalys är följande: skolverket, skola, politik, kristendomen, andra 

religioner och religionsundervisning.  

 

3.2 Material 
 

Vårt primärmaterial består av 62 artiklar, 26 av dem är tagna ur Kyrkans Tidning och 

36 ur tidningen Dagen. Alla artiklar vi har valt ut berör religiösa friskolor. 

Sökningarna är gjorda med flera kombinationer och böjningar av orden kristen, 

friskola, konfessionell, skola, undervisning, kristendom. Exempelvis ”konfessionell 

skola”. Artiklarna har kodats och kategoriserat. Resultaten av kodningen och 

kategoriseringen kan ses i tabellform i bilaga ett.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
54 Fairclough 1995:55 
55 Fairclough 1995:66 
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4. Teoretisk referensram  
 

4.1 Faircloughs tredimensionella modell  

Den här studien kommer att fokusera på Faircloughs två dimensioner av den kritiska 

diskursanalysen, den kommunikativa och diskursordningen. Som redogjort för i 

kapitel 3.1 har Fairclough utarbetat en tredimensionell analytisk modell för att 

förklara relationen mellan all kommunikation och samhälle. Det här är målet med 

Faircloughs kritiska diskursanalys, att urskönja förhållandet mellan språkbruk och 

social praktik.
56

 Modellen är meningen att fungera både som metodologiskt och 

teoretiskt redskap.  

Modellen består av tre dimensioner. Den första innefattar text i tal, skrift eller bild – i 

vårt fall text i form av tidningsartiklar. Den andra är diskursiv praktik – processer 

mellan aktörer bundna till texten, Skolverket och personal inom skolan exempelvis. 

Den tredje utgörs slutligen av social praktik – den bredare sociala praktiken, 

kontexten om man så vill, som texten och den diskursiva praktiken är en del av.
57

 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell.
58

 

Genom att placera den diskursiva praktiken i mitten exemplifieras tydligt Faircloughs 

tanke om att relationen mellan den skrivna texten och den yttre och bredare sociala 

praktiken länkas samman av den diskursiva praktiken. Därmed är det endast i den 

                                                        
56 Winther-Jörgensen & Philips, 2000:76 
57 Winther-Jörgensen & Philips, 2000:74 
58 http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002421.htm 
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diskursiva praktiken, alltså där människor använder språket som ett verktyg för att 

författa och läsa texter, som dessa texter både formas och formar social praktik.
59

 

 

4.2 Giddens teori om det posttraditionella samhället  
 
Anthony Giddens teori om det posttraditionella samhället bygger på att människan 

och hennes sociala relationer idag inte styrs av på förhand bestämda sociala positioner 

och traditioner. I stället skapas de kontinuerligt i vardagen genom förhandlingar och 

interaktioner.
60

 Det ”posttraditionella samhället” innebär dock inte att traditioner, som 

under tidigare epoker styrde människans liv, helt har försvunnit. Snarare är det så att 

de inte längre accepteras utan att först ifrågasättas då alternativen och utbuden är så 

många och lättillgängliga i det moderna samhället, traditionernas status har således 

ändrats.
61

 Det posttraditionella samhället ger människan många olika möjligheter, 

vilket innebär att människan varje dag behöver ta en mängd beslut. Tidigare hade inte 

människan lika många valmöjligheter som idag, förr föll sig stora beslutstaganden 

mer naturligt. Exempelvis var det tidigare självklart att gifta sig om man ville ha barn, 

medan det idag finns många fler möjligheter för den som vill ha barn.
62

 I det 

posttraditionella samhället finns det inte längre en given norm för hur livet bör se ut.
63

  

 

 

4.3 Lincolns religionsdefinition  
 
Bruce Lincolns religionsdefinition är till lika delar en kulturdefinition och tar sin 

utgångspunkt i begreppens delning världen över. Begreppet kultur delar han in i tre 

delar – den etiska, den estetiska och den religiösa. Då de flesta av världens samhällen 

och grupper definierar kultur och religion som synonymer, menar Lincoln att det är av 

vikt att sortera ut vad och hur stor del av den kulturella sfären i ett samhälle som 

genomsyras av religion och trosföreställningar.  

Han menar att delningen, faktorerna som tycks splittra kultur- och 

religionsdefinitionen världen över, inte handlar om västvärlden mot resten, så som 

                                                        
59 Winther-Jörgensen & Philips, 2000:75 
60 Winther-Jörgensen & Philips, 2000:91 
61 Giddens 1994:6-7 
62 Giddens 1994:82-83 
63 Giddens 1994:117-118 



22 
 

media framställt det sedan attackerna den 11/9 2001. I stället sorterar han ut 

skillnaderna och kategoriserar både kultur- och religionsbegreppet världen över i två 

definitioner – minimalistisk och maximalistisk.
64

  

 

I det maximalistiska kultur- och religionsbegreppet har religionen en central, 

dominerande roll och genomsyrar hela samhället. Här definieras såväl kultur som 

makt och politik av religion, och minimalistiska samhällssystem ses som hotfulla. Det 

minimalistiska begreppet innebär en kultur och ett samhälle där religionen hör till den 

privata sfären i livet. Här genomsyras inte samhällets politiska och ekonomiska sfär 

av religion. Den minimalistiska kultur- och religionsdefinitionen är den som vuxit 

fram, framför allt i väst, efter upplysningen och betonar den individuella aspekten av 

religion, tro och utövning. Med det sagt inte att maximalistiska definitioner av tro och 

livsåskådning saknas i västerländska religioner.
65
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5. Resultat  
 
Analysen kommer att följa Faircloughs textanalys, analys av diskursiv praktik och 

analys av social praktik. I analysen av den sociala praktiken kommer Giddens teori 

om det posttraditionella samhället vävas in, se 4.2.  

I avsnitt 5.3 behandlas de två innersta traditionerna i Faircloughs tredimensionella 

modell, text och diskursiv praktik. Respektive diskursordning analyseras utifrån de 

textanalytiska redskap som vi redogjort för i kapitel 3. Utvalda citat ur varje 

diskursordning representerar de artiklar som utgör grunden för analyserna. I avsnitt 

5.4 vidgas perspektivet till Faircloughs tredje tradition, social praktik. Här sätts text 

och diskursiv praktik i förhållande till den vidare sociala praktiken – kontexten.  

 

5.1 Kodningsenheter - diskurstyper 
 
Nedan redovisas de oftast förekommande kodningsenheterna i hierarkisk 

ordningsföljd, med den oftast förkommande koden först. Resultatet redovisas för de 

två tidsskrifterna separat.  

 

Dagen: tradition, tro, skollag, Gud, skolverket, läroplan, rektor, Jan Björklund, icke-

konfessionell, skolinspektionen, allsidighet, elever, religiösa inslag, innehåll, präster, 

advent, ateism, kristdemokraterna, muslimer, skolor, konfessionell, högtider, 

föräldrar, politiker, riksdag, bön, sekulär, staten, sekt, judar, krav, skolpastor. 

 

Kyrkans Tidning: kyrka, tradition, skollagens formulering, värdegrund, konfessionella 

inslag, utbildning, tro, undervisning, bibeln, Jan Björklund, kultur, värderingar, 

förhållningssätt, folkpartiet, pengar, lärare, skapelseteorin, kultur, otydligt, islam, 

religionsfrihet, kristdemokraterna, skolavslutning, elever, föräldrar, ateism, 

Plymouthbröderna, judar, fördjupning.  

 

Genom att tolka de kodningsenheter som identifierats i artiklarna går det att utläsa 

vilka diskursordningar som präglar debatten kring konfessionella friskolor i de två 

tidningarna. Att exempelvis kodningsenheterna kyrka, tradition, konfessionella inslag, 

tro, Bibeln och religionsfrihet framkom innebär att diskursordningen Kristendom 
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tolkades fram. De diskursordningar som identifierades i vårt material presenteras i 

nästkommande avsnitt. 

 

5.2 Diskursordningar 
 
I denna del redovisas resultatet av de samlade kodningsenheterna. De gemensamma 

teman och nämnare som återfanns i kodningsenheterna visar vilka diskursordningar vi 

fann i texterna. Diskursordningarna talar om vilka domäner som präglar debatten om 

konfessionella skolor i artiklarna. Diskursordningarna presenteras i hierarkisk 

ordningsföljd där den mest frekvent återkommande diskursordningen presenteras 

först, även i denna del presenteras materialet tidningsvis.  

 

Dagen: 1) Kristendom 2) Skolverket 3) Skola 4) Politik 5) Religionsundervisning 6) 

Andra religioner  

 

I Kyrkans Tidning fanns det två diskursordningar som förekom lika många gånger, 

därför finns det under Kyrkans Tidning två diskursordningar som benämns med 

nummer fem.  

Kyrkans Tidning: 1) Kristendom 2) Skolverket 3) Religionsundervisning 4) Politik  

5) Skola 5) Andra Religioner 

 

Debatten om konfessionella friskolor i de två tidningarna präglas av 

diskursordningarna kristendom, Skolverket, religionsundervisning, politik, skola och 

andra religioner. Det innebär att de teman som berörs i debatten kring konfessionella 

friskolor utgörs av dessa diskursordningar.  

 

5.3 Text och diskursiv praktik  
 

I detta avsnitt presenteras signifikanta citat för att tydliggöra vilka modaliteter och 

transitiviteter som går att utläsa inom diskursordningarna. Dessa citat exemplifierar 

och representerar respektive diskursordning. Citaten presenteras tidningsvis samt 

under respektive diskursordning i hierarkisk ordning.   
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5.3.1 Kyrkans Tidning  
 
2011-05-31, diskursordningen kristendom:  

 
Att vara konfessionell är att uttrycka att just mitt perspektiv måste vara det enda godtagbara. 

Det går att förhålla sig till tro på andra sätt. Att värna om det gemensamma, som att 

människor har lika värde och att det för många trostraditioner är förbundet med människans 

gudomliga ursprung. När en präst talar om det gemensamma människovärdet i en 

skolavslutning är det ingen förkortning av kristen tro. Det är kristen tro. Men bort med 

beröringsskräcken för religion. Icke-konfessionell är inte sekulär!
66

  

 
Skribenten/talaren i citatet från artikel 2011-05-31, uttrycker en hög grad av 

instämmande till meningen genom att tala om vad kristen tro är och inte är. Den höga 

graden av instämmande i meningen skapar en artikel med absolut, oomtvistad 

kunskap för mottagaren. Den höga graden av instämmande är, enligt Winther-

Jörgensen et. al karaktärsenligt när det kommer till framställningar i massmedia.
67

 

Citatet berör debatten om prästers roll under skolavslutningar och tillställningar i 

kyrkan och antyder att de ämnen som präster är tillåtna att beröra när elever närvarar 

under skoltid, här det gemensamma människovärdet, faktiskt är kristen tro och inget 

annat. Talaren uttrycker sedan en uppmaning, något som mottagare av texten 

uppmanas att följa framöver, att mota bort beröringsskräcken för religion. 

Uppmaningen markerar framtid. Att uttrycka en uppmaning till mottagaren förstärker 

känslan av att artikeln förmedlar en absolut kunskap.  

 

Det ideologiska ställningstagandet i texten framkommer då talaren motsätter sig den 

sida av debatten kring skolavslutningar i kyrkan som argumenterar för särskilda 

riktlinjer för prästerna att hålla sig till, alltså de riktlinjer som är framtagna av 

Skolverket. Genom att markera ett ställningstagande mot dessa riktlinjer markeras 

även artikelns och tidningens ställning mot Skolverket i frågor som berör 

skolavslutningar i kyrkan. Dessa riktlinjer, att prata om det gemensamma 

människovärdet exempelvis, menar talaren är precis vad den kristna tron går ut på. 

Citatet tyder på att talaren är troende, att hen uppmanar mottagaren att mota bort 

beröringsskräcken och att effekterna hen vill se är ett närmande till religionen, 

möjligtvis i samhället i stort men särskilt inom skolans värld. Ideologiskt uttrycker 

texten därmed en ståndpunkt där skolavslutningar borde präglas av religionen. 

                                                        
66 Artikel 46, Kyrkans Tidning 
67 Winther-Jörgensen & Philips, 2000:88 
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Talaren uttrycker en dominant sida som förstärker och framhäver ett ojämnlikt 

maktförhållande där kristendomen förespråkas under skolavslutningar framför andra 

religioner.  

 

 

2011-12-15, diskursordningen Skolverket:  

 
Att samverka för fördjupat lärande kring tro och liv är inte förbjudet. Skolverket uppmuntrar 

till detta om det lever upp till kravet på saklighet och allsidighet som i alla sammanhang är 

skolans ansvar. Öppenhet gentemot samhällslivet, där kyrkan spelar en stor roll, är viktig. I 

mötet med andra människor lär vi oss att vi är lika och olika, att vi aldrig kan etablera 

objektiva rum och att vi alla blir till som ett jag i mötet ett du.
68

  

 

Talaren i citatet ovan uttrycker en hög grad av instämmande till meningen, det som 

sägs/skrivs framställs som absolut kunskap. Det förs ett försvar i artikeln till 

hur/varför skolan erbjuder konfirmationsundervisning som en del av ett fördjupat 

lärande kring tro och liv. Försvaret grundas på Skolverkets uttalanden/uppmuntringar 

genom vilka talaren önskar tydliggöra att en fördjupad undervisning i tron inte är 

förbjudet. Skolverkets uppmuntringar till fördjupad undervisning framställs som 

absolut kunskap, ett tecken på hög grad av instämmande, samtidigt som ordet ”om” 

indikerar medvetenhet om att så länge inte kraven på saklighet och allsidighet följs 

gäller inte denna uppmuntran, alltså en något lägre grad av instämmande.   

 

Ideologiskt tyder texten på ett förhållningssätt som förespråkar mer och djupare 

undervisning i religion och tro i skolan. Det aktuella citatet berör 

konfirmationsundervisning och därmed fördjupade studier inom den kristna tron, men 

genom att poängtera Skolverkets krav på allsidighet och saklighet under fördjupade 

studier i religion och tro, antyds att fördjupningarna även borde göras gällande i 

studier av andra religioner.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
68 Artikel 23, Kyrkans Tidning 
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2006-08-10, diskursordningen religionsundervisning:  

 
I praktiken blir därför ett icke-konfessionellt förhållningssätt oftast en agnosticism med 

ateistiska förtecken. Den icke-konfessionella undervisningen blir i praktiken konfessionell. 

Konsekvenserna blir att bara ett mer eller mindre ateistiskt/gudsförnekande förhållningssätt 

får prägla undervisningen.
69

  

 

Orden ”blir” i citatet från artikel 2006-08-10, markerar vad som sker i framtiden och 

innebär en hög grad av talarens instämmande till meningen. Talaren understryker 

därmed sin auktoritet genom att låta mottagaren veta vad som kommer att hända, 

vilka konsekvenser handlingen kommer att få. Dock öppnar ordet även upp för 

alternativ till den aktuella konsekvensen, tillskillnad från om det hade skrivits i ett 

annat tidstempus, exempelvis ”har blivit”, vilket hade indikerat på en absolut kunskap 

och något som redan hänt. Orden ”mer eller mindre” antyder en lite lägre grad av 

instämmande från talaren, vilket tyder på att talaren önskar gardera sig ifall uttalandet 

möts av motargument. Utan orden ”mer eller mindre” hade graden av instämmande 

till just det ateistiska förhållningssättet varit hög.  

 

Vid analys av transitiviteten i citatet framkommer det ingen händelse som leder fram 

till effekten; att bara ett ateistiskt gudsförhållande får prägla undervisningen. Fokus 

läggs i stället på effekterna av händelsen och det ateistiska gudsförhållandet i 

undervisningen framstår som ett naturfenomen. Den ideologi som kan utläsas i citatet 

förespråkar ett annat gudsförhållande i och under undervisning i skolan än det 

ateistiska. Det går, ur den starka reaktionen, att utläsa att det gudsförhållande som 

artikeln förespråkar för undervisning i den svenska skolan är ett konfessionellt, men 

det skulle även kunna vara ett objektivt som sätts i motsats till ett ateistiskt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
69 Artikel 17, Kyrkans Tidning 
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2006-04-12, diskursordningen Politik: 

 
Jag vet konfessionella skolor som kanonbra som skolor betraktat och som har goda resultat 

och så vidare, men själva företeelsen är jag väldigt skeptisk till. Men det här blir lite av en 

hypotetisk diskussion, vi har förbundit oss genom europakonventionen bland annat att ha 

skolorna. 
70

 

 

 

Talarens grad av instämmande i citatet från artikel 2006-04-12 är tämligen låg. 

Talaren, i detta fall en politiker, uttrycker en osäkerhet och skepticism inför religiösa 

friskolor men poängterar samtidigt att diskussionen bara kan vara hypotetisk då 

förbundet till Europakonventionen står som garanti för skolornas existens. Att 

förbundet med Europakonventionen står som garant för skolorna uttrycks som absolut 

och bestämd kunskap med vilket talaren instämmer, dock med viss skepticism.  

 

Talaren i citatet är politiker, hans sociala domän är politisk och han uttrycker en 

politisk åsikt. Den ideologi som förespråkas av talaren i egenskap av politiker 

exemplifieras genom hänvisning till Europakonventionen, alltså att alla föräldrar ska 

ha rätt att välja en skola till sina barn som stämmer överens med den egna religiösa 

övertygelsen.
71

 Tidigare i meningen uttrycker dock samma talare sin personliga åsikt 

om de religiösa friskolorna med viss osäkerhet och skepticism. Kyrkans Tidning står 

inte bakom den skepticism som talaren uttrycker då övriga citat och artiklar tyder på 

en ideologi där religionen bör ta större plats i skolan än den gör i dagens läge.  

 

 

 

2012-04-19, diskursordningen skola:  

 
Det råder ett stort mått av osäkerhet vad som gäller i lagstiftningen. Skollagen stipulerar å ena 

sidan att inga konfessionella inslag får ingå i undervisningen (gäller även friskolor) men 

läroplanen kräver å andra sidan mer religionskunskap av eleverna jämfört med tidigare, de ska 

till exempel lära sig några bibelberättelser och urkunder samt några psalmer. […] lärarna kan 

komma undan med nästan vad som helst i fråga om religionsundervisningen […]
72 

 
I citatet ovan instämmer talaren i lite lägre grad till sitt uttryck i sista meningen 

genom ordet ”nästan”. Även ordet ”kan” indikerar en lägre grad av säkerhet än om 

meningen hade konstruerats utan ordet ”kan”. Dessa ord öppnar för alternativa 

konsekvenser av vad religionslärare kan komma undan med och garderar talaren vid 

händelse av mottagares motargument. Orden ”kan komma” uttrycker såväl nutid som 

                                                        
70 Artikel 21, Kyrkans Tidning 
71 Se kapitel 2.1 om europakonventionen.  
72 Artikel 9, Kyrkans Tidning 



29 
 

framtid och därmed även hög grad av instämmande men innebär inga förpliktelser till 

att lärare utnyttjar möjligheten eller uttalade konsekvenser därav.  

 

Meningen uttrycker ett förhållningssätt som motsätter sig rådande förvirring och 

osäkerhet kring skollagen å ena sidan och läroplanerna å andra sidan. Det antyds att 

riktlinjerna kring religionsundervisningen behöver bli tydligare och mer enhetliga. 

Talaren misstänker, som konsekvens av skollagens och läroplanens otydligheter, att 

dagens lärare kan komma undan med vad som helst inom ramen för 

religionsundervisning. Vilka konsekvenser lärarnas ”friheter” kan få för 

undervisningen exemplifieras inte i artikeln, men av tidningens ideologiska hållning 

som ses i övriga citat, kan antydas att konsekvensen skulle bli för lite religion i 

religionsundervisningen.  

 

2008-10-23, diskursordningen andra religioner:  

 
Jag har inte sett att det är muslimska barn, ungdomar och föräldrar som sagt att det inte ska 

vara skolavslutning i kyrkan. Tvärtom. 
73

 

 

I citatet från artikel 2008-10-23 markerar talaren sin instämmande grad som hög 

genom det inledande ordet ”jag”. Det är tydligt att talaren instämmer tillfullo med 

sina egna iakttagelser. Talaren markerar även sin auktoritet i förhållande till det 

uttalande som citatet bygger på. Det går att ana att citatet bygger på ett uttalande eller 

påstående som poängterar muslimska elevers ställning till skolavslutningar i kyrkan, 

varpå talaren svarar med det aktuella citatet. Talaren markerar därmed ett 

maktförhållande där kristendomen och kyrkan sätts mot de parter som motsätter sig 

skolavslutningar i kyrkan.  

 

Orden ”inte” indikerar att meningen ställer sig emot det eller de uttalanden som den är 

ett svar på och skapar därmed ett distanserat ställningstagande till händelsen. 

Ideologin i citatet talar för att skolan inte borde ställa sig främmande för 

skolavslutningar i kyrkan och förespråkar att skolan som organisation välkomnar 

samarbeten mellan skolan och kyrkan.   

 

                                                        
73 Artikel 15, Kyrkans Tidning 
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5.3.2 Diskursiv praktik, Kyrkans Tidning 
 
Analysen av citaten visar att förhållandet mellan den skrivna texten i artiklarna och de 

frekvent förekommande diskursordningarna som identifierats i Kyrkans Tidning är av 

reproducerande karaktär. Debatten kring religiösa friskolor i Kyrkans Tidning har 

därmed en låg grad av interdiskursivitet där den kristna diskursen lyfts fram för att 

förstärka och reproducera traditionella åsikter och föreställningar om kristendomens 

position och inflytande i den svenska skolan. Frekvensen av diskursordningarna tyder 

på att debatten om religiösa friskolor i de utvalda artiklarna främst kretsar kring 

kristendomen och Skolverket. Det sätt på vilket texterna framställs bidrar till insikt 

om den kristna diskurs som råder i produktion och konsumtion av tidningens texter. 

Kyrkans Tidning är en kristen tidsskrift och produktionen av dess texter bygger, som 

analysen av citaten visar, på en kristen diskurs och konfessionell ideologi. Den riktar 

sig till mottagare som helt eller delvis kan identifiera sig med den ideologi som 

förespråkas.  

 

Den ideologiska utgångspunkten som tidningen tar kan ses bland annat i citatet från 

artikel 23, där fördjupat lärande i trosfrågor förespråkas med hänsyn till saklighet och 

allsidighet. Här går det inte att utläsa att artikeln enbart skulle förespråka en 

fördjupning i kristen tro, utan att fördjupning inom andra religioner också borde vara 

mer frekvent förekommande i den svenska skolan. Saklighet och allsidighet utesluter 

här inte det religiösa lärandet utan markerar snarare att fördjupning inom en religion 

eller livsåskådning ska ske genom såväl allsidighet som saklighet.  

I citat 46 syns tidningens kristna konfessionella ideologi tydligt i framställningen av 

vad just den kristna tron går ut på. Artikeln betonar att det Skolverket beskriver som 

godkända samtalsämnen under skolavslutningar i kyrkan, det gemensamma 

människovärdet, inte bygger på icke-konfessionell tradition utan i själva verket är den 

kristna tron.  

 

Citaten visar upp den kristna diskurs som råder i texterna i artiklarna. Den kristna 

diskursen framställs tydligt i citaten från artikel 15, 17, 23, 46. Artikel 21 visar att 

tidningen tar upp ett politiskt perspektiv inom ramen för den kristna diskursen. Artikel 

15 tar upp ett konfessionellt perspektiv där ett ”vi-och-dem” förhållande kan ses 

mellan troende å ena sidan och icke-troende å andra sidan. Artikeln klargör att 



31 
 

diskussionen kring skolavslutningar i kyrkan uppstår i mötet mellan kyrkan och de 

elever och föräldrar utan konfessionell livsåskådning, snarare än i mötet mellan 

kyrkan och elever med andra religiösa övertygelser.  

Den relativt homogena textuella framställningen, den kristna diskursen, som kan 

utläsas i citaten visar att tidningens artiklar är av reproducerande karaktär, 

framställningen av texterna bidrar till ett reproducerande av traditionella kristna 

värderingar och inslag i skolans värld. Detta innebär att tidningen förespråkar ett 

utökande av kristna inslag i skolans värld som mottagare och läsare av tidningen 

väntas antingen hålla med om eller influeras av.  

 

5.3.3 Tidningen Dagen 
 

2012-12-12, diskursordningen kristendom:  

 
Problemet för den som vill mota kristendomen i vårt land är i detta sammanhang inte att det 

finns religiositet i kyrkan, utan att den så tydligt finns i våra traditioner. Så även om vår kyrka 

anpassade oss efter Skolverkets krav, vilket vi gjorde, så kan man också säga att vi fick berätta 

om Jesus för över hundra barn. Till nästa år hoppas jag att den religionsfobiska inställning 

som Skolverket har gett uttryck för justeras, men är ändå tacksam över årets adventssamling.
74

 

 

Citatet markerar hög grad av instämmande hos talaren då citatet uttrycks som absolut 

och bestämd kunskap. Religionens roll i våra traditioner benämns med hög 

trovärdighet genom ordet ”tydligt” och talarens auktoritet gentemot mottagaren av 

texten eller de som vill mota bort kristendomen, förkunnas genom citatets klargörande 

karaktär. Talaren poängterar att kristendomen är djupt förankrad i det svenska 

samhället och inte bara finns inom kyrkan.  

 

Två tydliga element i citatet, som poängterar avståndstagandet till de människor eller 

institutioner i samhället som vill mota bort kristendomen, tydliggör en förbindelse 

med den händelse som ligger bakom. För det första belyses att problemet för 

handlingen inte ligger i att det existerar religiositet inom kyrkan. Detta tyder på att det 

under den händelse som föranleder citatet lyfts fram som ett problem. För det andra 

förtydligas vad som de facto är ett problem för de som vill mota bort kristendomen, 

att den redan ligger djupt rotad i de svenska traditionerna. Ideologiskt sällar det 

                                                        
74 Artikel 37, Dagen 
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talaren till en föreställning om att de traditioner som finns i Sverige enbart bygger och 

bör bygga på kristendomen.  

 

2012-11-27, diskursordningen Skolverket:  

 
Men Skolverket vill uppenbarligen se kyrkan som en allmän möteslokal, som inte har något 

med kristendomen att göra. Detta är ju befängt!
75

 

 
Talaren i citatet ovan uttrycker låg grad av instämmande till texten. Ordet 

”uppenbarligen” markerar en viss distans till det som uttalas och därmed något lägre 

grad av instämmande än om det uteslutits, meningen hade i sådant fall uttryckt en 

absolut kunskap om vad Skolverket vill. Ordet ”vill” markerar framtid och hög grad 

av instämmande till att Skolverket kommer att vilja se på kyrkan som en allmän 

möteslokal. Den sista meningen följt av ett utropstecken markerar ytterligare 

distansen till citatet.  

 

Citatet ingår i en artikel som berör adventsfirande i kyrkan. Skolverkets riktlinjer 

säger att kyrkan får användas men att inga religiösa inslag så som gudstjänst får 

förekomma
76

. Talaren i citatet uppvisar frustration över Skolverkets sätt att behandla 

frågan och uttrycker en ideologi där skolans närvaro i kyrkan inte borde förändra 

innehållet i ett kyrkligt adventsfirande. Att talaren skulle förespråka enbart den kristna 

tron framkommer inte, samma tankar skulle kunna framföras av talaren även gällande 

andra religioner och livsåskådningar. Talaren uttrycker i första hand en ideologi där 

religionen har en framträdande roll.  

 

2012-12-11, diskursordningen skola:  

 
Och tanken är ju att vi ska utgå ifrån elevernas frågor och här präglar frikyrkan samhället och 

därför också frågorna. […] Och även om inte Skolverket säger hur många timmar som ska 

ägnas åt varje religion så finns det ett krav på balans. Att eleverna upplever det som att vi i 

första hand undervisar i kristen tro kan bero på att många av elevernas frågor kretsar just kring 

detta.
77 

 

Talaren i citatet uttrycker hög grad av instämmande. Detta görs genom att föra fram 

en förklaring, en parallell till de föreskrifter som säger att undervisningen i viss grad 

ska ta hänsyn till elevernas frågor. Genom förklaringen vill talaren rättfärdiga sitt 

                                                        
75 Artikel 32, Dagen 
76 Se kapitel 2.1 om Skolverkets riktlinjer.  
77 Artikel 53, Dagen 
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uttalande och ordet ”ska” tyder i det här fallet på bestämd fakta och innebär hög grad 

av instämmande. Att frikyrkan präglar samhället rättfärdigar att undervisningen i den 

aktuella skolan till stor del berör, eller upplevs beröra, den kristna tron.  

 

Den ideologi som framkommer genom analys av transitiviteten i texten förespråkar 

kristendomen som norm i den aktuella undervisningen. Ett ojämnlikt förhållande i 

religionsundervisningen i synnerhet och övrig undervisning i allmänhet går att utläsa 

där kristendomen förespråkas och dominerar.  

 

2011-03-11, diskursordningen politik:  

 
Sveriges lag bygger på kristna grunder och den vilar också läroplanen på. Om vi formar goda 

samhällsmedborgare är det också ett sätt att utbreda Guds rike.
78

  

 
Talarens grad av instämmande i artikel 2011-03-11 är hög. Citatet inleder med en 

mening som skrivs med sanningsmodalitet, hög grad av instämmande och bestämd 

kunskap, något som talaren inte sätter sig emot. Talaren drar paralleller mellan de 

kristna grunder Sveriges lag vilar på, de delar av läroplanen som främjar att skolan 

ska forma goda samhällsmedborgare och en utbredning av Guds rike. Citatet uttrycker 

genom parallellen en bestämd kunskap om vad som sker när skolan formar goda 

samhällsmedborgare. Samtidigt låter talaren mottagaren förstå att detta enbart är ett 

sätt av flera genom orden ”också ett sätt” och öppnar därmed för alternativ och något 

lägre grad av förpliktigande i instämmandet.  

 

Vid en närmare titt på transitiviteten i citatet framkommer att subjekt och objekt 

förbinds till processen på ett tydligt vis. Processen, att utbreda Guds rike, ses som en 

direkt följd av formandet av goda samhällsmedborgare och agenten, ytterst ansvarig, 

är här Sveriges lag på vilken läroplanen vilar. Den ideologi talaren förespråkar är inte 

gömd, den står för en reproduktion av det ojämnlika förhållande mellan religioner, till 

kristendomens fördel, som gjorde sig gällande i den svenska skolan under första 

halvan av 1900-talet.  

 

 

 

                                                        
78 Artikel 45, Dagen 
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2013-09-13, diskursordningen religionsundervisning:  

 
Enligt läroplanen ska skolans värdegrund vila på den etik som förvaltats av kristen tradition 

och västerländsk humanism. Kanske det bästa sättet då vore att låta västerlandets största 

idétradition, kristendomen, genomsyra varje skolämne. 
79

 

 

Graden av instämmande från talaren till citatet i artikel 2013-09-13 uttrycks av viss 

tillåtelse och hedge
80

 Ordet ”kanske” öppnar upp för mottagarens egna inställningar 

till huruvida alla skolans ämnen ska genomsyras av det som övrigt i meningen 

uttrycks som oomtvistad kunskap och med hög grad av instämmande, västerlandets 

största idétradition kristendomen. Citatet syftar även till ändringar som borde komma 

att göras inom skolans värld och markerar därmed framtid och hög grad av 

instämmande. Modaliteten i citatet framställs som bestämd kunskap och sanning, på 

det sätt massmedierna ofta gör.
81

 

 

Vid analys av transitiviteten i citatet från artikel 2013-09-13, framkommer att 

subjektet utesluts och objektet förhåller sig till processen som ett naturligt fenomen. 

Att låta kristendomen genomsyra alla skolämnen förefaller kunna ske per automatik 

och subjektet, den/de som i så fall står bakom processen, fråntas ansvaret. Det går att 

utläsa en ideologi i citatet där ett ojämnlikt förhållande mellan kristendomen och 

övriga religioner och livsåskådningar inom skolans ämnen reproduceras och 

förespråkas.  

 

 

Artikel 39, diskursordningen andra religioner:  

 
Alla deltog, frivilligt, och med stor entusiasm i skådespelen som framfördes vilka speglade 

våra olika svenska traditioner. Jag har svårt att tänka mig att de muslimska barnen, eller deras 

föräldrar, kände att det var smygindoktrinering till en annan religion än deras.  

 

I citatet markerar talaren sin grad av instämmande som hög genom att öppna med 

”jag”. Dock tyder ordet ”svårt” på något lägre grad av instämmande då det öppnar 

upp för andra alternativ och markerar inte meningen som absolut kunskap. Talaren 

antyder att det är möjligt men inte särskilt troligt att de muslimska barnen upplevde 

skådespelen som smygindoktrinering.  

  

                                                        
79 Artikel 30, Dagen. 
80 Se kapitel 3.1.1 om hedge och tillåtelse.  
81 Winther-Jörgensen & Philips, 2000: 88-90 



35 
 

Talaren uttrycker en ståndpunkt om att teateruppsättningar över svenska traditioner 

bör kunna förekomma i skolan utan att muslimska elever känner sig 

smygindoktrinerade. Det som benämns som ”svenska traditioner” antyds handla om 

kristna högtider då de sätts som motpol till muslimska elevers uppfattning. Den 

ideologi som artikeln uttrycker förespråkar att muslimska elever bör kunna medverka 

i, och tillvarata kunskap om, de kristna högtiderna utan att uppleva att kristendomen 

påtvingas dem. Dock uttrycks ingenting om det motsatta, om förhållandet mellan 

muslimska högtider och traditioner och kristna elever.  

 

5.3.4 Diskursiv praktik, tidningen Dagen 
 
 
Analysen av citaten från tidningen Dagen visar att förhållandet mellan den skrivna 

texten i artiklarna och de frekvent förekommande diskursordningarna som 

identifierats är av tydligt reproducerande karaktär. Det innebär att artiklarna ur 

tidningen Dagen förespråkar att den svenska skolan genomsyras av kristendomen i 

större utsträckning än den gör idag. Debatten kring religiösa friskolor i tidningen 

Dagen har en lägre grad av interdiskursivitet än den som Kyrkans Tidning visar upp.  

 

Den kristna diskursen lyfts tydligt fram i tidningen Dagen för att förstärka och 

reproducera traditionella åsikter och föreställningar om kristendomens position och 

inflytande i den svenska skolan, vilket innebär att kristendomens roll i den svenska 

skolan bör förstärkas för att återställas så som den såg ut exempelvis innan 

kristendomsämnet blev till religionskunskap, då kristendomen var dominerande i den 

svenska skolan. 

 

Frekvensen av diskursordningarna i tidningen Dagen följer samma mönster som i 

Kyrkans Tidning och tyder på att debatten om religiösa friskolor även här i första 

hand kretsar kring kristendomen och Skolverket. Den kristna diskursen som råder i 

produktion och konsumtion av artiklarna i tidningen Dagen syns tydligt i 

framställningen av texterna. Med andra ord speglar diskursen efterfrågan på innehåll 

som finns hos läsargruppen och som möts och tillhandahålls av artiklarnas och 

tidningens upphovsmän. Även tidningen Dagen är en kristen tidsskrift och den kristna 
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diskurs inom vilken den produceras bygger på en tydlig kristen ideologi. Den riktar 

sig till mottagare som helt kan identifiera sig med den ideologi som förespråkas.  

 

Tidningens ideologiska utgångspunkt syns tydligt i citat från artikel 30, 32, 37, 45 och 

53 där synen på den, enligt citaten, ideala förhållningen mellan kristendomen, skolan 

och samhället uttrycks. Artikel 30 uppvisar detta ideologiska förhållningssätt genom 

att uttrycka ståndpunkten att kristendomen bör genomsyra varje skolämne. Den 

ideologiska ståndpunkt som uttrycks i Kyrkans Tidning, att religioner i allmänhet 

borde få uppta ett större och mer naturligt inslag i skolans värld, syns alltså inte i 

tidningen Dagen där samtliga citat, bortsett från det som är taget ur artikel 39, 

uppvisar en klar ideologisk uppfattning där kristendomen utgör grunden.  

Citatet från artikel 39 ingår i en diskursordning som rör andra religioner än den 

kristna. Utifrån en kristen diskurs motsätter sig citatet att besök i kyrkan skulle vara 

smygindoktrinering för muslimska elever in i den kristna tron.  

 

Den tydligt homogena kristna diskursen som citaten uppvisar innebär att tidningens 

artiklar är av reproducerande karaktär. Framställningen av texterna bidrar till ett 

reproducerande och vidmakthållande av traditionella kristna värderingar.  

Artiklarna ur tidningen Dagen uppvisar även en promotionsdiskurs, exempelvis i 

artikel 30, där kristendomen marknadsförs som den främsta och viktigaste byggstenen 

i samhället.  

 

5.4 Social praktik  
 
De diskursordingar som identifierats i Kyrkans Tidning och tidningen Dagen är, som 

redogjort för ovan, av reproducerande karaktär. Det betyder att den relativt homogena 

kristna diskurs som råder inom tidningarnas artiklar verkar för att vidmakthålla och 

reproducera den status kristendomsämnet en gång hade i skolans värld. Det pågår en 

kamp mellan å ena sidan den politik som råder i samhället och som regeringen, 

skollagen och Skolverket representerar och å andra sidan de traditionella åsikter om 

kristendomens ställning i den svenska skolan som uttrycks i de båda tidningarna. 

Traditionella åsikter innebär en eftersträvan att återinföra kristendomen i alla delar av 

samhället, såsom politik och skola. 
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Det går emellertid att se en skillnad i vilken grad tidningarnas artiklar verkar 

reproducerande. Artiklarna i tidningen Dagen har en lägre interdiskursivitet och visar 

upp en tydlig homogen kristen diskurs där kristendomen även framställs i en 

promotionsdiskurs för att verka för att stärka kristendomens ställning och status i 

samhället. Kristendomen framhävs på ett marknadsförande vis i positiva ordalag, 

exempelvis där utvecklande av goda samhällsmedborgare i skolan likställs med en 

utbredning av Guds rike. 

I artiklarna från Kyrkans Tidning framställs inte kristendomen i en marknadsförande 

promotionsdiskurs. Artiklarna belyser debatten om religiösa frisklor ur ett vidare 

perspektiv, där bland annat politik, religionsundervisning och andra religioner tar 

större plats än i tidningen Dagen.  

 

Enligt Giddens har människan möjlighet att påverka sitt liv genom de val som finns 

tillgängliga i dagens samhälle, i större utsträckning än tidigare. I det posttraditionella 

samhället finns det inte längre en given norm för hur livet bör se ut.
82

 Tidningen 

Dagens tydliga homogena diskurs skulle enligt denna teori verka identitetsskapande 

för både producenter och konsumenter av tidningen då den erbjuder en norm och en 

ram för mottagarnas många vardagliga val. För producenterna av texterna skulle den 

homogena diskursen kunna verka identitetsskapande genom en gemensam 

reproduktion av den kristna traditionen. Den kristna traditionen medieras på ett 

homogent sätt i artiklarna i tidningen Dagen. Detta har inverkan på konsumenternas 

vardagliga val, exempelvis vid politiska omröstningar. På detta sätt kan texterna verka 

identitetsskapande. Den bredare sociala kontexten formar och formas genom texterna 

i den diskursiva praktiken och tvärtom.  

 

Den bredare vidd av perspektiv som förekommer i Kyrkans Tidning ger, enligt den 

posttraditionella teorin, fler alternativa valmöjligheter för mottagarna, när det kommer 

till exempelvis politik. Kyrkans Tidning lyfter perspektiv från såväl 

Kristdemokraterna som Folkpartiet, vilket tidningen Dagen inte gör i de utvalda 

artiklarna. Genom att erbjuda olika perspektiv med utgångspunkt i kristendomen kan 

Kyrkans Tidning erbjuda fler val för skapandet av sociala relationer. Den homogent 

kristna diskursen som syns i tidningen Dagen syns inte lika tydligt i Kyrkans Tidning.  

                                                        
82 Giddens 1994:117-118 
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Citaten från tidnigen Dagen kan tolkas som en maximalistisk förhållning till 

kristendomen utifrån Lincolns religionsdefinition. Genom citat 37, 53, 45 och 30 kan 

den maximalistiska religionsdefinitionen läsas in; att religionen bör genomsyra hela 

samhället, dess institutioner, politik och makt. Den politik som förs i Sverige idag 

skulle enligt detta perspektiv kunna missgynna den maximalistiska 

religionsdefinitionen. Citat 30 visar detta tydligt där Skolverkets förhållning till 

kyrkan som en icke-religiös lokal benämns som befängt, ett ordval som antyder att 

den politik som Skolverket råder under ses som ett hot mot kristendomens ställning i 

samhället.  

 

Till skillnad från tidningen Dagen uttrycks inte en lika stark maximalistisk förhållning 

till religionsbegreppet i Kyrkans Tidning. Kyrkans Tidning uppvisar trots det ett 

ideologiskt perspektiv som förespråkar att kyrkans ställning framhävs i samhället 

genom exempelvis fördjupat lärande om religion i skolan. Detta tyder på en viss grad 

av maximalistisk syn på religion, om än en något nyanserad i förhållande till 

tidningen Dagens, där religionen förespråkas att genomsyra såväl varje skolämne som 

hela samhället. 

 

Genom analysen av texterna går det att utläsa en rådande maktkamp om huruvida och 

i vilken grad kristendomen ska genomsyra skolan och undervisningen. Å ena sidan 

syns de traditionella åsikter om kristendomens ställning i skolan som uttryck i 

artikarna, å andra sidan syns den politik som står bakom skollagen och läroplanerna 

där undervisningen ska vara icke-konfessionell. Även en innerkristen kamp går att 

urskönja genom analys av texterna. Den frikyrkliga tidningen Dagen framhåller en 

tydligare maximalistisk syn på kristendom i skolan än Kyrkans Tidning som 

representerar svenska kyrkan.  
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6. Diskussion 
 
Syftet med denna uppsats var att, genom Faircloughs kritiska diskursanalys, 

undersöka hur debatten kring kristna konfessionella skolor framställs i tidningen 

Dagen och Kyrkans Tidning.  

 

De båda tidningarna vi använt i vår studie är kristna tidningar. Tidningen Dagen 

tillhör Pingströrelsen och bevakar händelser i svensk kristenhet utifrån ett kristet 

perspektiv, medan den lite bredare Kyrkans Tidning återger aktuella händelser såväl i 

samfund och samhälle. Kyrkans Tidning är mer samhällsorienterad än tidningen 

Dagen, vars innehåll i större utsträckning är religiöst orienterat.  

I de båda tidningarna var Skolverket och kristendomen de mest frekvent 

återkommande diskurordningarna, dessa nämndes ofta i relation till varandra vad 

gäller religionsundervisning och firandet av högtider i kyrkan. Det är även inom dessa 

områden skolverket har tagit fram juridiska rådgivningar, vilket visar på en stor 

förvirring kring, och oklarheter i, de styrdokument som finns. Debatten kring skolan i 

de analyserade artiklarna utgörs återkommande av detta.   

 

En frustration uttrycks i artiklarna över skolverkets förhållning och föreskrifter 

gällande de konfessionella inslagen i skolan. Citatet ur artikel 32 uttrycker skolverkets 

inställning till kyrkan som befängd och antyder att skolverket ser kyrkan som en 

allmän lokal där inga religiösa inslag får förekomma, ordvalet författaren använder 

uttrycker känsla av maktlöshet från kyrkans representanter gentemot skolverket. 

Skolverkets föreskrifter säger att skolavslutningar och högtider får firas i kyrkan 

såvida inga religiösa inslag förekommer. I artiklarna präglas debatten av en 

maktlöshet gentemot de föreskrifter som gör anspråk på att definiera vad kyrkan får 

innehålla och inte innehålla vid särskilda tillfällen. Det uttrycks även en förvirring 

kring vilken roll prästen ska ha vid de högtider som firas i kyrkan. Skolverkets 

föreskrifter lägger det yttersta ansvaret för samlingarnas innehåll på rektorerna, men 

som artiklarna uttrycker finns det inga tydliga direktiv i skollagen för rektorerna att 

följa när det kommer till vistelser i religiösa lokaler. 

 

Den stora förvirring som råder i debatten angående vad som gäller för konfessionella 

inslag i skolan får ytterligare en dimension genom den debattartikel som skolverkets 
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generaldirektör publicerade i december 2012. Artiklarna uttrycker en ojämn 

maktfördelning mellan Skolverket och svenska kyrkan, genom den rätt som 

skolverket tycker sig ha att förvandla den religiösa kyrkan till ett neutralt och allmänt 

rum. 

 

Sverige har genom Europakonventionen förbundit sig till den paragraf som 

föreskriver att varje förälder har rätt att välja utbildning till sitt barn som 

överensstämmer med den egna religiösa övertygelsen. Denna paragraf säkerställer de 

konfessionella skolornas existens, samtidigt som skollagen klargör att all 

undervisning ska vara icke-konfessionell i Sverige. Ett förtydligande gjordes i den 

nya skollagen från 2011 för att klargöra skolors möjligheter och begränsningar för 

konfessionella inslag. Detta gjordes genom att skilja på undervisning och utbildning.  

 

Den starka religiösa profilering som Roth urskiljer som en av två möjliga vid 

konfessionella skolor, förespråkas i debatten som förs i tidningen Dagen. Då den 

starka religiösa profilen kännetecknas av ett tydligt mål att förmedla religiös tro och 

gemenskap, tycker vi oss se likheter till den maximalistiska ideologi som 

framkommer i tidningen Dagen. Citat 30, visar prov på ett av de kriterier Roth 

använder för klassificering av den religiösa profileringen på en konfessionell skola, 

att värdegrunden ska inramas av en speciell religion.  

 

Guadalupe Francia menar att de religiösa friskolorna kan tänkas främja 

identitetsskapande hos elever från minoritetsgrupper. Enligt Giddens posttraditionella 

teori skapar människan sin identitet genom de aktiva val hen gör, skolval är ett av 

dem. Att kunna välja en religiös friskola främjar således identitetsskapandet vilket 

berörs i de studerade artiklarna där de kristna skolorna framställs som inkluderande 

för elever ur den kristna religionen. Vi anser dock att existensen av religiösa skolor är 

mer komplex än så, studiet av artiklarna visar på ett ”vi-och-dem” förhållande, där 

”Vi” är de kristna och ”De” är alla andra elever, såväl religiösa som icke-religiösa. Ett 

sådant förhållande skulle kunna innebära att de konfessionella skolorna fungerar mer 

exkluderande än inkluderande och verkar för att upprätthålla det ”vi-och-dem” 

förhållande som dagens mångkulturella och posttraditionella samhälle motsätter sig.  
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Den stora valfrihet som råder gällande val av utbildning bidrar enligt Bunar till nya 

möjligheter att skapa identiteter och därmed möjligheter för sina barn genom valet av 

skola. Skolvalet styrdes tidigare enbart av det geografiska upptagningsområde 

familjen tillhörde. Detta fick sociala konsekvenser, då det bidrog till segregation och 

ett ”vi-och-dem” förhållande. Därför kan de konfessionella friskolorna ses som ett 

bevis på den bredd som präglar utbildningsmarknaden i dagens Sverige.  De 

konfessionella skolorna kan tänkas ge föräldrar en möjlighet att ge en religiös 

identitet i vardagen till sina barn som tidigare inte var möjlig. I artiklarna framställs 

tydligt vikten av att de konfessionella inslagen inte helt försvinner från de religiösa 

skolorna, och i skollagen tyder klargörandet och åtskillnaden mellan utbildning och 

undervisning på att religiösa identiteter värnas även ur ett politiskt perspektiv.  

 

Alberts menar att det är av största vikt att göra skillnad på antireligiöst och 

ickereligiöst i religionsundervisningen. Alberts skriver att religionsämnet ska, precis 

som alla andra ämnen, förmedlas på ett sådant sätt att det inte ligger några personliga 

intressen till grund för undervisningens innehåll.  

Ur tidningsartiklarna går att utläsa ett förhållningssätt till religionsämnet, där skillnad 

görs mellan icke-konfessionellt och sekulärt perspektiv på undervisningen. Flera av 

artiklarna förespråkar ett neutralt förmedlande av religionsämnet, men den upplevelse 

som uttrycks är att skolan oftare förmedlar ett sekulärt eller ateistiskt perspektiv på 

religionsundervisnigen. Missnöjet artiklarna uttrycker grundar sig i att det tycks 

finnas ett likhetstecken mellan ett ateistiskt och ett neutralt förhållningssätt. 

Skribenterna menar att ett ateistiskt förhållningssätt inte är neutralt.  

Om religionsundervisningen förmedlas ur ett ateistiskt perspektiv, vilket artiklarna 

upplever, skulle det ur Alberts teori tolkas som exkluderande undervisning där de 

troende eleverna utesluts. Ett ateistiskt perspektiv på religionsundervisningen skulle 

kunna ses som antireligiöst och inte icke-religiöst. En icke-religiös undervisning 

fungerar, enligt Alberts, som inkluderande för såväl troende som icke-troende elever.  

 

Vi anser att det är i enlighet med Alberts teori om icke-religiös undervisning som 

skollagen och läroplanernas icke-konfessionella krav på undervisningen bör förstås. 

Religionsundervisningen ska präglas av öppenhet, saklighet och allsidighet, detta för 

att kunna inkludera alla elever, oavsett religiös tillhörighet. Vår uppfattning är att 

religionslärare i Sverige strävar efter att förmedla en inkluderande undervisning, 
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oavsett vilken skola det gäller. Vad som saknas, och som utgör grunden för debatten, 

är tydliga riktlinjer och föreskrifter när det kommer till förhållandet mellan religion 

och skola. Tydliga riktlinjer och föreskrifter är väsentliga oavsett skolans huvudman 

eller profil. Vi anser att det dels krävs ett förtydligande från skollagen och 

Skolverkets sida när det kommer till konfessionella inslag i skolan, och dels att 

forskningsfältet är i behov av fler och fördjupade studier inom området. Vår 

förhoppning är att denna uppsats ska kunna inspirera till detta.    
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