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1. Inledning 

1.1 Introduktion  

I Läroplanen från 2011 för religionskunskap (LGR 11) i grundskolan står det att eleven ska lära 

sig om: 

 
“Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och 

gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.”1 

 

Detta citat finns under rubriken centralt innehåll för årskurs nio. Samtidigt finns det mycket 

annat som också måste hinnas med enligt läroplanen då denna punkt endast är en av många. 

Under 1900-talet har läroplanen förändrats många gånger och den nu gällande läroplanen är från 

2011. Ämnet religionskunskap har gått från att heta kristendomskunskap till att år 1969 få dagens 

benämning, religionskunskap.2 Religionskunskapen ska också beröra andra religioner och 

livsåskådningar än kristendom, vilket namnet antyder. I LGR 11 står det att kunskaper om 

religioner är viktigt i mötet med andra kulturer och människor.3 

 

Någonting som är starkt kopplat till undervisningen i skolan är läromedel som innefattar alltifrån 

miniräknare och böcker till filmer och digitala läromedel. Det finns många olika förlag som har 

gett ut böcker under många år efter olika läroplaner. Mycket undervisning i skolan bygger på en 

lärobok som en stadig grund för vad som ska tas upp eller inte. Tekniken har utvecklats under 

åren och t.ex. miniräknaren har ersatt kulramen och färgglada bilder har kommit till i 

läroböckerna. Innan datorn kom var läroboken och läraren ofta elevens enda källa till 

information.4  

  

Det finns de som menar att Sverige trots allt är ett postkristet land. Även om över hälften av 

Sveriges befolkning är medlemmar i den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan är det långt ifrån 

alla som går till gudstjänsten på söndagen utan endast några procent.5 Det är en konsekvens av 

den sekularisering som har ägt rum i Sverige under en lång tid. Idag har Sverige en religionsfrihet 
som bl.a. innebär att allamänniskor har rätt att utöva sin tro. Som invånare i Sverige behöver man 

                                                
1 LGR 2011, s. 219 
2 LGR 1969, s. 175 & LGR 1962, s. 217. 
3 LGR 2011, s. 215 
4 https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/läromedel Hämtad: 12-04-19 
5 https://www.svenskakyrkan.se/statistik  Hämtad 12-04-19,  https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-
teologiska-grund Hämtad 12-04-19 & Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen. Molin & 
Sorgenfrei, Stockholm, 2016, s. 9. 
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idag inte tillhöra något trossamfund om man inte vill. Enligt sociologen Grace Davie är Sverige 

ett sekulariserat land då Svenska kyrkan inte längre tillhör staten utan räknas som en frikyrka. 

Grace Davie försöker förklara vad som krävs för att sekularisering ska uppstå i sin bok Religion in 
Modern Europé: a Memory Mutate.6 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur presentationen om Svenska kyrkans gudstjänstliv har 
förändrats under tid. Detta ska göras i ett urval av läroböcker för åk 7–9 som sträcker sig över ca. 

50 års tid och hur en eventuell förändring förhåller sig till läroplan och sekularisering. Målet är att 

studera hur Svenska kyrkans gudstjänstliv presenteras i läroböcker som utgår från läroplaner där 

ämnet heter religionskunskap.  
 

Uppsatsens huvudfråga lyder: (1) hur presenteras Svenska kyrkans gudstjänstliv i läromedlen och 

(2) hur förhåller sig resultatet till läroplanen respektive (3) Grace Davies teori om sekularisering? 

Del ett och två besvaras i kapitel 2 och del tre i kapitel 3. 

1.3 Material och avgränsningar 

Mitt primärmaterial är sex läroböcker i religionskunskap för högstadiet (årskurs 7–9) publicerade 
mellan 1973 och 2017 och läroplanerna som böckerna utgår ifrån. Dessa är: Faktabok religion 

(1973), Religion och liv högstadieboken (1980), Religion och liv 7–9 SOL 2001 (1997), Religion och liv 7–9 
elevbok SOL 3000 (2001), Re Religion 7–9 Utkik (2014) och Religion 7–9 (2017).7 För att underlätta 

arbetet har jag valt att benämna läroböckerna efter utgivningsår, t.ex. Lärobok 1997.  
 

I valet av läroböcker har jag utgått från att ordet ”religionskunskap” ska finnas med i bokens 

titeln och inte kristendom. Det har gett resultatet att det inte går att finna böcker som är tryckta 

före 1969 eftersom ämnet bytte namn från kristendomskunskap till religionskunskap år 1969.8 
Ytterligare en aspekt är att Svenska kyrkans gudstjänstliv ska tas upp i läroboken, det är svårt att 

göra en studie om vad och hur någonting tas upp och få ett resultat om det inte tas upp 

någonstans. Ett av de nyaste läromedlen som idag finns för religionsundervisningen i 

grundskolan är med för att visa på vad dagens ungdomar faktiskt lär sig i skolan idag efter dagens 
aktuella läroplan.  

 

                                                
6 Davie, Grace. Religion in modern Europe: a memory mutates. Oxford University Press, New York, 2000, s. 1. E-bok. 
7 För en utförligare förteckning se källförteckning. 
8 LGR 1969, s. 175 & LGR 1962, s. 217. 
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Med Svenska kyrkans gudstjänstliv menar jag två olika typer av gudstjänstliv. Dessa är firandet av 

söndagens huvudgudstjänst samt kyrkliga handlingar inom Svenska kyrkan. Med kyrkliga 

handlingar menar jag t.ex. dop, vigsel eller begravning där det gemensamma är att de 

sammanfogar viktiga händelser i människans liv. Söndagens huvudgudstjänst är gudstjänsten som 
firas på söndagar och som ofta kallas för högmässan i läroböckerna. Söndagens huvudgudstjänst 

innehåller läsningar av bibeltexter med efterföljande predikan och nattvard. 9 Några av 

läroböckerna benämner Svenska kyrkan som kyrkan. Det förekommer även andra sekundära 

källor t.ex. religionsdidaktisk forskning. 

1.4 Metod 

I denna studie utgår jag från en innehållsanalytisk metod hämtad från The Routledge Handbook of 
Research Methods in the Study of Religion. Innehållsanalysen är en form av textanalys som används för 

att beskriva och förklara en texts karaktäristiska budskap. Innehållsanalysen är en bra metod när 

man ska samla in specifika data för att identifiera och förstå en förändring av ett specifikt 

fenomen under en tidsperiod. Det som studeras i min studie är vad som presenteras om Svenska 
kyrkans gudstjänstliv i läroböckerna. Jag kommer även att nämna när det finns bilder i 

läroböckerna, men inte lägga större vikt på att analysera deras innehåll.  

 

Metoden går ut på att texten läses utifrån och kategoriseras in i olika teman. Dessa teman är: 
gudstjänst, dop, konfirmation, vigsel, begravning och tankar om sekularisering. Under temat 

tankar om sekularisering kommer jag att leta efter om läroboken presenterar information om t.ex. 

att antalet som besöker söndagsgudstjänsten har minskat under åren och hur Svenska kyrkans 

medlemsantal har förändrats. Undersökningen kommer att utgå ifrån hur ofta dessa teman 
förekommer i den aktuella läroboken samt hur stor plats de tar. Ett tema kan förekomma många 

gånger eller kanske bara en gång i läroboken. I kapitel tre diskuteras hur ofta de förekommer och 

varför det är skillnad.10 Valet av material och avgränsningar är beskrivet ovan (se 1.3). 

 
Jag kommer att fokusera på hur Svenska kyrkans gudstjänstliv beskrivs i läroböckernas text. För 

att ta reda på innehållet är innehållsanalysen en bra metod eftersom metoden förespråkar att 

studiet av materialet sker utifrån olika teman. Dessa teman används för att säkerställa 

forskningens resultat och för att möjliggöra en jämförelse av resultatet i en vidare diskussion. 

                                                
9 https://www.svenskakyrkan.se/historik Hämtad: 25- 04-19 & 
https://www.svenskakyrkan.se/gudstjanst/gudstjanstformer Hämtad: 25-04-19 
10 Nelson, Chad & Woods, Robert H. Content Analysis i Stausberg, Michael & Engler, Steven. The Routledge Handbook 
of Research Methods in the Study of Religion. New York, Abingdon Oxon, 2011, s. 110, 111 & 113. 
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Innehållsanalysen används ofta i studier i religionsvetenskap för att förstå religiösa uttryckssätt 

och identiteter samt för att titta på sociala institutioner och kulturer.11   

1.5 Teori 

I denna studie använder jag Grace Davies teori om sekularisering som återfinns i Religion in 
Modern Europé: a Memory Mutates. Boken vill rekonstruera hur religion i Europa påverkas av 1900-

talet och 2000-talet.12 Davie är professor i sociologi vid universitetet i Exeter i England och 
intresserar sig för religionssociologi. Fokus i forskningen ligger på interaktionen mellan religion 

och välfärd, religion och hälsa och religion och lagar. Allt för att väva samman sociologiska 

tankar bakom och om religion. 2008 blev hon även utsedd till hedersdoktor i teologi vid Uppsala 

universitet.13 I kapitel tre i uppsatsen kommer jag att jämföra Davies tredelade teori med 
resultatet från de olika läroböckerna och diskutera vilken del av teorin som lämpar sig bäst till 

respektive lärobok. 

 

Davie presenterar i sin bok tre olika teoretiska perspektiv på sekularisering och det är dessa tre 
perspektiv som används i denna uppsats. Ett av perspektiven är att det finns en koppling mellan 

moderniteter och traditioner. Det andra handlar om att sekulariseringen grundar sig i när det har 

uppkommit skillnader mellan kyrka och stat och då är det svårt för kyrkan att hålla relationen till 

den moderna livsstilen kvar. Davies sista perspektiv handlar om verktyg, t.ex. den bakomliggande 
kedjan och traditionen, som en grund till samfundets existens. Dessa perspektiv har hon hämtat 

från tre sociologers arbete med religion och den moderna världen.  

 

Det första teoretiska perspektivet som Davie presenterar är hämtat från Steve Bruce och handlar 
om att det måste finnas en nödvändig koppling mellan modernitet och traditionella roller av 

religiöst liv för att skapa en sekularisering. Enligt Bruce tar sekulariseringen sin grund i 

reformationen där både individualism och rationalitet utgår från den moderna världen. 

Individualism och rationalitet sammanfogas och blir en del av moderna världens kulturella 
förståelse. Europas politiska, militära och kulturella liv har tagit formen av övertygelsen om Guds 

natur och hans relation till den individuellt troende. Med den moderna världen syftar Bruce på 

Västeuropa, USA och de engelsktalande länderna Canada, Australien och Nya Zeeland. Ett 

tydligt exempel från den moderna världen är också fenomenet med statskyrkor. Där kyrkan 
ägs/ägdes av staten, men som har ett lågt antal deltagare i sin verksamhet som t.ex. Svenska 

kyrkan i Sverige. Sekulariseringen är en nödvändig del av den moderna världen enligt Bruce.14  

                                                
11 Nelson & Woods, 2011, s. 109. 
12 Davie, 2000, s. 1. 
13 https://socialsciences.exeter.ac.uk/sociology/staff/davie/ Hämtad: 02-05-19. 
14 Davie, 2000, s. 24–27 & 30. 



 6 

 

Det andra teoretiska perspektivet som Davie presenterar är hämtat från José Casanova och är att 

sekularisering kommer från samhällsvetenskapen där relationen mellan religion och modernitet 

tar sin grund. Sekularisering presenteras som uppkomst av skillnader och i de kyrkor där det har 
uppkommit skillnader mellan kyrka och stat är det svårast att uppehålla en relation till den 

moderna livsstilens krav. En viktig aspekt är också att det är ett europeiskt fenomen med en 

europeisk förklaring. Kyrkan i Spanien och Polen tas upp som tydliga exempel. Den katolska 

kyrkan i Spanien har under lång tid påverkat det politiska och ekonomiska livet som har inbjudit 
till och har haft negativa konsekvenser för det religiösa livet i Spanien. I Polen har däremot en 

kraftfull och ökande enhetlig kyrka blivit huvudfokusen för motståndet till en stat som i sig själv 

saknar legitimitet.  

 
Det tredje teoretiska perspektiv som Davie presenterar är hämtat ifrån den franske 

religionssociologen Danièle Hervieu-Léger som försöker konstruera och återskapa verktygen som 

är nödvändiga för att förstå religion i den moderna världen idag. Hervieu-Léger inspireras i sitt 

arbete av andra forskare som t.ex. Emile Durkheim och Maurice Halbwachs. Huvudlänken 
mellan Hervieu-Léger och Halbwachs är den bakomliggande kedjan som gör att individen blir en 

del av det stora samfundet. Traditionen är också en grund för samfundens existens. Den 

europeiska moderna samhällsvetenskapen är mindre religiös eftersom den är mindre benägna att 

bevara minnet som ligger bakom dess religiösa existens. Moderna individer i det västerländska 
samhället vill gärna söka efter svar och på så vis föra tankegången framåt.15 

  

En brist med denna teori är att den är hämtad från en brittisk forskare som utgår från sin 

engelska kontext när hon och de andra forskarna som omnämns i teorin skriver om 
sekularisering. I min studie är det Sverige, ett postkristet land, som studien utgår ifrån. 

Naturligtvis finns det många likheter mellan Sverige och England16 Utöver det handlar studien 

om hur läroplanen har förändrats och hur det genomsyrar läroböckerna i frågan om hur Svenska 

kyrkans gudstjänstliv presenteras vilket inte teorin berör. Samtidigt är Sverige och den moderna 
världen präglad av internationella tankar och värderingar mer idag än för 100 år sedan genom 

massmedia och internet. Därför används en teoretiker som utgår ifrån Europa och västvärlden i 

sitt resonemang.  

                                                
15 Davie, 2000, s. 27–31. 
16 Thurfjell, 2016, s. 9. 
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1.6 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning inom religionsdidaktik. Ett exempel är Religionsdidaktik– mångfald, 
livsfrågor och etik i skolan som berör undervisningen i religion i skolan. Enligt 
innehållsförteckningen behandlar boken allt från etik och fundamentalism till vikten av 

studiebesök för en integrerad undervisning lyfts fram.17 Längre fram i boken finns det tre viktiga 

vändpunkter i läroplanshistoria som är intressanta att ta upp utifrån denna uppsats syfte och 

frågeställning. Genom 1919 års läroplan bröts traditionen av att folkskolan skulle stå för en 
konfessionellt bunden religionsundervisning som var bunden till Svenska kyrkan genom 

undervisningen av Luthers lilla katekes. 1969 års läroplan gick från en kunskapsmässig 

undervisning till att mera elevcentrerade och livsfrågeorienterande frågor kom att bli mer 

centrala. I 1994 års läroplan gavs mål och riktlinjer för skolans värdegrund och den kristna 
traditionen kom igen att träda fram inom arbetet med etik och livsåskådning.18  

 

En av de viktigaste platser där dagens gymnasieungdomar kommer i kontakt med religion är 

skolan (som hamnar på tredje plats i undersökning Religion som resurs?)19 I boken Att undervisa 
om religion, livsfrågor och etik i skolan ges ett förslag om hur en lektion i kristendomskunskap kan 

läggas upp och det konstateras också att många läroböcker inte behandlar kristendom utan lägger 

mer fokus på bibelkunskap. Målet med den nya grundskolan som inrättades 1962 var att bryta 

den gamla folkskolans traditionella undervisning i kristendomskunskap. Ämnets namn var från 
början kristendom och under några år kristendomskunskap för att 1969 få dagens benämning 

religionskunskap.20  

 

Skolverket presenterade år 2006 rapporten I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur 
etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. 
Kapitlet om religionskunskap fokuserade på hur hinduism och islam lyfts fram i läroböcker för 

gymnasieskolan.21 Enligt Johan Wickström har denna rapport fått reaktioner som följer två olika 

linjer. Den första handlar om att experter ska godkänna läroböckerna och kan kallas för 
statsgranskningslinjen. Den andra linjen handlar om att lärobokens fel och brister är viktigt att 

                                                
17 Löfstedt, 2011, s. 3–7. 
18 Hartman, Sven, ”Perspektiv på skolans religionsundervisning”, i: Löfstedt, Malin (red.), Religionsdidaktik– mångfald, 
livsfrågor och etik i skolan, Lund, Studentlitteratur, 2011, s. 29–30 
19Von Brömssen, Kerstin, ”Elevers möten med religion i gymnasieskolan.”, i: Lövheim, Mia & Bromander, 
Jonas(red.), Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv, Artos & norma bokförlag, Skellefteå, 
2012, s. 131. 
20 Almén, Edgar, Furenhed, Ragnar & Hartman, Sven. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Lärarutbildningen 
Linköpings universitet, Linköping, 1994, s. 15 & 115–120. 
21 I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning 
framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, 2006, s. 33. 
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synliggöra i lärarutbildningen samt ta hänsyn till i undervisningen.22 Samtidigt har kursplanen från 

1994 reviderats år 2000 och kristendomen har fått ett tydligare utrymme inom området tradition 

och etik.23 Det finns även många kandidatuppsattser som berör läroböcker och gudstjänstlivet i 

Svenska kyrkan är också ett väl utforskat område. Ingen kandidatuppsats berör dock hur Svenska 
kyrkans gudstjänstliv presenteras i läroböcker för högstadiet.24  
 

Tomas Appelqvist har studerat hur läroplaner för grundskolan har utvecklats från 1900 till och 

med år 1994 och hur religionsämnet har förändrats i uppfattningen om människan som etisk och 

politisk person under nästan 100 år. Förändringen berör även skolans värdegrund i stort. 

Problematiken i Appelqvist forskning är att studien studerar någonting teoretiskt, men 

undervisningen är någonting som också sker i praktiken, vilket han själv skriver. Enligt 1969 års 

läroplan ska skolan förbereda eleverna på att bli aktiva medborgare i framtidens samhälle som 

krävde en ökad samverkan och solidaritet mellan människor. 1980 års läroplan skriver om att 

människan ska bli en demokratisk medborgare och till sin hjälp kan skolan använda sig av 

frivilliga organisationer eller föreningar. Elevinflytandet på undervisningen har också fått en ökad 

betydelse. 1994 års läroplan är den första som tar upp begreppet värdegrund och här förekommer 

även den första formuleringen som skulle kunna kallas för postsekulär.25  

1.7 Disposition  

Det andra kapitlet i denna uppsats tar upp respektive lärobok i kronologisk ordning. Inför varje 

lärobok finns en kortfattad bakgrund till den aktuella läroplanen och sen beskrivs vad som 
presenteras om Svenska kyrkans gudstjänstliv i den aktuella läroboken.  Därefter diskuteras hur 

innehållet i den aktuella läroboken förhåller sig till den då gällande läroplanen. I det tredje kapitlet 

utgår jag från inledningskapitlets teoridel (se 1.5) för att besvara delen i uppsatsens forskning om 

hur läroböckerna förhåller sig till Davies teori med de tre olika perspektiven. Jag diskuterar och 
jämför läroböckerna utifrån innehållsanalysens sex teman. I kapitel fyra sammanfattas uppsatsen 

och resultatet kortfattat. Det sista kapitlet innehåller käll- och litteraturlista. 

                                                
22 Wickström, Johan, ”Didaktisk textkompetens.”. i: Löfstedt, Malin (red.), Religionsdidaktik–mångfald, livsfrågor och etik i 
skolan. Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 158–159. 
23 Myrgård, Stefan. Ny kurs för religionskunskap i grundskolan?, Religion och Livsfrågor. 3, 2000: s. 8. 
http://www.flr.se/tidningar/rol-0003.pdf Hämtad: 29-04-19. 
24  Se t.ex. Lundmark, E. Svenska kyrkan och luthersk lära och praxis i fem läromedel: En textanalys av fem läroböcker i religion 
för gymnasieskolan. Uppsala universitet, Uppsala, 2009. Hämtad från: http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:445398 Hämtad: 10-04-19 & Se t.ex. Edgardh, Nina. Gudstjänst i tiden: 
Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968–2008. Arcus förlag, Lund, 2010. 
25 Appelqvist, Tomas. ”Religion i svensk läroplanshistoria: Utvecklingslinjer i uppfattningen om människan som 
politiskt och etiskt subjekt.”, i: Thalén, Peder & Carlsson, David(red.), Det postsekulära klassrummet: Mot ett vidgat 
religionskunskapsbegrepp. Gävle, Högskolan i Gävle, 2015, s. 109–110 & 121–130. 
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2. Läroböcker 

2.1 Faktabok religion från år 1973 

Lärobok 1973 utgår från läroplanen 1969. I Läroplanen för grundskolan 1969(LGR 69) är skolans 

framtidsperspektiv en viktig grundtanke då alla elever ska få samma möjlighet till utbildning. 

Skolan ska också vara integrerad i samhällets utveckling eftersom det är eleverna som är 

samhällets framtid. Ytterligare en sak som betonas är att eleverna aktivt ska delta och ta ansvar 
för skolarbetet. Dialogen mellan lärare och elev ska sträva mot att vinna förtroende dem emellan 

och eleven ska utveckla sitt resonemang för ett ökat skolresultat och en ökad trivsel i 

skolmiljön.26 

 
I LGR 69 byter ämnet kristendomskunskap namn till religionskunskap. Dock sker det inte någon 

större förändring i målbeskrivningen för ämnet. I första hand studeras bibeln, kristen tro och etik 

och studiet av samfundsformer. Kristendom ges mycket större plats än andra religioner och 

livsåskådningar. Morgonandakter med religiösa inslag öppnar teoretiskt en möjlighet att prägla 
samlingen av icke-kristna livsåskådningar. Undervisningen i religionskunskap ska i första hand 

utgå ifrån kristen etik och lära.27 

 

I Lärobok 1973 tar författarna upp temana gudstjänst, dopet, konfirmation, vigsel och begravning 
på fem sidor. Inom temat gudstjänst beskrivs hur gudstjänstrummet ser ut (genom en bild och 

förklarande text) och vilka liturgiska färger som används i gudstjänsten och vad de betyder. 

Högmässan delas in i tre olika delar och vardagsgudstjänst på t.ex. fängelse och sjukhus nämns 

också. Begreppet högkyrklighet förklaras och kvinnliga präster omnämns.28  
 

I Lärobok 1973 citeras en fras ur psalmboken där det står ”ordning för den allmänna 

gudstjänsten”.  Sedan följer en redogörelse för hur gudstjänsten går till. Texten om dopet 

presenterar inte hur dopets liturgi går till utan handlar om barnets namn och att dop kan ske i 
kyrkan, men även i hemmet. Alternativet att inte döpa barnet presenteras också och vuxendopet 

presenteras som ett alternativ till barndopet inom frikyrkan. Innan konfirmationsgudstjänsten har 

konfirmanden tagit del av undervisning i kristen tro och på så vis blivit mogen för att ta del av 

nattvarden.  Exempel på hindersprövning inför vigsel visas i bild och borglig vigsel presenteras 

                                                
26 Appelqvist, 2015, s. 121–123. 
27 Appelqvist, 2015, s. 123–124. 
28 Ström, Ingmar, Pettersson, Olof, Sundström, Erland & Wall, Håkan. Religion faktabok. Läromedelsförlagen, 
Stockholm, 1973 s. 13, 16 & 34. 
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som ett alternativ till kyrklig vigsel. Enligt Lärobok 1973 är det vanligast att Svenska kyrkan 

ansvarar för begravningar och prästen utför då förrättningen.29 

 

I Lgr 69 står det att ”undervisningen i religionskunskap har till uppgift att orientera eleverna om 
de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik och om huvuddragen av 

kristendomens historia och samfundsformer”.30 Gudstjänstlivet i svenska kyrkan innefattas av 

kristen tro som kan handla om nattvardens betydelse för människan. Inom huvudinnehållet i 

undervisningen för högstadiet under rubriken kristendom står det att eleven ska lära sig om olika 
samfund och kyrkor och särskilt vad som förenar och skiljer dem åt, här passar t.ex. Svenska 

kyrkans barndop passar väl in i jämförelse med frikyrkornas vuxendop. Kristendomen är också 

”den tros- och livsuppfattning, som genom århundraden präglat det andliga livet i vårt land 

[Sverige] och i västerlandet över huvud taget”.31 Därför är kunskapen om kristendomens historia 
och betydelse för dagens samhälle viktig att känna till ur ett allmänbildningsperspektiv.  

 

På en av sidorna i Lärobok 1973 är rubriken ”kyrkan griper in i människornas liv”. Kapitlet 

handlar om hur religiösa riter påverkar människan under livet och vilka religiösa riter som ingår i 
Svenska kyrkans gudstjänstliv. Kristendomen har även ett starkt inflytande på människor. Enligt 

Lgr 69 måste undervisningen i första hand handla om kristen tro och etik, t.ex. vikten av nattvard 

i Svenska kyrkan. Under rubriken arbetssätt och läromedel uppmuntrar Lgr 69 till studiebesök i 

gudstjänstrum. Det poängteras att det är lämpligt att studiebesöket anordnas när det är gudstjänst 
i kyrkolokalen då det är kyrkan som gudstjänstrum som studeras.32 

 

Även om ämnet har bytt namn från kristendomskunskap till religionskunskap låg alltså 

huvudfokus i ämnet fortfarande på kristendomskunskap då eleverna lever i en kristen kultur. I 
Lärobok 1973 finns temana gudstjänst, dopet, konfirmation, vigsel och begravning och boken 

fokuserar mycket på allmänfakta runt gudstjänstlivet och lägger inte sitt huvudfokus på att återge 

ordagrant vad som händer i gudstjänsterna. T.ex. beskrivs högmässans sakliga innehåll kortfattat 

medan begreppet högkyrklighet ges ett större utrymme. Lärobok 1973 fokuserar också på hur 
religiösa riter i Svenska kyrkan påverkar människorna. Lgr 69 uppmuntrar också skolan till att 

göra studiebesök och studera hur gudstjänstrummet används. Det är ett tydligt exempel på 

kristendomen och Svenska kyrkans särställning inom religionsundervisningen. 

                                                
29 Ström, Pettersson, Sundström & Wall, 1973, s. 17 & 18. 
30 LGR 69, s. 175. 
31 LGR 69, s. 176. 
32 LGR 69, s. 175–177 & Ström, Pettersson, Sundström & Wall, 1973, s. 16–17. 
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2.2 Religion och liv högstadieboken från år 1980 

Lärobok 1980 utgår ifrån Läroplanen för grundskolan 1980(LGR 80). Eleven ska enligt LGR 80 

tolkas som en aktiv, skapande, ansvarstagande och kunskapssökande människa som vill 

samarbeta med andra för att förbättra sina egna och andras människors livsvillkor. För att öva på 

detta grupperas klasserna i blandade sociala grupper med grundtanken att eleverna ska integrera 

med andra elever från andra sociala klasser. Skolans fostringsuppdrag och elevens eget inflytande  

är också karaktäristiska för denna läroplan. Eleven ska vara med och bestämma hur lång tid varje 
moment ska ta i undervisningen, i vilken ordning olika frågor ska tas upp. 

 

Enligt LGR 80 är ett generellt mål för alla samhällsorienterade ämnen ”att eleven ska skaffa sig 

tilltro till sin förmåga att påverka och förbättra sin egen och andras levnadsförhållanden.” 
Kristendomen ska fortfarande studeras med Bibeln i centrum enligt LGR 80 men andra religiösa 

traditioner och livsåskådningar har fått en tydlig plats i undervisningen. Några kyrkohistoriskt 

viktiga personer för Sverige nämns också. Kristendomens viktiga roll har kraftigt tonats ned i 

förhållande till LGR 69 och därmed får andra religioner och livsåskådningar mer plats i 
undervisningen. Nu ingår religionsämnet som en del av de samhällsorienterande ämnena för 

första gången i läroplanen.33 Det är rimligt att anta att Lärobok 1980 utgår från LGR 80 då boken 

trycktes 1982 och ett förlag skulle rimligtvis inte trycka en lärobok enligt en gammal läroplan då 

en ny läroplan nyligen har kommit ut. Dock är boken skriven 1980 och det är därför som jag har 
gett den namnet Lärobok 1980. Därför utgår jag ifrån att Lärobok 1980 utgår från LGR 80 i mitt 

resonemang nedan. 

 

I Lärobok 1980 finns följande teman: gudstjänst, tankar om sekularisering, dop, konfirmation, 
vigsel och begravning på totalt fyra sidor. Lärobok 1980 inleder med att presentera en 

variationsrikedom bland många olika typer av kristna samfunds gudstjänster. Gudstjänsten i 

(Svenska) kyrkan för 150 år sedan presenteras också och fokus ligger på att gudstjänsten och dess 

besökare har förändrats. Under rubriken Högmässan finns följande underrubriker: ”Jag fattig, 
syndig människa…”, Epistel och evangelium, Trosbekännelsen, Predikan, Tillkännagivanden och 

kollekt och Nattvarden levandegör Jesu offerdöd. Högmässan beskriv utförligt och i samband 

med det citeras kyrkohandboken nio gånger. Lärobok 1980 presenterar också ett arbete med att 

förnya gudstjänsten, ha tema gudstjänster, använda sig av kompgrupp i mässan och gudstjänster i 
TV och radio som riktar sig till t.ex. gamla och sjuka. 

 

                                                
33 Appelqvist, 2015, s. 124–127 & LGR 80, s. 113. 
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Författarna till Lärobok 1980 presenterar inte hur dopet går till utan beskriver varför man döper 

barnet. Samma sak gäller med vigsel och här presenteras även borgerlig vigsel. 

Konfirmationsgudstjänstens innehåll beskrivs dock tydligt och i en bredvidläsningsbok finns det 

en artikel som heter: ”Skall jag konfirmera mig?” Konfirmationstiden beskrivs som en tid där 
ungdomar funderar och samtalar om viktiga frågor med möjlighet att åka på läger över veckoslut 

eller under sommaren. Under rubriken begravning berörs jordbegravning och kremering. Borglig 

begravning presenteras också som alternativ, men författarna konstaterar att det är väldigt 

ovanligt.34 
 

I LGR 80 framhålls att eleven ska få kännedom om hur olika människor reagerar och tar ställning 

till olika typer av livsfrågor. Exempel på livsfrågor kan vara frälsning och nåd, tro och bön och 

kärlek och hopp. I beskrivningen av högmässan förekommer bön och tro i olika former, t.ex. i 
predikan, evangelieläsning och trosbekännelsen. Undervisningen ska även knyta an till elevernas 

egna erfarenheter och det är kanske därför som kapitlet om konfirmation får förhållandevis stort 

utrymme då ungdomar ofta går på högstadiet när de konfirmeras. Undervisningen ska också 

innefatta kunskap om kyrkan enligt LGR 80. Inom kyrkokunskap ska olika samfund och dess 
olika typer av verksamheter studeras. Radio och TV- gudstjänster är ett exempel på kristen 

mission i modern tid. Sekulariseringstemat med t.ex. borgerligt alternativ till kyrklig vigsel som 

återfinns i Lärobok 1980 visar på hur gudstron ser ut i det moderna Sverige idag.35 

 
I LGR 80 fick kristendomsämnet en mindre plats än tidigare och då borde rimligtvis 

informationen om Svenska kyrkan och dess gudstjänstliv blivit mindre. Det har dock tvärtom. 

Temana gudstjänst, tankar om sekularisering, dop, konfirmation, vigsel och begravning återfinns 

även här. Idéer om att förnya gudstjänster och radio- och Tv-gudstjänsters viktiga funktion 
kommer nu fram, vilket inte har framgått i en tidigare bok. Lärobok 1980 har inte följt med i 

utvecklingen av LGR 80. 

2.3 Religion och liv 7–9 SOL 2001 från år 1997 

Lärobok 1997 grundar sig på läroplan för det obligatoriska skolväsendet och kom år 1994. Denna 

läroplan förkortas LPO 94. Enligt läroplanen har skolan en viktig uppgift i att presentera och 

förankra värdegrunden som det svenska samhället bygger på. Fokus har nu flyttats ifrån att 
eleven ska förändra samhället och medmänniskors livssituation till att vara en del av samhällslivet 

och leva sig in i andra människors livssituation med hjälp av sina kunskaper. Den första 

                                                
34 Husén, Lennart, Skrutkowska, Karin & Berg, Leif, Religion och liv: [högstadiet]. 1 Grundbok, Natur och kultur, 
Stockholm, 1980, s. 168, 169, 170, 171, 172, 173, 194, 195, 196, 197, 198, 199 & 200. 
35 LGR 80, s. 128. 
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uppmaningen till att lära sig om icke-kristna religioner finns i LGR 94 då eleverna tillsammans 

med läraren och undervisningen ska utveckla en förmåga att leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Ett miljöperspektiv ska även genomsyra undervisningen, vilket är en nyhet i denna 

läroplan.36 
 

I Lärobok 1997 återfinns temana gudstjänst, dop, konfirmation, vigsel, begravning och 

sekularisering på fyra sidor. Lärobok 1997 redogör för hur en högmässa i Svenska kyrkan går till 

och där förekommer underrubrikerna syndabekännelse, bibelläsning, trosbekännelse, predikan, 
tillkännagivanden och kollekt och att nattvarden levandegör Jesu offerdöd. Läroboken citerar 

kyrkohandboken sex gånger i samband med gudstjänstbeskrivningen. Den apostoliska 

trosbekännelsen citeras också ordagrant i Lärobok 1997 längre fram i boken. Beskrivningen av 

gudstjänsten säger att det är den apostoliska trosbekännelsen som Svenska kyrkan använder sig 
av. Det förekommer även bilder från gudstjänstfirandet i Svenska kyrkan.  

 

Författarna till Lärobok 1997 beskriver inte hur man döper barn utan fokuserar på varför dopet 

är viktigt. Två föräldrars resonemang bakom att de har låtit döpa sitt barn presenteras anonymt. 
Den ena föräldern bekänner sig som kristen och ser det som en självklarhet att döpa sitt barn. 

Den andra föräldern anser inte att barnets förhållande till Gud ändras under dopet, men ser 

dopet som en fin sed och ett tillfälle att ha fest. Konfirmandundervisningen beskrivs också tydligt 

inom vilka tidsramar som undervisningen har att göra med, medan konfirmationsgudstjänsten 
inte är beskriven. En medlem ur Svenska kyrkan, Cecilia, intervjuas också och där talar hon om 

att hennes engagemang i kyrkan började genom konfirmationen då hon finner en djup och varm 

tillvaro där. Vigselgudstjänsten beskrivs inte utan fakta presenteras om vigslar och alternativet att 

gifta sig borgerligt presenteras.  
 

Begravningen beskrivs utförligare. Jordbegravning och kremering och begravningsgudstjänsten 

beskrivs som en kristen ceremoni som förrättas av en präst. Begravningen kan även ske borgligt, 

men det är ovanligt. Den aktiva medlemmen Cecilia reflekterar också över vad hon tror händer 
efter döden. Författarna betonar också att det har skett en förändring i Sverige över tid över hur 

många som besöker kyrkan och hur många som använder sig av Svenska kyrkans riter. Sverige 

lutar mer och mer mot att bli ett icke-kristet land. 

 
Dopet och konfirmationen beskrivs även på några andra sidor i läroboken. Det är inte enligt 

Svenska kyrkans ordning utan enligt de evangelisk-lutherska kyrkosamfunden (som alltså 

                                                
36 Appelqvist, 2015, s. 127–129 & Lpo 94. 



 14 

omfattar flera kyrkor än Svenska kyrkan). Här talas det om barndop och vuxendop (troendedop) 

i kristna kyrkor i allmänna termer runt om i världen.37 

 

I LPO 94 står det att eleven ska ha respekt för varje människas rätt till sin egen livsåskådning. 
Lärobok 1997 tar upp detta genom att intervjua Cecilia som är en aktiv medlem i Svenska kyrkan. 

På detta sätt möter eleven en annan människa med en livsåskådning. Flera människor med andra 

livsåskådningar presenteras också i boken. Riterna i Svenska kyrkan är också ett exempel på hur 

människan kan bearbeta livets händelser med hjälp av riter, t.ex. vid döden används begravning 
inom Svenska kyrkan. En fördjupning inom kristen tro är också nödvändig för eleven för att 

förstå svensk och västerländsk kultur.  

 

Ett av målen från LPO 94 är att eleven ska ”förstå hur det svenska samhället har påverkats av 
Bibeln och kristen tro”.38 Tankarna om att Sverige är ett sekulariserat kristet land idag, borgerliga 

alternativ som finns till de rituella gudstjänsterna och hur högmässan firas är exempel på detta. 

Religionskunskapen ska även ge undervisning om och kunskap i kyrkoåret och föreställningar 

inom den kristna tron vilket eleven får när hen läser om högmässan och hur den döpte påverkas 
av dopet. LPO 94 uppmuntrar till studiebesök som en del av undervisningen då eleverna får 

möjlighet att lära känna olika kyrkosamfund och samtidigt få en inblick i gudstjänstlivet i den 

aktuella kyrkan. Inblick i gudstjänstlivet ska eleven få i både teori och praktik.39 

 
Andra religioner än kristendom är nu en tydlig del av undervisningen då kristendomen i Sverige 

och Svenska kyrkan får samsas med andra tros- och livsåskådningar enligt LPO 94. 

Sekulariseringen i Sverige är också ett tydligt genomgående tema i Lärobok 1997. De andra 

temana är gudstjänst, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Samtidigt beskrivs religiösa riter i 
generella termer, t.ex. barndopet och vuxendopet. Det ligger ett starkt fokus på högmässan i 

Svenska kyrkan i Lärobok 1997 och LPO 94 uppmuntrar till att aktivt gå till den lokala kyrkan 

och besöka en gudstjänst. 

2.4 Religion och liv 7–9 elevbok SOL 3000 från år 2001 

Lärobok 2001 grundar sig också på LPO 94. LPO 94 är den första läroplan där en postsekulär 

formulering förekommer då eleverna ska utveckla förmågan att leva sig in i andra personers 
villkor, religioner och värderingar. Eleverna ska nu vara en del av samhällslivet och med hjälp av 

sina kunskaper leva sig in i andra människors livssituation. Kunskapsbegreppet är nu utvecklat till 

                                                
37 Berg, Leif & Husén, Lennart. Religion och liv 7–9 [Lärobok]. Natur och kultur, Stockholm, 1997, s. 214 – 217, 220, 
223 & 224. 
38 LPO 1994, s. 38. 
39 LPO 1994, s. 38 & 39. 
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fakta-, förståelse- färdighets- och förtroendekunskap. Alla dessa fyra varianter av kunskap hör 

ihop i en enhet.40 

 

I Lärobok 2001 finns följande teman: gudstjänst, spår av sekularisering, dop, konfirmation, vigsel 
och begravning på totalt sex sidor. Lärobok 2001 beskriver hur gudstjänsten var på 1800-talet 

och hur högmässan går till idag. Beskrivningen av högmässan är utförlig och syndabekännelse, 

bibelläsning, trosbekännelse och nattvard finns med och både text och bild förekommer. 

Kyrkohandboken citeras även sex gånger i beskrivningen av gudstjänsten. Lärobok 2001 
poängterar också att det idag går mycket mindre folk i gudstjänsten än på 1800-talet. Ibland kan 

det till och med vara för få besökare för gudstjänst och prästen får gå hem. Enligt Lärobok 2001 

grundar det sig på att det finns många andra aktiviteter som lockar på helgerna och även troende 

kristna väjer att göra andra saker än att gå till kyrkan på söndagsförmiddagen. Samtidigt 
poängteras att Svenska kyrkans verksamhet består av flera saker än gudstjänster som involverar 

många människor. 

 

Författaren tar upp dopet och bekräftandet av dopet genom konfirmationen som centrala inslag i 
Svenska kyrkans gudstjänstliv. Dopet är viktigt eftersom 70 % av alla barn som föds döps in i 

Svenska kyrkan enligt Lärobok 2001. Dopgudstjänsten beskrivs inte, men på bilden som täcker 

halva sidan döps ett barn till den kristna gemenskapen. Några sidor längre bak poängteras att det 

finns barndop och vuxendop (eller troendedop) också. Konfirmationen sker under första eller 
andra året på högstadiet (vilket är den ålder som läroboken riktar sig till) och består av cirka 50 

timmar undervisning i kristen tro med eventuellt läger. Konfirmationsgudstjänsten beskrivs som 

en högtidlig gudstjänst i kyrkan.  

 
Vigseln och begravningen beskrivs båda med borgerliga alternativ. Stycket om vigseln handlar om 

varför det är/var viktigt att gifta sig, men vigselgudstjänsten beskrivs inte. Jordbegravning och 

kremering presenteras som alternativ och majoriteten av begravningarna sker i Svenska kyrkan. 

Begravningsgudstjänsten är en kristen ceremoni som leds av en präst. Borgerlig begravning 
presenteras som ett alternativ, men det är få som utnyttjar det.41 

 

I LPO94 står det att människan behöver reflektera över existentiella frågor och skaffa sig 

kunskaper inom traditioner, språk och symboler. Genom undervisningen i religionskunskap får 
eleven kunskap om och möjlighet att reflektera över existentiella frågor, traditioner, språk och 

symboler. De existentiella frågorna kan höra ihop med traditioner genom t.ex. begravningen som 

beskrivs som en kristen tradition i Lärobok 2001. Ett av målen för undervisningen är att förstå 

                                                
40 Appelqvist, 2015, s. 127–129 & LPO 94. 
41 Berg, Leif. Religion och liv 7–9 Elevbok Sol 3000. Natur och Kultur, Stockholm, 2001, s. 367–374 & 377–379. 
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hur Bibeln och den kristna tron har påverkat det svenska samhället. Lärobok 2001 presenterar 

hur gudstjänsten firades på 1800-talet och den firas i Svenska kyrkan idag. Den kristna tron 

påverkade samhället på 1800-talet, men gör det också än idag. Majoriteten av alla begravningar 

sker i Svenska kyrkans regi och 70 % av alla barn döps i Svenska kyrkan enligt Lärobok 2001.  
 

Kristendomen har påverkat Sverige mycket och därför ska undervisningen i skolan ge kunskaper 

om Bibeln, kyrkoåret och den kristna trons föreställningsvärld. Kyrkoåret presenteras i Lärobok 

2001 och de kristna riterna som sker under livet presenteras och det redogörs utförligt för vilken 
betydelse de har för människan. Bibeltexter, psalmer och sånger ska studeras då de ger uttryck för 

den kristna tron i olika tider. Den apostoliska trosbekännelsen citeras ordagrant och i den 

introducerande texten framgår att det finns flera trosbekännelser. Lärobok 2001 presenterar 

också skillnaden på barndop och vuxendop och olika nattvardssyner inom olika kyrkor. LPO 94 
beröra också att det är viktigt att tydliggöra varför skilda inställningar till olika trosfrågor uppstår i 

olika kyrkor.  

 

Under målen för årskurs 9 står det att ”eleven skall ha kunskaper om kristna traditioner som de 
visar sig i kyrkoår, högtider, gudstjänstliv och symboler.”42 I detta mål passar gudstjänsten, dopet, 

konfirmationen, vigsel och begravningen i Svenska kyrkan tydligt in då det är exempel på hur 

gudstjänstlivet kan se ut. Ytterligare ett tema som förekommer i Lärobok 2001 är spår av 

sekularisering och eleven ska när hen slutar årskurs nio känna till grundtankarna i någon icke-
religiös livsåskådning. LPO 94 uppmuntrar också till att aktivt gå och besöka en kristen 

gudstjänst i närområdet.43 

 

I LPO 94 och Lärobok 2001 får andra religioner och livsåskådningar utrymme, men samtidigt 
finns det mycket av kristendomen kvar. Temana som förekommer i Lärobok 2001 är gudstjänst, 

spår av sekularisering, dop, konfirmation, vigsel och begravning där mest fokus läggs på 

gudstjänst och spår av sekularisering. Samtidigt som andra religioner och livsåskådningar får 

utrymme i både läroplan och lärobok står kristendomens starka position kvar eftersom religionen 
har påverkat Sverige mycket ur ett historiskt perspektiv.   

2.5 Re Religion 7–9 Utkik från år 2014 

Lärobok 2014 grundar sig på Läroplan för grundskolan 2011(LGR 11). LGR 11 bidrar med att 

flera religioner omnämns med namn i läroplanen och därmed säkras undervisningen om dem. 

Den levda religionen får också större utrymme. Eleverna ska lära sig hur människors religiösa 

                                                
42 LPO 94, s. 40 & Berg, 2001, s. 122–124. 
43 LPO 94, s. 38–40. 
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föreställningar påverkar handlingar och överväganden i vardagslivet. LGR 11 betonar att 

undervisningen ska utgå från att religioner och andra livsåskådningar är förändringsbara och 

tolkningsbara. Ett tydligt exempel på det är hur kristendomen har förändrats över tid i Sverige. 

Källkritiken har också blivit en integrerad del i undervisningen.44 
 

I Lärobok 2014 tar författarna upp följande teman: konfirmation, gudstjänst och spår av 

sekularisering på sex sidor. Kristendomen i Sverige presenteras som om den har gått från en 

enhet till en mångfald. Inom temat konfirmation beskrivs hur viktig konfirmationen var under 
början av 1900-talet även om det var frivilligt att konfirmera sig var det någonting som alla 

gjorde. Tonåringen Nillas funderingar över att konfirmera sig presenteras och där framställs läger 

och nya vänner som lika relevanta skäl som den kristna tron till att konfirmera sig. Hur 

konfirmationsgudstjänsten går till beskrivs ej.   
 

Gudstjänsten beskriver författarna som någonting centralt i Svenska kyrkan. Högmässan beskrivs 

översiktligt och innebörden av kyrkoår, lekmän och kyrkomötet förklaras. Andra gudstjänster än 

högmässan presenteras också, t.ex. veckomässa, familjegudstjänst och Taizé-gudstjänster. De två 
första verserna ur Den blomstertid nu kommer (Sv. Ps. 199) citeras också i samband med en 

arbetsuppgift och eleverna ska funder över om det är lämpligt att sjunga psalmen på 

skolavslutningen i kyrkan eller inte.  

 
Det sista centrala temat i Lärobok 2014 är spår av sekularisering. Idag besöker knappt två procent 

av Sveriges befolkning gudstjänsten på söndagar. Sekulariseringsperspektivet syns också tydligt 

inom temat konfirmationen då majoriteten av ungdomarna i början av 1900-talet konfirmerade 

sig och idag är det knappt hälften. Många konfirmerar sig också av andra anledningar än att de 
vill bekänna sin kristna tro.45  

 

I LGR 11 står det att undervisningen ska ge eleverna kunskap om och förståelse för hur den 

kristna tron har påverkat det svenska samhället. Sekulariseringsperspektivet är ett tydligt exempel 
på det då alla konfirmerade sig vid 1900-talets början men mindre än hälften av alla ungdomar 

gör det idag. Sekulariseringen återfinns även i att eleverna ska utveckla en förståelse för sitt eget 

sätt att tänka och leva då kristendomen har påverkat den svenska kulturen mycket. Eleven ska 

även analysera kristendomen och olika tolkningar och bruk inom den. Exempel på bruk kan vara 
andra alternativ till söndagsgudstjänsten som veckomässan eller Taizé-gudstjänsten.  

                                                
44 Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Stockholm, Fritzes, 2011, s. 6.  
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a6574ef/1553960691027/pdf2562.pdf Hämtad: 02-05-
19. 
45 Olofsson, Hans & Uppström, Rolf. Utkik 7–9 Religion. Malmö, Gleerups Utbildning AB, 2014, s. 128, 129, 139, 
140, 148 & 149. 
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Eleven ska också lära sig om hur kristendomen har utvecklats i Sverige över tid. Undervisningen 

ska beröra hur kyrkan har gått från att vara en enhet som förde samman människorna till att bli 

en mångfaldig kyrka och ett sekulariserat samhälle. Att alla ungdomar konfirmerade vid på 1900-
talets början även om det inte var obligatoriskt kan grunda sig i enhetstanken om att alla var med 

i kyrkan. Sekulariseringen finns tydligt med i Lärobok 2014 och den religiösa mångfalden syns 

också när Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén presenteras kortfattat.  

 
Under rubriken identitet och livsfrågor i LGR 11 står det: ”Riter, till exempel namngivning och 

konfirmation, och dess funktion vid formandet av identitet och gemenskaper i religiösa 

sammanhang”, vilket även citeras i inledningen på denna uppsats. Konfirmation och gudstjänster 

är exempel på riter som Lärobok 2014 presenterar om Svenska kyrkans gudstjänstliv.46 
 

I Lärobok 2014 finns följande teman konfirmation, gudstjänst och spår av sekularisering. 

Lärobok 2014 är tydligt påverkad av LGR 11 då Svenska kyrkans gudstjänstliv inte får mycket 

plats utan andra religioner och livsåskådningar får istället mycket utrymme. Samtidigt förklaras 
kyrkoår, lekmän och kyrkomötet vilket sticker ut från den i övrigt konfessionella läroboken efter 

den konfessionella läroplanen. Högmässan beskrivs kortfattat och det ges utrymme för andra 

gudstjänster, t.ex. Taizé-gudstjänster då LGR 11 talar om olika bruk inom undervisningen i 

kristendom. Dopgudstjänsten, vigselgudstjänsten och begravningsgudstjänsten har lämnats 
utanför Lärobok 2014 för att ge plats åt det som LGR 11 talar om, nämligen andra religioner och 

livsåskådningar. 

2.6 Religion 7–9 från år 2017 

Lärobok 2014 grundar sig också på LGR 11 och i LGR 11 stärks de icke-kristna 

världsreligionerna då de framställs med namn och därmed säkerställs undervisningen om dem. 

Elever ska nu också lära sig om hur människors religiösa föreställningar påverkar handlingar och 
resonemang i vardagslivet. Det centrala innehållet ger tydliga direktiv om vad undervisningen ska 

handla om, speciellt inom ”Etik” och Religion och samhälle”. Källkritiken har nu fått en tydlig 

plats i undervisningen.47  

 

                                                
46 LGR 11, s. 219 & Olofsson & Uppström, 2014, s. 139. 
47 Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Stockholm, Fritzes, 2011, s. 6.  
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a6574ef/1553960691027/pdf2562.pdf Hämtad: 02-05-
19. 
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I Lärobok 2017 finns följande teman närvarande: begravning, gudstjänst, dop, spår av 

sekularisering och konfirmation på totalt sju sidor. Om konfirmationen nämns ingenting om 

konfirmationsgudstjänsten utan endast vad konfirmation är. Enligt bildtexten är det ca. 30 000 

tonåringar som konfirmeras årligen. Om begravningsgudstjänsten står det heller ingenting om 

hur gudstjänsten går till utan endast att döda människor begravs på kyrkogården.  

 

Gudstjänsten och dopet får mera plats i Lärobok 2017 jämfört med konfirmationen och 

begravningen. Dopet är ett sakrament och är en viktig handling. Kyrkan lovade människorna 

evigt liv i himlen om de var döpta. Hur dopet går till i Svenska kyrkan idag presenteras inte. 

Gudstjänsten har utvecklats under tid enligt Lärobok 2017. Kyrkorummet har också förändrats 

under tid. Under reformationen under 1500-talet ändrades inredningen i kyrkan och t.ex. 

kyrkbänkar skruvades dit. Antalet gudstjänstbesökare på söndagar är idag inte särskilt många och 

på den tillhörande bilden visas en stor kyrka med många tomma bänkar. Den apostoliska 

trosbekännelsens inledning citeras ur Den svenska kyrkohandboken under rubriken centrala 

tankegångar inom kristendomen, men det framgår inte att den är en del i Svenska kyrkans 

gudstjänstliv. Någonting som är anmärkningsvärt är att författarna väljer att förklara begreppet 

kyrkoår. Kyrkoåret består av söndagar och högtider enligt den kristna kalendern.48  

 

Syftet med religionskunskap enligt LGR 11 är att eleven ska skapa sig kunskap om hur människor 
inom olika religiösa traditioner lever och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Det är en 

väldigt bred beskrivning av undervisningen där i princip vilken religion eller vilket trossamfund 

skulle kunna passa in. I stycket efter går det att läsa att ”undervisningen ska även ge kunskap om 

och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess 
värderingar.” Här är gudstjänstlivet i Svenska kyrkan och kunskapen om att döda människor 

begravs på kyrkogården ett tydligt exempel på detta.49 

 

Under rubriken centralt innehåll för årskurs 7–9 står det att eleven ska fördjupa sig i 
kristendomen och inom de tre stora inriktningarna protestantism, katolicism och ortodoxi. 

Genom denna punkt får kristendomen en garanterad plats i undervisningen och tillsammans med 

syftet att eleverna ska skapa sig kunskap om hur olika traditioner lever och uttrycker sin tro är 

Svenska kyrkan ett nästan givet exempel på protestantism i Sverige. Eleverna ska även lära sig om 
kristendomen i Sverige där enhetskyrkan, religiös mångfald och sekularisering ska beröras. 

Lärobok 2017 beskriver hur det kom in kyrkbänkar i samband med reformationen i kyrkorna, att 

                                                
48 Enkvist Wallmark, Ulrika, Engstrand, Maria, Paepke, Filip, Stattin, Jan & Westlander, Jörgen, Religion. 7-9. 
Capensis, Falköping, 2017, s. 18, 22, 35, 124, 125, 129 & 132. 
49 LGR 2011, s. 215. 
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det var viktigt att gå i kyrkan för och konstaterar sist att det idag är väldigt få personer som 

besöker kyrkan på söndagar. Under rubriken identitet och livsfrågor i läroplanen står det: ”Riter, 

till exempel namngivning och konfirmation, och dess funktion vid formandet av identitet och 

gemenskaper i religiösa sammanhang”, vilket även citeras i inledningen på denna uppsats. 
Konfirmation, dop och begravning är exempel på riter som Lärobok 2017 presenterar om 

Svenska kyrkans gudstjänstliv.50 

 

Lärobok 2017 är tydligt påverkad av LGR11 där alla fem världsreligioner och andra 
livsåskådningar ska ta plats i undervisningen med syftet att lära sig hur religion påverkar 

vardagslivet för människor. Temana som finns i Lärobok 2017 är begravning, gudstjänst, dop, 

spår av sekularisering och konfirmation. Lärobok 2017 har tydligt anpassat sig till LGR 11 och de 

tydliga krav som ställs där. Det får konsekvensen att Svenska kyrkan gudstjänstliv får mindre 
sidutrymme. Ett exempel är att vigselgudstjänsten inte finns med i denna bok och att 

gudstjänstens beskrivning fokuserar på hur gudstjänsten har förändrats och inte hur den går till. 

Att begreppet kyrkoår förklaras i ordlistan i Lärobok 2017 tillhör ovanligheterna. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                
50 LGR 11, s. 219. 
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3. Tematisk analys av läroböckerna 

I ovanstående kapitel går det att läsa hur de olika temana skiftar i antal böcker de förekommer i 

och hur mycket plats som ges till varje tema. I jämförelsen med Davies teori väljer jag att utgå 

ifrån dessa sex teman som är: gudstjänst, dop, konfirmation, vigsel, begravning och tankar om 
sekularisering. Under temat tankar om sekularisering har jag letat efter om läroboken presenterar 

information om t.ex. att antalet som besöker söndagsgudstjänsten har minskat under åren och 

hur Svenska kyrkans medlemsantal har förändrats. I denna diskussion är det viktigt att tänka på 

att studien berör vad läroböckerna presenterar och inte vad eleverna faktiskt lär sig i praktiken. 
Nedan kategoriserar jag in och förklarar förändringen enligt någon eller några av Davies tre 

perspektiv.  

 

Gudstjänst, högmässa eller söndagens huvudgudstjänst är med i samtliga läroböcker, men tar 
olika mycket utrymme. I Lärobok 1973 förklaras högmässan utförligt och till och med de 

liturgiska färgernas betydelse omnämns. Medan lärobok 1980, 1997 och 2001 väljer att endast 

fokusera på högmässans innehåll. Lärobok 2014 och 2017 beskriver högmässan mycket 

kortfattat. Lärobok 2014 väljer också att ta upp att det finns andra typer av gudstjänster, t.ex. 
veckomässor. 

 

I Lärobok 1980 presenteras hur Svenska kyrkan vill arbeta med att förnya sin gudstjänst med t.ex. 

gitarr och trummor till gudstjänsten. Samt TV- och radiogudstjänstens viktiga betydelse för 
människor som har svårt att komma till kyrkan. Även om Svenska kyrkan idag är skild från staten 

vill man ha en relation till det moderna samhället och tar med trummor i gudstjänsten och sänder 

TV-gudstjänster varje söndag.51 Dock är denna relation svår för en kyrka att ha enligt Davies 

andra teoretiska resonemang. Det är endast Lärobok 1980 som fördjupar sig i frågan om ett 
förnyelsearbete i gudstjänsten. 

 

Lärobok 1973, 1980, 1997 och 2001 citerar kyrkohandboken när de beskriver hur högmässan går 

till. Lärobok 1997 och 2017 tar upp den Apostoliska trosbekännelsen. Lärobok 2014 citerar de 
två första verserna ur den svenska psalmen Den blomstertid nu kommer i samband med att eleverna 

ska reflektera över om det är lämpligt eller olämpligt att sjunga psalmen i kyrkan på 

skolavslutningen.  

                                                
51 SVT. Gudstjänster från norr till söder; https://www.svt.se/gudstjanst/, Hämtad 17-05-19. 
 



 22 

 

Att den Apostoliska trosbekännelsen tas upp i Lärobok 1997 och 2017 kan vid en första anblick 

beskrivas som relativt märkligt. Davies första teoretiska perspektiv berör traditioner och den 

Apostoliska trosbekännelsen är en viktig tradition inom kyrkan som har levt vidare i många år. 
Tradition tillsammans med modernitet skapar sekularisering enligt Davies resonemang, men i 

dessa läroböcker har traditionen levt kvar på denna punkt. 

 

I Lgr11 poängteras inte gudstjänsten och därmed förekommer inget citat ur handboken i 
Lärobok 2014 och 2017. Andra religioner och livsåskådningar måste också få utrymme i 

läroböckerna enligt Lgr11. Enligt Davies andra teoretiska resonemang är det svårt för kyrkan att 

ha en relation till den moderna livsstilen (alltså läroplan och läroböcker) om kyrka och stat är 

separerade ifrån varandra.  
 

Det går att se en tydlig förändring i läroböckerna. Gudstjänstens utrymme i läroböckerna (som är 

ett resultat avi läroplanerna) har fått mindre och mindre utrymme. Enligt Davies andra 

sekulariseringsperspektiv kan det bero på att Svenska kyrkan sen år 2000 inte tillhör staten utan är 
en separat organisation. Då blir det svårare för kyrkan att ha en relation med den moderna icke-

religiösa livsstilen och det påverkar läroplaner och indirekt vad som tas upp i läroboken. Lärobok 

1980 och 2014 sticker dock ut då Svenska kyrkans gudstjänstliv tar mycket plats i Lärobok 1980 

och Lärobok 2014 bl.a. definierar vad ett kyrkoår är. Kanske har sekulariseringen inte gått lika 
långt i dessa läroböcker. Grunden till sekularisering är enligt Davies första perspektiv kopplingen 

mellan modernitet och traditioner. De moderna tankegångarna finns i Lgr 80, men saknas i 

Lärobok 1980.  

 
Dopet tas upp i alla läroböcker förutom Lärobok 2014 och det är ingen av läroböckerna som 

beskriver hur dopgudstjänsten går till. Lärobok 2001 illustrerar hur dopet går till med hjälp av en 

bild och det är den bästa beskrivningen som eleven får. Det som tas upp om dopet är istället 

allmänna fakta runt dopgudstjänsten, t.ex. varför man döper, hur många som döps varje år och 
skillnaden mellan vuxendop och barndop.  

 

Utifrån Davies teori om sekularisering anser jag att Lärobok 1997 är extra intressant där två 

föräldrar förklarar varför de har valt att döpa sitt barn. Den första föräldern bekänner sig som 
kristen och vill aktivt döpa sitt barn in i den kristna gemenskapen. Enligt Davies första teori om 

sekularisering saknas här kopplingen mellan modernitet och traditioner för att skapa en 

sekularisering. Traditionen är starkare än moderniteten. Den andra föräldern i Lärobok 1997 

hänvisar till att hen vill döpa sitt barn av traditionella skäl, men bekänner sig inte som en aktivt 
troende kristen. Utifrån Davies första teori finns det här en stark koppling till det moderna 
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samhället och därmed är dopets kristna betydelse inte särskilt relevant för föräldern. Samtidigt 

finns det en tradition hos föräldern som säger att man bör döpa sitt barn. Det moderna samhället 

och traditionen skapar här en sekularisering som innebär att barnet döps av tradition. 

Huvudargumentet för dopet är inte att barnet ska bli en del av den kristna gemenskapen utan ses 
som ett tillfälle att samla släkt och vänner till fest.     

  

Konfirmationen tas upp i samtliga läroböcker, men det är bara Lärobok 1980 som beskriver 

konfirmationsgudstjänsten ingående. Samtliga läroböcker berör vad konfirmation är och Lärobok 
2014 & 2017 presenterar andra skäl än att bekräfta den kristna tron som skäl till att konfirmera 

sig. Lärobok 1980 är den enda boken som presenterar konfirmationsgudstjänsten mer ingående. 

Gudstjänsten beskrivs översiktligt och illustreras samtidigt med en bild. 

 
Utifrån Davies teori om sekularisering anser jag att Lärobok 1980 med den tydliga beskrivningen 

av konfirmationsgudstjänsten och Lärobok 2014 med konfirmationens förändrade betydelse är 

intressant. I Lärobok 2014 presenteras det som en självklarhet att konfirmera sig under 1900-

talets början och på 2000-talet som ett inte alls lika självklart val. Nya kompisar och 
lägerupplevelser är lika starka skäl som att lära sig mer om och bekräfta den kristna tron. Detta 

passar in Davies första och andra teoretiska perspektiv. Under 1900-talets början fanns inte ett 

modernt tankesätt i lika stor omfattning som under 2000-talets början. Traditionen var också 

starkare för 100 år sen jämfört med idag. Ett starkt modernt tankesätt tillsammans med sviktande 
traditioner skapar en sekularisering som gör att mindre än hälften av ungdomar idag väljer att 

konfirmera sig. Samtidigt bröts banden mellan Svenska kyrkan och staten år 2000 och därmed 

blev det svårt för kyrkan att ha en relation till den moderna livsstilen som menar på att det inte är 

nödvändigt att konfirmera sig. Att locka ungdomar med lägerliv och nya vänner är ett sätt att få 
den moderna världens ungdomar intresserade av konfirmationsundervisningen.  

 

I Lärobok 1980 beskrivs konfirmationsgudstjänsten översiktligt och det kan ses ur Davies tredje 

perspektiv. Traditioner runt gudstjänsten och det bakomliggande resonemanget att alla 
konfirmerade sig skapar en grund till Svenska kyrkans existens. Samtidigt är samtliga läroböcker 

riktade till högstadieskolans ålders spann på 13–15 år och det är i denna ålder som 

konfirmationen normalt äger rum. Därmed beskriver läroböckerna någonting som många 

ungdomar är en integrerad del av och därför kan det vara viktigt att belysa hur 
konfirmationsgudstjänsten går till. 

 

Temat vigsel finns endast med i de fyra äldsta läroböckerna och där presenteras endast vad en 

vigsel innebär och inte hur gudstjänsten går till. Samtliga läroböcker presentera den borgerliga 
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vigseln som ett alternativ till den kyrkliga vigseln. Den kyrkliga vigselgudstjänsten visas på bild i 

den fyra äldsta läroböckerna.  

 

Utifrån Davies teori är avsaknaden av temat vigsel i Lärobok 2014 och 2017 och det borgliga 
alternativet som presenteras i de fyra äldsta läroböckerna intressant att ta upp till diskussion. 

Enligt Davies första teori om sekularisering krävs det en koppling av traditioner och moderna 

tankar för att skapa sekularisering. Traditionellt är det viktigt att gifta sig (för bl.a. arvsfrågor) och 

det moderna inslaget är att gifta sig icke-kyrkligt/icke-religiöst, alltså borgligt. Ett sekulariserat 
sätt att gifta sig på är därmed skapat. Anledning till att temat vigsel saknas i Lärobok 2014 och 

2017 kan utifrån Davies teori grunda sig i att de är utgivna enligt Lgr11 som kom efter att 

Svenska kyrkan formellt skildes från staten. Då kyrkan är skild från staten är det svårt för kyrkan 

att ha en relation till den moderna livsstilen och därmed anses (kyrklig) vigsel inte relevant att ta 
upp i läroboken. 

 
Alla läroböcker förutom 2014 tar upp temat Begravning. De fyra äldsta läroböckerna tar upp 

begravningsgudstjänsten som en kyrklig ceremoni. Lärobok 2017 innehåller också temat 
begravning men skriver endast att döda människor begravs på kyrkogården. Ingen av 

läroböckerna beskriver utförligt hur begravningsgudstjänsten går till, men Lärobok 1980, 1997 

och 2001 presenterar skillnaden mellan jordbegravning och kremering. Dessa tre läroböcker tar 

också upp alternativet med en borglig begravning. Lärobok 1973, 1997 och 2001 presenterar 
begravningsgudstjänsten som en kristen ceremoni/förrättning.  

 

Enligt Davies tredje teoretiska perspektiv är en bakomliggande kedja och traditioner grunden till 

samfundens existens. Lärobok 1980, 1997 och 2001 utgår från olika läroplaner, men alla tar upp 
skillnaden på jordbegravning och kremering. Detta kan bero på traditionen att begrava döda 

människor kyrkligt och att det finns två bakomliggande spår över vilken variant av 

begravningsgudstjänst som man vill använda sig av. En av anledningarna till att Lärobok 2017 tar 

upp att döda människor begravs på kyrkogården kan vara att läroboken vill skapa en förståelse 
för den moderna kulturen, enligt Davies första perspektiv. Eleven ska lära sig vart döda 

människor och de själva begravs.  

 

I alla läroböcker förutom den äldsta presenteras tankar om sekularisering som handlar om att 
det idag går mindre antal människor i kyrkan än vad det gjorde på 1800-talet. Det är endast 

Lärobok 2001 som presenterar två orsaker till varför det går mindre människor i 

söndagsgudstjänsten nu än förr. Först och främst kan det handla om att det finns mycket annat 

som lockar på söndagsförmiddagen, t.ex. köpcentrum. För det andra har alla föreningar problem 
med minskande medlemsunderlag och (Svenska) kyrkan är inget undantag. Lärobok 2001 menar 
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dock på att många människor fortfarande är en del av den verksamheten som Svenska kyrkan har 

under veckan. 

 

Två perspektiv av Davies teori kan tillämpas här. Det första är att det finns två pusselbitar som 
behövs för att ett samfund ska kunna existera. Nämligen traditioner och en bakomliggande 

kedja/länk med händelser. Traditionellt firar Svenska kyrkan gudstjänster enligt en viss ordning 

och den bakomliggande kedjan är att människor kommer dit. Om inte människor kommer till 

gudstjänsten blir det svårt för samfundet att existera då en viktig pusselbit har tagits bort. Den 
andra är att en av orsakerna till att människorna inte kommer till gudstjänsten är att annat lockar 

på helgerna. Moderna aktiviteter lockar på människan. Traditionellt så firas huvudgudstjänsten på 

söndagar, då många väljer att göra annat. Det uppstår en koppling mellan den traditionella 

gudstjänstens tid och det moderna samhällets lockelser och en sekularisering skapas.  
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4. Sammanfattning 

I denna uppsats undersöker jag vad som presenteras om Svenska kyrkans gudstjänstliv i sex olika 

läroböcker i religionskunskap för högstadieskolan. Dessa läroböcker är utgivna år 1973, 1980, 

1997, 2001, 2014 och 2017. Böckerna har sedan jämförts med gällande läroplaner och Grace 

Davies teori om hur sekularisering uppstår. Undersökningen är gjord utifrån följande teman: 
gudstjänst, dop, konfirmation, vigsel, begravning och tankar om sekularisering. Under temat 

tankar om sekularisering har jag letat efter om läroboken presenterar information om t.ex. att 

antalet som besöker söndagsgudstjänsten har minskat under åren och hur Svenska kyrkans 

medlemsantal har förändrats. Den lärobok som sticker ut mest i undersökningen är Lärobok 
1980 då LGr 80 ger kristendomsämnet mindre plats än den tidigare läroplanen, LGR 69. Lärobok 

80 ger Svenska kyrkans gudstjänstliv extra mycket utrymme och det är endast här som 

konfirmationsgudstjänsten beskrivs. 

 
Det finns en förändring i hur mycket sidutrymme som samfundets gudstjänstliv får, men också 

en förändring i vad författarna väljer att skriva om och inte väljer att skriva om. Samtidigt väljer 

de två nyaste läroböckerna att ta upp informationen utspritt i läroböckerna, medan de andra fyra 

äldre har särskilda kapitel som specifikt beskriver Svenska kyrkans gudstjänstliv. Det är endast 
konfirmation och gudstjänst(högmässan) som tas upp i samtliga läroböcker, dock varierar det 

kraftigt hur mycket utrymme platsmässigt konfirmationen och gudstjänsten får. Lärobok 2017 ger 

gudstjänsten endast några rader, medan t.ex. Lärobok 1997 har ett helt uppslag med många bilder 

och en utförlig text med många citat direkt från kyrkohandboken. Högmässan är höjdpunkten i 
Svenska kyrkans gudstjänstliv och det är i huvudsak ungdomar som konfirmerar sig och det är 

samma målgrupp som boken riktar sig till.52 

 

Läroböckernas innehåll förhåller sig väl till läroplanerna då mycket av det som läroböckerna tar 
upp går att finna belägg för i läroplanen. Ett exempel är konfirmationens funktion och formandet 

av identitet i religiösa sammanhang, som är ett av de centrala målen för LGR 11. Med hjälp av 

Graces teori om vad som krävs för att ett land ska bli sekulariserat belyser jag och sammanställer 

undersökningens resultat. Ett tydligt mönster är att antalet sidor och vad som författarna väljer 
att ta upp minskar med tiden. Lärobok 1980 är dock ett undantag från detta då den t.ex. utförligt 

presenterar hur konfirmationsgudstjänsten går till. 

 

 
 

                                                
52 Se t.ex. Ström, Pettersson, Sundström & Wall,1973 s. 16 & Husén, Skrutkowska & Berg, 1980, s. 196. 
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