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Abstract 

This essay intends to discover any changes made in the curriculum concerning 

study of religion in the Swedish elementary school from 1962 until 2011. The 

background to the interest in the study comes from the yearly public debate on 

whether or not schools should be allowed to have their annual semester ending 

celebrations in churches where one side argues that it is tradition, and the other 

side argues that it contradicts the public schools purpose of being free of religious 

influence. This essay also wishes to include what the parliamentary debate sur-

rounding each and every of the respectively curriculums includes, this to ensure 

that the curriculum reflects the society, which is represented by the politicians in 

the parliament, view of how religion should be studied in Swedish schools. The 

method for doing this will be using analytical questions asked to each curriculum 

and belonging debate. Theories used will be concerning secularization, and the 

result of a previous study concerning the changes in the curriculums regarding the 

study of religion. In conclusion there has been found that there have been changes 

in the curriculum leading towards a lesser room for Christianity and a greater 

room for nonreligious philosophies. This is also quite well reflected in the parlia-

mentary debates, even though the debates do not always include the study of reli-

gion as a subject specifically.  

 

Keywords: Religion, School, Curriculum, Parliamentary debates,  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Många ser idag Sverige som ett sekulärt och ganska ickereligiöst land. Ändå 

kommer det två gånger om året upp en ganska hetsig debatt i media och numera 

kanske framförallt i sociala medier, så som Facebook och Twitter, om huruvida 

man skall få ha skolavslutningar i kyrkan eller inte. Argumentationen brukar gå 

mellan de som tycker att skolan skall vara religiöst obunden och dem som tycker 

att skolavslutningar i kyrkan bara är gammal hederlig tradition. Detta är en debatt 

som jag kommit att bli intresserad av, och då särskilt den sida av argumentationen 

som handlar om att skolan är religiöst obunden. Jag minns den tidiga delen av min 

skolgång som väldigt färgad av kristendomen, vi gick i kyrkan på första advent 

och vi fick lära oss ganska många av dem bibliska berättelserna. Var detta ett un-

dantag från det faktum att skolan skulle vara religiöst obunden? Eller hur ser 

egentligen religionens roll i skolan ut? För att undersöka detta kommer denna 

uppsats att studera hur svenska grundskolans läroplan ser ut vad det gäller religi-

onsundervisningen. Både i ett nutida och i ett historiskt perspektiv. Granskningen 

av läroplanerna tar sin början i den första läroplanen från 1962, och fortsätter se-

dan genom varje enskild läroplan fram till idag. Vad har under denna tid föränd-

rats? Och vad är sig likt? 

 

För att sen dessutom se om det går att få någon koppling till samhället och den 

eventuella sekularisering som pågår där, kommer denna studie också att innefatta 

vad den politiska riksdagsdebatten kring de olika läroplanerna innehållit. Alltså 

vad våra riksdagspolitiker har uttryckt att de vill att läroplanen ska innehålla. Hur 

går resonemanget kring religionens roll på denna nivå? Dessutom, finns det någon 

skillnad mellan vilka partier som i så fall driver dessa religionsrelaterade frågor? 

Framgår det därför någon tydlig skillnad mellan de klassiska höger- och vänster-

blocken? Det finns många frågor i detta ämne, och förhoppningsvis ger denna 

uppsats många svar. 

1.1.1 Varför denna studie? 

 

Att fundera över vilken roll religionen har i samhället har sedan den stund jag 

själv blev religiös varit en viktig del av min vardag. Jag insåg dock ganska tidigt 

att jag i min egen skolgång matats med i absoluta första hand en kristen historia 

och ett kristet fokus på omvärlden. Frågan som i alla fall jag då ställer mig är hur 

detta kommer sig, och om det verkligen är så den svenska skolan är tänkt att fun-

gera?  

 

Med åldern har också mitt politiska intresse vuxit och jag vill därför i denna upp-

sats kombinera dessa två för att se vilken egentlig inverkan den politiska ledning-
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en i Sverige har på skolan, och om det därför går att se några tydliga skillnader 

mellan vilken undervisning som skall bedrivas beroende på vilket politiskt styre vi 

har i landet.  

 

1.1.2. Studiens relevans 

Sverige är idag ett land som är i ständig förändring, det har under framförallt 

1900-talets senare hälft och 2000-talets början kommit många människor till Sve-

rige med många olika kulturella och religiösa bakgrunder. En produkt av detta blir 

att invandringspolitiken är ett av dem hetaste ämnena i media och i den politiska 

debatten. I en partiledardebatt hösten 2012 påstår dessutom Sverigedemokraternas 

partiledare Jimmy Åkesson att betygen och skolklimatet är sämre i invandrartäta 

områden. Samma höst tillåts en moské i Fittja, söder om Stockholm, att hålla bö-

neutrop från sin minaret. Ett politiskt beslut som väcker starka känslor och som 

skapar opinion i de sociala medierna såsom Facebook där bland annat dyker upp 

en grupp med namnet ”Nej till böneutrop i Sverige”. Vad lär då den svenska sko-

lan ut i dessa tider? Och vad har den lärt ut under de senaste decennierna som 

ändå gör att det skapas en sådan stark delning bland svenskarna? Detta är alltså en 

del av dem händelser som skapat frågor hos mig, och som får mig att vilja veta 

hur det egentligen låter i det politiska rummet, och hur man faktiskt tänker kring 

den skolundervisning som berör religionen, och kanske också dess plats i hem-

men, samhället och i det offentliga rummet. 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att belysa en eventuell förändring, eller en icke-

förändring, gällande religionsundervisningen i svenska skolans läroplan från 

grundskolereformen 1962 och dess läroplan, via varje enskild läroplan för grund-

skolan, till den nuvarande läroplanen, Lgr 11. För att kunna belysa en eventuell 

förändring har jag valt att dels titta närmare på varje enskild läroplan, men också 

på de riksdagsdebatter som cirkulerat kring respektive läroplan. Detta för att låta 

politikernas röst i frågan exemplifiera offentliga representanter i samhället och 

dess, eventuellt förändrade, syn på religionsundervisningens roll i skolan. Som ett 

biresultat av studiet av riksdagsdebatterna vill jag också få reda på om det finns en 

tydlig och betydande skillnad mellan dem olika politiska partierna respektive de 

olika politiska blocken i hur dem frekvent uttalar sig kring religionsundervisning-

en och religionens roll i skolan. 

1.3. Frågeställning 

Hur har religionsundervisningens innehåll förändrats i svenska grundskolans läro-

planer 1962-2011, och hur har denna eventuella förändring funnits med i riks-

dagsdebatterna kring respektive läroplan? 
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1.4. Avgränsning 

Jag har i mitt uppsatsarbete valt att göra vissa avgränsningar för att hålla arbetet 

på en överskådlig nivå. Jag har bland annat valt att hålla mig till dem ursprungliga 

läroplanerna istället för att inkludera tillägg och kommentarer som har uppkommit 

och publicerats emellan dem olika upplagorna. Detta för att göra en tydligare av-

gränsning i mängden material, men också för att jag haft en hypotes om att det 

skulle visa på en konkretare förändring mellan varje ny läroplan. Vad det gäller 

vilka riksdagsprotokoll, och därmed debatter, som varit aktuella så har jag valt att 

ta den debatt som hållits närmast inför beslutsfattandet av respektive läroplan. 

Alltså den debatt som sker i samband med omröstningar och beslutsfattande kring 

läroplanerna. 

1.5. Forskningsgenomgång 

I en databassökning den 14 december 2012 fann jag följande resultat som berör 

eller angränsar till mitt uppsatsämne. Jag har valt att söka på tre olika ordkombi-

nationer då jag har tänkt att dessa är de tre huvuddelarna av mitt arbete. Dessa 

kombinationer har varit; skola religion, religion politik, politik skola. 

 

I den sökning som berörde skola och religion fann jag i DISA följande: 

Sökningen gav 31 stycken träffar, men när jag scrollar genom resultatet kan jag se 

att det mesta är ganska daterat. Om man ska titta på publikationer från denna si-

dan millennieskiftet så hittas endast ett fåtal. Dessa är; 

 

Reinhold Fahlbecks Bed och arbeta = Ora et labora : om religionsfrihet i arbets-

liv och skola : juridik, samhälle, praktik. Men precis som titeln anger så behandlar 

detta verk religionsfriheten och hur den kan ta sig ett praktiskt uttryck i skolan och 

i arbetslivet, vilket angränsar till, men inte helt berör mitt uppsatsämne. 

 

Geir Skeies (red.) Religionsundervisning og mangfold : rom for læring i religion, 

livssyn og etikk . En norsk studie som behandlar hur religionsundervisningen i 

norska skolan kan använda sig av den naturliga mångfalden för att ge en djupare 

förståelse mellan elever i hur man kan se olika på livet eller etiken. Också en stu-

die som angränsar men inte helt berör mitt ämne.  

 

Mest intressant i DISA-sökningen blir då tidskriften Kristendom och Skola, utgi-

ven av Förbundet kristna seminarister och lärare. Denna slutade dock utges 2002, 

och kan därför inte fullt ut beröra mitt ämne. Dock har jag inte haft möjlighet att 

närmare ta reda på om något eller några nummer av denna tidskrift berör eventuel-

la förändringar i religionsundervisningen i svenska skolans läroplaner fram tills 

dessa att tidningen läggs ned.  

 

När det kommer till sökningskombination två, religion politik, var träffrekvensen 

något högre med 924 träffar. Bland dessa fann jag följande relativt samtida resul-

tat; 

 

Magnus Hagevis (red.) Religion och Politik från 2005 ger ett övergripande per-

spektiv på religionens sammankoppling med politiken världen över. Till exempel 

behandlas frågor som religiös terrorism. I samspel med mitt uppsatsämne blir 
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dock denna bok alldeles för vid, och berör inte riktigt den aspekt av småskalighet 

gällande det svenska perspektivet som är aktuellt här. 

 

Magnus Hagevi har dessutom i ensam regi skrivit en bok som heter Politisk opi-

nion och religiositet i Västra Götaland utgiven 2009 som behandlar frågor gällan-

de om politiken och religionen går att åtskilja eller ej. Framförallt i ett småskaligt 

perspektiv gällande Västra Götaland, men till viss del också hela Sverige.  

 

I övrigt finns många träffar om specifika religioner, i första hand Islam, och dess 

relationer till politik. Vad det gäller den svenska scenen verkar dock Hagevi vara 

den som kommer närmast berörda uppsatsämne.  

 

I den tredje sökningen, politik skola, fanns 104 träffar, men efter en genomgång 

verkar de flesta beröra antingen eller, alternativt hur skolan undervisar kring poli-

tik och politiska ideologier. Jag hittar ingenting som riktigt belyser hur skolan 

påverkas av politiken och vilket inflytande den senare har i skolans utveckling. 

 

När min databassökning inte gett mig några källor som jag kan dela min fråge-

ställning med eller som berör samma ämne, fick jag ett par artiklar utav min hand-

ledare. Dessa artiklar var väldigt mycket inne på mitt spår, framförallt Björn Sko-

gars artikel om Kristendomsundervisningen i 1900-talets svenska skola. Denna 

artikel är dock publicerad 1999, men täcker upp mycket av den utveckling jag 

velat få fram. Dock vill jag mena att min uppsats är ett utmärkt komplement till 

denna artikel då jag går in i det nya millenniet och inkluderar den senaste läropla-

nen. Den andra artikeln som jag fick var Jonas Lindbergs (kommande) artikel om 

Religion in Nordic parliamentary debates 1988-2009. En artikel som behandlar 

utrymmet kring religionsrelaterade frågor i de olika nordiska parlamenten genom 

tre nedslag under en tjugoårs period. Denna artikel berör ju också till stor del mitt 

ämne då det handlar om religion i det politiska rummet. Dock finns här ingen 

konkretisering om hur varje enskild debatt har sett ut, och inte en närmare genom-

gång av dem olika områden som religionen berör, exempelvis skolan.  

 

Sammanfattningsvis kan man se att de tre spänningsfält som min uppsats berör är 

spänningsfält som absolut är aktuella och som det bedrivits mycket forskning 

kring. Dock verkar det absolut finnas utrymme för mera, och där inräknat min 

uppsats, då en kombination av alla tre spänningsfälten inte är en vanligt före-

kommande kombination. 

1.6. Material 

I avgränsningen av material har flertalet besök på universitetsbiblioteket behövts 

för att få en överblick över materialomfånget och dess innehåll. Efter många om 

och men har studien kommit att innefatta följande;  

 

Primärlitteratur: 
Svenska grundskolans läroplaner från 1962, 1969, 1980, 1994 och 2011. Dessa 

fem läroplaner är de som finns inom området och som är den ursprungliga version 

som utgetts i samband med nya reformer av skolan, eller helt enkelt i den situation 

att man önskat få en samlad uppdatering av den tidigare läroplanen.  
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För att kunna ge det politiska perspektivet på läroplanerna har nästa primärmateri-

al varit riksdagsprotokoll från dem debatter som rört nya läroplaner. Riksdagspro-

tokollen är således hämtade från 1962, 1969, 1979, 1993 och 2011. 

 

Sekundärlitteratur 

Som sekundärmaterial har jag använt flera olika böcker och websidor för att få en 

stadig grund att stå på gällande mitt forskningsläge, riksdagens struktur och rela-

tionen mellan de tre spänningsfält som blir aktuella i uppsatsen, nämligen sko-

la/religion, religion/politik och politik/skola.  

 

För att beskriva riksdagens struktur före 1970 har jag använt mig av Två kammar-

tiden av Nils Stjernquist. Jag har medvetet valt att inte beskriva hur riksdagen 

fungerar idag då jag förutsätter denna kunskap hos mina läsare. 

 

Gällande spänningsfältet skola/religion har jag i första hand använt mig av Björn 

Skogars artikel Kristendomsundervisningen i 1900-talets svenska skola. I denna 

artikel går Skogar igenom ett längre historiskt perspektiv än vad som är aktuellt i 

denna uppsats, då han börjar i 1919 års folkskola, men eftersom han senare inklu-

derar alla de år som är aktuella för min uppsats så har denna artikel varit en väl 

motiverad källa. Tyvärr är artikeln dessutom publicerad 1999 så den inkluderar så 

klart inte den senaste läroplanen, men hans tankar om bland annat bibelns roll i 

religionsundervisningen gav mig en stark inspiration till delar av min teori.  

 

I arbetet om teori har jag använt mig av Thorleif Petterssons artikel Religion och 

Samhällspraktik, en jämförande analys av det sekulariserade Sverige. Denna arti-

kel inkluderar bland annat olika vinklingar av sekulariseringsteori, men bidrar 

också till analysen i form av hur Pettersson lyfter in aspekter på det sekulariserade 

Sverige.  

 

Slutligen, gällande hur religionens utrymme i skolan debatteras i det politiska 

rummet har jag använt mig av Jonas Lindbergs (kommande) artikel Religion in 

Nordic parliamentary debates. Denna artikel har både gett stöd åt religionens roll 

inom politiken, men också stöd för fördelningen i höger/väster block i analysen 

kring riksdagsdebatterna. Lindberg kommer nämligen fram till att socialdemokra-

terna från sent 80-tal och fram har varit väldigt framträdande vad det gällt att dis-

kutera frågor som har en koppling till religion. Detta parit förekommer nämligen 

mest frekvent när man studerar vilka som använder religiös terminologi, som be-

rör religiöst anknuten problematik eller liknande (Lindberg (kommande) s14). 

Lindberg lyfter dessutom fram att Sverige, liksom flera av dem andra nordiska 

länderna, i stort sett har ett två partisystem, eller i alla fall så är det en liknande 

konsekvens på grund av det utbredda och återkommande samarbetet mellan vissa 

partier i höger respektive vänster block (Lindberg (kommande) s3). 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

Precis som inledningen till denna uppsats antyder anses Sverige idag vara ett se-

kulärt land där religionens roll är liten och människan mer individualiserad än 

tidigare. Detta stöds av Petterssons artikel, samt de sekulariseringsteorier som han 

presenterar i denna. Enligt Pettersson finns det inte en gemensam sekulariserings-

teori utan snarare flera olika (2009, 244f), inte heller är han säker på om sekulari-

seringsteori är en korrekt beskrivning utan menar på att man kanske borde tala om 

ett ”sekulariseringsparadigm”. Oavsett så studeras sekularisering på tre nivåer, 

makro-, meso- och mikronivå. Dessa tre nivåer täcker då in samhällsnivå, organi-

sationsnivå och individnivå vad det gäller religiositet och religionens inflytande. 

Av dessa så är makronivå mest intressant för denna uppsats då sekulariseringen på 

samhällsnivå borde förklara riksdagsdebatternas förhållande till religion. Särskilt 

som sekularisering på makronivå innebär att religiösa institutioner förlorar sina 

förmåner i förhållande till staten, någon som man absolut kan koppla till Sverige 

idag där vi sen millennieskiftet haft en tydligare åtskillnad mellan kyrka och stat 

än tidigare. Vidare förklarar Pettersson att det hur som helst finns framför allt en 

ny och en gammal teori angående sekularisering. Den gamla, eller traditionella, 

teoribildningen handlar om att kyrkan, eller vilket religiöst monopol som råder, 

måste göra en förnyelse för att öka sin attraktionskraft. Den nyare modellen byg-

ger på att samhället strävar efter en bredare mångfald rent utbudsmässigt, och att 

en inre breddning i den traditionella teoribildningen därför inte är tillräcklig. Den-

na senare teoribildning, alltså den nyare, stöds bland annat enligt Pettersson 

(2009, 247) av Norris och Inglehart som lyfter fram hur det är allt fler som tror på 

något, medan det är färre och färre som är kyrkligt aktiva.  

 

Vad det gäller religionens förhållande till skolan så har jag valt att utgå ifrån den 

slutsats som Björn Skogar kommer fram till i sin artikel Kristendomsundervis-

ningen under 1900-talet. Skogar problematiserar kring att när kristendomsunder-

visningen blir en liten del inom religionsundervisningen försöker man plötsligt 

studera den egna kulturen och kontexten med ett utifrånperspektiv. Vilket är pro-

blematiskt då man missar all den inifrånkunskap som faktiskt finns att tillgå. 

(s318f) På det stora hela kritiserar Skogar att kristendomsundervisningen avteolo-

giseras och att det istället för att beskrivas som många människors tro och verk-

lighet beskrivs som berättelser med en charmig innebörd. Min teori utifrån Skogar 

blir därför att kristendomsundervisningen i skolan avteologiseras och avmystifie-

ras, med följden att undervisningen på det stora hela verkar handla om berättelser 

eller sagor, vilket i sin tur borde leda till att religionsundervisningen får mindre 

och mindre utrymme. 
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2.2. Arbetsmodell 

Med hjälp utav ovan beskrivna teorier har jag formulerat sex stycken analysfrågor 

vilka kommer ställas till respektive läroplan och tillhörande riksdagsdebatt. När 

resultatet av svaren på dessa frågor presenterats kommer jag att jämföra mina fynd 

med Lindbergs redovisning av att socialdemokraterna är det parti som i alla fall 

under 80- och 90-talen varit flitigast på att diskutera religion, samt jämföra den 

eventuella utveckling som jag funnit med dem fynd som Skogar gjort i sin studie.  

Utöver dessa två stadier så ämnar jag använda mig av i första hand Norris och 

Inglehart för att se huruvida religionsundervisningens eventuella förändring går 

att analysera och förklara ur ett sekulariseringsteoretiskt perspektiv. Slutligen 

skall detta sammanföras och således ge en slutsats. 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Metod 

Den metod som kommer att tillämpas i denna uppsats är till största delen kvalita-

tiv. Kvalitativ i den bemärkelse att studien har kommit att infatta så många läro-

planer som möjligt för att få ett så brett spektra över vilken förändring i synen på 

religionsundervisningen, och dess innehåll, som funnit i 1900-talets Sverige. Då 

det endast finns fem läroplaner som går under beteckningen läroplan innefattar 

denna studie samtliga, och täcker därför in hela studieområdet. Metoden blir ock-

så kvalitativ då det handlar om en djupläsande textanalys för att hitta de eventuel-

la skillnader som finns mellan läroplanerna. Detta för att studera betoningar och 

förändringar i och kring religionsundervisningen i den svenska skolan under 

1900-talet. De texter som kommer analyseras är dels den svenska skolans läropla-

ner, hämtade från 1962, 1969, 1980, 1994 och 2011, men också den dokumenta-

tion som finns kring riksdagens debatter gällande respektive läroplan.  

 

Själva arbetet kommer att bestå i olika delar. Inledningsvis ligger fokus på den 

svenska läroplanen. Meningen här är att etablera en historisk förankring i vilken 

betydelse som läroplanerna har i det svenska skolsystemet. Den andra delen är att 

gå igenom dem utvalda läroplanerna för att få en överblick över vilken roll religi-

on har beskrivits ha, och med vilken terminologi som denna beskrivning utfor-

mats. En tredje del kommer i din tur att handla om den politiska debatt som finns 

dokumenterad kring den svenska läroplanen, i förhoppning att denna kommer 

avslöja några tydliga skillnader i begreppstänk och undervisningsinriktning mel-

lan dem olika politiska partierna i Sveriges riksdag.  

 

Hur skall då den praktiska jämförelsen mellan de olika läroplanerna se ut?  

Jag kommer efter att ha berättat om läroplanens ursprung och historia att formule-

ra ett par frågor om vad läroplanen har att säga om det aktuella undervisningsäm-

net, religion. Frågorna är dels om vilken terminologi som används, dels om vilka 

kunskapsmål som är satta för eleverna, detta för att söka få en så pass övergripan-

de bild över undervisningens syfte som möjligt, och slutligen om hur innehållet i 

läroplanen reflekterat den politiska debatten. 

3.2. Material 

Läroplaner från 1962, 1969, 1980, 1994 och 2011. Samtliga av dessa innehåller 

också detaljerade kursplaner om vad den mer precisa undervisningen skall inne-

hålla. Dock kommer jag fortsättningsvis hålla mig till termen läroplan.  

 

Politiska debatter, hämtade från riksdagens protokoll, rörande omröstning och 

fastställande av varje enskild läroplan. 
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Artikel om 1900-talets skola. Precis som beskrivet i teoridelen så kommer jag 

använda Björn Skogars artikel om kristendomsundervisningen i den svenska sko-

lan för att se om mina resultat till någon del överens stämmer med dem resultat 

han fått fram i sin studie. 

 

Artikel om religionen i politiska debatter i Norden. Då jag behövt en sammanfatt-

ning av hur den politiska debatten vanligen berör religion har jag använt Jonas 

Lindbergs kommande artikel i detta ämne. Framförallt har jag lånat hans presenta-

tion av statistik kring vilka partier som är vanligast förekommande vad det gäller 

frågor berörande religion.  

  

 

Artikel om religion, samhälle och sekularisering av Thorleif Pettersson. Denna 

artikel har gett stöd åt teorier kring sekularisering, men också bidragit med fakta 

om hur Sverige förhåller sig på den religiösa kartan i förhållande till bland annat 

andra länder. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

För att möjliggöra en redovisning av de resultat som uppkommit under uppsatsar-

betet vill jag inleda detta kapitel med en liten förklaring kring hur resultatpresen-

tationen är upplagd. Som beskrivet i metoden har jag i min studie ställt ett antal 

frågor till respektive läroplans målbeskrivning av religionsundervisningen1. Dessa 

frågor har varit följande; 

1. Vilket begrepp används för att beskriva religionsundervisningen? 

2. Vilka mål finns för religionsundervisningen? 

3. Vilken religion verkar få störst utrymme? Finns det en motivering till detta 

och hur lyder den? 

4. Hur mycket undervisning som inte är konkret religion (exempelvis livs-

åskådning och filosofi etc.) innefattas i undervisningen? 

5. Fanns det något i den politiska debatten som saknas i läroplanen? 

6. Finns det något i läroplanen som inte alls kom upp i den politiska debatten.  

För att redogöra för vilka svar jag funnit på ovanstående frågor, och hur detta 

dessutom speglas kommer jag att redovisa svaren på frågorna tillsammans med 

studiet av den politiska riksdagsdebatten. För att göra det så tydligt som möjligt 

kommer det att redovisas år för år, det vill säga läroplan för läroplan med början i 

den första läroplanen, Lgr 1962. Jag kommer också i denna resultatdel att ge en 

kortare redogörelser för vad tvåkammarriksdagen var för något, och varför dis-

kussionen i båda kamrarna är intressant för min uppsats.  

 

Tvåkammarriksdag 
I enlighet med Stjernquist (1996) innebär tvåkammarriksdag att riksdagen består 

av två olika kamrar, första kammaren och andra kammaren. I Sverige bestod den 

första kammaren av indirekt valda ledamöter, och den andra kammaren av direkt 

valda ledamöter. De två kamrarna hade lika mycket makt, och kunde båda lägga 

ett absolut veto gentemot ett beslut som den andra kammaren fattat. Således be-

hövde båda kamrarna vara överens vid exempelvis ny lagstiftning. I vissa frågor, 

till exempel gällande budget, slog man samman röstningen, så att dem enskilda 

ledamötenas individuella röster räknades i totalen. Men om det istället gällde sko-

lan eller läroplanerna som är aktuella för denna uppsats så gällde det att båda 

kamrar antog en särskild motion eller förslag för att det skulle bli aktuellt med en 

ändring. Den period som Sverige hade tvåkammarriksdag var 1867-1970.  

 

Lgr 1962 
 

                                                 

1För att inte i förväg förutsätta förändringar eller skillnader i fråga om vilket begrepp som använts, 
har jag valt att genomgående använda mig av uttrycket religionsundervisning i mina formulerade 
frågor, dock kan detta uttryck alltså besvaras av något som i läroplanen är kategoriserat under 
annat begrepp. 
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1962 genomfördes en grundskolereform i Sverige. Denna reform innebar att man 

ersatte den gamla folkskolan med den nya grundskolan och förlängde den obliga-

toriska skolgången till 9 år. I samband med den nya reformen behövdes en ny lä-

roplan, denna läroplan togs i bruk inför läsåret 1962/63. Arbetet med den nya lä-

roplanen kan man utifrån aktuella riksdagsprotokoll utröna att den tagit sin tid. 

Några menar att det är så mycket som ett tjugo års arbete som i och med denna 

skolreform och den nya läroplanen kommer till sin ände. Dock betyder det inte att 

det inte finns en diskussion kring stora delar av utformningen av denna nya läro-

plan. 

  

1. Vilket begrepp används för att beskriva religionsundervisningen? 

I 1962 års läroplan används begreppet ”kristendomskunskap” (s217). 

 

2. Vilka mål finns för religionsundervisningen? 

Eleverna skall få en insikt i hur viktig den personliga livsåskådningen är, och 

därmed respektera olika livsåskådningar. Vad det gäller undervisningen är det 

enligt Läroplan för grundskolan viktigt ”att orientera eleverna om de bibliska 

skrifternas huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik, om huvuddragen av 

kristendomens historia och samfundsformer samt om viktiga icke-kristna religio-

ner.” (s217). 

 

3. Vilken religion verkar få störst utrymme? Finns det en motivering till detta 

och hur lyder den? 

Vad som går att utläsa av bland annat citatet i fråga 2 så får kristendomen störst 

utrymme då det gås in på detaljer av vad denna del av undervisningen skall inne-

hålla. Det finns ingen uttalad motivering i varför kristendomen skall ha det största 

utrymmet. 

 

4. Hur mycket undervisning som inte är konkret religion (exempelvis livs-

åskådning och filosofi etc.) innefattas i undervisningen? 

Undervisningen skall enligt Läroplan för grundskolan utöver den konkreta religi-

onsundervisning, som är beskriven under fråga 2, innefatta en ”inblick i nutidens 

etiska och religiösa grundfrågor” (s217). Vilka dessa grundfrågor är eller hur lära-

re/elever skall definiera dem framgår dock inte.  

 

5. Fanns det något i den politiska debatten som saknas i läroplanen? 

Det fanns många element i den politiska debatten som aldrig nådde läroplanen. Ett 

exempel handlar om att skolans kristendomskunskap skulle inkludera konfirma-

tionsundervisningen och således göra denna mer eller mindre obligatorisk. Ett 

annat förslag handlar om att man borde byta namn på undervisningen till religi-

onskunskap, då det trots allt inte enbart handlar om kristendom. Anledningen till 

att inget av dessa förslag märks av i den slutliga läroplanen är att dessa idéer ald-

rig fick bifall utan röstades ner i riksdagen. 

 

Däremot sammanfattar följande citat från Thorsten Larsson (Centerpartiet) hur 

mycket positiva inställningar till läroplanen och kristendomsundervisningen som 

lyftes i riksdagsdebatterna, ”Jag vill med mycket stor tillfredställelse understryka 

att man i utskottet kunnat nå en samlande enighet om kristendomsundervisningens 

värde för de ungas fostran och livsnormer” (prot. 1961/62:22 [grundskolerefor-

men])  
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6. Finns det något i läroplanen som inte alls kom upp i den politiska debat-

ten.  

I läroplanen står det att kristendomskunskapen ”skall vara präglad av vidsynthet 

och tolerans” (s217). 

Detta är inte uttryck som finns med i riksdagsdebatterna, men kanske är det så att 

man har plockat upp andemeningen i mycket av det som sagts däri. 

 

Lgr 1969 
 

1. Vilket begrepp används för att beskriva religionsundervisningen? 

I Ny läroplan för grundskolan heter utbildningsformen ”religionskunskap” (s32) 

 

2. Vilka mål finns för religionsundervisningen? 

Enligt Lgr 1969 är religionskunskapen till för att ”orientera eleverna om de biblis-

ka skrifternas huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik och om huvuddragen 

av kristendomens historia och samfundsformer. Den skall orientera om övriga 

religioner, deras heliga skrifter, tro, etik och samfundsformer.”(s32) 

 

3. Vilken religion verkar få störst utrymme? Finns det en motivering till detta 

och hur lyder den? 

Kristendomen är i detta fall den enda namngivna religionen, och således bör det 

betyda att den har en framträdande och särskild roll i förhållande till övriga religi-

oner. 

 

4. Hur mycket undervisning som inte är konkret religion (exempelvis livs-

åskådning och filosofi etc.) innefattas i undervisningen? 

Citatet ifrån fråga 2 fortsätts i Ny läroplan för grundskolan med en beskrivning av 

att religionskunskapen skall inkludera ”kännedom om andra livsuppfattningar och 

attityder till tillvaron än de religiösa” (s32). Dessutom står det att undervisningen 

skall ”ge en inblick i nutidens etiska och livsåskådningsmässiga grundfrågor och 

tankeströmningar”(s32), det förklaras dock inte vilka dessa grundfrågor eller tan-

keströmningar kan tänkas vara.  

 

5. Fanns det något i den politiska debatten som saknas i läroplanen? 

I de riksdagsdebatter som finns kring Lgr 69 är det flertalet personer som klagar 

över ändringen i undervisningsnamnet. Många som talar, egentligen oavsett 

kammare, beklagar att man byter namn då man tycker att detta motiverar en för-

minskad betydelse av kristendomen i undervisningen. Vilket då leder till att man 

tappar en viktig del i barnens fostran. Exempelvis Herr Svenungsson (Högerpari-

tet) tycker att det är bedrövligt att man vill byta bort kristendomsundervisningen. 

Han menar på att det inte finns någon förankring bland folket för detta, och hänvi-

sar till en namninsamling 1964 som inbringade 2 miljoner underskrifter för kris-

tendomskunskapens varande inom gymnasieskolan. ”Jag är övertygad om att Sve-

riges folk, åtminstone när det gäller grundskolans elever, vill att deras barn ska få 

en kristen fostran” (prot. 1968/69:41 [grundskolans läroplan]). Det skall dock sä-

gas att det i första hand är Högerpartiet och Centerparitet som driver att namnänd-

ringen är ett problem, och att Folkpartiet verkar internt kluvna då man lyfter en 

sak i första kammaren och en annan i andra kammaren.  
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Även om en namnändring diskuteras i båda kamrarna, så klubbas slutligen försla-

get igenom, och därför är det religionskunskap som är det rådande begreppet i 

läroplanen. 

 

6. Finns det något i läroplanen som inte alls kom upp i den politiska debat-

ten.  

Nej, Lgr 69 verkar överensstämma mycket väl med den politiska debatten och de 

beslut som fattats i de två kamrarna.  

 

Lgr 80 
 

1. Vilket begrepp används för att beskriva religionsundervisningen? 

Inför 1980 års läroplan, Lgr 80, har man samlat ihop samhälls- och naturämnena 

och skapat skolämnet ”orienteringsämnen” (s113). Dessa orienteringsämnen är 

sedan indelat i två delar. Den ena är ”naturorienterade ämnen” (s113) och det 

andra är ”samhällsorienterade ämnen” (s113). Det är i den senare som religions-

kunskapen ingår. Detta under rubriken ”Människans frågor inför livet och tillva-

ron; Religionskunskap”(s127) 

  

2. Vilka mål finns för religionsundervisningen? 

I den generella beskrivningen för orienteringsämnena i Lgr 80 beskrivs det att 

”skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron” (s121) 

Detta skall dock ske genom att med bibeln i centrum förstå den kristna religionen, 

och sedan jämföra denna med andra religioner och livsåskådningar. Sammantaget 

skall detta sedan leda till att eleverna utvecklar en ”förståelse och respekt för 

andra människors och kulturers värderingar” (s121). 

 

3. Vilken religion verkar få störst utrymme? Finns det en motivering till detta 

och hur lyder den? 

Om man läser i både det allmänna målen och i det detaljerade ämnesspecifika 

målen i Lgr 80 så är kristendomen den religion som är mest frekvent utvecklad i 

vad den exakt förväntas innehålla. Dessutom står det i dem allmänna målen att 

”kristendomen betyder mest för att förstå vår egen kultur” (s121) 

 

4. Hur mycket undervisning som inte är konkret religion (exempelvis livs-

åskådning och filosofi etc.) innefattas i undervisningen? 

I dem detaljerade målen i Lgr 80 för varje del av grundskolan kan man se att ele-

verna i högstadiet förväntas lära sig om icke religiösa livsåskådningar så som 

”marxism och humanism” (s128). Men annars så är undervisningen inriktad på 

klassiska religioner.  

 

5. Fanns det något i den politiska debatten som saknas i läroplanen? 

I den politiska debatten kring denna läroplan höjs många röster i framförallt de 

klassiska högerpartierna om att man kanske borde gå mer tillbaka till kristen-

domskunskap. Man börjar yttra tvivel om att kristendomen inte längre får tillräck-

ligt med utrymme i undervisningen. Dock syns aldrig denna diskussion i läropla-

nen då religionsundervisningen är integrerad med orienteringsämnena.  

 

En annan diskussion som dyker upp i riksdagsdebatten är huruvida bibeln är och 

skall vara en del av undervisnings materialet. En diskussion som inte riktigt re-
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flekteras i läroplanen, Lgr 80, då det bara står att bibeln är en del av det som skall 

studeras (s127) 

 

6. Finns det något i läroplanen som inte alls kom upp i den politiska debat-

ten.  

De konkreta förslagen på vilka ickereligiösa livsåskådningar som ska undervisas i 

på högstadiet är inga förslag som finns namngivna i riksdagsdebatten. Så vart de 

idéerna kommer ifrån framgår inte. 

 

Lpo 94 
1. Vilket begrepp används för att beskriva religionsundervisningen? 

Orienteringsämnen är det begrepp som används för att beskriva bland annat hu-

manioraämnena där religionsundervisningen ingår. I övrigt så är religionskunskap 

det gällande begreppet. 

 

2. Vilka mål finns för religionsundervisningen? 

Bland målen för religionsundervisningen enligt Lpo 94 finns det inkluderat att 

eleverna skall lära sig om dem olika religionerna, så väl som olika livsåskådning-

ar, i ett perspektiv som inkluderar så väl historia som samtid. Målen inkluderar 

också en förståelse för hur det svenska samhället påverkas av kristendomen samt 

olika andra religioner. 

  

3. Vilken religion verkar få störst utrymme? Finns det en motivering till detta 

och hur lyder den? 

Då man i läroplanen har uttryckt att eleverna skall lära sig om både kristendomen 

och andra religioners påverkan på det svenska samhället, så kan man ju konstatera 

att kristendomen har en särskild plats, då den är ensam namngiven religion. Dess-

utom lyfts det fram att det skall finnas kunskaper om bibeln, men inte av någon av 

dem andra religionernas religiösa skrifter. 

 

4. Hur mycket undervisning som inte är konkret religion (exempelvis livs-

åskådning och filosofi etc.) innefattas i undervisningen? 

I Lpo 94 handlar undervisningsbeskrivningarna mycket om etik, och etiskt tän-

kande i samhället. Dock innefattas inte så många ickereligiösa livsåskådningar. 

  

5. Fanns det något i den politiska debatten som saknas i läroplanen? 

I riksdagsdebatten kring Lpo 94 så diskuteras väldigt lite om utbildningens själva 

innehåll. Det som går att hitta i debatten och som det inte reflekteras vidare kring i 

själva läroplanen är huruvida man kan uttrycka att skolans värdegrund ska bygga 

på kristen etik eller inte. Motargumenten i den politiska debatten bygger mesta-

dels på att det blir problematiskt att hålla sig till religionsfriheten om den obliga-

toriska skolgångens värdegrund bygger på kristen etik. Dessa argument framställs 

i första hand av Socialdemokraterna och Vänsterpartisterna, alltså det klassiska 

vänsterblocket.  

 

6. Finns det något i läroplanen som inte alls kom upp i den politiska debat-

ten.  

Då den politiska debatten i stort sätt inte innehåller något om själva innehållet i 

denna läroplan så är det självklart mycket av innehållet som inte dyker upp i riks-
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dagsdebatten. Dock är skillnaderna mot dem tidigare läroplanerna inte så pass 

radikala att detta är något anmärkningsvärt. 

 

Lgr 11 
1. Vilket begrepp används för att beskriva religionsundervisningen? 

I den detaljerade delen av Lgr 11 är det religionskunskap som är det begrepp som 

används för att beskriva religionsundervisningen. Dock är denna en del av det 

kollektiva ämnet samhällsorienterandeämnen. (s186) 

 

2. Vilka mål finns för religionsundervisningen? 

Eleverna skall enligt Lgr 11 lära känna ”religioner och andra livsåskådningar i det 

egna samhället och på andra håll i världen” (s186). Men också ge kännedom om 

vilket inflytande det funnit i det svenska samhället och traditionen utav kristen-

domen.  

 

3. Vilken religion verkar få störst utrymme? Finns det en motivering till detta 

och hur lyder den? 

Det finns ingen tydlig rankning i vilken religion som skall få störst utrymme, men 

det är endast kristendomen är konkret namngiven bland dem religioner som det 

står skrivet om. Dessutom är det endast Bibeln som finns nedtecknad som litterär 

källa, inte någon annan religions religiösa skrift/-er. 

 

4. Hur mycket undervisning som inte är konkret religion (exempelvis livs-

åskådning och filosofi etc.) innefattas i undervisningen? 

Livsåskådning är något som får ganska stort utrymme i Lgr 11, spritt över under-

visning kring flera av livets olika beröringspunkter så som kärlek, livet, eller vad 

som nu händer, efter döden. Dock är det endast humanismen som namnges bland 

de ickereligiösa livsåskådningarna.  

 

5. Fanns det något i den politiska debatten som saknas i läroplanen? 

I första hand handlar den politiska debatten kring Lgr 11 om förbättrade resurser 

och betyg inom grundskolan, men rent innehållsmässigt bjuder debatten inte på 

mycket som är aktuellt för denna uppsats. Ingenting finns att hitta om religions-

undervisning. 

 

6. Finns det något i läroplanen som inte alls kom upp i den politiska debat-

ten.  

Liksom på fråga 5 blir det svårt att avgöra förhållandet mellan den politiska debat-

ten och läroplanen, när det tycks som att den politiska debatten inte alls innehåller 

något som skolans religionsundervisning. 

 

Om man då skall jämföra så kan man se att det endast är i Lgr 62 som religions-

undervisningen heter kristendomskunskap. Dock förändras ju undervisningsindel-

ningen från Lgr 80, och religionskunskapen blir bara en del av ett större samlings-

ämne. Anmärkningsvärt i sammanhanget är dock att man kan utröna en särställ-

ning för kristendomen rakt genom alla läroplanerna, något som backas upp av den 

politiska debatten, i alla fall fram till och med riksdagsdebatten kring Lpo 94. Vad 

det gäller undervisningsmålen så kan man se dels en tydlig förändring, men också 

en tydlig linje genom läroplanerna. Framförallt så är livsåskådning ett viktigt och 

återkommande begrepp. Religionsundervisningen handlar alltså inte bara om det 
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religiösa utan även ickereligiösa sätten att se på livet och tillvaron. Det är bara i 

Lgr 69 som begreppet inte dyker upp. Den största skillnaden däremot är hur man i 

de tidiga två läroplanerna i dem allmänna målen ger bibeln en särskild och uttalad 

roll, något som sedan förminskas in i dem tre senaste, och där man istället om-

nämner bibeln mest som en källa för att eleverna skall lära sig de bibliska berättel-

serna. Visserligen bidrar ju bibelns omnämnande till att förstärka kristendomens 

särskilda roll, då det endast är bibeln bland dem religiösa skrifterna som om-

nämns, oavsett läroplan. Noterbart är dessutom att bibeln är den enda namngivna 

källa, som nämns i läroplanen.  

 

Generellt kan man också se att skolplanen följer den politiska debatten väl, och att 

det inte finns några större skillnader. Att det inte alltid stämmer överens helt till 

hundra beror självklart på att oavsett hur debatten låtit så är det ju de beslut som 

fattas efter debatterna som avgör hur läroplanen i slutändan ser ut, och där har jag 

inte funnit några skillnader alls.  

 

Gällande den politiska debattens delning i höger/vänster-blocken eller i det poli-

tiska spänningsfält som finns mellan dessa så är det egentligen först i Lpo 94-

debatten som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, alltså vänsterblocket verkli-

gen går in i debatten. Tidigare så är det mest högerblocket, genom Centerpartiet, 

Högerpartiet, och också en del från Folkpartiet, som gett avtryck i läroplansdebat-

ten. Bland annat så är det från det klassiska högerblocket vi kan hitta citat som: 

”ingen annan religion eller livsåskådning har så höga ideal för den mänskliga 

samlevnaden och den personliga livssynen som Kristi lära” (s.132 nr22 andra 

kammaren 22 maj.).  

4.2. Analys 

Med stöd hos Skogar (1999) och i ovan presenterade resultat så blir det tydligt att 

det från 1962 fram till 1994 sker en gradvis förändring som allt mer lutar åt en 

livsåskådningsorienterad religionsundervisning i grundskolan. En stor skillnad 

som sker i förändringen från kristendomskunskap till religionsundervisning är 

bibelns roll som undervisningsmaterial. Från att ha varit den grundläggande källan 

i kristendomskunskapen så är den en marginaliserad källa i religionsundervisning-

en. Vilket väl reflekterar också den politiska debatten, som kring dem först läro-

planerna inkluderar inlägg från framförallt högersidan av riksdagspartierna om hur 

viktig roll bibeln spelat för bland annat det svenska kulturarvet (Prot. 1962:22 

[grundskolan]). 

 

Att kristendomskunskapen har fått ge vika åt en bredare orienterade religionsun-

dervisning med en större fokusering på det bredare ämnet/begreppet livsåskåd-

ningar kan förklaras utifrån det som Pettersson (2009, 248) tillskriver Norris och 

Inglehart angående hur sekularisering kan leda till att trancendensreligion får ge 

plats åt immanensreligion. Likaså speglar utvecklingen i läroplanerna den utveck-

ling som Norris och Inglehart, utifrån Pettersson (2009, 247), ser som är att allt 
fler tror på ett alternativ som är något, och som inte är så väl definierat som i den 

organiserade religionen. När Pettersson (2009, 238f) dessutom visar på att Sverige 

tillhör dem länder i världen där den kyrkoorienterade religionen betyder avsevärt 

mycket mindre än individualistiska värden, och påstår att ”Sverige är ett av värl-
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dens mest sekulariserade länder” (2009, 243), då är det inte så konstigt att det 

finns en tydlig förskjutning i religionsundervisningens betydelse och innehåll som 

syns lika väl i varje riksdagsdebatt som i läroplanerna.  

 

Likaså kan förändringen i läroplanerna förklaras utifrån den sekulariseringsteori 

på makronivå som Dobbelaere i Pettersson (2009,) menar leder till de religiösa 

institutionernas förminskade inflytande över samhällslivet utformas. Samhällslivet 

här representerar absolut skolans roll i denna uppsats. I den tid som ledde fram till 

grundskolereformen 1962 var kyrkan och skolan tätt kopplade till varandra, och 

när man flyttar huvudansvaret från staten ut till kommunerna blir denna avgräns-

ning ännu tydligare. 

 

Att det är högerblocket som framförallt driver synen på bibeln som undervis-

ningsmaterial, och den mer konservativa synen på kristendomens funktion i reli-

gionsundervisningen är inget som förklaras av Lindbergs (kommande) resultat, 

eftersom det i hans studie till största del är Socialdemokraterna som är det mest 

drivande partiet i religionsrelaterade riksdagsfrågor. Tvärtom förekommer Folk-

partiet och Högerpartiet, senare moderaterna, betydligt mer frekvent vad det i alla 

fall gäller den delen av skolan och skolans undervisning som gäller religion. 

4.3. Slutsatser 

Religionsundervisningen i den svenska grundskolan har uppenbarligen genomgått 

ett antal förändringar dem senaste 50 åren. Det har skett en förflyttning från en 

utkristalliserad kristendomskunskap till en mer livsåskådningsorienterad religi-

onskunskap, där bibeln som källa och lärobok fått en mindre betydande plats än 

tidigare. Vilket blir spännande i förhållandet till den inledande frågan om skolav-

slutningar i kyrkans vara eller icke varande. Många gånger om i riksdagsdebatter-

na motiveras dem kristna religionens särställning i förhållande till de övriga med 

att det finns så mycket i den kristna religionen som sitter samman med den svens-

ka kulturen och traditionen. Man skulle alltså absolut kunna motivera ett fasthål-

lande av kyrkliga skolavslutningar med hjälp av traditionsargumentet. Även om 

den sidan som inte vill ha kyrkliga skolavslutningar absolut kan stödja sig i den 

stora massan då Sverige är ett sekulärt land där individualistiska värden går före 

den organiserade religionen. 

 

Denna förflyttning i fokus syns också i de riksdagsdebatter som berör dem olika 

läroplanerna. Det är i riksdagsdebatterna kring Lgr 62 och Lgr 69 som man är 

mest inne och petar på detaljnivå i undervisningen. Man diskuterar här vilken in-

verkan religionsundervisningen har på barnens samhälleliga fostran, och vill där-

för ta ett ansvar för att den skall följa de kristna svenska traditioner och ideal som 

finns. I debatten kring Lgr 80 finns detta kvar till viss del, men man kan dock inte 

se några spår av införandet av konkreta förslag på vilka icke religiösa livsåskåd-

ningar som kan vara relevanta att inkludera i religionsundervisningen. Det hittas 

först i läroplanen. När det kommer till Lpo 94 och Lgr 11 hittar vi nästan ingen-

ting som berör det innehållsliga i religionsundervisningen i den politiska debatten. 

Att det ändå finns en viss förskjutning är uppenbart, och det skulle kunna förkla-

ras utifrån att kyrkan fått ett minskat inflytande helt i enlighet med Dobbelaeres 

sätta att genom sekularisering på makronivå förklara samhälleliga förändringar. 



 21 

Likaså stöds förskjutningen från kristendomskunskap, via religionskunskap, till 

det alltmer vaga orienteringsämnen med religionskunskap som delämne med en 

starkare fokusering på livsåskådningar, utifrån Norris och Ingleharts undersökning 

som visar på att allt fler tror på något, men allt färre är kyrkligt aktiva. 

 

Att det saknas en politisk debatt kring religionsundervisningen i de två senaste 

läroplanerna gör att det på det stora hela blir svårt att se om det finns en särskild 

spänning gällande det religionsundervisningen inom den klassiska hö-

ger/vänsterskalan. Dock verkar det sammantaget vara så att det i dem första tre 

läroplanerna reflekterar läroplanens innehåll den aktuella riksdagsdebatten väl. 

Även om det alltid i slutändan är de faktiska besluten som avgör.  

 

Angående frågan om vad skolan egentligen lär ut, och vad det är så får människor 

i Sverige idag att bilda religiös opinion i sociala medier, så skulle detta kunna för-

klaras med att kristendomen genomgående i den svenska grundskolan varit nor-

men och den normgivande religionen. Det är från den man har utgått för att sedan 

göra jämförelser med andra religioner och livsåskådningar. Att på detta sätt lyfta 

fram den ene som mer förmer än den andre skulle kunna bidra till att man ser på 

den främmande religionen, i mitt exempel med böneutrop, Islam, som något fel 

och främmande då det avviker från den givna normen.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Att hitta en teori som skulle kunna beskriva eventuella förändringar i den svenska 

grundskolans läroplan var inledningsvis inte helt enkelt. Utan för att täcka in för-

ändringar så väl i samhällets syn, representerat av folkvalda politiker, samt de 

konkreta förändringarna inom skolan, det vill säga i läroplanerna blev det aktuellt 

att använda två teorier. Den ena, sekulariseringsteori, för att förklara den politis-

ka, samhälleliga, delen av uppsatsens frågeställning, samt den andra om skolans 

interna förändring, byggd på Skogars tidigare fynd kring läroplanernas utveck-

ling. Dessa två teorier kompletterar i slutändan varandra väl och gör att analysen 

får ett starkt stöd. När det dessutom går att med hjälp av Lindberg försöka förstå 

de interna politiska skillnaderna, även om Lindbergs och mina reslutat här skiljer 

sig åt, blir analysen väl omfattande.  

 

Vad det gäller min metod så har analysfrågorna fungerat väl i förhållande till att 

undersöka de olika läroplanerna, kanske hade det kunna finnas en eller ett par 

frågor till inriktade på den politiska delen, men frågan är om det hade gett ett bätt-

re resultat eller bara ett mer splittrat sådant. Dock är omfånget av material väl 

utvalt och ger en bred insikt i svenska grundskolans läroplaner. En intressant 

aspekt hade varit att titta närmare på varje uppdaterad kursplan som kommit 

emellan de olika läroplanerna för att se om man däri har gjort några försök till 

förändringar som sedan aldrig genomförts i den slutgiltiga uppdateringen av läro-

plan. Metoden kan dock lämna en del övrigt att önska i den bemärkelse att det blir 

väldigt få delar av riksdagsdebatten som blir inkluderat i resultatet och slutsatsen. 

Debattens fulla utrymme och fångvidd får inte presenteras ordentligt. 

 

Dock känns det oerhört orimligt att det inte skulle nämnas något om innehållet i 

religionsundervisningen i diskussionerna kring Lgr 11. Kanske finns det en tidi-

gare alternativt senare debatt som berör detta och som jag helt enkelt inte lyckats 

inkludera då jag tittat på de debatter som hållits i samband med beslutsfattandet 

kring respektive läroplan. Kanske skulle man varit i kontakt med riksdagens info-

center för att dubbelkolla om det verkligen inte finns en diskussion på annat håll 

om själva religionsundervisningens innehåll i Lgr 11. Visserligen har avgräns-

ningen varit sådan att det varit dem riksdagsdebatter som legat närmast beslutsfat-

tandet som varit i fokus, men det hade säkerligen gett ett annat slutresultat om 

man funnit en debatt berörande religionsundervisningen även för Lgr 11. 

 

I förhållande till de litterära verk jag lyft fram i min forskningsgenomgång, så 

finner jag fortfarande att min frågeställning och mitt uppsatstema har komplette-

rat forskningsfältet. Att bidra med en inblick i religionsundervisningens roll i den 

svenska grundskolan på ett sätt som visserligen Skogar (1999) delvis gjort tidiga-

re, men som också breddar det perspektiv som han arbetade utifrån genom att få 

addera den politiska debatten som ett ytterligare spektra. Att dessutom kunna 

konkretisera Lindbergs (kommande) studie om religionen i de olika nordiska par-

lamenten genom att titta på en enskild del av det som religionen berör istället för 
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att som Lindberg gör titta på alla de delar där religionen förekommer i den poli-

tiska debatten. 

 

Det som jag skulle vilja lyfta fram i denna studie är det faktum att även om det 

skett en förändring i hur man formulerar sig kring religionsundervisningen i den 

svenska grundskolan så är det ändå genomgående kristendomen som får störst 

utrymme och som är normbildande. Om detta, som jag skrivit i min slutsats, på-

verkar människors sätt att se på andra religioner eller inte kan jag inte i denna 

uppsats svara på. Men jag kan absolut dra slutsatsen vidare vad det gäller läropla-

nernas olika målbeskrivningar att någonstans i målet att skapa en insikt och en 

förståelse för främmande religioner så har man brustit. 

 

Slutligen så vill jag bära fram några frågor som väckts utav denna studie. Skulle 

man kunna jämföra förståelsen och välvilligheten gentemot andra religioner eller 

livsåskådningar än kristendomen från en person som genom gått skolan under den 

period då det hette kristendomskunskap och en som någon av de generationer 

som undervisats i religionskunskap under samlingsämnet samhällsorienterade 

ämnen? Är det i så fall möjligt att dra slutsatser kring skolans och undervisning-

ens funktion endast ifrån en sådan studie? Eller är det kanske viktigare att inklu-

dera hur de olika generationerna har påverkats av media och omvärldssituation 

snarare än det som försökts läras i klassrum och skolböcker? 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att få se vilken förändring som skett inom 

svenska grundskolans religionsundervisning. Detta för att se vilken syn på religi-

on som egentligen förmedlas via skolan. Dessutom har jag velat se hur religions-

undervisningen har kunnat kopplas samman med hur samhället har velat att den 

ska se ut. Det som fått representera samhället har här varit den politiska debatten. 

En biprodukt av detta har därför blivit att se hur det politiska spänningsfältet i 

höger/vänsterskalan har sett ut angående denna fråga.  

 

Frågeställningen har därför varit: Hur har religionsundervisningens innehåll för-

ändrats i svenska grundskolans läroplaner 1962-2011, och hur har denna eventuel-

la förändring funnits med i riksdagsdebatterna kring respektive läroplan? 

 

För att genomföra undersökningen har jag använt mig av sex stycken analysfrågor 

som ställts till läroplanerna och till riksdagsdebatterna. I analysen av dessa svar 

har jag sedan använt mig av teorier, tankegångar och resultat hämtade från Pet-

tersson, Skogar och Lindberg. Med intentionen att förankra min studie i det nutida 

forskningsläget. 

 

Slutsatsen har varit att den förändring som skett inom svenska grundskolans läro-

planer har gått från en tydlig kristendomsfokusering till ett mer allmänt perspektiv 

med icke-religiösa livsåskådningar som stark framåtväxande. Dessutom har studi-

en visat att läroplanerna väl har följt den politiska debatten, då en sådan aktuell 

har funnits, och att det inte funnits någon större skillnad mellan de klassiska hö-

ger- respektive vänsterblocken, även om högerblocket kanske varit lite mer dri-

vande i en del frågor. 
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