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Abstract 

The aim of my study is to study the development of the national Swedish curriculum in 

religious education. The questions that I want to answer with my study are what types of 

knowledge and skills the students need according to the curriculum and how these have 

changed during the years. This I relate to a theory of how religion and the role of religion in 

society changes. When the society becomes more secularized the role of religion shifts, it 

hasn´t the same worldly power anymore however this doesn´t mean that religion doesn´t have 

an important role as people still are religious. I have chosen the year 1919 as a starting point 

due to the fact that in that year what has been characterized as the first modern curriculum 

was established. However the Swedish school system has a much longer history and 

education can be dated back to the middle ages. The year 1842 is an important year because it 

marks the beginning of a compulsory school in Sweden.  The 1919 curriculum prescribed 

what can be described as a neutral religious education and it lasted for more than 30 years 

before it was replaced. A trend in the curriculums has been the gradual shift from Christianity 

as the only religion to non-Christian religions and non-religious philosophies of life. Another 

important shift is that the pupil and the pupils questions about life and ethics, has gradually 

become more important. The reason for this can be traced to the transformation of the 

Swedish society which in 1919 still was a homogenous Christian but it has been through 

drastic changes which demand other skills than just factual knowledge. The later curriculums 

stresses the need for reflection and for the pupils to create a personal view of life and to 

respect other people’s rights to have their views of life, both religious and non religious. 

Christianity has a special status throughout the curriculums, at the start it was the only 

religion that was studied. With the increasing internationalization the need to study other 

religions arose as well as non-religious philosophies of life. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till mitt ämnesval kommer av att jag som lärare inom de samhällsvetenskapliga 

ämnena ofta diskuterar ämnenas betydelse. Samhällskunskapen kan de flesta elever se nyttan 

med, historia och geografi upplever många som intressanta. Religionsämnet däremot upplever 

jag ofta vara ifrågasatt och jag får ofta frågan varför man behöver lära sig något om religion. 

Det korta svaret på frågan är förstås att det står i läroplanen och är de intresserade av ett betyg 

i religion så behöver de kunna det som står i läroplanen. Det är ett svar som de kan förstå men 

som knappast besvarar frågan vilken är betydligt djupare och handlar om religionens roll i 

dagens samhälle, behövs den? Eller har vetenskapen gjort religionen överflödig? Eller får 

religionen en ny roll frågor som beskrivs mer i detalj i teoriavsnittet.. Vi brukar komma in på 

vad man som människa behöver kunna för att förstå världen man lever i och att religion för 

många människor är viktigt och ligger bakom mångas uppfattningar om vad som är rätt och 

fel. Frågan handlar om vad som är viktigt att ha kunskap om för att fungera i världen och om 

skolan skall förbereda eleverna för samhället så bör vad detta viktiga är förändras i takt med 

samhället. Så en del av svaret är, tänker jag, att se bakåt för att se hur ämnet har förändrats i 

takt med att omvärlden har gjort så. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka i vilken grad religionsämnet har utvecklats i den svenska skolan i 

förhållande till samhällsutvecklingen. Jag utgår här från en teori om att samhällets utveckling 

från modernism mot postmodernism vilket beskrivs mer ingående i min teoridel. Denna 

utveckling har påverkat religionens ställning i samhället, där dess världsliga inflytande har 

minskat men samtidigt finns religiositeten kvar bland människor. Kan man mot bakgrund av 

denna utveckling även spåra en förändring i statsmaktens syn på ämnet religion och vilka 

kunskaper och förmågor anses vara viktiga att eleverna behärskar för att bli goda 

samhällsmedborgare? Syftet är till stor del deskriptivt men också analyserande, jag vill 

beskriva en förändring men också försöka analysera bakgrunden till denna förändring. Kort 

sagt vilken roll anses religionen spela i samhället under den undersökta perioden och varför 

förändras detta?  Mitt syfte har utmynnat i följande konkreta frågeställningar: 

 Vilket syfte och mål anges med religionsämnet i styrdokumenten, vilka kunskaper och 

förmågor ska eleverna utveckla och vilka motiv anförs för detta? 
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 Vilken roll intar religionshistoria jämfört med livsfrågor, etik och moral och hur 

förändras detta över tiden. 

 Vilken roll intar kristendomen jämfört med övriga världsreligioner och 

livsåskådningar och hur förändras detta över tiden? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Ett arbete kräver någon form av avgränsning i både tid och rum för att bli hanterbart. 

Tidsmässigt har jag valt att fokusera på tiden 1919 fram till idag. Eftersom mitt syfte handlar 

om att studera religionsundervisningens utveckling historiskt kommer den nuvarande 

läroplanen endast kortfattat behandlas. Sett till utbildningens historia i Sverige är det en 

relativt kort period. Anledningen till att jag valt denna tidsperiod är att 1919 års 

undervisningsplan anses vara den första moderna läroplanen och därmed en inledning till den 

moderna svenska skolan.
1
 En längre period hade gett tydligare skillnader men för mitt syfte 

och med tanke på uppsatsens ramar passar den undersökta perioden bra. Som anges i syftet 

handlar min studie om statsmaktens ambition med ämnet och inte implementeringen eller 

eventuella svårigheter med att implementera nya läroplaner, vilket är ett i och för sig 

intressant ämne men som blir för stort för att passa in i den relativt begränsade ram som C-

uppsatsens utgör. Likaså har jag avgränsat mig till folkskolan under den period där det fanns 

två olika skolformer (folkskola respektive realskola). Anledningen till denna avgränsning är 

att folkskolan var obligatorisk och på så sätt en föregångare till dagens obligatoriska 

grundskola.  

 

1.4 Metod och material 

Mitt syfte handlar om att studera statsmaktens vilja med undervisningen i religion vilket 

uttrycks i de styrdokument som gäller skolan. Därför har det varit naturligt att utgå från 

läroplaner som anger mål och syfte med ämnet samt ibland hur målen skall nås. Även 

förarbeten till läroplaner har varit värdefulla eftersom där anges de olika överväganden som 

gjorts i arbetet med nya läroplaner. Jag har utgått från de läroplaner som gällt för den svenska 

skolan från och med 1919 års undervisningsplan och fram till dagens LGR 11. En läroplan är 

enligt Göran Linde en definition på vad som räknas som giltig kunskap.
2
 Under den studerade 

perioden har dessa dokument haft olika beteckningar från undervisningsplan till kurs- och 

                                                 
1
 SOU 1997:157, Nytt måldokument – läroplan för förskolan, sid 122 

2
 Linde, Göran, Det ska ni veta – en introduktion till läroplansteori, 2012, sid 7 
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läroplan. Det tar dock en tid innan en ny läroplan har implementerats i skolan och en studie av 

läroplaner säger inte hur undervisningen faktiskt har bedrivits eller vilket genomslag 

läroplanen faktiskt har haft. Men det ligger inte inom ramen för min undersökning och därför 

har jag fokuserat på läroplanerna, samt i de fall det varit möjligt de förarbeten som legat till 

grund för läroplanerna. För den undersökta perioden har följande läroplaner varit aktuella: 

1919 års undervisningsplan, 1955 års undervisningsplan, 1962 års läroplan för grundskolan, 

1969 års läroplan för grundskolan, 1980 års läroplan för grundskolan, 1994 års läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet och slutligen dagens 2011 års läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet. För att besvara mina frågor och därmed uppfylla mitt syfte krävs en jämförelse 

och analys av dessa dokument. Jag har utgått från Lennart Hellspongs Metoder för 

brukstextanalys i detta arbete. Textanalys är enligt Hellspong en slags hermeneutisk metod 

där vi försöker förstå vad det är vi läser. Genom att analysera brukstexter kan vi lära oss 

mycket om vår situation som skrivande och tänkande varelser enligt Hellspong.
3
  Hellspong 

beskriver 24 olika analysmetoder som man kan använda sig av när man ska analysera 

brukstexter.
4
  Jag har använt mig av vad Hellspong kallar komparativ analys i vilken olika 

texter jämförs med varandra för att därigenom finna likheter och skillnader mellan dessa. Att 

jämföra texter är naturligt och det är något vi alltid gör eftersom vi sätter texter vi läser i 

förhållande till andra texter som vi läst. Hellspong använder sig av exemplet med en uppsats; 

tycker vi att den är kort så är det för att vi jämför den med andra uppsatser. I en komparativ 

analys utgår man från fem frågor: sammanhanget, språket, innehållet, den sociala tonen samt 

stilen.
5
  

 

Med sammanhanget avses yttre förutsättningar, vilka verksamheter hör texterna till? Vilken 

typ av kommunikation ingår? Vilka målgrupper? Vilka medier för ut den till läsarna? Vilka 

andra texter samspelar de med? Samt vilka kulturbakgrunder förutsätter de?  Analysen av 

språket handlar om hur texterna liknar eller skiljer sig åt språkligt som ordförråd och 

meningstyper. Vid analysen av innehållet undersöks hur texterna liknar och skiljer sig åt 

innehållsligt, vilka teman som tas upp, vilka huvudämnen och delämnen tas upp, vilka 

perspektiv som anläggs. Ser de på ämnena subjektivt eller objektivt? Utgår de från en viss 

position eller från en teori eller ideologi? Vilken roll spelar underförstådda inslag? Den 

sociala tonen handlar om hur texterna liknar varandra socialt, vem är det som talar genom 

                                                 
3
 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, 2001, sid 13 

4
 Hellspong, 2001, sid 55 

5
 Hellspong, 2001, sid 79 



6 

 

texten och till vem? Vad är det texten är tänkt att göra? Informera? Kritisera? Med mera. 

Stilen handlar om att studera likheter och skillnader i språket. Skiljer det sig åt mellan 

texterna? Är det konkret eller abstrakt? Formellt eller informellt? Den sista frågan handlar om 

sambandet mellan texterna, har de undersökta texterna haft något inflytande på varandra.
6
 

 

För mitt syfte har jag huvudsakligen analyserat sammanhang, innehåll och samband mellan de 

studerade styrdokumenten. Det blir viktigt att relatera styrdokumenten till det samhälle som 

fanns när styrdokumenten var aktuella likaså är det här viktigt att studera de förarbeten i form 

av utredningar som har föregått styrdokumentens fastställande och i vilka det uttrycks vilka 

ställningstaganden som ligger bakom innehållet och ibland också varför ett nytt styrdokument 

behövs. Sambandet blir naturligt att studera eftersom läroplanerna bildar en kedja där ett 

styrdokument gäller under en viss tid för att därefter upphöra att gälla och istället ersättas av 

ett nytt. Här är för mig intressant att studera varför ett nytt styrdokument är av nöden och för 

det krävs en analys och jämförelse av dess förarbeten. 

 

1.5 Uppsatsens uppbyggnad 

Efter en inledande syftes och metoddel följer ett teoriavsnitt i vilket jag fokuserar på hur 

främst sociologer har sett på religionens roll i samhället och hur denna roll har förändrats i 

takt med att samhället har förändrats. Det är omfattande frågor som har fått flera svar vilka 

inte är entydiga. Jag kommer därför att ta upp de som jag anser vara de viktigaste och det blir 

inte någon helhetsbeskrivning av den debatt som har funnits och finns. Därefter tecknar jag en 

bakgrundsbild till den moderna svenska skolans framväxt med tonvikt lagd på att skapa en 

gemensam enhetsskola. Det är en historia som sträcker sig över 100 år och som därför 

behöver bli kortfattad och av den anledningen kommer jag endast ta upp huvudlinjerna. 

Därefter kommer en mer detaljerad undersökning av läroplanerna där jag har undersökt vad 

dessa säger om religionsundervisningens mål och innehåll. 

 

1.6 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen med bäring på mitt ämnesval kan delas in i tre grupper. Dels 

forskning om den svenska skolan och dess utveckling i allmänhet, dels läroplansforskning 

samt slutligen forskning kring religionsämnet i den svenska skolan. 

                                                 
6
 Hellspong 2001, sid 79-80 
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Böcker som behandlar grundskolans framväxt har varit betydelsefulla för att kunna teckna en 

bakgrund till hur skolan ser ut idag och hur den har kommit dit. Gunnar Richardsson har 

beskrivit i sin bok Svensk utbildningshistoria hur skolan har utvecklats i förhållande till det 

omgivande samhället. Skolans utveckling hänger enligt Richardsson ihop med politiska, 

ekonomiska och sociala förhållanden.
7
 Richardsson beskriver hur skolan utformats efter de 

behov som funnits just då t ex medeltidens klosterskolor som måste förstås mot bakgrund av 

kyrkans dåtida roll eller 1600-talets riddarakademier som växte fram för att fylla ett behov 

som inte fanns eller det nya skolsystem som växte fram mot slutet av 1800-talet och där syftet 

var att ge medborgarna undervisning. Statens engagemang i skolan kom enligt Richardsson 

relativt sent. I början handlade det om att utbilda statens egna ämbetsmän och tanken på en 

obligatorisk folkundervisning möttes av motstånd från flera håll.
8
  

 

Sven Hartman tar också upp den svenska skolans historia i boken Det pedagogiska 

kulturarvet. Från kyrkans folkundervisning vars syfte var att lära folket de viktiga kyrkliga 

texterna. En viktig text som kom att hålla i sig länge var katekesen som började användas 

under reformationen. (Hartman, 2012, sid 24) Här beskrivs också framväxten av den 

obligatoriska skolan i Sverige och det motstånd som denna reform väckte.
9
  

 

Per-Johan Ödman tar också upp hur den obligatoriska utbildningen efter hand har utvecklats i 

Sverige i boken Kontrasternas spel. Ödman beskriver hur folkskolan kom till som en 

utbildning för de fattiga barnen medan de rikare hade andra möjligheter. Ödman beskriver 

också hur staten efterhand ökade kontrollen över utbildningen, liksom utvecklingen under 

1900-talet när den svenska grundskolan slutligen skapas.
10

  

 

Kring läroplansbegreppet diskuteras i boken Det ska ni veta av Göran Linde. Boken är en 

översikt inom ämnet läroplansteori. Linde definierar begreppet läroplan som en definition på 

vad som räknas som giltig kunskap.
11

 En studie av läroplansteori blir enligt Linde en 

upptäcktsfärd för att förstå hur vi har skapat vår världsbild. Den kan också hjälpa till med 

förståelsen för hur vi kan påverka skola och utbildning.
12

  1900-talets svenska läroplaner har 

                                                 
7
 Richardsson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria, skola och samhälle förr och nu, 2004, sid 7 

8
 Richardsson, 2004, sid 11-12 

9
 Hartman, Sven, Det pedagogiska kulturarvet, traditioner och idéer i svensk utbildningshistoria, 2012, sid 48-56 

10
 Ödman, Per-Johan, Kontrasternas spel, en svensk mentalitets och pedagogikhistoria, 2006, sid 498, 504, 596-

599 
11

 Linde, 2012, sid 7 
12

 Linde, 2012, sid 11 
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enligt Linde påverkats av dels den amerikanska pragmatismen med företrädare som John 

Dewey och som växte fram under 1900-talet. Pragmatismen menar att kunskapen är 

konstruktivistisk med vilket menas att den är något som människan ordnar världen efter 

utifrån de begrepp som hon konstruerar och är överrens med andra om att använda. Vi 

konstruerar vår verklighet vilket innebar för skolans del att dess roll skulle skifta från att vara 

kunskapsförmedlande och istället ge eleverna redskap att själva söka kunskap. Den andra 

viktiga influensen är den så kallade kritiska teorin som härstammar från Frankfurt och som 

kritiserade det positivistiska vetenskapsidealet. Samhällsforskaren borde enligt denna kritiskt 

analysera samhällsinstitutioner.
13

 Linde diskuterar också kring vad som kallas läroplanskoder 

och som är principer för urval, organisation och förmedling för undervisningen i skolan. Den 

klassiska läroplanskoden handlar om bildning och att förädla människan medan den 

realistiska läroplanskoden istället handlar om vetenskaplig förståelse av världen. Den 

moraliska läroplanskodens syfte är att bibringa en viss moral och lojalitet hos medborgarna. 

Rationell läroplanskod handlar om att det som skolan lär ut skall vara praktiskt tillämpbart. 

Aristokratisk läroplanskod handlar om att undervisningen skall särskilja eleverna från det 

omgivande samhället och slutligen finns den demokratiska läroplanskoden som syftar till att 

göra eleverna redo för samhället och göra så att de inte faller offer för irrläror och 

folkförförelse.
14

 Läroplanerna är delar i en serie som bygger på varandra, när en ny skapas 

bygger den på erfarenheter från den tidigare och man försöker ta med det som fungerat bra i 

den tidigare och förbättra det som har visat sig fungera mindre bra.
15

  

 

Karl Göran Algotsson studerar i boken Från katekestvång till religionsfrihet debatten kring 

religionsämnet under 1900-talet. Hans syfte är därför inte att studera vad läroplanerna säger 

utan vad olika debattörer ansett att skolans religionsundervisning skall syfta till och hur den 

ska bedrivas.
16

 Syftet skiljer sig därmed från mitt men delar av Algotssons studie har varit 

användbar även för mitt syfte vad gäller arbetena kring 1919 års undervisningsplan. 

Tidsmässigt avgränsar Algotsson sin undersökning på tiden mellan 1903 till 1970.
17

  

Algotsson identifierar fem olika typer av religionsundervisning som figurerat i debatten: 

statskyrklig konfessionell religionsundervisning med syfte att fostra eleverna in i den 

Lutherska läran, evangelisk kristendomsundervisning som skall baseras på evangelierna, etisk 

                                                 
13

 Linde, 2012, sid 35-36 
14

 Linde, 2012, sid 39-42 
15

 Linde, 2012, sid 132 
16

 Algotsson, Karl-Göran, Från katekestvång till religionsfrihet, debatten om religionsundervisningen under 

1900-talet, sid 13-21 
17

 Algotsson, 1975, sid 25 
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kristendomsundervisning med fokus på bibelns etiska budskap, ickekonfessionell 

religionsundervisning samt kritisk religionsundervisning där skolan skall motarbeta religiösa 

dogmer.
18

  

 

Hartman beskriver religionsämnets utveckling i boken Livstolkning och värdegrund. Hartman 

börjar med folkskolestadgan och går fram till kursplanerna från år 2000 med tonvikt från 

1960-talet och framåt. Hartman konstaterar att folkundervisningen har lång tradition i Sverige 

och innan skolan byggde det på föräldrarnas undervisningsplikt och att kyrkan skulle 

kontrollera dem. I och med 1842 års folkskolestadga tog staten på sig en del av ansvaret vad 

gällde folkundervisningen även om kyrkan länge hade stort inflytande. Enligt Hartman kan 

man kalla folkskolan för religionsskola under dess första 75 år likt de koranskolor som vi ser 

idag. Ämnet religion hade jämfört med övriga ämnen en oproportionerligt stor del av 

undervisningstiden. Att jämföra timantalet är svårt eftersom det handlar om att jämföra olika 

skolsystem men Hartman menar ändå att kristendomsundervisningen var dominerande fram 

till början av 1900-talet
19

 

 

Hartman identifierar fyra eller fem vändpunkter i religionsundervisningen och som har 

inneburit att religionsämnet har förändrats. Den första vändpunkten inträffade före 1883 då 

det gamla undervisningssystemet gradvis avvecklades och ansvaret för undervisningen 

försköts från föräldrarna till skola och lärare. Den andra vändpunkten kom med 1919 års 

undervisningsplan för folkskolan vilken innebar en mer barnanpassad undervisning och som 

innebar att Luthers lilla katekes försvann som lärobok. Den innebar att undervisningen i 

kristendom skulle vara icke konfessionell. Den tredje vändpunkten kom 1962 i och med den 

nya läroplanen som krävde att kristendomsundervisningen skulle vara objektiv och vilket var 

svårtolkat och omdebatterat. Kravet innebar att religionsundervisningen skulle vara saklig 

undervisning om religion. Den fjärde vändpunkten kom slutligen med 1969 års läroplan som 

innebar att undervisningen skulle gå från stoffcentrerad till elevcentrerad. Den femte 

vändpunkten kom slutligen med 1994 års läroplan, kommunalisering och övergång från 

regelstyrning till målstyrning i skolan.
20

  

 

                                                 
18

 Algotsson, 1975, sid 18, 509 
19

 Hartman, Sven, Hur religionsämnet formades i Livstolkning och värdegrund, 2000, sid 212-214 
20

 Hartman, 2000, sid 216-217 
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1962 års läroplan var grundskolans första och den skulle sammanfoga olika 

undervisningstraditioner och både stoff och arbetssätt var noga angivna. Ämnet bytte namn 

från kristendom till kristendomskunskap. En formulering som väckte uppmärksamhet var att 

undervisningen skulle bland annat handla om ”strömningar” som ifrågasatte de religiösa 

sanningarnas värde. Även kravet på objektivitet väckte uppmärksamhet och debatt och gjorde 

många lärare osäkra. I nästa läroplan bytte ämnet namn till religionskunskap även om ämnet 

genomgick små förändringar. Den innebar att läraren fick större frihet jämfört med i 

föregångaren. I 1980 års läroplan hade ämnet bytt namn till Människans frågor inför livet och 

tillvaron; religionskunskap. Enligt denna läroplan är det elevernas livsfrågor som skall vara 

utgångspunkt och fokus har skiftats från religionens roll som fenomen i historien till dess 

funktion för den enskilde. Hartman ser denna utveckling som en del av teologiska 

strömningar i Sverige som började under 1960-talet och där religionernas betydelse för den 

enskilde placerades i fokus och inte deras historia. Det ledde också till att ämnet blev 

otydligare än innan. Under 1990-talet skedde stora förändringar i skolans styrning och 

läroplanerna förändrades. De blev inte lika detaljerade och istället skulle skolorna upprätta 

lokala arbetsplaner. Hartman beskriver också den strid som vållades av formuleringen om att 

skolans värdegrund skulle vila på kristen etik. En formulering som enligt Hartman försvann i 

tysthet. Hartman beskriver också hur arbetet med framtagandet av kursplaner förändrades i 

och med arbetet med LPO94 där det sköttes av handläggare vid Utbildningsdepartementet och 

Skolverket istället för stora expertgrupper. Hartman tolkar arbetssättet som att möjligheten för 

lobbying ökat i och med att förslagen på kursplanetexter läggs ut på nätet för vem som helst 

att kommentera. Däremot är de kommentarer som beaktas troligen främst från personer i 

Utbildningsdepartementet och Skolverket. Hartmans slutsats är att centralmakten stärkt sitt 

inflytande trots en strävan till decentralisering. Kursplanetexten kom ganska snart att 

revideras och en ny version kom år 2000 vilken enligt Hartman är en kompromiss mellan de 

olika uppfattningar som funnits. I den nya kursplanen ges etiken ett större utrymme, de tre 

Abrahamitiska religionernas gemensamma ursprung betonas liksom livsfrågor och 

livstolkning.
21

 (Hartman, 200, sid 226-227) 

 

Bernard Salqvist studerar kristendomsundervisning i sin avhandling Folkskolans 

kristendomsundervisning där han behandlar perioden mellan folkskolestadgan 1842 och fram 

till 1930 med tonvikt lagd på 1919 års undervisningsplan. Salqvists slutsats är att 1919 års 
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undervisningsplan var resultatet av en lång utveckling som han följer från folkskolestadgan 

men han anser sig också kunna identifiera impulser från tiden innan denna. Salqvist ser 

influenser från pietismen och dess betonande att kristendomen är mer än en lära, den är även 

ett liv. Enligt Salqvist innebar detta ett krav på en fostrande kristendomsundervisning. Detta 

skulle innebära en konkret bibelundervisning istället för en begreppsmässig undervisning. 

Även romantiken och dess betonande av känslan istället för systematisk undervisning anser 

Salqvist spelat in. Den sista impulsen som Salqvist anför är Luther och den betydelse denne 

lade i kunskap i bibeln vilket enligt Salqvist kan spåras i 1919 års undervisningsplan.
22

  

 

Även Björn Skogars artikel Kristendomsundervisningen i 1900-talets svenska skola tar upp 

frågan om kristendomsundervisningen. Skogar undersöker hur ämnet Kristendomskunskap 

har förändrats ur ett teologiskt perspektiv och artikeln handlar om vilken 

kristendomsförståelse som har präglat skolan. Fokus ligger på perioden 1919-1962 vilken 

Skogar karakteriserar som att skolan går från katekesperiod, kristet liberal period och 

efterkristen period.
23

  Till viss del liknar Skogars syfte mitt då han också är intresserad av 

utvecklingen kring ämnet men han fokuserar på kristendomen medan jag är mer intresserad 

över hur ämnet som helhet har förändrats. Där ingår kristendomens betydelse men även hur 

andra delar har infogats vilken medför en förskjutning av ämnets fokus. 

 

Carl Olivestam beskriver i sin bok Religionsdidaktik kortfattat hur skolan utvecklats och dess 

påverkan på ämnet religionskunskap. Han menar att de ämnen som finns i skolan är 

konstruerade ur den tradition som dominerar i samhället. Sker det samhälleliga förändringar 

innebär det också att skolan och dess ämnen påverkas. Olivestam beskriver ämnets utveckling 

från att ha varit en angelägenhet för Kyrkan och konfessionellt bestämt till att det under 1800-

talets demokratiseringsreformer i Sverige uppstår en konflikt mellan kyrka och stat kring vad 

som var viktigast i utbildningen. Detta ledde till att staten tog över utbildningen 1842, 

fortfarande sköttes dock religionsundervisningen av kyrkan. Detta kom dock alltmer att 

ifrågasättas men ämnet fick ha en särställning fram till 1962/69 års läroplaner. Ifrågasättandet 

gällde ämnet som värdegrund för skolan samt dess nytta. I och med 1994 års läroplan skedde 

en förändring i och med att värdegrunden skulle genomsyra alla skolans ämnen.
24
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Hur religionsämnet har förändrats beskrivs också kortfattat av Christina Thors Hugosson i 

artikeln Från tro till livstolkning. Här beskrivs ämnets utveckling över tid med nedslag i ett 

tänkt klassrum från 1904 och ett från 1964. En viktig slutsats i artikeln är hur kravet på 

objektivitet i religionsämnet vilket tillkom i 1962 års läroplan har inneburit svårigheter och 

som har varit svårtolkat och misstolkat. I artikeln beskrivs också kortfattat hur ämnet har 

förändrats genom de flesta av de olika läroplaner som funnits mellan 1842 till 2000 års 

läroplaner, vissa som den nuvarande saknas dock. Dessutom är artikeln relativt kortfattad.
25

 

 

1.7 Den svenska enhetsskolans framväxt  

Här ska tecknas en övergripande beskrivning av den obligatoriska skolans framväxt i Sverige 

för att kunna sätta de studerade läroplanerna i sina sammanhang. Den svenska skolans rötter 

kan sägas sträcka sig tillbaka till medeltiden då en folkundervisning i kyrklig regi startade. 

Vägen till en allmän skola för ungdomar är dock lång, Ödman talar om en studie i 

strukturernas seghet.
26

  

 

Tanken med undervisningen från 1500-talet och fram till 1700-talet var att folket skulle lära 

sig att läsa men de skulle även skolas in i protestantismen.
27

  

 

Det kom att dröja fram till 1842 innan en större förändring sker i och med folkskolestadgan 

enligt vilken barnen skulle lära sig att främst läsa, skriva samt få tillräckliga kunskaper i 

kristendom att de kunde konfirmera sig. I stadgan fastställdes också att barnen hade en 

läroplikt och att socknarna var ansvariga för att hålla en skola. Folkskolan innebar dock inte 

någon enhetsskola som var gemensam för alla barn utan var tänkt för de fattigare. Rika barn 

gick i andra skolor enligt vad som kallades för parallellskolesystemet. Detta system började 

ifrågasättas under 1800-talet och det talades om behovet av en gemensam bottenskola. 

Folkskolan innebar att kyrkans inflytande i undervisningen minskade.
28

  

 

Folkskolans införande var inte okontroversiellt och det kom att stöta på många svårigheter 

dels på grund av ett folkligt motstånd, barnen hade ibland långa skolvägar, byggandet av 
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skolhus fördröjdes och på 1860-talet började staten stärka sitt grepp om skolan för att inte 

reformen skulle gå om intet.
29

  

 

1919 års undervisningsplan blir en viktig milstolpe i skolans utveckling. I och med denna 

undervisningsplan som kallas den första moderna i Sverige tas Luthers lilla katekes bort som 

dominerande läromedel och kristendomsundervisningen minskas till förmån för andra ämnen. 

Den var en början till en nationell läroplan. Skolans syfte förändrades från att fostra eleverna 

in i religionen till att bli goda medborgare.
30

  

 

Enligt 1919 år undervisningsplan fastslogs vidare att skolan skulle organiseras som 

huvudform där eleverna läste på heltid eller undantagsform där de läste på halvtid. 

Undantagsformen blev vanligast på landsbygden. I och med undervisningsplanen angavs 

övergripande mål för varje ämne vilka sedan följdes upp av mer detaljuppgifter om ämnets 

innehåll. Elevernas prestationer kom att kontrolleras noga och de som inte presterade 

tillräckligt tvingades gå om.
31

  

 

Skolan var fortfarande organiserad i två olika system folkskolan och realskolan och så förblev 

det under 1920 och 1920-talet. Under 1940-talet startade dock en rad utredningar om skolan, 

bland annat 1946 års skolkommission vilken 1948 utmynnade i ett förslag om att skolorna 

skulle slås samman i en enhetsskola. Syftet skulle vara att höja utbildningsnivån och att 

demokratisera skolväsendet.
32

  

 

På 1950-talet inleddes försök med enhetsskola och försöksskolor byggdes upp runtom i 

Sverige. Dessa försök utmynnade i 1962 års skolbeslut vilket innebar att den nioåriga 

obligatoriska grundskolan infördes där det nionde skolåret var uppdelat på nio olika linjer där 

en var gymnasieförberedande. Denna uppdelning slopades 1968 och började tillämpas från 

och med 1970.
33

  

 

Mot slutet av 1970-talet började skolan utredas igen i den så kallade SIA-utredningen som 

handlade om skolans inre arbete. Denna utredning utmynnade 1980 i en ny läroplan (LGR80) 
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som kom att ersätta 1969 års läroplan. Utredningen fokuserade på vilka problem som funnits i 

den föregående läroplanen och hur dessa skulle elimineras. LGR80 kom att innebära stora 

förändringar i skolans arbetssätt som skulle vara undersökande och experimentellt.
34

 

 

Under 1990-talet skedde också stora förändringar inom skolans område framförallt vad gällde 

styrning och ansvar. Efter utredningar kom ett förslag till en ny läroplan vilken kom att 

fastställas 1994 den så kallade LPO94. Den nya läroplanen omfattade mål och riktlinjer men 

sade inget om hur målen skulle nås. Den angav också skolans värdegrund vilket innebar en 

politisk strid kring formuleringen ”kristen etik” som värdegrunden skulle baseras på.
35

  

2. Teoretiskt ramverk 

 

Hur förhåller sig religion och samhälle till varandra och till den enskilde individen? Har 

moderniseringen påverkat religionens ställning och betydelse både i samhället och för 

människorna? Det är frågor som har blivit föremål för teoretiserande och en hel del skilda 

uppfattningar bland sociologer. Men de flesta verkar ändå överrens om att religionens 

inflytande på samhället, den världsliga makten har minskat. Fyra begrepp är viktiga i min 

teoridiskussion nämligen modernism, postmodernism, sekularisering, religiositet.  

 

Moderniteten brukar sägas komma i samband med upplysningen och en viktig del i det 

moderna samhället har varit att göra sig av med vad man anser vara fördomar och övertro 

vilket skall ge människan frihet. I och med moderniteten kom också en stark tro på 

möjligheten att genom vetenskapen få fram sanningen.
36

 Moderniteten har i sin tur ersatts av 

postmodernismen vilken är en kritik av moderniteten och där tilltron till vetenskapen och 

förnuftet inte är lika stark som tidigare. I det postindustriella samhället behöver inte 

människorna lägga ner lika mycket arbete på att tillfredsställa sina grundläggande behov och 

ur detta uppstår nya behov och det växer fram en tjänstesektor. Samhället förändras till att bli 

ett informations- och kunskapssamhälle. Postindustrialismen kallas också för  

postmaterialism.
37
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En betraktare av samhället som är svår att förbigå i detta sammanhang är Karl Marx och hans 

tankar om religionens roll i det framväxande moderna samhället. Enligt Marx är samhället 

uppbyggt av en bas och en överbyggnad. Basen består av produktivkrafter och 

produktionsförhållanden medan överbyggnaden består av politik, lagar, regler och moral. 

Religionen är en del av överbyggnaden och var enligt Marx ett resultat av den primitiva 

människans hjälplöshet inför naturkrafterna. Religionen enligt Marx är ett resultat av yttre 

krafter och en produkt av de förhärskande idéerna i ett samhälle. Religionen ger en felaktig 

bild av verkligheten och är på samma gång ett uttryck för orättvisor samtidigt som den är en 

kritik mot orättvisor. Enligt Marx är behovet av religion ett bevis på ett orättvist samhälle och 

religionen är en folklig kritik mot detta samhälle. Slutsatsen blir då också att så länge 

samhället är orättvist kommer religionen att behövas men skapas ett rättvisare samhälle blir 

religionen överflödig
38

  Marx var i sina tankar inspirerad av Hegel samt en av Hegels 

studenter, Feuerbach. Feurbach var kritisk mot religionen vilken han såg som ett sätt att skilja 

människan från sitt sanna jag. Feuerbach önskade en utveckling där den traditionella 

religionen ersattes av en humanitetens religion som skulle baseras på kärlek, vishet och 

rättvisa, istället för de illusioner och fantasier som Feuerbach menade att den traditionella 

religionen utgjorde.
39

  

 

En annan viktig tänkare och teoretiker är Durkheim. Religion, enligt Durkheim, var mer än 

gudar och magi, det handlar om en samling idéer, trosföreställningar och praktiker som bildar 

en moralisk enhet. Religionen är ett kollektivt fenomen till skillnad från tron på magi som är 

individualistisk. Religionen är enligt Durkheim sammanlänkad med en kult eller moralisk 

enhet. Durkheim ser inte, till skillnad från Weber och Marx att religiös tro kan ha en 

ideologisk funktion som legitimerar att en klass i samhället ska styra över en annan klass
40

 

Durkheim ansåg att samhället genomgått en strukturell förändring från primitivitet till ett 

modernt samhälle. I och med att samhället förändrar sig kommer också de moraliska och 

religiösa uttrycken att förändra sig. I de primitiva samhällena var arbetsdelningen ringa och 

det rådde en stor likhet mellan samhällsmedlemmarna. Med en ökad arbetsdelning förändras 

solidariteten och kommer att bygga på ett ömsesidigt beroende mellan samhällsmedlemmarna. 

I denna typ av samhälle menar Durkheim att individualiteten utvecklas och det kollektiva 

medvetandet försvagas när samhällsmedlemmarna inte längre har så många gemensamma 
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uppfattningar. Religionen kan, enligt Durkheim bidra till en social sammanhållning. Detta 

kommer innebära att religionen förändras, det kommer att krävas ett alternativ till den 

traditionella religionen. Den nya formen av religion kommer att vara rationell och uttrycka 

samhällets viktigaste värderingar. Tron grundas på förnuft och det är människan som kommer 

att vara föremål för en kult. Religionen kommer att bygga på individualism och statens roll 

kommer att vara att organisera religionen eftersom den uttrycker samhällets högsta moraliska 

ideal. Däremot kommer inte religionen vara sammanfogad med staten utan kommer att vara 

universell då den visar mänskligheten både som subjekt och objekt.
41

  

 

En annan viktig person är Weber som hävdade att i och med det moderna samhället så 

förändrades människornas sätt att tänka och det religiösa tänkandet kom att ersättas av ett mer 

rationellt. Weber kallade detta en avförtrollning av världen.
42

  Ett tema i Webers sociologi är 

tanken på en rationalisering av det västerländska samhället. Weber liksom Marx och 

Durkheim var evolutionär i sitt tänkande och såg framför sig att det traditionella europeiska 

samhället skulle ge vika genom uppkomsten av modern vetenskap och industrialism. 

Rationaliseringen innebar för Weber att tradition och känslor skulle ersättas av rationella 

procedurer. Rationaliseringen skulle avmystifiera människan. Weber såg dock en fara i en 

utveckling där människan fick ett instrumentellt förhållande till världen och folket. En viktig 

skillnad mellan Weber och Marx är att Weber betraktar världen och ger en diagnos men inget 

förslag till bot. Weber vägrade också att försöka sig på en definition av religion som han 

ansåg vara alldeles för komplex för att kunna definieras.
43

  

 

Peter Berger talar om himmelsängen med vilket han menar ett samhälle där religionen omslöt 

människan och att religion och samhälle var sammanfogat så att det inte var möjligt att ställa 

sig utanför religionen. Med sekulariseringen skils dock fler av samhällets sektorer från 

religionen.
44

  

 

Med moderniseringen av samhället kan, men behöver inte, följa en sekularisering. Begreppet 

är inte helt entydigt och är omdiskuterat inom sociologin. Det finns i alla fall tre olika 

betydelser: samhällelig, organisatorisk och individuell sekularisering och det finns så kallade 

starka och halvstarka sekulariseringsteorier. Idag talas främst om de halvstarka 
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sekulariseringsteorierna. Med begreppet avser dock sociologer att religionens betydelse 

minskar i samhället men den minskade världsliga makten kan också innebära att religionen 

kan fokusera på andra saker och därigenom fortsätta att ha en viktig roll i att hjälpa människor 

i en osäker tillvaro. Religionen har i västerländska länder i många fall förlorat sitt världsliga 

inflytande i och med att staten tar över alltmer av välfärden och vetenskapliga förklaringar 

ersätter de religiösa.
45

  

 

Bryan Wilson menar att religionen har byggt på en nära gemenskap mellan människorna men 

att det ersatts av mer abstrakta expertsystem. Religionen har övergått till att bli en privatsak 

och Wilson hävdar att den moderna vetenskapen har påverkat sekulariseringen i och med att 

religiösa förklaringar inte längre accepteras.
46

  

 

Samtidigt är sekulariseringsteorin omdebatterad, moderniseringen behöver inte automatiskt 

innebära att samhället sekulariseras. Detta har lett till en debatt mellan de som hävdar att 

moderniteten med sin mångfald av livsåskådningar och förklaringar i sig verkar 

sekulariserande och de som istället hävdar att den kan leda till en vitalisering och att vi får ett 

system med flera olika livsåskådningar där den enskilde kan välja. För individen behöver inte 

utvecklingen innebära att religionen blir mindre betydelsefull men att det finns ett större utbud 

som man kan välja mellan enligt den så kallade rational choice teorin.
47

  

 

Sekulariseringen innebär två olika tendenser som är varandras motsatser. Å ena sidan innebär 

den att det finns ett växande intresse för existentiella och andliga frågor medan människorna å 

andra sidan utövar ett mer individuellt religiöst liv vilket innebär att den organiserade 

religionen minskar. Durkheim skilde mellan religioner och religiositet där religionen är en del 

av en kulturs verklighet och något som upplevs gemensamt av människorna medan 

religiositeten är något personligt och något som individen själv väljer i ett demokratiskt 

samhälle och något som man inte bör störa andra med.
48

  Så slutsatsen blir att för individen 

behöver inte religionen spela en mindre roll även om dess inflytande i samhället minskar.
49
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I Sverige gick utvecklingen från stormaktstiden fram till 1960-talet mot ett etniskt, kulturellt 

och religiöst homogent samhälle. Genom lagstiftning skyddade sig samhället mot främmande 

influenser i form av andra kulturer och religioner. Det fanns en religion som folket skulle 

tillhöra vilket skulle bevara enheten i riket. På 1860-talet öppnades möjligheten för människor 

att lämna kyrkan men bara under förutsättning att de gick in i ett annat godkänt samfund. 

1951 kommer religionsfrihetslagen och under 1960-talet sker stora förändringar i det svenska 

samhället vilket hängde samman med en ökad internationalisering och globalisering. Detta 

fick till följd att den tidigare homogeniteten ersattes av en mångfald och innebar att 

svenskarna fick en ökad möjlighet att komma i kontakt med och ta del av andra kulturer och 

livsåskådningar förutom världsreligionerna.
50

  

3. 1919 års undervisningsplan 

 

3.1 Förarbeten 

1918 kom kungliga folkskoleöverstyrelsens förslag till undervisningsplan för rikets 

folkskolor. Förslaget var ett resultat av folkundervisningskommitténs betänkande från 1914 

angående folkskolan. Det skulle dock ta fram till 1918 efter att arbetets skyndats på av Värner 

Rydén innan det fanns ett färdigt förslag.  I denna fastslogs att det skulle finnas två olika 

skolformer, dels huvudform där eleverna skulle läsa på heltid och dels undantagsformer som 

skulle få upprättas endast i undantagsfall beroende på lokala förhållanden och där eleverna 

läste ungefär halva tiden jämfört med huvudformen. För undantagsformerna fanns också olika 

versioner, dels folkskolor med halvtidsläsning som hade sex eller sju årsklasser och som 

tillsammans bildade en eller två läraravdelningar och där varje läraravdelning omfattade minst 

två undervisningsavdelningar där eleverna undervisades på olika tider. Det kunde vara 

varannan dag under hela läsåret så kallad varannandagsläsning eller varje dag under del av 

läsåret så kallad periodläsning.
51

  

 

För undantagsformerna blev det av naturliga skäl färre undervisningstimmar. Målsättningen 

med ämnet kristendomskunskap skulle vara att främja elevernas religiösa och sedliga liv och 

ge dem efter deras förutsättningar kunskap om kristendomens uppkomst, tillväxt och 

utbredning samt huvuddragen i den kristna tron. För undantagsformerna konstaterades i 
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förslaget att målsättningen skulle vara densamma men med hänsyn tagen till den begränsade 

undervisningstiden.
52

  

 

Målsättningen med undervisningen enligt förslaget till undervisningsplan skulle vara att bidra 

till elevernas religiösa och sedliga utveckling och ge dem efter deras förutsättningar kunskap 

om kristendomens uppkomst, tillväxt och utbredning. De skulle också efter sina 

förutsättningar lära sig huvuddragen av den kristna tron.
53

 

 

I de första klasserna skulle undervisningen främst bestå av berättelser ur bibeln för att i sjätte 

eller sjunde klassen beroende på om det var en sex- eller sjuklassig skola kretsa kring kyrkans 

nyare historia och den samtida missionen. Där skulle också ingå Luthers lilla katekes. 

Gudstjänsten i svenska kyrkan och kyrkoåret skulle också behandlas.
54

 

 

I anvisningarna fastställs att bibeln skulle vara den huvudsakliga läroboken och att eleverna 

skulle stifta bekantskap med den anpassat efter deras ålder. Även Luthers katekes skulle 

användas som en sammanfattning av den kristna etiken. Förutom dessa borde även en särskild 

biblisk textbok eller samling med bibelberättelser finnas.
55

 

 

Förutom berättelser ur bibeln skulle även eleverna lära sig ord, begrepp samt om förhållanden 

i det heliga landet gällande folk, natur och andra fakta. Under det sista året skulle 

reformationen studeras och mycket fokus ligga på kristendomshistoria. Tanken med detta var 

att eleverna skulle få bekanta sig med viktiga personer och förstå vad kristendomens 

sanningar betytt för dem. Det var också viktigt att eleverna förstod kristendomens betydelse 

både för den enskilde människan och för samhället. Även den kristna missionen och annan 

kristlig verksamhet i nutiden skulle uppmärksammas med tonvikt på svensk mission och 

svenska församlingar i utlandet.
56
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Betydelsen av att eleverna när de lämnade skolan hade fått en sammanfattning av det kristna 

trosinnehållet och hade ett levande intryck av kristendomens samband med livet och 

kristendomens betydelse för detta betonades i förslaget.
57

 

 

Undervisningsplanen kom att mötas av hård kritik från vissa läger. Från kyrkligt håll krävdes 

att katekesen skulle användas i undervisningen. Vid kyrkomötet 1920 kom en rad motioner 

kring kristendomsundervisningen. Samtliga närvarande biskopar förutom ärkebiskopen ställde 

sig bakom en gemensam motion där de uttryckte bekymmer för vad undervisningsplanen 

skulle göra med kristendomsundervisningen. Biskoparna önskade en statskyrklig 

konfessionell kristendomsundervisning. Från kyrkomötet kom också ett förslag om att de 

församlingar som så begärde skulle istället få följa den föregående läroplanen 1900 års 

normalplan. Även från högerpolitiskt håll kritiserades undervisningsplanen hårt och i vissa 

fall anklagades den för att avkristna landet.
58

   

 

3.2 Mål och innehåll 

Den fastställda undervisningsplanen kom att uppvisa en del skillnader jämfört med förslaget. 

Undervisningsplanen inleds med förklaringar och timplaner till de olika former av folkskolan 

som fanns. Därefter följer ämnena och dessa inleds med ämnet kristendomskunskap. Först i 

varje ämnesavsnitt kommer en beskrivning av målen med ämnet. Målet med skolans 

undervisning i kristendomskunskap var att främja elevernas religiösa och sedliga utveckling 

anpassat efter elevernas mottaglighet. Undervisningen skulle behandla kristendomens 

uppkomst, innehåll och utveckling. Däremot är målsättningen att eleverna ska få insikt i den 

kristna trons huvuddrag borta.
59

  

 

Därefter följer anvisningar om vilket innehåll och hur det skall fördelas över årskurserna med 

vissa skillnader beroende på vilken form den aktuella skolan tillhör. I de lägre årskurserna 

skulle undervisningen bestå av berättelser ur bibeln samt psalmverser. I instruktionerna görs 

tydligt att under de första två åren skulle detta bestå av muntliga berättelser av läraren. 

Undervisningen skulle utgå från elevernas åldersmässiga förutsättningar och läraren skulle 

anknyta till elevernas verklighet och erfarenheter. Likaså skulle finnas en progression i 

undervisningen och den skulle bilda en helhet genom stadierna så att eleverna skulle få en 

                                                 
57

 Kungliga folkskoleöverstyrelsen, 1918, sid 32 
58

 Algotsson, 1975, sid 227-233 
59

 Kungliga folkskoleöverstyrelsen, Undervisningsplan för Rikets folkskolor 1919, 1920, sid 20 



21 

 

levande bild av Jesus, hans liv och verk. Under sjätte eller sjunde året beroende på vilken 

form skulle undervisningen behandla gudstjänsten och kyrkoåret inom den svenska kyrkan 

samt i vissa fall Luther och hans lilla katekes. Anvisningarna är inte lika omfattande som i 

förslaget.
60

   

  

I planen klargörs också att läraren i undervisningen hade att ta hänsyn till elevernas skilda 

bakgrunder vid kristendomsundervisningen vilket kunde innebära att de kom från hem med 

olika uppfattning i trosfrågor. Läraren uppmanades att undvika allt som kunde uppfattas som 

ett angrepp mot andra åskådningar samt att eleverna skulle bibringas en öppenhet för andra 

åskådningar. Detta är något som inte finns med i förslaget.
61

  

 

Bibeln skulle utgöra huvudläroboken enligt undervisningsplanen. Luthers katekes kunde 

användas men då som ett historiskt uttryck för Luthers syn på huvuddragen av kristendomen 

däremot inte som en sammanfattning av den kristna etiken. Det skulle istället Jesus 

bergspredikan användas som.
62

 

 

Även utantillinlärning skulle läraren vara försiktig med. 

”Till ordagrant inlärande får ej föreläggas barnen annat än ett begränsat antal viktigare för 

barnen lättfattliga bibelspråk – i enskilda fall något kort sammanhängande stycke ur bibeln – 

samt valda psalmverser eller korta psalmer. Vid utanläsningen bör läraren tillse, att tillräcklig 

tid erhålles för inlärandet och att icke samma krav ställes på alla barnen utan att all den 

varsamhet iakttages, som betingas av lärjungarnas individuella läggning.”
63

  

 

3.3 Analys 

Undervisningsplanen är en plan för ett Sverige som fortfarande är relativt homogent religiöst 

sett, därför föreligger inte heller något behov av kunskaper kring andra religioner än 

kristendomen. I planen finns en tanke på att överföra vissa värderingar till eleverna dock med 

vissa reservationer och hänsyn tagen till elevernas olika bakgrund. Det finns ett visst 

objektivitetskrav vilket var en nyhet jämfört med förslaget och man kan ana 

socialdemokratins något ambivalenta inställning till statsreligionen. Planen föreskriver därför 

till viss del en neutral undervisning. Ett tillägg som den socialdemokratiske 
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utbildningsministern Värner Rydén införde. Värner Rydén hade 1905 undertecknat en motion 

från Malmö arbetarkommun som var mot kyrkans makt över skolan och för en konfessionslös 

undervisning inom den statsunderstödda skolan.
64

  Det sägs dock att undervisningen är en del 

i elevernas moraliska utveckling så förutom kunskaper så förväntas ämnet även bibringa 

eleverna ett sätt att tänka och känna. Undervisningsplanen ger inga tydliga anvisningar om 

innehåll utan det verkar vara mycket upp till läraren att bedöma vad som är lämpligt jämfört 

med de ganska ingående stoffanvisningarna i förslaget. Att undervisningen skall kretsa kring 

bibeln och att det är det huvudsakliga läromedlet är dock tydligt men det klargörs också hur 

viktigt det är att läraren anpassar innehåll efter elevernas förutsättningar och utgår från deras 

erfarenheter. Katekesen som lärobok skall inte användas utan mer som ett historiskt 

dokument.  
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4. 1955 års undervisningsplan 

 

4.1 Förarbete 

1955 års undervisningsplan föregicks av ett omfattande utredningsarbete. Enligt den första 

utredningen från 1946 hade 1919 års undervisningsplan varit en tillfredsställande lösning på 

frågan om folkskolans religionsundervisning som varit hett omdebatterad. Den fick enligt 

utredningen ett stopp mot det motstånd som funnits i lärarkretsar kring den äldre form av 

religionsundervisning som hade betonat det dogmatiska elementet alltför starkt. Enligt 

utredningen så kunde konstateras att bland de elever som undervisats enligt 1919 års 

undervisningsplan så hade skett en omsvängning i synen på religion och där det fanns en vilja 

till förståelse för religionen även i de fall där personerna inte ansåg sig vara religiösa. 

Religionsmotståndet fanns främst hos den äldre generationen. Utredningen fastslog att de 

grundsatser som fastslagits i 1919 års undervisningsplan var riktiga och skulle vara 

vägledande även för framtidens läroplaner. Framförallt avsågs att undervisningen skulle vara 

ett sätt att främja elevernas sedliga utveckling, att undervisningen måste utgå från elevernas 

förutsättningar, att undervisningen skulle ge en samlad bild av Jesus och hans verk samt att 

undervisningen skall utgå från bibelns framställning. Utredningen konstaterar att kunskap om 

bibelns innehåll och tankevärld var viktigt både ur religiös och ur historisk synpunkt. Däremot 

betonas också att historien inte får ses som något isolerat utan istället som ett sammanhang 

som förbinder nutiden med det förflutna. I annat fall fanns risken att kristendomen 

uppfattades som något ur det förflutna och som inte hade någon betydelse i nutiden. Om 

undervisningen skulle fungera som en utveckling för elevernas sedliga utveckling fanns det en 

fara enligt utredningen om undervisningen fick en utpräglad historisk inriktning vilket var 

risken med beaktandet av kravet på objektivitet. Istället borde fokus skiftas från det historiska 

stoffet till trons egen historia. I utredningen fastslås att det israelitiska folkets strider och 

nederlag inte berör längre medan Amos kamp för rättvisa eller Jeremias kamp och vånda inför 

kallelsen kan beröra. Det konstateras också att studera Paulus missionsresor kan ha ett 

historiskt intresse medan de ideal som tecknas i Korintierbrevet 13 är av en tidlös karaktär.
65

  

 

I utredningen konstateras också att anvisningarna i 1919 års undervisningsplan var alltför 

knapphändiga och borde vara tydligare. Enligt utredningen borde tonvikten förskjutas från 

den israelitiska historien och patriarkberättelserna till de stora profeterna. Den historiska 

framställningen borde utgå från Moses och förbundet på Sinai. Även betonandet av 
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kristendomen som en levande och utvecklande religion betonades varför kyrkohistorien borde 

få en mer framträdande plats och där borde fokus ligga på personligheter som kunde tjäna 

som förebilder för eleverna. Här framhålls också att som utvecklingen såg ut i Sverige borde 

även uppmärksamhet riktas mot frikyrkornas verksamhet. Även den kristna livsåskådningen 

och dess bärande tankar borde ingå i undervisningen. Här behövdes en lärobok enligt 

utredningen, förslag om att använda Luthers lilla katekes förkastades då den ansågs vara för 

svår för eleverna i vissa fall.
66

  

 

I utredningen föreslås att bibeln skall vara grunden i kristendomsundervisningen även om en 

särskild lärobok även borde finnas tillgänglig. Även kunskap om bibelns historia ansågs 

väsentlig. För att hinna med allt detta fanns skäl som talade för att utöka ämnets timmar men 

ämnets abstrakta karaktär gjorde också att utredarna fann att det kunde bli alltför svårt för 

eleverna varför man slutligen valde att bibehålla antalet veckotimmar vilket ändå innebar en 

förstärkning beroende på om skolan var sex-, sju- eller åttaårig.
67

  

 

I nästa utredning kom förslag på hur läroplanen borde utformas, i detta förslag fastslogs att 

undervisningen i folkskolan borde vara en del i att fostra eleverna till goda människor och 

undervisningen skulle ge grunden för en kristen livsåskådning. Där betonas också kravet att ta 

hänsyn till elevernas bakgrund och varierande inställning till religion och att skolan måste 

vara försiktig så att inte undervisningen uppfattas som ett angrepp mot andras livsåskådning. 

Bibeln skulle vara grunden för undervisningen. Stoffurvalet skulle anpassas till elevernas 

förutsättningar och framställningen fick inte bli ensidigt historisk så att kristendomen verkade 

vara något ur det förflutna. Undervisningen skulle anknyta till elevernas verklighet och 

läraren borde ta upp frågor som var viktiga för eleverna, ge dem en moralisk belysning och 

sätta in dem i ett större sammanhang. Det varnades för en sönderdelning och begreppsmässigt 

undervisningssätt. Genom att studera bibeln skulle eleverna bli förtrogna med den som en 

grundläggande urkund för kristendomen, de skulle även lära sig något om bibelns tillkomst 

och de viktigaste översättningarna. Även kristendomens betydelse som en levande kraft i 

människornas liv fram till våra dagar skulle betonas. Här skulle undervisningen handla 

särskilt om reformationen och den betydelse som denna haft liksom ett studium av delar av 

Luthers lilla katekes. För den åttonde klassen föreslogs att undervisningen skulle ge en 

sammanfattning av kristendomens betydelse. Här skulle eleverna ställas inför problem som 
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skulle väcka deras eftertanke och undervisningen skulle fokusera på det kristna 

humanitetskravet, barmhärtighetskravet, rättfärdighetskravet, sanningskravet och 

handlingskravet.
68

  

 

4.2 Mål och innehåll  

Även i 1955 års undervisningsplan kommer ämnet kristendomskunskap först bland ämnena. 

Avsnittet inleds med ett målavsnitt i vilket målen med ämnet fastställs. I 1955 års 

undervisningsplan är målavsnittet något mer omfattande än i 1919 års undervisningsplan 

vilket ansågs behövas enligt utredningen då den föregående läroplanen inte ansetts vara 

tillräckligt tydlig. I målavsnittet fastställs att undervisningen skall ge eleverna kunskaper om 

bibelns huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik om huvuddragen av kristendomens 

historia och om kristna samfund. I kristendomsundervisningen skulle även viktiga icke kristna 

religioner samt religiösa och etiska grundfrågor som var aktuella för tiden tas upp. 

Undervisningen skulle också främja elevernas personliga utveckling. Till stora delar liknar 

1955 års plan föregångaren. Även här är målsättningen att ge eleverna kunskaper om 

kristendomen och ska vara en del i att främja elevernas personliga utveckling, undervisningen 

även skall ta upp icke kristna religioner, här betonas också att undervisningen skall behandla 

kristendomens historia.
69

  

 

Efter målavsnittet följer anvisningar för kursinnehåll och hur undervisningen skall bedrivas. I 

de yngre klasserna skulle ingå samtal i etiska och religiösa ämnen samt berättelser ur bibeln. I 

de äldre klasserna från år sex och fram till år åtta eller nio skulle undervisningen dels handla 

om icke kristna religioner men också fokusera på kristen religionshistoria samt kristendomens 

inflytande på kultur och samhällsliv.
70

  

 

I anvisningarna finns mycket som nästan ordagrant är hämtat ur 1919 års undervisningsplan. 

Även i 1955 års undervisningsplan betonas vikten att läraren tar hänsyn till de skilda 

förhållanden från vilka eleverna kom och att undervisningen inte fick uppfattas som ett 

angrepp mot de som hade andra åskådningar utan skulle främja tolerans och vidsynthet. Även 
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här varnas för att inte använda sig av utantillinlärning annat än i begränsad omfattning och då 

utgå från vad som var lämpligt från fall till fall.
71

 

 

I 1955 års undervisningsplan betonas att även om religionshistoria är viktigt så får inte 

undervisningen få en ensidigt historiskt inriktning så att kristendomen verkar vara något ur det 

förflutna utan det är viktigt att läraren knyter an till frågor och händelser som berör eleverna. 

Likaså betonas att läraren måste ta hänsyn till att bibelöversättningens språk är alltför svårt för 

de yngre eleverna och att det krävs ett enklare språk. Likaså betonas här liksom i 1919 års 

undervisningsplan att det inledande studiet av bibeln bör ske genom muntlig förmedling.
72

  

 

I undervisningsplanen betonas till skillnad från 1919 års undervisningsplan att eleverna skall 

stimuleras till att göra egna reflektioner, iakttagelser och sammanställningar även i form av 

drama. Likaså betonas det lämpliga att samverka med andra ämnen såsom historia och 

geografi i undervisningen.
73

  

 

En skillnad i 1955 års undervisningsplan jämfört med 1919 är att den är betydligt mer 

detaljstyrd till vilket innehåll som ska förekomma i respektive årskurs. Här beskrivs i detalj 

vilka bibelavsnitt som skall gås igenom i vilken årskurs, detta är främst en uppgift för de 

yngre klasserna. När eleverna kommer upp till år sju, åtta och nio i de fall det nionde året 

förekom skall en återblick ske på bibelundervisningen. I de högre klasserna skulle det också 

ingå studiet av hur kristendomen påverkat etik och moral i det nutida samhället. Där framhålls 

bland annat: 

”Det ekumeniska arbetet i nutiden bör uppmärksammas. Väsentligt är att eleverna kommer till 

insikt om att de problem, som behandlas i ämnet kristendomskunskap, är desamma som 

tänkande nutidsmänniskor brottas med och som ingen kommer förbi. I sammanhanget bör 

nutida skönlitteratur (personskildringar och lyrik) uppmärksammas.”
74

  

 

I undervisningsplanen betonas liksom i föregångaren att morgonandakten inte skall ha 

karaktär av lektion.
75
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4.3 Analys 

Även om 1955 års undervisningsplan har stora likheter med 1919 års undervisningsplan finns 

även väsentliga skillnader. Den kanske största skillnaden är att ämnet kristendomskunskap 

även skall behandla ickekristna religioner. Undervisningsplanen också är mer detaljerad 

gällande innehåll men här finns en större betoning jämfört med tidigare att undervisningen 

skall utveckla självständigt tänkande. Ämnet skall ge eleven en insikt i hur religionen har 

påverkat kulturutvecklingen och att det finns en länk mellan historien och det nutida (dåtida) 

samhället betonas starkare. Liksom i föregångaren så skall undervisningen förutom 

faktakunskaper även påverka elevernas sätt att tänka och resonera men det uttrycks tydligare i 

1955 års undervisningsplan både i målavsnittet men även i anvisningarna. Fortfarande har 

religionsämnet ett fostrande syfte som flera gånger påpekas i den föregående utredningen. 

Syftet med att läsa om kristendomen är att bibringa eleverna en kristen livsåskådning och göra 

dem till goda kristna människor. Samtidigt som det påpekas att skolan i sin undervisning 

måste vara försiktig så att den inte uppfattas som ett angrepp av elever som kommer från en 

annan åskådning. Nyttoaspekten av kristendomen är viktig, den skall inte ses som något ur det 

förflutna utan något levande som skall hjälpa eleverna, undervisningen skall också utgå från 

elevernas erfarenheter. I 1955 års undervisningsplan kan samhällsomvandlingen spåras om 

den jämförs med sin föregångare. Religionens ställning i samhället är inte självklar, det finns 

en kritik mot religionen som enligt utredningen funnits redan innan 1919 års 

undervisningsplan, men det finns också i samhället flera olika religioner vilket skolan i sin 

undervisning måste ta hänsyn till. En ökad internationalisering märks här vilken gör att 

eleverna behöver kunskaper i andra religioner förutom kristendomen. 

 

 

  



28 

 

5. 1962 års kursplan LGR 62 

 

5.1 Förarbeten 

Ganska snart efter att 1955 års kursplan fastställts började en ny utredning inför införandet av 

grundskolan. I den första av dessa fastställs att en av den obligatoriska skolans uppgifter är att 

ge eleverna en orientering om den omgivande verkligheten och om människors liv. Syftet 

med denna orientering skulle vara att göra eleverna hemmastadda i den värld som de levde i. I 

denna orientering ingick geografiska och historiska kunskaper liksom kunskaper om naturen. 

Men en viktig del var också att förmedla kulturarvet som övertagits från tidigare generationer 

och i detta ingick kunskap om kristendomen men också de icke kristna religioner och andra 

livsåskådningsfrågor liksom om litteratur, konst och musik. I utredningen konstateras att 

tillvaron var dynamisk vilket gjorde att individen hela tiden ställdes inför behov av orientering 

och att skolan måste förmedla kunskaper som både kunde hjälpa i nuvarande men även i 

framtida livssituationer. Här beskrivs hur samhället håller på att förändras och att skolan 

måste anpassa sig till denna förändring. Skolan skulle göra eleverna till människor som hade 

lust att lära sig nya saker och som skulle förstå sig själva och sina medmänniskor. Tanken var 

att eleverna skulle bli goda samhällsmedborgare.
76

  

 

En del i denna orientering var så kallade livsåskådningsfrågor som berörde främst ämnet 

kristendomskunskap men även ämnena svenska, samhällskunskap och biologi. Religionen var 

en verklighet som skolan måste orientera i. Här påpekas betydelsen av kristendomen som var 

grunden för de sociala värderingar och den etik som samhället vilade på. Kunskaper i 

kristendom ansågs väsentligt för att kunna förstå samhället både i förfluten tid men också 

dagens samhälle. Religionsundervisningen skulle därför enligt utredningen främst handla om 

kristendomen, de bibliska skrifterna, kristendomens historia, kristna samfund samt 

trosuppfattning och etik. Däremot påpekas också behovet att skolan även skall undervisa om 

icke kristna religioner eftersom det var något som människorna behövde känna till i en tid då 

kontakterna mellan olika kulturer ökade. Utredningen ansåg också att en del av 

religionsundervisningen borde handla om ifrågasättandet av de religiösa sanningarna. Det 

fastslogs att kristendomsundervisningen skulle ha en fostrande inverkan på eleven genom att 

ta upp frågor som skulle fostra eleven till att bli en sanningssökande människa. 

Undervisningen skulle ge eleverna en insikt i dåtidens aktuella religiösa och etiska frågor 

genom att ta upp ämnen som låg nära elevernas verklighet. Undervisningen måste vara 
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konkret och samtidigt som den skulle verka fostrande varnade utredningen för att den inte fick 

strida mot kravet på tanke och trosfrihet. Undervisningen skulle vara objektiv och förmedla 

sakliga kunskaper utan att försöka förmå eleverna att ansluta sig till en viss åskådning. 

Eleverna skulle fostras till självständigt tänkande individer och de skulle genom skolan 

bibringas en aktning för de olika åskådningar som fanns både inom och utanför 

kristendomen.
77

 

 

Ett förslag till kursplan fanns i nästa utredning SOU1961:31. Där angavs målen för 

kristendomsundervisningen vara att orientera eleverna om de bibliska skrifterna, om kristen 

tro, kristendomens historia, samfundsformer samt om viktiga icke kristna religioner. 

Undervisningen skulle också ge inblick i dåtidens religiösa och etiska grundfrågor och det 

fastställdes att undervisningen skulle vara objektiv. Undervisningen skulle främja elevernas 

personliga utveckling och skulle fostra dem till att ha förståelse och respekt för olika 

uppfattningar i livsåskådningsfrågor. Eleverna skulle också bli självständiga och kunna själv 

söka och ta till sig kunskaper.
78

  

 

Förslaget till kursplan är ingående och ger tydliga anvisningar om vad som skall undervisas 

om och i vilka årskurser. Förutom kunskaper i kristendomen skulle högstadiet även ta upp de 

viktigaste icke kristna religionerna även denna undervisning skulle präglas av objektivitet och 

saklighet. Undervisningen skulle förmedla det som för religionernas anhängare ansågs som 

det viktigaste samt om de religiösa erfarenheter som dessa gjorde inom sina religioner.
79

  

 

5.2 Mål och riktlinjer med undervisningen 

I 1962 års läroplan fastställs att målen för undervisningen i kristendomskunskap hade som 

uppgift att orientera eleverna om de bibliska skrifternas innehåll, kristendomens historia samt 

om huvuddragen av den kristna tron och etiken. Dessutom skulle eleverna orienteras om de 

viktigaste icke kristna religionerna. Förutom detta skulle även undervisningen behandla kritik 

mot religioner och om samtidens etiska och religiösa frågor. I målavsnittet fastställs också att 

undervisningen skall vara objektiv och meddela sakliga kunskaper om olika trosåskådningars 

innehåll utan att försöka påverka eleverna i någon riktning. Undervisningen skulle vara 

vidsynt och tolerant och skulle främja elevernas personliga utveckling, bidra till att skapa en 
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personlig livsåskådning samt visa tolerans mot andras rätt till sin uppfattning i 

livsåskådningsfrågor. Eleverna skulle också utvecklas så att de självständigt kunde inhämta 

kunskaper.
80

 

 

I läroplanen finns detaljerade anvisningar kring vad som skall gås igenom i respektive 

årskurs, på låg- och mellanstadiet ligger fokus på bibeln medan på högstadiet handlar 

undervisningen om kristendomens senare historia, icke kristna religioner dock utan att 

närmare gå in på vilka. Även här skulle bibeln studeras med fokus på gamla testamentets 

profeter och Jesus verksamhet samt Paulus liv och förkunnelse. På högstadiet skulle också 

den kristna tros- och livsuppfattningen studeras i förhållande till kultur- samhällsliv och andra 

livsuppfattningar. Dessutom skulle antikens religioner studeras.
81

 

 

5.3 Analys 

1962 års läroplan är den svenska grundskolans första läroplan och den första som får titeln 

läroplan istället för undervisningsplan. I förarbetena påpekas att samhället höll på att 

förändras vilket ställde krav på speciella kunskaper för att eleverna skulle kunna orientera sig 

i den verklighet som de skulle komma att möta. En viktig del i denna orientering var 

kristendomsämnet. Jämfört med tidigare läroplaner betonas här mer vikten av att fostra 

självständiga individer. Fortfarande har kristendomen en särställning även om behovet av 

kunskap om icke-kristna religioner har blivit en del av ämnet. Ämnets syfte är inte 

nödvändigtvis att fostra eleverna in i kristendomen utan här fastslås tydligt att undervisningen 

skall vara objektiv och saklig vilket enligt Hartman ledde till mycket debatt och osäkerhet 

från lärarkåren kring vad detta innebar.
82

  I den föregående utredningen fastslås tydligt att 

syftet inte skall vara att få eleverna att ansluta sig till en viss åskådning utan syftet är istället 

att göra eleverna till vad man kan kalla goda människor. Vilka ska visa tolerans mot olika 

livsåskådningar.
83

 En ny företeelse jämfört med tidigare är också att ämnet skall behandla 

kritik mot de etablerade religionerna. I 1962 års läroplan kan postmodernismen tydligt skönjas 

liksom den ökande sekulariseringen och internationaliseringen vilket beskrivs i teoriavsnittet. 

I förarbetena till läroplanen talas om den dynamiska tillvaron till vilken skolan måste anpassa 

sig. För individen innebar detta att denne måste orientera sig i en mer komplex verklighet än 

tidigare vilket bland andra påverkade religionsämnet i skolan. Förutom kunskaper om 
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kristendomen kräver denna orientering även kunskaper om andra världsreligioner samt i andra 

livsåskådningar. Kristendomen är fortfarande viktig men det handlar inte bara om att överföra 

värderingar utan som ett sätt att förstå de värderingar som samhället är uppbyggt på. Här finns 

också ett objektivitetskrav som inte funnits tidigare. 
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6. 1969 års läroplan LGR69 

 

6.1 Förarbeten 

1967 kom förslag om en översyn av läroplanen, i detta konstateras att under de år som 1962 

års läroplan hade tillämpats så hade vissa problem uppmärksammats i kristendomsämnet. De 

problem som främst hade framkommit gällde undervisningen i livsåskådning och etik, 

bibelkunskap, icke-kristna religioner samt kravet på objektivitet. I förslaget till översyn 

fastställs återigen att kristendomen skall ha en särställning. Förutom kristendomen så innebar 

det ökade informationsflödet i massmedia, den ökande invandringen samt att det blev 

vanligare att svenskar åkte utomlands att de icke-kristna religioner behövde mer utrymme, de 

skulle inte kalls icke-kristna religioner utan övriga religioner och det som i LGR62 hade 

betecknats religionskritik skulle istället betecknas som andra livsuppfattningar och attityder 

till tillvaron än religiösa, genom detta skulle dessa ges en mer positiv beteckning istället för 

en antiåskådning. För högstadiets del skulle enligt förslaget undervisningen i tros- och 

livsåskådningsfrågor och etik förändras och istället för att ge en sytematisk genomgång av den 

kristna tros- och livsåskådningen skulle de olika åskådningarna tas upp för att belysa 

angelägna frågor för eleverna. Detta skulle vara en del i elevernas personliga utveckling. Vad 

gällde religiösa urkunder borde undervisningen i bibelkunskap kretsa kring bibelns 

grundtankar och de övriga religionernas urkunder borde uppmärksammas mer.
84

 

 

6.2 Mål och innehåll 

Ämnet religionskunskap ingår som orienteringsämne tillsammans med övriga samhälls- och 

naturorienterande ämnen. I riktlinjerna för orienteringsämnena sägs att en av grundskolans 

viktigaste uppgifter är att ge kunskaper om den omgivande verkligheten och att innehållet i 

denna orientering skall vara sakligt och behöver ständigt förnyas. Det sägs också att en 

orientering i livsåskådningsfrågor skall ske i samband med att eleverna lär sig om 

kristendomen och andra religioners nutida former uppkomst och utveckling. En del i denna 

orientering är också att undervisa om andra livsuppfattningar och attityder inför livet än de 

religiösa. Dessutom ingår i detta nutidens etiska och livsåskådningsmässiga frågor. 

Målsättningen är att göra eleverna självständiga samhällsmedlemmar.
85

  

 

I målen för ämnet religionskunskap sägs att uppgiften är att orientera eleverna om bibeln, 

kristen tro och etik, huvuddragen av kristendomens historia och samfundsformer. Dessutom 
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skall de orienteras om övriga religioner och i denna orientering skall ingå dessa religioners 

heliga skrifter, tro, etik samt samfundsformer. Vidare är målsättningen med ämnet att eleverna 

skall få kännedom om andra livsuppfattningar än de religiösa och ge insyn in dagens etiska 

frågor. Undervisningen skall enligt läroplanen vara objektiv och meddela sakliga kunskaper 

utan att försöka påverka eleverna i någon riktning. Undervisningen skall ske så att eleverna 

förstår frågeställningarnas allvar och den skall bidra till att eleverna utvecklas och att de 

förstår värdet av att ha en personlig livsåskådning samt förståelse och respekt för andra 

uppfattningar i livsåskådningsfrågor. I kommentarerna till målen talas om betydelsen av 

livsfrågor för ungdomar. Det handlar om frågor om liv och död, ansvar och våld, ensamhet 

och gemenskap med mera. Det sägs också att eleverna skall utvecklas så att de självständigt 

kan söka sig kunskaper.
86

  

 

Enligt kursplanen skulle eleverna på högstadiet studera kristna kyrkorna och samfund och vad 

som förenade och skiljde dem åt. Vidare skulle den kristna missionen studeras liksom vidare 

studier av bibeln. I gamla testamentet skulle fokus ligga på utkorelsen, förbundsfolket och 

frälsningshistorien. I nya testamentet skulle fokus ligga på den utlovade Messias och den 

urkristna förkunnelsen. Kristendomens betydelse för Sverige betonas och det sägs att det är 

den trosuppfattning som omfattar flest människor i Sverige. Det påpekas att även de som har 

kommit fram till en icke-kristen åskådning ofta har gjort det genom en uppgörelse med kristna 

värderingar. Kunskap om kristendomens historia, skrifter, riktningar och nutida 

trosuppfattningar anser därför vara nödvändigt för livsorientering och inte bara som 

allmänbildning. Förutom kristendomen tas också den ökande internationaliseringen upp och 

att många problem i världen hänger ihop med både religiösa och icke religiösa åskådningar 

och att det därför är viktigt att känna till de trosuppfattningar som har betydelse för världen i 

stort.
87

 

 

6.3 Analys 

I LGR69 har målet med ämnet breddats och de icke-kristna religionerna får större betydelse, 

något som redan började med föregångaren. I undervisningen skulle även icke-religiösa 

livsåskådningar ingå i undervisningen, ett tecken på sekulariseringen i samhället men också 

ett tecken på att behovet av en livsåskådning även om denna inte är kristen eller ens av 

religiös natur. I läroplanen diskuteras ämnets betydelse för att eleven skall få en förståelse för 
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omvärlden, som har blivit mer heterogen jämfört med tidigare på grund av den ökade 

internationaliseringen. Kunskap om religion och andra livsåskådningar anses vara viktigt för 

att eleverna skall förstå den värld de lever i och syftet är inte längre uteslutande att överföra 

en kanon som eleverna ska ta till sig utan ge dem redskap som hjälper dem att orientera sig i 

omvärlden. Återigen kan samhällets förändring med en öka internationalisering och 

sekularisering spåras i läroplanen utformning liksom behovet för människorna att hantera den 

information som de omgavs av för att förstå världen. Även i denna plan liksom i föregångaren 

syftar ämnet till att hjälpa individen att orientera sig i verkligheten. Ett visst fostrande syfte 

finns fortfarande kvar. 
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7. 1980 års läroplan LGR80 

 

7.1 Förarbeten 

Utredningen Skolans inre arbetsmiljö, den så kallade SIA-utredningen skulle få betydelse för 

hur skolan organiserades på 1980-talet. I utredningen sägs inget konkret om vad som skall 

ingå i läroplanen i likhet med tidigare utredningar. Däremot talas om skolans roll i samhället 

och hur förändringar i samhället leder till att skolan förändras eftersom skolan skall stå i 

samhällets tjänst. Däremot diskuteras mål och motivation ingående samt hur målen skall 

utformas för skolan. Det påpekas bland annat att målen bör vara anpassade efter elevens 

behov och förutsättningar för att inlärningen skall bli effektiv. Det talas också om vikten av 

att motivera eleverna genom dels noggranna introduktioner till ämnen men också genom att 

tillsammans med eleverna precisera både lång- och kortsiktiga mål. Detta hade inte gjorts 

tidigare vilket resulterat i brister i elevernas grundläggande färdigheter enligt utredningen. 

Möjligheten att utarbeta centrala målbeskrivningar med utgångspunkt av läroplanerna beaktas 

men man ser svårigheter med att skapa lämpliga mål, det finns risk att de antingen blir för 

högt eller för lågt ställda. Ett annat sätt är att göra läroplanen mer detaljerad i fråga om 

innehåll men utan att precisera en viss prestationsnivå.
88

 

 

7.2 Läroplanen 

I 1980 års läroplan är religionsämnet en del av de samhällsorienterande ämnena vars mål är 

att fostra eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle. Ämnet heter i LGR80 

Människans frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap. De samhällsorienterande 

ämnena skall göra så att eleverna vidgar sina kunskaper som sig själva och andra, de skall få 

en ökad förståelse för andra människor.
89

  I kommentarmaterialet sägs att orienteringsämnena 

handlar om en orientering i världen vilket är något mer än en ytlig orientering om saker utan 

syftar till att eleverna skall bli orienterade i världen vilket innebär att de skall känna igen sig i 

och förstå den värld de lever i.
90

  

 

Läroplanen säger också att skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och 

tillvaron. Eleverna skall få vidgade kunskaper om kristendomen med bibeln i centrum på 

grund av kristendomens betydelse för vår kultur. Men också andra religioner samt andra 

livsåskådningar än religiösa är en viktig del. Kristendomen skall jämföras med andra religiösa 
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traditioner och livsåskådningar. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar en 

personlig uppfattning och respekt för andra.
91

  I kommentarmaterialet påpekas kristendomens 

stora betydelse för vår livsåskådning men också att utvecklingen går mot en ökad nyandlighet 

med vilket följer en stor del nyreligiösa rörelser. Livsfrågorna är viktiga för den enskildes 

utveckling men också viktigt för samhället genom att ungdomarna skapar en egen syn på 

verkligheten och en medvetenhet om sin roll som människa i samhället. Skolans uppgift 

skulle vara att eleverna får ställa frågor inför livet samt att reflektera, diskutera samt bearbeta 

dessa jämfört med hur andra människor har upplevt dessa frågor.
92

  

 

På högstadiet låg fokus på livsfrågor, tro och etik. Här skulle studeras hur olika uppfattningar 

styr våra handlingar och ställningstaganden till livsfrågor samt betydelsen av en religiös tro 

när man skall ta ställning till livsfrågor. Livsfrågorna som det kunde till exempel handla om 

var hur normer och värderingar uppstår, fritid, samvete, skuld och förlåtelse samt brott och 

straff. Undervisningen skulle utgå och anknytas till elevernas egna erfarenheter, aktuella 

händelser och företeelser och behandla aktuella personer. Dessutom ingick studier av bibeln, 

kyrkokunskap, religionshistoria samt icke religiösa livsåskådningar.
93

  

 

7.3 Analys 

I LGR80 betonas livsfrågornas betydelse för att förstå sin omvärld och fokus för 

undervisningen skall ligga på att eleverna får möjlighet att diskutera och reflektera kring 

livsfrågor. Detta är en utveckling som startade med den föregående läroplanen LGR69 som i 

kontrast med LGR62 betonade livsfrågornas betydelse. Ett tydligt tecken på fokuseringen på 

livsfrågor återfinns i ämnesrubriken. Förutom de religiösa livsåskådningarna skall även icke 

religiösa livsåskådningar studeras vilket också är en fortsättning på en utveckling som började 

med föregångaren. Att eleven skall vara utgångspunkt är en viktig poäng i SIA-utredningen 

där frågan om hur elever skall motiveras för att prestera är central. 
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8. 1994 års Läroplan LPO94 

 

8.1 Förarbeten 

På 90-talet började skolan och läroplanen på nytt att utredas med utredningen Skola för 

bildning. I utredningen anges att en läroplan skall styra skolans verksamhet och ange vem 

som har ansvar för olika delar av verksamheten. Detta anges i grundläggande värden och i 

mål och riktlinjer. Läroplanen skall visa vilka krav som kan ställas på verksamheten från 

föräldrar och elever. I utredningen finns också en kortfattad historisk återblick kring de olika 

läroplaner och skolformer som funnits sedan 1842 det vill säga 150 år innan föreliggande 

utredning kring skolan. Det sägs att det samhälle som fanns på 1840-talet var ett samhälle 

som var ett jordbrukarsamhälle som var på väg in i industrialisering och urbanisering och den 

läroplan som nu var under utredande var en läroplan som skulle verka i ett annorlunda 

samhälle som ställde annorlunda krav på skolan i och med det ökande antalet 

informationskällor. Här beskrivs utvecklingen mot ett informationssamhälle. Den nya 

läroplanen skulle vara i två delar, dels en läroplan i vilken angavs mål för utbildningen i sin 

helhet samt kursplaner i vilka målen angavs för de olika ämnena. I den nya läroplanen skulle 

två olika former av mål presenteras, dels strävansmål som skolan skulle sträva att nå samt 

uppnåendemål som var skolans skyldighet att nå.
94

 

 

En viktig del var skolans så kallade värdegrund. Det klargjordes tydligt i utredningen att 

skolan inte skulle vara värdeneutral utan hade en uppgift att spegla de samhälleliga värden 

som vårt samhälle vilade på. Följande passus som skulle komma att leda till politisk strid 

gällde just denna värdegrund: 

 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta samt alla 

människors lika värde utgör kärnan i de värden som skolan skall gestalta och förmedla. 

Tillsammans med aktningen för varje människas egenvärde och respekten för det levande, 

utgör de den etiska grunden för skolans arbete. Det är de värden som bland annat genom 

kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land.”
95
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Detta blev enligt Hartman föremål för en häftig politisk strid där kristdemokraterna drev 

frågan hårt. Den mening som lades i begreppen kristen etik och västerländsk humanism hade 

enligt Hartman lite att göra med den klassiska kristendomstolkningen i den svenska skolan.
96

  

 

För religionsämnets del är i utredningen tros- och livsåskådningsfrågor viktiga och det sägs i 

utredningen att det är frågor som mer eller mindre ständigt bearbetas av människor och att 

reflektioner kring tillvaron är en viktig del i att vara människa. Det sägs också att arbetet kring 

trosfrågor är en del av människans livstolkning. Begreppet livstolkning definieras i 

utredningen som ett sätt att organisera upplevelsevärlden. Begreppet var nytt jämfört med den 

tidigare läroplanen LGR80 och skulle knyta an till elevernas egna reflektioner kring 

livsfrågor. Det är något personligt som gör att människan kan tyda tillvaron. Att utveckla 

denna livstolkning är en ständigt pågående process och det gör att kunskaper om religion och 

livsåskådning är en naturlig del i skolan. Undervisningen i religion skulle enligt utredningen 

just stimulera elevernas livstolkningsprocess och i undervisningen skulle de själva få 

möjlighet att reflektera kring etiska och moraliska frågor samt vad det innebär att vara 

människa. Eleverna skulle också få möta de viktigaste livsåskådningstraditionerna.
97

  

 

Vad gällde innehållet sade utredningen att det var viktigt för eleverna att få den historiska 

bakgrunden till de traditionella religionerna eftersom mycket av det fanns i det svenska 

samhället. Kristendomen skulle ha en särställning eftersom den ansågs ha haft en stor 

betydelse för svensk tradition och kultur. Den är också för många en aktiv livstolkning och i 

undervisningen skulle eleverna få ta del av bibeltexter, psalmer och sånger som skulle ge 

uttryck för kristen tro på Gud och Jesus i olika tider. Det var också viktigt att studera den 

kristna tros- och livsåskådningens viktigaste begrepp för att eleverna skulle kunna förstå 

varför skilda inställningar uppstod inom kristendomen. Förutom kristendomen var det även 

viktigt att undervisningen tog upp de andra stora religionerna som genom den ökade 

internationaliseringen blivit viktiga att förstå. Det påpekas särskilt att undervisningen bör utgå 

från sådant som kan förklara hur invandrare i Sverige tänker och agerar mot bakgrund av sin 

religion. Genom att jämföra olika religioner skulle även kunna ge eleverna en historisk och 

interkulturell förståelse.  
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Förutom traditionella religioner borde även religionsundervisningen ta fasta på agnostiska 

eller ateistiska livstolkningar vilket var viktigt att eleverna skulle få möjlighet att diskutera 

och bearbeta. Det sägs uttryckligen att även icke religiösa livsåskådningar är en naturlig del 

inom religionsundervisningen. Det sägs också att det moderna samhället har gett upphov till 

nya livstolkningar med anknytning till liv, ekologi och miljö vilka uppstått ur ett behov av att 

rädda världen från katastrofer och vilka kan förstärka människors känsla för rättvisa och lika 

fördelning. Sådana livsåskådningar utvecklas utanför de traditionella religionerna. Något 

annat som var en del av det religionsundervisningen skulle ta upp var religionen som ett 

samhällsfenomen och inte bara som något personligt. Som ett samhällsfenomen kunde 

religionen vara både på gott och ont. Undervisningen skulle behandla hur religiös tro kunde 

användas för ickereligiösa syften som till exempel krig, att förtrycka grupper och för att 

underblåsa motsättningar mellan olika grupper. Men undervisningen skulle också visa hur 

religionen har verkat kulturskapande och inspirerat till konst och kultur. Det var också 

väsentligt att eleverna fick känna till alternativa icke-religiösa utformningar kring livets 

viktiga händelser precis som religiösa sådana. 

 

En annan viktig del var att religionsämnet inte bara blev något teoretiskt utan det förutsatte att 

eleverna som ett led i utvecklandet av en livstolkning också fick möjlighet att ta ställning i 

existentiella frågor. För att få en förståelse för den roll som livstolkningen har var det viktigt 

att eleverna upptäckte att det människor tänker och tror har med den egna livssituationen att 

göra. Det var viktigt att utgå från frågor som berörde eleverna och deras livsvärld och de 

tankar och frågor som fanns där vilka kretsade kring bland annat liv och död, ansvar och 

tillkortakommanden samt tolerans och intolerans. Genom att i ämnet tidigt ta upp frågor kring 

etik och moral, gott och ont skulle viktiga värden kring moral och etik aktualiseras. Olika 

former av principer som de tio budorden samt humanismens principer om människors värde 

skulle vara en hjälp i detta. Avslutningsvis var det viktigt att eleverna i 

religionsundervisningen fick stifta bekantskap med och bearbeta viktiga texter från olika 

livsåskådningstraditioner.
98

  

 

Året efter kom SOU1993:2 med förslag till kursplaner för grundskolan. I denna diskuteras det 

nya ansvars- och styrsystemet för skolan där ansvaret för skolans innehåll skall vara delat 

mellan den nationella och den lokala nivån med en förskjutning mot den lokala. Nationellt 
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skulle anges ämnen och målen för dessa vilka skulle anges i läro- och kursplanen därefter 

skulle på den lokala nivån välja vägar för att nå dessa mål. Val av stoff att arbeta med och hur 

det skulle arbetas med var ett lokalt ansvar.
99

  

 

I kursplanen skulle anges ämnets syfte samt mål. Målen var av två slag, dels mål att sträva 

mot i ämnet och dels mål som skulle uppnås av alla elever. Kursplanen beskrev även ämnets 

karaktär vilket tillsammans med strävansmålen angav ämnets ramar.  

Eftersom ämnena var olika i form av tradition och innehåll kom de att beskrivas på olika sätt i 

kursplanen.
100

  

 

Syftet med ämnet religion angavs vara att det skulle förmedla kunskaper om och stimulera till 

reflektioner kring olika religioner och livsåskådningar. Detta skulle ge en grund för elevernas 

egna ställningstaganden och eleverna skulle utveckla en respekt för varje människas rättighet 

att ha en egen livsåskådning. Undervisningen hade som mål att låta eleverna reflektera över 

vad det innebar att ta ansvar i etiska frågor och att eleverna skulle få fördjupade kunskaper om 

religion och religiösa frågor i samhället. Kristendomens betydelse som kulturskapare i det 

svenska samhället betonades där den haft betydelse för utvecklandet av en samhälsmoral men 

ansågs också viktig att känna till för att kunna förstå och ta till sig mycket av innehållet i 

västerländsk konst, musik, litteratur, historia och samhällsutveckling. Genom att förstå 

kristendomen skulle eleverna hjälpas att förstå bland annat den svenska kulturen. Genom den 

ökade invandringen hade alltfler elever en annan religiös bakgrund än den kristna liksom att 

böcker och filmer gjorde att eleverna kom i kontakt med olika trosuppfattningar. Det ansågs 

därför viktigt att religionsundervisningen skulle ge eleverna kunskaper om olika 

trosinriktningar och ge dem en känsla av respekt för andra människors trosuppfattning och 

kultur. Det var därför viktigt att även behandla andra religioner än kristendomen. Genom 

jämförelser mellan olika religioner och epoker skulle eleverna få en interkulturell och 

historisk förståelse.
101

  

 

I ämnets karaktär och uppbyggnad betonades att undervisningen skulle ta fasta på det som var 

kärnan i de olika religionerna. Begreppen tro och icketro var viktiga och hur de lyftes fram i 

olika sammanhang som andakter eller regler för moral. Även här betonades kristendomens 
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särställning och undervisningen skulle göra att eleverna fick en förståelse för bakgrunden till 

religiösa högtider samt kristen tro i olika tider. Bibeln var här en viktig källa. 

 

8.2 Mål och innehåll 

1994 års läroplan var tvådelad, dels läroplanen som angav skolans värdegrund och 

ansvarsfördelning och dels kursplanerna som angav målen och betygskraven för ämnena. Den 

ursprungliga kursplanen som kom ut 1994 kom relativt snart att revideras med den så kallade 

kursplan 2000.
102

  

 

I den ursprungliga kursplanen sägs i inledningen att eleverna i religionskunskapsämnet ska få 

möjlighet att få kunskaper om olika livsåskådningar och reflektera kring religioner och 

livsåskådningar som ett sätt för eleven att göra egna ställningstaganden. Eleverna skall också 

utveckla en respekt för varje människas rätt till en egen livsåskådning. I religionsämnet skall 

också eleverna bearbeta existentiella frågor och betrakta tillvaron ur ett etiskt perspektiv som 

en del i en personlig utveckling. Detta för att söka en mening i situationer som man ställs 

inför i livet. Det sägs också att eleverna har rätt till en saklig och allsidig undervisning som 

skall främja en öppen diskussion kring tros- och livsåskådningsfrågor. Eleverna skall få 

kunskaper om olika trosinriktningar och kunna jämföra olika religioner. Slutligen sägs att 

eleverna behöver kunskap om kristen tro och den etik som förvaltas av kristen tradition för att 

kunna tillgodogöra sig mycket av det västerländska kulturarvet.
103

  

 

Därefter följer strävansmålen där det fastställs att skolan i sin undervisning skall sträva mot 

att eleverna reflekterar och utvecklar sina kunskaper om religiösa, etiska och existentiella 

frågor för att själv kunna ta ställning. Eleverna skall fördjupa sina kunskaper om 

kristendomen och övriga stora världsreligioner samt även om icke religiösa livsåskådningar. 

Även här betonas bibelns stora betydelse samt hur kristendomen varit betydelsefull för att 

forma det svenska samhället. Eleven skall fördjupa sin förståelse och respekt för andra 

människors ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt inse värdet av etiska 

principer och kunna reflektera över religiösa och andra livsåskådningsmässiga skäl för värden 

som sanning eller människovärde. Som en del i detta anses det även viktigt att eleverna får ta 
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del av livstolkningar med agnostisk eller ateistisk innebörd som alternativ till de etablerade 

religionerna.
104

  

 

Flera gånger återkommet kristendomens och bibelns betydelse men i och med den ökade 

internationaliseringen så ökar behovet av att känna till även andra världsreligioner som håller 

på att bli en del av den svenska kulturen. Även etiken betonas och stödet som kan fås genom 

etiska regler från olika religioner som t ex budorden, gyllene regeln och den klassiska 

humanismen.
105

  

 

I och med kursplan 2000 revideras kursplanen och får delvis ett nytt utseende och innehåll. I 

kursplan 2000 sägs att religionsämnets roll är att bidra till förmågan att förstå sig själv och sin 

omgivning för att utveckla en beredskap och kunna handla ansvarsfullt. Ett syfte är också att 

främja en öppen diskussion kring frågor om tro och livsåskådning samt att ämnet skall bidra 

till att fördjupa kunskaperna om och problematisera grundläggande demokratiska värden. 

Religionsämnet skall öka elevernas etiska medvetenhet och förståelse för sambandet mellan 

samhälle och religion. Genom kunskap i kristendomen kan eleven få en fördjupad kunskap 

om det svenska samhället och dess värderingar på grund av att kristendomen länge dominerat 

i Sverige
106

.  

 

I strävansmålen sägs nu att skolan skall sträva efter att eleven kan reflektera kring 

existentiella, etiska och religiösa frågor som berör elevens eget liv. Att eleven får kunskap om 

religioner både nutida och historiska. Att eleven får kunskap om samhällets och religionens 

ömsesidiga påverkan och att eleven får kunskap i kristendomens betydelse för det svenska 

samhället liksom hur andra religioner påverkat det svenska samhället. Eleven skall också bli 

medveten om likheter och skillnader mellan religioner, andra livsåskådningar och nya 

religiösa rörelser och utvecklar en etisk hållning som grund för sina egna ställningstaganden. 

Samt slutligen får uppleva hur religionen kan ta sig olika estetiska uttryck.
107

  

 

I kursplanen görs skillnad mellan religionens individ- och samhällsperspektiv. I det 

samhälleliga perspektivet hjälper ämnet till med förståelsen för religion som ett av många 

fenomen i samhället och individperspektivet ger möjlighet att bearbeta de egna livsfrågorna. 
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Religionen skall förstås i vid bemärkelse och hur inställningen till religion varierar mellan 

kulturer och epoker. Även här betonas kristendomens betydelse för västerlandet och Sveriges 

norm- och värdesystem. Men förutom de etablerade religionerna så ska även nya religiösa 

rörelserna behandlas liksom varierande kulturer och traditioner bland Sveriges 

minoritetsgrupper. Genom livs- och etiska frågor skall eleverna få hjälp med att finna 

sammanhang i tillvaron, kunskap om andra religioner och livsåskådningar är en hjälp i denna 

utveckling.
108

  

 

8.3 Analys 

I bägge versionerna av kursplanerna betonas betydelsen av religion som ett sätt för individen 

att skapa mening i tillvaron. Mycket av ämnet skall enligt kursplanen gå ut på att hjälpa den 

enskilde eleven att utveckla ett förhållningssätt som hjälper denne att ta ställning och kunskap 

om det etablerade religionerna skall vara ett stöd i denna process. Liksom i övriga kursplaner 

betonas kristendomens betydelse, mer i den första versionen än i den senare. Men här påpekas 

också den ökade internationaliseringen och att även om kristendomen fortfarande är 

majoritetens religion så håller även andra religioner på att bli en del av det svenska samhället, 

liksom icke religiösa livsåskådningar som alla är av betydelse att känna till för att eleven själv 

skall kunna ta ställning. I förarbetena till läroplanen talas om det framväxande 

kunskapssamhället som är en del av postmodernismen och som beskrivs i mitt teoriavsnitt. 

Tillgången på information är i det närmaste obegränsad, det gäller för individen att hantera 

informationsmängden, vilket ställer andra krav på skolan än tidigare. 
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9. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

 

I den nuvarande läroplanen LGR11 anges syftet med religionsundervisningen vara att 

eleverna skall få kunskaper om religioner och andra livsåskådningar både i världen och i det 

egna samhället. Undervisningen skall göra eleverna förtrogna med hur religionen påverkar 

hur människor lever samt uttrycker sin tro. Det sägs att undervisningen skall vara allsidig och 

visa vilken roll religioner kan spela i samhället både som källa till fred och konflikt. 

Kristendomen har även i denna läroplan en särställning även om det nu bara sägs att 

undervisningen även skall ge kunskap om hur kristendomen påverkat det svenska samhället. 

Undervisningen skall hjälpa eleverna att tolka religiösa utryck samt kritiskt granska källor och 

samhällsfrågor som är kopplade till religioner och andra livsåskådningar. En viktig del är 

elevernas egna reflektioner kring livsfrågor och utveckling av en personlig livshållning och 

har respekt för andra människors sätt att tänka och leva. Eleverna skall få kunskap om 

religionernas sätt att se på frågor som kön, sexualitet, jämställdhet och relationer och de skall 

få möjlighet att analysera och ta ställning i etiska frågor. Genom undervisningen skall visa 

vilken roll religioner och andra livsåskådningar har för utvecklandet av människors 

värderingar. Genom undervisningen skall eleverna få en beredskap att handla ansvarsfullt.
109
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10. Slutsatser 

 

I min uppsats har jag belyst målsättningen för reliogionsundervisningen i den svenska skolan 

under perioden 1919-2011. Mitt syfte har varit att belysa hur och analysera varför 

målsättningar och innehåll har förändrats under perioden. Jag har i mitt arbete utgått från en 

teoretisk utgångspunkt som är hämtad från sociologin. Min teoretiska ansats kan 

sammanfattas som att i och med samhällsutvecklingen där samhället gått från modernism i 

riktning mot postmodernism så har även religionen påverkats. Religionens världsliga 

inflytande har minskat medan människorna fortfarande har behållit en religiositet. 

Samhällsutvecklingen har också gått i riktning mot det såkallade informationssamhället där 

mängden information har ökat liksom behovet för individen att kunna hantera denna mängd. 

För Sveriges del har det inneburit att landet har gått från ett religiöst sett relativt homogent 

samhälle till en mer fragmenterad religiös värld som inte bara innehåller olika världsreligioner 

utan även olika former av livsåskådningar. 

 

Skolans roll skall vara att förbereda eleverna på att verka i samhället. Egentligen inte det 

samhälle som finns nu utan det som kommer att finnas under deras livstid. I detta gäller att 

skolan utvecklas i förhållande till omvärlden. Under den period som jag har studerat har också 

en rad utredningar studerat hur skolan bäst skall organiseras och vilka mål den skall ha. Under 

perioden har sju läroplaner gällt inräknat dagens LGR11. Den första läroplanen kom att gälla i 

över 30 år och de övriga sex tillsammans under drygt 60 år. Från 1969 har läroplanerna i snitt 

gällt i mellan 10-15 år innan de ersatts. Vilket kan vara ett tecken på samhällets snabbare 

omvandling även om en viktig anledning till läroplansbytena i slutet av 1950 och början av 

1960-talet måste hänföras till skolans omvandling till en obligatorisk enhetsskola. 

 

För religionsämnets del tycker jag mig kunna urskilja några utvecklingslinjer, vilka hänger 

ihop med varandra. 

Den första handlar om ämnets namn vilket också antyder ett skifte i fokus från 

kristendomskunskap till ett mer bredare ämne religion. Från början handlade ämnet 

uteslutande om kristendomen och syftet var att bibringa eleverna det viktigaste av den kristna 

tron och dess historia. Även om det skulle ske med objektivitet och hänsyn. Något behov för 

eleverna att känna till något om andra religioner än kristendomen ansågs inte finnas. Detta 

förändras dock under 1950-talet och i ämnet kristendomskunskap skall även icke-kristna 

religioner behandlas. Detta förstärks i senare läroplaner och kan hänföras till omvärldens 
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förändring. Dock kommer kristendomen och bibeln alltjämt ha en särställning. Utvecklingen 

av läroplanerna visar på en utveckling av samhället där vi får ett mer heterogent religiöst 

landskap nu jämfört med 1919 vilket kräver att medborgaren behöver känna till flera olika 

religioner och icke-religiösa åskådningar för att kunna förstå och orientera sig i samhället. 

 

Den andra utvecklingslinjen handlar om ämnets syfte och detta kan sägas ha skiftats från att 

undervisa i religion (kristendom) till att undervisa om religion. Här kan jag se en förändring 

från att fostra eleverna in i kristendomen till ett ämne som skall ge en orientering om religion 

vilket även kommer att innefatta icke kristna religioner så småningom. Detta för att eleverna 

skall kunna orientera sig i världen som blir alltmer internationaliserad och därför krävs 

kunskap om skiftande religioner. Här kommer också en breddning av ämnet in till att även 

handla om religionskritik och icke religiösa livsåskådningar. En följd av ett mer sekulariserat 

samhälle där den etablerade religionens roll försvagats utan att för den skull religiositeten har 

minskat. 

 

Den tredje utvecklingslinjen handlar om ämnets fostrande roll och hänger ihop med den 

föregående. Från och med den första undervisningsplanen uttrycks att syftet skall vara ett 

bidrag till elevernas sedliga utveckling, detta finns med även i senare läroplaner. En 

förändring är dock att denna utveckling inte nödvändigtvis behöver gå i riktning mot 

kristendomen utan eleven skall kunna genom undervisningen ta del av flera olika inriktningar. 

Kristendomens särställning genom den betydelse den haft för utvecklingen av de värderingar 

som samhället vilar på har varit genomgående men i de senare läroplanerna är det mer som ett 

sätt att förstå samhället och i LPO94 sägs också att andra religioner börjar ingå i det svenska 

samhället, ett tecken på den ökade internationaliseringen som pågått sedan 1960-talet. 

 

Den sista utvecklingslinjen handlar om en förskjutning mot en mer elevcentrerad 

undervisning. Från och med 1980 års läroplan förstärks denna centrering och det uttrycks att 

ämnet skall kretsa kring elevernas funderingar och att eleverna skall beredas möjlighet att 

diskutera och bearbeta etiska och moraliska frågeställningar. Detta är ett led i att eleven skall 

utveckla en respekt för olika livsåskådningar och ett sätt för eleven att bearbeta omvärlden. 

Denna utveckling började med LGR69 som var mindre stoffcentrerad än föregångaren 

LGR62 och har sedan fortsatt med LGR80 och LPO94. Mycket av religionsundervisningens 

från och med 1969 års läroplan och framåt handlar om att hjälpa eleverna att utveckla en 

livsåskådning för att hjälpa dem att ta ställning i olika livsåskådningsfrågor vilket anses finnas 
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ett behov för. Kunskaper om religioner och icke religiösa traditioner är här ett stöd för eleven 

i dennes utveckling. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ämnet har gått från en traditionell undervisning där 

religiösa berättelser och religionshistoria har haft en stor plats till ett mer individinriktat ämne 

där mycket är tänkt att kretsa kring elevernas funderingar i livsfrågor. Det betyder inte att 

religionshistoria eller studiet av urkunder har försvunnit eller att syftet fortfarande skall vara 

att överföra ett kulturarv men det är nu också ett stöd för eleven i sina egna funderingar och 

inte ett mål i sig. Läroplanernas utveckling speglar menar jag övergången till ett postmodernt 

informationssamhälle med tillgång till enorma mängder information och valmöjligheter som 

det gäller att hantera. Förmågor som hantering av information blir här viktigare än tidigare 

liksom förmågan över att reflektera och fatta beslut baserade på informationen. 

 

Tidigare låg fokus i skolan på att förmedla en kanon till eleverna där dessa inte förväntades 

annat än att acceptera det som var presenterat för dem. Idag vill man att eleverna funderar 

kring rätt och fel, etik och moral och det är viktigt att inte något synsätt framställs som 

sannare än det andra. Detta visar på en förändrad verklighet som gör att vi måste ta ställning 

till allt fler områden i livet – inte för att vi själva har funderingar utan för att en läroplan 

ålägger oss det. 

Frågan är hur nästa generations läroplan kommer att formulera inriktningen av 

religionsundervisningen – om det nu blir en ”religionsundervisning” eller om det blir en 

annan ämnesrubrik som täcker in de ”icke-religiösa” områden som tar allt större plats i ämnet. 
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