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Abstract 

 

The subject of religion in Swedish schools is the single most talked about topic in the 

curriculum. One explanation could be that it is the oldest subject in Swedish schools and the 

topic has undergone the biggest change through time. This process of change has been 

anything but undebated. The subject of religion within schools has met debates through 

almost its entire history, partly from the state and from the church, but also from the teachers 

and the students. Debates concerning the existence of Christianity in Swedish schools as well 

as the Swedish traditions constantly reoccur in today’s government debates and various media 

but in different versions. The focus of this essay is to tackle these historical debates through 

the last century. The essay starts with the training plan of 1919 and continues through the 20
th

 

century to the current curriculum in 2013. The aim of the essay is to examine how the 

changing role of the subject of religion is viewable through the ongoing debates in the 20
th

 

century as well as the beginning of the 21
st
 century. The essay tries to understand 

contemporary debates in the light of the social and educational bureaucratic changes that have 

occurred over the past decade against a background of long historical changes. 

 

Keywords: Kristendomskunskap, Religionskunskap, Skoldebatt, 

Skolavslutning, Julavslutning, Dietregler 
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1. Inledning 

Det svenska samhället har genomgått en enorm religiös förändring från att ha varit ett relativt 

homogent kristet samhälle med Svenska kyrkan, protestantisk kristendom, som statskyrka till 

att idag vara ett snarast mångreligiöst samhälle utan statskyrka. Denna utveckling har på 

många sätt ställt skolan i Sverige inför diverse nya frågor som vi idag möter i ständigt 

återkommande debatter. Studien är ämnad att skapa en ökad förståelse hur religionsämnet i 

skolan omformats i takt med samhällets förändringar genom att studera debatter rörande de 

svårigheter som religionsämnet mött. Denna uppsats kommer söka se med hjälp av 

litteraturstudier, textanalys och historisk metod hur debatterna genom 1900-talet och in på 

2000-talet förts i och med religionens förändrande roll i den svenska skolan. 

 

Genom uppsatsen har kurs- och läroplaner från folk- och grundskolan används under ett sekel 

för att göra en kronologisk bakgrund till religionsämnets förändrande, med fokus på de 

debatter som förändringarna mött. Denna historiska kronologi kommer sedan att användas för 

att ge en återblick för de debattartiklar som kommer att behandlas i uppsatsen från idag, 2013. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur dagens debatter rörande den mångreligiösa 

utvecklingen som skett i den svenska skolan kopplas till den historiska utvecklingen av 

ämnet. Studien ämnar söka förstå dagens debatter om sådana ämnen som skolavslutning i 

kyrkan och skolmat med religiösa dietregler i ljuset av de samhälleliga och skolbyråkratiska 

förändringar som har skett under det senaste decenniet. Detta mot en bakgrund av längre 

historiska förändringar som ägt rum under 1900-talet inom den svenska skolan. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur har förändringen av religionsämnet och religionens roll i den svenska skolan sett 

ut under seklet 1919-2013? 

 Går det att härleda dagens debatter om till exempel sådana ämnen som skolavslutning 

i kyrkan och skolmat med religiösa dietregler till den historiska förändringen av 

religionsämnet i Sverige? 

 Vilka utmärkande händelser har bidragit till debatter kring religion i skolan idag samt 

genom historien? 
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1.3 Tidigare forskning och Teori 

För att kunna skriva denna uppsats har framförallt Algotssons tidigare avhandling använts. 

Han har skrivit ”Från katekestvång till religionsfrihet: debatten om religionsundervisningen i 

skolan under 1900-talet” som är av avgörande karaktär för denna uppsats. Det intressanta 

med Algotssons avhandling är just det fokus han bedriver kring debatterandet om 

religionsämnet i skolan över tid. Algotsson menar att avhandlingen är vinklad för att stanna 

vid debatterna som olika frågor väckt genom historien i religionsämnet.
1
 Denna inriktning är 

av avgörande art för denna uppsats då syftet är att undersöka debatterna som religionen i 

skolan väckt genom tid.  

 

Teoretiskt utgår uppsatsen från ett idéhistoriskt förhållningssätt i sin studie av hur dagens 

debatter rörande den mångreligiösa utveckling som skett i den svenska skolan kopplas till den 

historiska utvecklingen av ämnet. Mer specifikt utgår författaren med ett sådant 

betraktelsesätt från att det är möjligt att identifiera kontinuitet såväl som förändringar över tid 

vad avser debatter kring mångreligiositet och religionsämnet i den svenska skolan. Detta går 

att jämföra med Algotssons målsätning då han i sin avhandling strävar efter att inrama 

teologiska och idépolitiska föreställningar. Algotsson menar att han har ”strävat efter att 

klargöra hur olika grupper såsom religiösa riktningar, politiska partier och lärarnas 

organisationer ställt sig i debatten vid skilda tidpunkter”
2
. Därmed menar Algotsson att hans 

avhandling bygger på idéhistoriska antaganden i det avseendet att han försökt att se om det 

funnits kontinuitet över tid hos olika gruppers ställningstaganden och om dessa ändrats i och 

med de debatter som religionsämnet mött.  

 

Annan forskning som bedrivits inom detta ämne är Hartmans ”Livstolkning och värdegrund” 

som tar upp en kronologi kring kurs- och läroplanerna som väckt debatt historiskt fram till år 

2000. Hartmans forskning ligger främst till grund för de debatter och de problem som kurs 

och läroplanerna väckt genom 1900-talet.
3
 Dessa kommer användas och kopplas till Löfstedts 

antologi ”Religionsdidaktik” som bidragit till de teorierna som drivs idag inom 

religionsdebatterna i skolan. Dessa debatter handlar till största del om den läroplan som kom i 

                                                        
1 Algotsson, Karl-Göran (1975). Från katekestvång till religionsfrihet: debatten om 
religionsundervisningen i skolan under 1900-talet, Stockholm: Rabén & Sjögren, s.13. 
2 Algotsson, Karl-Göran. 1975, s.13. 
3 Hartman, G Sven et al (2000). Livstolkning och värdegrund – att undervisa om religion, 
livsfrågor och etik. Linköping: Linköpings universitet Skapande och vetande, s.9. 



3 

bruk 2011.
4
 Med andra ord så kommer Löfstedt att främst användas för att kunna se dagens 

debatterande kring religionsämnet i skolan med främsta koppling på debatterna om 2011 års 

kursplans för grundskolan.  

1.4 Metod & material 

De metoder som ligger till grund för denna uppsats är hämtade ur Rüpkes samt Nelson och 

Wods avsnitt från Stausberg och Engler’s antologi ”The Routledge Handbook of Research 

Methods in the Study of Religion”.
5
 De valda metoderna ur antologin som kommer att 

användas i denna uppsats är Nelson och Woods kapitel om ”Content analysis” (hädanefter 

benämnt innehållsanalys) och Rüpkes kapitel om ”Historiska metoder”.  

 

Innehållsanalysen har sin grund i innehållet i texten. Innehållsanalysen utvecklades som en 

metod för att beskriva och granska egenskaper och fakta som finns inbäddade i texter 

producerade av media och/eller granskning av offentliga handlingar.
6
 Redan här beskrivs 

användbarheten av metoden för den valda studien då denna har sin grund i att analysera 

artiklar, debattartiklar, media och offentliga handlingar så som kursplaner, hämtade från 

nutid. Dessa ska sedan ställas mot gårdagens debatter som delvis har sin problematik i de 

tidigare kurs- och läroplanerna som använts genom den tidsram som denna uppsats behandlar, 

från 1919 till 2013. Utgångspunkten för innehållsanalysen är med andra ord att analysera 

texter och skrivna dokument av olika slag för att förstå deras respektive innebörd och syfte. 

Det handlar om att ”researchers are interested in tracking specific data to identify and 

understand a direction of or changes in specific phenomena over time”,
7
 detta kan vi se nedan 

i uppsatsens försök att redogöra för religionsämnets förändring över tid. I diskussionen 

kommer framförallt innehållsanalysen användas för att ”identifying patterns or commonalities 

within a particular genre”.
8
 Detta kommer att göras genom att koppla samman gårdagens 

debatter med dagens debatter och där försöka hitta eventuella mönster. Genom 

innehållsanalys har denna studie fokuserat på hur debattämnena har påverkat den svenska 

                                                        
4 Löfstedt, Malin (red.) (2011). Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 
Lund: studentlitteratur, s.9-13. 
5 Stausberg Michael, Engler Steven (2011). The Routledge Handbook of Research Methods 
in the Study of Religion. New York: Routledge. 
6 Stausberg & Engler. 2011, s.110. 
7 Stausberg & Engler. 2011, s.111. 
8 Stausberg & Engler. 2011, s.111. 
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skolan, hur olika formuleringar i kurs- och läroplanerna har bidragit till debatterna samt om 

det finns återkommande mönster av idéer och diskussioner genom debatterna.
9
 

 

Innehållsanalysen är en tacksam metod att använda sig av då det inte krävs något förarbete. 

Andra former av metoder, till exempel intervju och enkät, kräver ofta ett omfattande förarbete 

i form av utformning av till exempel intervjuguide, pilotundersökning och sedan omarbetning 

av intervjuguide. Fördelen med innehållsanalys är att metoden grundar sig på redan skrivna 

texter.
10

 Nackdelen med metoden är att texter sällan, om någonsin, är objektiva. Det är därför 

viktigt att vara extra noggranna vid valet av källor som analyseras (läs mer ingående i 

uppsatsens avgränsningsdel).
11

 Innehållsanalys används därför ofta tillsammans med andra 

metoder för att ytterligare validera resultaten. I denna uppsats används historisk metod som ett 

komplement till innehållsanalys. Detta för att få med den delen av källkritisk granskning som 

anses vara nödvändigt vid analys av äldre dokument.   

 

Rüpke skriver i sitt historieavsnitt ”The Routledge Handbook of Research Methods in the 

Study of Religion” om vikten av källkritisk granskning. Ett problem med att använda sig av 

historia i sin forskning är att det är svårt att veta hur källkritiskt korrekt denna text faktiskt är, 

vilket är anledningen till att den historiska metoden finns. Rüpke menar att all 

historieforskning bygger på personliga erfarenheter, berättelser och påhitt (översättning från 

imaginaires).
12

 Historiemetoder bygger helt och hållet på primär- och sekundärdata. När är 

materialet som används i forskningen skrivet och av vem? Hur kontrollerar vi denna 

källkritik? Hur ska vi kunna bevisa att det som är skrivet också är det som är sant eller det 

som har hänt? 

 

De primärdata som används i denna uppsats är i huvudsak de kurs- och läroplaner som 

existerat under hela 1900-talet. Detta material ställs i kontrast till litteratur som snarast bygger 

på sekundärdata, till exempel Algotsson (se nedan). I litteraturens återkopplande till 

kursplanerna ges en trovärdig bild av hur kursplanerna har sett ut genom historien. Detta 

anses vara möjligt då det huvudsakliga materialet bygger på offentliga dokument i form av 

kurs- och läroplaner samt debattartiklar, som också är primärdata. 

                                                        
9 Stausberg & Engler. 2011, s.113. 
10 Stausberg & Engler. 2011, s.111. 
11 Stausberg & Engler. 2011, s.112. 
12 Stausberg & Engler. 2011, s.286. 
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Litteraturen som används är den redan ovan nämnda Algotsson, Karl-Göran. Från 

katekestvång till religionsfrihet: debatten om religionsundervisningen i skolan under 1900-

talet (1975) som är granskad och utgiven av Statsvetenskapliga föreningen från Uppsala 

Universitet. Denna publikation ger en överblick över 1900-talets (fram till 1975) 

religionsförändringar som ägt rum i den svenska skolan. Den ger även en hel del information 

kring de debatter och argumentationer som ägt rum genom tiden. 

 

Larsson Esbjörn, Westberg Johannes. (red.). Utbildningshistoria: en introduktion (2011) har 

används för att ge konkret information kring den mer nationella aspekten av skolans 

utveckling under 1900-talet. Larsson och Westberg behandlar inte direkt religionsämnet i sin 

bok men de ger en historisk bild av de skeenden som på olika sett förändrat skolan genom det 

sekel som denna uppsats behandlar. Vilket kommer bidrar till ökad förståelse för de 

bakomliggande grunder som orsakar existerande debatter inom religionsämnet.  

 

Hartman, G Sven (et al.) Livstolkning och värdegrund – att undervisa om religion, livsfrågor 

och etik (2000) är använd som en handbok för att snabbt se vilka händelser som det är lönt att 

läsa in sig mer om genom historien. Hartman har bedrivit forskning kring religionsämnet i 

skolan historiskt och det är främst hans forskning som presenteras i denna antologi. 

 

Samt Löfstedt, Malin (red.). Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skolan (2011) 

som delvis även denna fungerat som en handbok för religionsämnets historia, dock är dessa 

delar främst plockade ur Hartmans bok då det är han som skrivit dessa delar i Löfstedts 

antologi. Denna antologi har dock fungerat för att söka förstå de dilemman och problem som 

religionen i skolan står för idag, 2013. Löfstedt presenterar de debatter som idag finns ibland 

oss kring religionsämnet i och med införandet av 2011 års kurs- och läroplan. 

 

Sammanfattningsvis är materialet som används till denna uppsats delvis primärdata i form av 

nutida artiklar från ett urval av svenska massmedier (se kapitel 1.6). Uppsatsen kommer även 

använda sig av primärdata från kurs- och läroplaner från grundskolan historiskt samt 

sekundärdata i och med de ovan nämnda avhandlingarna, skrifterna och antologierna. 
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1.6 Disposition och avgränsning 

Dispositionen är formad utefter de debatter som religionsämnet resulterat i genom historien 

fram tills idag. I denna uppsats kommer det därför att inledas med en artikelpresentation 

(kapitel 2) där ett antal noggrant utvalda artiklar beskriver de debatter som religionsämnet ger 

upphov till i skolan idag, år 2013. Den religionsvetenskapliga historien (kapitel 3) tar upp en 

kronologi med utgångspunkter från de förändringsprocesser som kristendoms- och 

religionsämnet genomgått från 1919 till att bli dagens icke-konfessionella 

religionsundervisning. Denna historiska del i uppsatsen har sin tyngdpunkt i att söka beskriva 

de delar i historian, i och med religionsämnets förändrande, som gett upphov till debatter 

genom tiden. Dessa historiska debatter kommer sedan att ställas i resultatet (kapitel 4) mot 

dagens debatter i ett försök att redogöra för deras uppkomst. I resultatet kommer även dagens 

debatter att presenteras mot en bakgrund av de historiska förändringar som ägt rum under 

1900-talet inom den svenska skolan.  

 

Den första frågeställningen som berörde hur förändringen av religionsämnet och religionens 

roll i det svenska samhället har sett ut under seklet 1919-2013 kommer främst att besvaras i 

religionsämnets historiska avsnitt (kapitel 3) genom hela den kronologin som där presenteras 

från 1919 till 2013. Det kommer även presenteras en sammanfattning kring denna i det 

avslutande slutsatskapitlet (kapitel 5) där denna kronologi kommer att presenteras med 

utgångpunkt på den litteratur och den forskning som ligger till grund för de resultat som 

delgivits i kapitel 4.  Frågeställningarna som rör huruvida det går att härleda dagens debatter 

om till exempel sådana ämnen som skolavslutning i kyrkan till den historiska förändringen av 

religionsämnet i Sverige redogörs i resultatdelen (kapitel 4). I resultatet kommer gårdagens 

debatter att sammanställas med dagens i ett försök att se utmärkande drag i vad som ger 

upphov till debatterandet i religionsämnet i skolan. Konkreta resultat på frågeställningarna ges 

det sedan i uppsatsens avslutande slutsatskapitel (kapitel 5) vilken även kommer innehålla en 

genomgång av vilka resultaten är av uppsatsen, med hänvisningar bakåt och med förklaringar 

hur dessa slutsatser har uppkommit.  

1.6.1 Artikelavgränsning 

De artiklar som valts ut för att besvara syftet och frågeställningarna är valda genom noggrann 

bearbetning. Det första kriteriet vid urval var att artiklarna skulle vara så aktuella som möjligt 

i tiden, urvalet ska behandla dagens debatter. Detta tidsperspektiv är viktigt då studien syftar 

till att förklara så aktuella debatter som möjligt mot en historisk bakgrund. Det andra kriteriet 
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vid urval var att finna artiklar och debatter av sådan grad att ingen av debattens representanter 

ska ha ett övertag eller vinna större plats i arbetet än andra. Med detta menas att en åsikt inte 

får bli överrepresenterad framför en motsatt. På grund av detta är flertalet av uppsatsens 

artikelval plockade från domäner styrda av Public Service (SVT, Sveriges Radio samt UR) 

som utger nyheter och dokumentärer ”på ett sakligt och objektivt sätt”
13

. Artiklar som 

däremot inte är utgivna av Public Service kommer att vara desto noggrannare utvalda genom 

att undersöka huruvida de färgats av någon form av politisk åskådning. Målet med artiklarna 

är inte att lyfta varken en för- eller nackdelsida vilket gör det viktigt att analysera artiklarna 

innan de används och kontrollera så innehållet är så objektivt som möjligt.  

 

Artiklarna och debattartiklarna som rör skolavslutning i kyrkan är funna genom sök-

begreppen ”skolavslutning i kyrkan” och ”skolavslutning i kyrkan debatt” på Googles 

sökmotor samt inom Public Services olika domäner. Artiklarna och debattartiklarna som rör 

dietregler för olika religiösa grupper har en annan urvalsprocess. Urvalet genomfördes först 

genom sammanflätade sökbegrepp av ”religion”, ”skolmat”, ”dietregler” & ”matregler”. Det 

visade sig att de debatter som fanns kring skolmat främst rörde ”halal” vilket är anledningen 

till att sökningen vidare begränsades till ”skolmat och halal”. Denna sökning resulterade i 

flera nyskrivna och aktuella artikelträffar för uppsatsens ämne. Detta innebär att uppsatsen 

vidare avgränsas till att behandla halaldebatten i skolan.  

2. Artikelpresentation 

Här nedan kommer en presentation kring de artiklar och debattartiklar som arbetet berör. 

Artiklarna och debattartiklarna är valda utefter det syfte och de frågeställningar som finns 

beskrivna i inledningen. En tydligare presentation kring urvalet av dessa artiklar och 

debattartiklar finns beskrivet ovan i avgränsningskapitlet. I artikelpresentationerna presenteras 

artikeln endast som referens i slutet på vart underkapitel till kapitel 2 (2.1 till 2.6). 

2.1 ”Var sjätte skola har bytt jultraditioner efter ny lag” 

Artikel utgiven av Sveriges Radio, publicerat 2012-12-07. 

 

Denna artikel har sitt genomslag i och med förklaring kring den lag som Sveriges regering 

stiftade den första juli 2011. Denna lag säger att all utbildning i skolan ska vara icke-

                                                        
13 http://www.publicservice.se, hämtad 2013-12-03.  

http://www.publicservice.se/
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konfessionell, någonting som sedan länge funnits med i läroplanen. Artikelns genomgående 

tema är huruvida lagen påverkat skolorna vad det gäller just skolavslutning i kyrkan. Artikeln 

säger att många skolor förändrat hur de firar jul och skolavslutning i kyrkan i och med 

lagförändringen som trädde i kraft ungefär ett år innan artikeln blev skriven. Enligt artikeln 

har avslutningarna ändrats så att en del skolor slutat vara i kyrkor medan andra istället väljer 

att vara i kyrkan men innehållet är utan religiöst inslag (icke-konfessionellt); skolavslutningar 

utan psalmsång, predikan eller välsignelse. Dock så finns det komplikationer med det icke-

konfessionella inslaget från kyrkornas håll. Enligt artikelskribenten på Sveriges Radio finns 

det de präster och religiösa ledare som inte ser denna avskildhet från det konfessionella som 

något positivt. Argumenten här att kyrkan inte ska vara en plats för ”Hej tomtegubbar” utan 

det ska vara ”ett utrymme, inom ramar som känns lite trygga, till fördjupning. Att upptäcka 

lite mer av vad livet kan handla om, och i relation med Gud”.
14

   

 

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) försöker att besvara dessa åsiktsskildringar genom ett 

lagförändringsförslag. Han talar i artikeln om för Sveriges Radio att det är viktigt att tillåta 

religiösa inslag men också att skolorna om de så vill kan välja bort detta. Han hänvisar till 

denna lagförändring (se kapitel 2.2) då han anser att det blivit för mycket diskussioner kring 

vad som är tillåtet eller ej i skolan.
15

 

 

                                                        
14 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5372806, 
hämtad 2013-12-07. 
15 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5372806, 
hämtad 2013-12-07. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5372806
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5372806
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Tillägg 1.
16

 

2.2 ”Ny lag löser tramsdebatten om skolavslutningar i kyrkan” 

Debattartikel utgiven av Sveriges Television, skriven av socialminister Göran Hägglund 

(KD), publicerat 2012-11-26.  

 

Som en koppling till förra artikelpresentationen (kapitel 2.1) kommer här en debattartikel 

skriven av socialminister Göran Hägglund (KD). Han menar att den problematik många anser 

finns kring skolavslutningar i kyrkan enkelt kan förintas genom en förändring av skollagens 

första kapitel paragraf 6 (se tillägg 1 ovan).
17

 Till denna lag skulle det läggas till:  

 

Undantag från §6 får i offentliga skolor enbart förekomma vid enstaka tillfällen under ett skolår i 

samband med firande av traditionella högtider. Deltagande vid sådana högtider ska vara frivilligt för 

eleverna.
18

  

 

Hägglund menar att skolan har större problem som skolverket borde bry sig om än frågan 

kring huruvida det är religionsmässigt eller kulturmässigt korrekt med skolavslutning i 

kyrkan. Han menar här att undervisningen i skolan idag självklart ska vara icke-konfessionell 

men att problematiken inte ligger i den tradition som finns i att skolavslutningen kan hållas i 

kyrkan då detta inte är ”undervisning i daglig mening”. Problemen och debatterna kring 

                                                        
16 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-
800/?bet=2010:800#K1, hämtad 2014-03-31. 
17 http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-
kyrkan/, hämtad 2013-12-07. 
18 http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-
kyrkan/, hämtad 2013-12-07. 

Lagen som det hänvisas till i stycket ovan återfinns i skollagens första kapitel paragraf 

6 och 7§: 

 

6§ Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman 

ska vara icke-konfessionell. 

 

7§ Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående 

fritidshem ska vara icke-konfessionell. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K1
http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-kyrkan/
http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-kyrkan/
http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-kyrkan/
http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-kyrkan/
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skolavslutning i kyrkan, säger Hägglund, kommer när det är ”högröstade debattörer” och/eller 

en ”övernitisk byråkrat” som tar till orda.
19

 Hägglund säger att:  

 

Skolavslutningarna är knappast några bönemöten. För de allra flesta elever torde förväntningarna 

inför det kommande lovet [jullov och sommarlov] vara den dominerande känslan, och det är inte främst 

elever och föräldrar som drar igång de här debatterna. Snarare har det varit vissa högröstade 

debattörer – och kanske en och annan övernitisk byråkrat – som har stått för den tändande gnistan.
20

 

 

Hägglund avslutar sin debattartikel genom att påstå att de enda som skulle sörja om 

debatterna skulle undgå att återkomma två gånger per år (avslutning hösttermin och 

vårtermin) är de som ständigt startar dessa, det vill säga de ”högröstade debattörer” och/eller 

en ”övernitisk byråkrat”.
21

  

2.3 ”Mer än varannan skola håller avslutning i kyrkan” 

Artikel utgiven av Sveriges Television, publicerad 2013-06-05.  

 

Denna artikel har sitt genomslag genom sitt agerande kring hur skolorna reagerat på 

debatterna kring skolavslutning i kyrkan. Artikel bygger på en enkät som Kyrkans Tidning 

har gjort. Det denna artikel ger är information kring vad rektorerna på skolorna, och därmed 

skolorna i sig, anser om att fira skolavslutningarna i kyrkan. Artikeln ger, med sina 720 

svarande, intressanta fakta och siffror kring hur tankegångarna ser ut i skolorna kring 

skolavslutningsdebatterna. Många svarande pekar på att skolavslutningen i kyrkan är en 

tradition som ska leva vidare, andra menar rent konkret att för att kunna ha för hela skolan 

gemensamma skolavslutningar så krävs det en lokal för detta, då är kyrkan det enda 

alternativet.  

 

Artikeln ger även en del information kring huruvida det ser ut i de olika delarna av Sverige, 

om detta är av avgörande karaktär för debatten om skolavslutning i kyrkan. Artikel säger här 

att områden som har övervägande elever med svenska som modersmål firar skolavslutningar i 

                                                        
19 http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-
kyrkan/, hämtad 2013-12-07. 
20 http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-
kyrkan/, hämtad 2013-12-07. 
21 http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-
kyrkan/, hämtad 2013-12-07. 

http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-kyrkan/
http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-kyrkan/
http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-kyrkan/
http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-kyrkan/
http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-kyrkan/
http://debatt.svt.se/2012/11/26/ny-lag-loser-tramsdebatten-om-skolavslutningar-i-kyrkan/
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kyrkan medan skolor som har övervägande elever med andra modersmål har andra 

avslutningsplatser, så som i skolan eller på skolgården.
22

  

 

Sammanfattningsvis säger artikeln att skolavslutningar i kyrkan inte är en tradition som är på 

väg att försvinna.
23

 

2.4 ”Öppning för religiösa inslag i skolan” 

Artikel utgiven av Svenska Dagbladet, publicerat 2013-12-16. 

 

Som nämns i skollagen ovan samt i diverse tidigare nämnda artiklar så är det förbjudet att 

bedriva konfessionella inslag i skolan. Nu berättar dock Svenska Dagbladet (i fortsättningen 

nämnda SvD) att regeringen vill ändra på denna lag så att konfessionella inslag får bedrivas. I 

denna artikel nämns både socialministern Göran Hägglunds (KD) kritiska debattartikel (se 

2.2) kring att skolan har större problem än ”O helga natt” samt utbildningsminister Jan 

Björklund (FP) klargörande att han ”tröttnat på den ”tramsiga debatten” om en uppskattad 

tradition”.
24

  

 

SvD redogör nu för resultatet kring de ovan valda artiklar som socialministern och 

utbildningsministern representerar. Resultatet är att regeringen föreslår en ändring i lagen som 

bekräftar att skolorna får vara i kyrkan under diverse högtider, så som skolavslutningar, samt 

att psalmer får sjungas. Lagen ska även regleras så att religiösa inslag får bedrivas i 

undervisningssyfte, men utbildningsminstern säger att ”En förutsättning är att inslagen syftar 

till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv”. Dock 

påpekar utbildningsministern att lagändringen inte kan reglera exakt vad som är tillåtet eller 

inte men han har en förhoppning att slippa den årligen återkommande ”tramsiga debatten” 

kring vad som är tillåtet eller ej inom de konfessionella inslagen. Han vill dock trycka på att 

eleverna har rätt till att avstå från sådana tillställningar om eleverna inte vill delta.
25

  

 

                                                        
22 http://www.svt.se/nyheter/sverige/varannan-skola-haller-avslutning-i-kyrkan, 
hämtad 2013-12-07. 
23 http://www.svt.se/nyheter/sverige/varannan-skola-haller-avslutning-i-kyrkan, 
hämtad 2013-12-07. 
24 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppning-for-religiosa-inslag-i-
skolan_8825910.svd, hämtad 2013-12-16. 
25 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppning-for-religiosa-inslag-i-
skolan_8825910.svd, hämtad 2013-12-16. 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/varannan-skola-haller-avslutning-i-kyrkan
http://www.svt.se/nyheter/sverige/varannan-skola-haller-avslutning-i-kyrkan
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppning-for-religiosa-inslag-i-skolan_8825910.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppning-for-religiosa-inslag-i-skolan_8825910.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppning-for-religiosa-inslag-i-skolan_8825910.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppning-for-religiosa-inslag-i-skolan_8825910.svd
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Utbildningsminister Jan Björklund (FP) hoppas att lagändringen kommit i bruk till jul-

avslutningen 2014.
26

 

 

2.5 ”Halalslakt splittrar skånska kommuner” 

Artikel utgiven av Sveriges Television, publicerat 2013-11-08. 

 

Artikeln tar upp de ojämna argumentationer och beslut kring halal och kosher som för 

stunden södra Sverige står inför. Artikel beskriver att flertalet av kommunerna i södra Sverige 

tillåter halalslaktade djur medan exempelvis Trelleborg förbjudit detta inom 

skolbespisningen. Denna åsiktsskiljaktighet kring landets södra kommuner resulterade i en 

debatt mellan Svedala och Trelleborgs båda kommunalråd från Moderaterna. Frågan är dock 

väckt av Sverigedemokraterna (SD) i båda fallen. Svedala tänker fortsätta köpa in halalslakt 

från Danmark medan Trelleborg bojkottat allt som rör Halal inom skolan. Debatten mellan 

kommunerna är inte så som många förmodligen skulle tro om djurskyddsrättigheter utan 

snarare av religiös aspekt. Det är de religiösa inslaget som tycks väcka känslorna i debatterna. 

Artikeln avslutas även med argumentet att ”enligt kritikerna strider förekomsten av halal- och 

koshermat mot kravet på att den svenska skolan ska vara icke-konfessionell”.
27

 

 

2.6 ”Halalkycklingen tas inte bort ur skolmaten” och ”Halalkyckling får serveras 

i skolan” 

Två artiklar i serie utgivna av Skånskan, publicerade 2013-10-19 & 2013-11-24. 

 

Som ett utvecklande av artikeln ovan kring kommuners splittrande i och med halalslakt 

kommer här en artikelserie att presenteras i två delar. I och med Svedalas godkännande att 

servera halalslaktad kyckling i skolan har debatterna härjat högljutt från föräldrar och övriga 

debattörer som anser detta vara fel. Trots detta har Svedala fortsatt servera halalslaktade djur 

utan att erbjuda eleverna som inte vill äta detta specialkost. Därmed har en grupp föräldrar 

anmält Svedala kommun till Skolinspektionen. Svedala menar att de inte brutit mot några 

lagar eller regler i och med serveringen av halalslaktade djur då detta inte bryter mot varken 

                                                        
26 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppning-for-religiosa-inslag-i-
skolan_8825910.svd, hämtad 2013-12-16. 
27 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/halalslakt-splittrar-skanska-
kommuner, hämtad 2013-12-07. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppning-for-religiosa-inslag-i-skolan_8825910.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppning-for-religiosa-inslag-i-skolan_8825910.svd
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/halalslakt-splittrar-skanska-kommuner
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/halalslakt-splittrar-skanska-kommuner
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djurrättsliga- eller konfessionella regler, undervisningen i skolan måste vara icke-

konfessionell men det nämns inget angående serveringen. Dock fortsätter protesterna från 

föräldrarna som anser Svedala gör fel och endast driver detta som en ”prestigesak” för att 

vägra ha fel. Nu väntas det på svar från Skolinspektionen.
28

  

 

Svaret från Skolinspektionen presenteras i nästkommande artikel som publicerades 2013-11-

24. Domen blev att Svedala kommun får fortsätta att servera halalmärkt kyckling då denna 

servering inte strider mot skollagen. Skolinspektionen skriver i sitt beslut:  

 

Djur, vars kött senare serverats i skolan, slaktats på ett sätt som är förenligt med viss religion inte i sig 

utgöra ett konfessionellt inslag i utbildningen. I ärendet har heller inte framkommit att serveringen av 

skolmaten har några konfessionella inslag som innebär att eleverna blir ensidigt påverkade av en 

trosfråga.
 29

 

 

Det finns med andra ord ingen anledning för Skolinspektionen att vidta åtgärder mot Svedala 

kommun då dem inte bryter mot några egentliga lagar eller regler. Föräldrarnas argument 

kring anmälan på grund av halalslaktad skolmat till Skolinspektionen hade varit på grund av 

djurrättsliga samt konfessionella skäl. Men Skolinspektionen ansåg att de djurrättsliga skälen 

uppfylldes och att halalmärkt kyckling inte påverkar den icke-konfessionella lagen då detta 

inte var undervisning.
30

  

 

Skolinspektionen prövade även ärendet kring halalmärkt kött i andra skånska kommuner men 

alla fick samma svar, att skollagen inte styr vilken slaktmetod som köttet som serveras i 

skolan ska vara slaktad med samt att det inte heller finns någon anledning att markera att 

serveringen av halalmärkt kyckling skulle bryta mot den icke-konfessionella lagen som finns i 

skolan. Detta skriver Sveriges Television som publicerades 2013-11-22. 
31

  

                                                        
28 http://www.skanskan.se/article/20131019/SVEDALA/131019238/-/halalkyckling-
tas-inte-bort-ur-skolmaten, hämtad 2013-12-09 
29 http://www.skanskan.se/article/20131124/SVEDALA/131129635, hämtad 2013-12-
07. 
30 http://www.skanskan.se/article/20131124/SVEDALA/131129635, hämtad 2013-12-
07. 
31 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/halalkott-i-skolan-lagligt, hämtad 
2013-12-09. 

http://www.skanskan.se/article/20131019/SVEDALA/131019238/-/halalkyckling-tas-inte-bort-ur-skolmaten
http://www.skanskan.se/article/20131019/SVEDALA/131019238/-/halalkyckling-tas-inte-bort-ur-skolmaten
http://www.skanskan.se/article/20131124/SVEDALA/131129635
http://www.skanskan.se/article/20131124/SVEDALA/131129635
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/halalkott-i-skolan-lagligt
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3. Religionsämnets historia 

Vid studerandet av Sveriges skolväsendes historia är det svårt, om inte rent av omöjligt, att 

undgå religionsämnets särställning genom 1800- och 1900-talet. Kyrkan, skolan och 

religionsundervisning har under lång tid varit nära sammankopplat och har därmed blivit ett 

omdiskuterat och väl ifrågasatt ämne från flera håll när det uppkommit anledningar att skilja 

på dessa.  

 

I 1686 års kyrkolag ålades föräldrar och husbönder att lära barn och tjänstefolk att läsa. De skulle 

också lära sig den kristna trons huvudstycken enligt katekesens framställning.
32

 

 

Detta är ett exempel som indikerar på den roll som kyrkan haft i skolan. Det var kyrkan som 

hade den avgörande makten över utbildningsystemet så det är kanske inte så konstigt att 

kyrkan reagerat när förändringar har skett under det senaste seklet när det hela bygger på en 

månghundraårig tradition. Exempel på dessa förändringar som skett är 1920-talets 

värderingstankar, där demokratins värdegrund blev styrande i skolan istället för 

kristendomens som det så långt tidigare varit.
33

 Andra är katekesens avskaffande som 

huvudläromedel i kristendomskunskap
34

 samt den homogena kristendomsundervisningens 

omformande till mångreligiös religionsundervisning (som skett under flera olika steg i och 

med Läroplanen för grundskolan 1962, 1969, 1980 och 1994)
35

. Men detta är bara tre av 

många historiska förändringar som kyrkan, skolan och religionsämnet genomgått och som i 

samtiden lett till debatter och argumentationer. 

 

Kyrkan har med andra ord haft ett enormt inflytande över skolan. Faktum är att det länge var 

kyrkan som drev skolorna i Sverige. Detta är en anledning att återgå till det inledande citatet i 

detta kapitel kring den kyrkolag som genomfördes för att barn och tjänstefolk skulle lära sig 

läsa då det var kyrkan som hårdast drev frågan att den svenska befolkningen skulle vara 

läskunniga, även om detta främst berodde på att hela befolkningen skulle vara kapabla att läsa 

bibeln och inget annat. Kyrkans inflytande på utbildningen har medfört att när skolplikten 

                                                        
32 Hartman, G Sven et al. 2000, s.212. 
33 Larsson Esbjörn, Westberg Johannes. (red.) (2011). Utbildningshistoria: en 
introduktion. Lund: Studentlitteratur, s.103. 
34 Löfstedt, Malin. 2011, s.29. 
35 Löfstedt, Malin. 2011, s.30. 
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infördes 1882
36

 var religionsämnet i skolan det i särklass det största ämnet som det bedrevs 

undervisning inom. När skolan skildes från kyrkan satt kyrkoherden som självklar 

representant i skolstyrelsen ända fram till 1930-talet
37

. Nedan kommer en redogörelse för det 

som kan anses vara de största förändringsprocesserna i religionsämnets historia under 1900- 

och 2000-talet som föranletts till debatter och argumentationer genom historien. Med 

förändringsprocesser menas en brytpunkt i religionsämnets historia som bidragit till debatt 

och lett fram till hur religionsämnet ser ut idag. 

 

3.1 Åren 1919 - 1950 

Vid en mer ingående redogörelse för religionsämnets förändrande i skolan ur ett historiskt 

perspektiv så finns det några i särklass utstickande förändringsprocesser att redogöra för. 

Fram till 1919 års undervisningsplan ser vi hur religionsämnet, som då benämndes ”Biblisk 

historia & katekes”, i stort sett varit oförändrat genom en mycket lång period. Luthers Lilla 

katekes och kristendomskunskapen var utan tvivel någonting som hörde ihop och som det 

skulle bedrivas undervisning inom. Ska vi dock tala om något som kan ha med 

religionsämnets förändrande att göra så var det införandet av skolplikten 1883. Tidigare var 

det hemmets skyldighet att alla kunde läsa och förstå sin bibel, den så kallade 

undervisningsplikten, men i och med att barnen nu förflyttades till skolor reglerades ansvaret 

att istället ligga på skolans och lärarnas ansvar. Det blev därmed lärarnas och skolans ansvar 

vad eleverna skulle lära sig.
38

 Men efter införandet av 1919 års undervisningsplan kan vi 

tydligt se en av de största förändringsprocesser i religionsämnets utveckling som bidragit till 

att vi idag har en icke-konfessionell religionsundervisning. Det som skedde var att i och med 

den nya utbildningsplanen så avskaffades katekesen som huvudlärobok i den tidigare ”Biblisk 

historia & katekes”-undervisningen. Denna ”Biblisk historia & katekes”-undervisningen 

benämns numera Kristendomsundervisning med betoning på Nya Testamentet, bergspredikan 

och kyrkohistoria.
39

 Detta skeende var förmodligen ett resultat av de socialdemokratiska och 

liberala strömningar som ägde rum i Sverige. Fokus flyttades mer eller mindre från själva 

läromedlen till att undervisningen skulle bli mer individanpassad. De nya strömningarna 

främjade aktiverande och barnanpassad undervisning där de tidigare konfessionella kraven 

om undervisning inom den Svenska kyrkan nu flyttades för att bli en mer konfessionell 

                                                        
36 Larsson Esbjörn, Westberg Johannes. 2011, s.105. 
37 Hartman, G Sven et al. 2000, s.215. 
38 Hartman, G Sven et al. 2000, s.216. 
39 Hartman, G Sven et al. 2000, s.217. 
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undervisning i kristendom, därav fungerade inte katekesen som ensam 

undervisningsläromedel i kristendomskunskap längre.
40

 Dock är det inte sagt att Luthers lilla 

katekes helt plockades bort som läromedel i folkskolan. Algotsson skriver att ”Luthers lilla 

katekes fortfarande skulle läsas vid den sammanfattande undervisningen. Detta moment 

skulle ge ”insikt i den kristna trons huvudstycken”
41

. Denna lösning med ett delvis 

uteslutande av katekesen som huvudlärobok i kristendomskunskap var dock allt annat än 

kompromisslös. Dåtidens sittande ecklesiastikminister Värner Rydén hade en given 

ståndpunkt som socialdemokratisk partirepresentant om en icke-konfessionell undervisning i 

kristendom. Dock mötte han på patrull bland det sittande Liberala samlingspartiets 

representanter, där många var från frikyrkliga församlingar. Det Liberala samlingspartiet såg 

gärna en minskad majoritet av lilla katekesen i undervisningen men ville absolut inte bli av 

med de evangeliska delarna i kristendomsämnet.
42

 Resultatet med 1919 års undervisningsplan 

blev sammanfattningsvis att Luthers lilla katekes avskaffades som huvudlärobok i 

kristendomsämnet och fokus flyttades då från en konfessionell undervisning inom Svenska 

kyrkan till en konfessionell undervisning inom kristendomen.   

 

Under 1920- och 1930-talet följdes 1919 års beslut kring kristendomsämnet av flertalet 

debatter och namninsamlingar, främst från högerkretsar, som ansåg det vara orätt att inte 

använda sig av Luthers lilla katekes som huvudlärobok i skolan. Namninsamlingarna 

promotade exempelvis om att lilla katekesen skulle ha ett visst antal timmars särställning i 

veckan för undervisning. Denna namninsamling med omkring 350000 underskrifter krävde 

utarbetande av en lärobok som byggde på Luthers lilla katekes samt en särställning av denna 

lärobok med egen undervisning skiljt från kristendomsundervisningen.
43

  

 

1940-talet är ett årtionde i svensk skolhistoria som innefattar en rad med utredningar. 

Självfallet innefattar dessa utredningar även religionsämnet i skolan. Sittande 

Ecklesiastikminister Gösta Bagge lät tillsätta en utredning år 1940 som skulle behandla 

diverse skolfrågor. Denna utredning bestod främst av ledamöter från skolan men även biskop 

Tor Andrae fick sin plats. Direktiven som skolutredningen fick var ”att skolans yttersta mål 

                                                        
40 Hartman, G Sven et al. 2000, s.216. 
41 Algotsson, Karl-Göran. 1975, s.216. 
42 Algotsson, Karl-Göran. 1975, s.218. 
43 Algotsson, Karl-Göran. 1975, s.259. 
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måste vara, icke kunskapsmeddelelse utan ”fostran i ordets vidaste och djupaste mening”.”.
44

 

Fokus blev därmed för utredningen att undervisningen i kristendom skulle innebära ”moralisk 

fostran”.
45

 Sverige sågs dock utomståendes som liberalt och ville så förbli, detta mål ansågs 

därmed vara för hårt reglerat i kontrast till den fria viljan. Om Sverige därmed ville behålla de 

liberala traditioner som landet vilade på måste skolans uppgift förbli förmedlande av kunskap 

i kontrast till den moraliska fostran som utredningen från början ansågs ha som mål.
46

 

 

3.2 Åren 1951 - 1961 

Kollar vi istället på nästkommande stora förändringsprocess inom religionsämnet i skolan får 

vi vänta ända tills 1951. Detta var året så Sverige stiftade lagen om religionsfrihet. 

 

Tillägg 2.
47

  

 

Det var dåvarande sittande justitieminister Herman Zetterberg som 1951 lade fram 

propositionen kring religionsfrihetslagen. Han menade att ”religionsfrihet hör i ett fritt och 

demokratiskt rättssamhälle till medborgarnas fundamentala rättigheter”.
48

 I och med 

demokratiseringen och lika rösträtt samt yttrandefrihet som det decennier tidigare stiftats 

lagar kring fanns det en tanke kring människans skyldighet till fria tankar och vilja. Sittande 

justitieminister menade därmed att detta inte enbart skulle gälla yttrandefrihet och politiska 

frågor utan även rätten till val av religiös tillhörighet.
49

  

 

                                                        
44 Algotsson, Karl-Göran. 1975, s.295. 
45 Algotsson, Karl-Göran. 1975, s.296. 
46 Algotsson, Karl-Göran. 1975, s.296. 
47 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-
152/?bet=1974:152#K2, hämtad 2014-03-31. 
48 Algotsson, Karl-Göran. 1975, s.336. 
49 Algotsson, Karl-Göran. 1975, s.336-337. 

Lagen som det hänvisas till i stycket återfinns i regeringsformen andra kapitlet 

paragraf 1§ punk 6: 

 

1§ punkt 6: religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra 

utöva sin religion. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/?bet=1974:152#K2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/?bet=1974:152#K2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/?bet=1974:152#K2
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Hur påverkades då skolan av att det började råda religionsfrihet i Sverige? I och med att 

invånarna inte längre var knutna till Svenska kyrkan eller ens var tvungen att vara med i 

Svenska kyrkan kunde detta krav på svenskkyrkliga traditioner inte heller finnas i 

religionsundervisningen i skolan. Dock ansågs det att utbildningen skulle bygga på ett arv av 

”värderingar och levnadsnormer” som så länge byggt upp vårt land. Dock mötte detta ganska 

snart på patrull från evangeliska kristna utanför Svenska kyrkan som ville ha en 

kristendomsundervisning som vilade på evangeliska grunder och inte svenskkyrkliga. En 

debatt från frikyrkliga som gick i lås i och med det kommande kravet på en icke-konfessionell 

religionundervisning.
50

  

 

1955 kommer vi fram till nästa förändringsprocess i religionsämnets historia. Här kommer 

egentligen det första steget mot en icke-konfessionell religionsundervisning på riktigt.
51

 

Religionsämnet i 1955 års undervisningsplan kallas fortfarande kristendomskunskap men vid 

närmare granskning har flertalet tillägg gjorts och vi kan ganska tydligt se ett försök i att 

främja andra religioner än kristendomen. Exempelvis i första delen av undervisningsplanens 

mål i kristendomskunskap står det  

 

Undervisningen i kristendomskunskap har till uppgift att giva eleverna kunskap om de bibliska 

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

och samfundsformer samt om viktiga icke kristna religioner.
52

 

 

Här ser vi det nya ”öppenhetstänket” i och med den avslutande meningen ” […] viktiga icke 

kristna religioner” som tillagts som ett resultat av religionsfrihetslagen som Sverige numera 

måste förhålla sig till. Kursplanen har sedan ett genomgående tema i att undervisningen i 

kristendomskunskap ska ”främja deras [elevernas] personliga utveckling” samt att lärarna ska 

söka ”[…] undvika allt som kan verka såsom sårande angrepp på andras [elevernas] 

åskådningar söka främja uppkomsten av en vidhjärtad fördragsamhet mot olika tänkande”.
53

 

1955 år undervisningsplan fortsätter sammanfattningsvis i samma anda som i tidigare 

undervisningsplaner att ge kristendomen avgörande betydelse i religionsämnet i skolan. Men 

detta sker inte utan att ge andra religiösa åskådningar någon som helst plats. Tvärtom finns 

                                                        
50 Algotsson, Karl-Göran. 1975, s.337. 
51 Hartman, G Sven et al. 2000, s.217. 
52 Kungliga Skolöverstyrelsen (1955). Undervisningsplan för rikets folkskolor. Stockholm: 
Svenska Bokförlaget Norstedts, s.54.  
53 Kungl. Skolöverstyrelsen. 1955, s.56. 
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det en öppenhet i 1955 års undervisningsplan för andra religioner (än evangelisk kristendom) 

vi tidigare inte sett. 

 

3.3 Åren 1962 - 1979  

1962 års läroplan var första läroplanen för den nya grundskolan i Sverige. Ämnet har bytt 

namn från kristendom till kristendomskunskap. Detta var någonting som det var många viljor 

och styrande makter som det var tvunget att lyssnas på innan införandet av den nya 

kursplanen kunde äga rum. De flesta motioner från diverse liberala och högerpartier menade 

att det var dags att återinföra den gamla kristendomsundervisningen samt att Luthers lilla 

katekes, i nyare tappning, borde återinföras i skolan.
54

 För att lösa tvisterna infördes det en 

skolberedning som var tillägnad att analysera den försöksperiod som drivits igång för att 

analysera skolreformen från 1950-talet. Denna skolberedning konstaterade att  

 

skolan skulle medverka till den unges utveckling till ”en fri, aktiv, harmonisk och livsanpassad 

personlighet”. ”Humanitetens och demokratins ideal” var de värderingar, på vilka skolans fostran 

skulle byggas.
55

 

 

I och med skolberedningens argument klingade det därmed dåligt att återinföra ett tvång på 

undervisning inom endast kristendom och återinförandet av Luthers lilla katekes. Vid 

genomförandet av 1962 års läroplan har kristendomskunskapsämnet i skolan därmed gjort 

kanske ett av de absolut största omkasten någonsin. Fram tills detta år har skolan haft sitt 

fokus på att lära eleverna i religion. Med detta menas att religionsundervisningen varit 

subjektiv och utgått från de erfarenheter och skildringar som lilla katekesen, bibeln och andra 

konfessionella skrifter lärt oss. Men från och med etablerandet av 1962 års läroplan ändras 

fokus från undervisning i religion till undervisning om religion, denna undervisning skulle 

vara alldaglig och saklig. Med andra ord pratar vi nu om en objektivitet i 

kristendomsundervisningen som vid framförandet blev mycket omdebatterat.
56

 Bland 

debatterna kom bland annat kritiken om den enorma stoffmängden som helt plötsligt skulle 

rymmas i grundskolans kurs. Denna stoffmängd var näst intill en kopia från universitetens 

religionsvetenskap men i extremt komprimerad tappning. Hartman skriver som en bildlig 

                                                        
54 Algotsson, Karl-Göran. 1975, s.354. 
55 Algotsson, Karl-Göran. 1975, s.356. 
56 Löfstedt, Malin. 2011, s.30. 
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jämförelse att ”Hela den matiga soppan hade kokats ned till en oätlig buljongtärning”.
57

 Vi 

ser ett tappert försök att med den nya kursplanen bryta ned undervisningen från kristendom 

till kristendomskunskap, detta genom att integrera ämnet tillsammans med de andra 

samhällsorienterade ämnena samt att försöka få in så många olika ämnesskildringar som 

möjligt i en enda kurs. Skildringar som tro och etik, icke-kristna religioner samt så klart en 

del kristna strömningar så som kristendomens historia och heliga skrifternas huvudsakliga 

innehåll skulle den nya kristendomskunskapen behandla.
58

  En annan debatt som den nya 

läroplanen mötte var hur lärarna skulle ställas inför objektivitetskravet. Det gjordes en kritisk 

granskning av läromedlen som användes i kristendomskunskapen och det resulterade i att de 

flesta böcker var undermåliga för den nya kursplanen. Lärarens krav på objektivitet 

tillsammans med läromedel som inte gick att använda resulterade i någonting som Hartman 

beskriver som en ”lärarkramp”.
59

 Med detta menar han att lärare inte riktigt vågade att leva ut 

som lärare då de var oroliga att bryta mot läroplanen, att påverka eleverna på ett plan som inte 

var tillåtet.  

 

1962 års läroplan var med andra ord en reform som mötte mängder av debatter och 

missförstånd så snart den etablerades. Det var en läroplan som mötte på patrull så snart den 

kom i drift samt att det dessutom var en svårtolkad och till viss del missvisande handledning, 

både för lärare och elever. Det är med det sagt inte svårt att förstå att det kom en ny läroplan 

redan sju år senare. 1969 års läroplan för grundskolan. 

 

När vi kommer in i 1969 års läroplan för grundskolan är det första gången som vi frångår 

begreppet ”kristendom” som kurstitel, numera heter ämnet ”religionskunskap”.
60

 Denna 

läroplan koncentrerade den stoffcentrerade undervisningen som bedrivits genom 1962 års 

läroplan till en mer elevcentrerad undervisning.
61

 Dock var det inga större genombrott i 

kursplanerna mellan kristendomskunskap (Lgr62) och religionskunskap (Lgr69) utan 

huvudlinjerna var detsamma. Endast några få förtydligande hade givits som en koppling från 

debatterna från 1962 års läroplan. Exempelvis förtydligades det att läraren fick undervisa 

”med engagemang och saklighet” vilket egentligen innebar att läraren inte behövde vara 

orolig att påverka sina elever eller att bedriva sitt arbete på ett lämpligt vis och då riskera att 

                                                        
57 Hartman, G Sven et al. 2000, s.218-219. 
58 Hartman, G Sven et al. 2000, s.219. 
59 Hartman, G Sven et al. 2000, s.219-220. 
60 Hartman, G Sven et al. 2000, s.220. 
61 Löfstedt, Malin. 2011, s.30. 
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bryta mot läroplanen.
62

 Detta var dock ingen självklarhet för lärarna att frångå utan vi 

kommer se vidare att denna lärarkramphet följer oss än idag. 

 

3.4 Åren 1980 – 2010 

Under 1980- och 1990-talet kan vi se en mängd förändringsprocesser inom religionsämnet 

som bygger på den elevcentrerade bild som numera vuxit fram. Samhället såg ut som sådant 

att det fanns en drivkraft om ökad demokrati och jämställdhet, någonting som det kunde slåss 

och skulle ageras för. Detta var någont som bidrog till en ökad kritik kring den gamla 

läroplanen från år 1969 som ansågs för harmonisk och konfliktlös. Arbetet i skolan skulle 

bidra till ageranden och utveckling av demokratiska beslutsprocesser, eleven skulle nu utan 

argument stå i centrum.
63

 Utvecklingen fortgick därmed från 1969 års läroplan till en satsning 

på elevernas egna livsfrågor och ett friare tänk kring religionstillhörighet. Den stoffcentrerade 

utbildningen avtar mer och mer och ersätts i samma takt med en mer elevanpassad 

undervisning inom livsfrågor, tro och liv.
64

 Dessa tankar driver oss rakt in till 1980 års 

läroplan för grundskolan. Här talas det inte längre om ämnet religionskunskap utan namnet 

har bakats ihop bland de samhällsorienterade ämnena och namnet har därmed ersätts med den 

betydligt längre titeln ”Människans frågor inför livet och tillvaron; Religionskunskap”. Vad 

som har hänt med ämnet är egentligen det som beskrivits ovan: att det gått från att ha varit 

stoffcentrerat med kristendomen som grund till att numera vara elevcentrerad med det tidigare 

stoffet som medel för att arbeta med elevernas livsfrågor.
65

 Det elevcentrerade handlade även 

om fostran. Eleverna skulle i och med 1980 års läroplan för grundskolan fostras till 

demokratiska medborgare.
66

  

 

Hartman beskriver att i och med införandet av 1980 års läroplan för grundskolan har ämnet 

övergått från de tidigare läroplanernas beskrivningar om religion och livsåskådningar som 

sociala och kulturella fenomen i historian och omvärlden till att numera betrakta dessa sociala 

och kulturella aspekter som funktioner för den enskilde i samhället.
67

 Detta är någonting som 

vi kan förstå genom religionsämnets kursplansbeskrivning. Denna är nämligen utformad på 

                                                        
62 Hartman, G Sven et al. 2000, s.220. 
63 Larsson Esbjörn, Westberg Johannes. 2011, s.115. 
64 Löfstedt, Malin. 2011, s.30. 
65 Hartman, G Sven et al. 2000, s.220. 
66 Skolöverstyrelsen (1980). Läroplan för grundskolan – allmän del. Stockholm: Liber 
Utbildningsförlaget, s.119. 
67 Hartman, G Sven et al. 2000, s.221. 
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ett sådant vis att elevens essentiella frågor står i centrum. Läraren är skyldig enligt kursplanen 

för ”Människans frågor inför livet och tillvaron; Religionskunskap” att hantera 

 

Livsfrågor, tro och etik: Hur olika etiska uppfattningar styr våra handlingar och våra 

ställningstaganden till olika livsfrågor, t ex om rätt och orätt, gott och ont, synen på människan och 

tillvaron. […]
68

 

 

Vi ser även en nedåtgående trend i 1980 års läroplan för grundskolan för kristendomsämnet, 

det finns fortfarande med men har komprimerats och tar näst intill endast upp punkter som 

eleverna bör känna till om Sveriges dåtid som ett kyrkligt styrt land samt en del psalm och 

vanligaste bibeltexter, så som skapelseberättelsen. Dessa mer religionsknutna punkter har 

även fått sällskap av andra religioner än kristendomen. För första gången i någon kursplan har 

vi nu med ett krav från läroplanen att undervisa om judendom, islam, hinduism, buddhism 

och naturfolkens religioner samt även krav på andra kristna rörelser så som katolicism och 

nyandliga rörelser.
69

  

 

Summerat om 1980 års läroplan skulle det kunna sägas att från den tidigare osäkerheten som 

lärarna känt kring att påverka sina elever kom, i och med 1980 års läroplan, en ny era där 

påverkan skulle stå i centrum. Numera handlade det om fostran - fostran av demokratiska 

medborgare. Att få eleverna att söka förstå sin del, sin funktion, som medborgare i det 

Svenska samhället med hjälp av de samhällsorienterande ämnena där bland annat 

religionsundervisningens förmedlade kunskaper i livsfrågor, tro och etik. 

 

Nästa stora förändringsprocess kommer i och med det statliga beslutet om att de ekonomiska 

resurserna till skolorna numera skulle fördelas från kommunalt håll och inte från statligt som 

det tidigare gjorts. Detta beslut togs med argumentet att kommunerna nu skulle kunna sortera 

ut pengar till skolorna efter behov. Denna process från statligt styrda skolor till kommunala 

skedde 

 

Bland annat utifrån ambitionen att ytterligare minska den statliga kontrollen och öka inflytandet över 

undervisningen hos kommuner, rektorer och lärare, tillsatte regeringen våren 1991 en 

läroplanskommitté med uppdraget att föreslå en ny läroplan för grundskolan, vilken blev klar 1994 

                                                        
68 Skolöverstyrelsen. 1980, s.127. 
69 Skolöverstyrelsen. 1980, s.127-128. 
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[…].
70

 

 

Denna nya läroplanen som kommer i kraft i och med anpassningen av skolorna på grund av 

kommunaliseringen är den vi känner som ”1994 års läroplan för grundskolan”. Vi lämnar här 

kommunaliseringen, som i sig är en mycket omfattande process och därmed för stor att ha 

med i detta arbete och riktar istället in oss på religionsämnet i 1994 års läroplan. 

Religionsämnet i denna kursplan tituleras numera kort och gott ”religionskunskap” och målet 

med detta ämne kan numera ses utifrån att eleven ska skaffa sig kunskaper om och reflektera 

kring olika religioner och livsåskådningar.
71

 Konkret kan det sägas om den nya kursplanen att 

den är betydligt mindre omfattande än sina föregångare och tar snarast upp målen och 

riktlinjerna där själva värdegrunden formulerades.
72

 Vi kan dock i och med 1994 års läroplan 

se ett återförande av kristna traditionen i skolan genom begreppen ”kristen etik och 

västerländsk humanism”. Denna kristna särställning var ingenting som sågs med blida ögon 

utan väckte snart en intensiv debatt både i media och inom riksdagen.
73

 Denna formulering 

och återinförandet av kristendomens särställning i grundskolans kursplaner var ett resultat av 

dåvarande Krist-Demokratiska samhällspartiet, nuvarande Kristdemokraterna, som drev 

frågan hårt då den kristna etiken sågs som ett starkt symbolvärde för partiet.
74

 Dock dröjde det 

inte länge innan kursplanen började revideras och omformuleras. Detta resulterade i att 

begreppet ”kristen etik och västerländsk humanism”, som tidigare väckt debatt, smögs ut ur 

kursplanen i tysthet.
75

 

 

Ännu en förändringsprocess som påverkat religionsämnet, om inte ännu så framöver, är den 

svenska statens separation från Svenska kyrkan. Från och med år 2000 står därmed Sverige 

utan statskyrka och Svenska kyrkan står därmed utan direkt inflytande på den svenska skolan.  

 

3.5 Åren 2011 – 2013 

När nu regering och riksdag våren 2011 är i färd med att landsätta ännu en läroplan och 

lärarutbildning står man onekligen inför stora utmaningar för att kunna garantera en demokratisk 
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skola där Sveriges alla barn - oavsett klass, etnicitet, kön eller geografisk hemvist - får en likvärdig 

undervisning.
76

 

 

Det vi ser här är att redan innan den nya läroplanenens iscensättande möts det på problem som 

delvis bygger på religiösa grunder. Läroplanen ska kunna garantera en ”demokratisk skola” 

för alla barn avsett vem man är eller vart man kommer från. För att komma fram till den nya 

läroplanen tillsattes en expertgrupp bestående av verksamma lärare och ämnesexperter 

representerade från alla skolämnen. Denna expertgrupp innefattas då så klart även av 

religionsämnesrepresentanter. Men religionskunskapens kursplan som expertgruppen 

formulerat blev snart ett forum för debatt och diskussioner i media så snart det lämnats över 

för regeringens granskning.
77

 Återigen, som så många gånger tidigare under 1900-talet, var 

det kristendomens särställning som blev forumet som skulle diskuteras. Debattörerna och 

regeringsföreträdare menade att kristendomens särställning var för osynlig och obetydlig. 

Någonting som expertgruppen inte höll med om då det tydligt fanns indikationer i 

grundskolans olika stadium vad angående kristendomen som det var meningen att eleven 

skulle kunna.
78

 Andra debatter som religionsämnet mötte på var formuleringar i kursplanen, 

även detta kring kristendomen. Skolverket, som var ansvariga för läroplan och kursplanerna, 

var noga med att betona mångfalden bland religiösa åskådningar i Sverige. Trots detta gjordes 

formuleringar i texter som ger kristendomens en betydligt viktigare roll än de andra 

världsreligionerna. Formuleringen från expertgruppen önskade vara som sådan att eleverna 

ska lära sig om ”ritualer och religiöst motiverade levnadsregler, samt heliga platser och rum 

[…]”: 

 

 ”[…] i världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism”
79

 

 

men blev istället i kursplanen 

 

”[…] i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism 

och buddhism”
80
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Denna åsiktskilning bidrog bland annat till debatter mellan oss kristna och de andra från 

islam, judendom, hinduismen eller buddismen.
81

  

 

Den nya kursplanen i religionskunskap från 2011 års läroplan är den gällande idag, vid 

författandet av denna uppsats. Den har bidragit till ett centralt innehåll som tydligare 

kategoriserar vad som krävs för att nå kursmålen i religionskunskap genom hela grundskolan, 

någonting som saknats i de tidigare kursplanerna. Den har också givit oss ett större utrymme 

för diskussion samt ett innehåll med utrymme för frågor kring relationer, sexualitet och kön 

samt relationen mellan tro och vetande.
82

 Men den har också som ovan beskrivit gett upphov 

till en del debatter och åsiktsskiljaktigheter. Åsiktsskiljaktigheter som exempelvis handlar om 

kristendomens särställning mot de andra religionerna, någonting som det även debatterades 

kring i 1994 års läroplan och gav upphov till en debatt som resulterade i att 

kristendomsbegreppet från en ”kristen etik och västerländsk humanism” så sakta försvann ur 

1994 års kursplan. Frågan är vad dagens debatter ger upphov till framöver i kommande kurs- 

och läroplaner för grundskolan. Kan vi genom lärdom av gårdagens debatter söka undvika 

morgondagens eller är religionsämnet i skolan ett konstant forum för åsiktsskiljaktigheter som 

även i fortsättningen kommer att bidra till debatterande? Detta är någonting som det kommer 

att fortsättas att diskutera kring i uppsatsens resultatdel (kapitel 4).  

4. Resultat 

Det är knappast någon hemlighet vid bearbetning av religionsämnets historia att det ständigt 

varit ett forum för argumentationer, diskussioner och debatter. Som det i dagsläget ser ut 

kommer detta forum inte heller att sluta utsättas för argumenterande och debatterande utan det 

ser ut att fortsätta även framöver. Vi kan med enkelhet hitta flertalet dagsfärska debatter och 

artiklar från massmedia som rör religionsämnet i skolan. Både som ämne i skolan men också 

som ett överliggande fenomen över hela skolan. Detta är någonting som ganska tydligt syns 

vid en snabb jämförelse av den artikelpresentation och den religionsämneshistoriska resa som 

är presenterad i denna uppsats. Kollar vi på debatterna från det historiska kapitlet ser vi en 

                                                                                                                                                                             
80 Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet. 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap, hämtad: 2013-12-19.  
81 Löfstedt, Malin. 2011, s.11. 
82 Löfstedt, Malin. 2011, s.12. 
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ganska tydlig bild i att debatterna snarast låg i hur mycket plats kristendomen fick ta av 

undervisningen i skolan. Med andra ord handlade debatterna om själva religionsämnet. De 

nutida artiklarna som presenterats handlar snarare om de förändringsprocesser som skolan i 

stort möter i och med exempelvis den mångreligiösa utvecklingen som ägt rum i Sverige. 

Dock är det inte sagt att detta inte skulle påverka religionsämnet. Som vi ser i 2011 års 

kursplan i religionskunskap för grundskolan har vi där en vidare bild av andra 

religionstillhörigheter än kristendomen, även om det likaså här finns en debatt kring 

kristendomens särställning gentemot andra religioner.  

 

Ser vi på de artiklar som valts ut till denna uppsats ser vi i artikelpresentationen (kapitel 2) 

bland annat debatten som rör huruvida skolan har tillåtelse att fira jul- och/eller 

skolavslutning i kyrkan eller inte. Debatterna handlar även om skolavslutningarna är religiöst 

hållbart ur ett snarast icke-konfessionellt perspektiv, i och med lagen om en icke-

konfessionell undervisning i skolan. Argumenten kring denna debatt är med andra ord å ena 

sidan huruvida avslutning i kyrkan kan tillåtas då det finns en lag som säger att 

undervisningen i skolan måste vara icke-konfessionell. Å andra sidan påstås det istället att 

avslutning i kyrkan INTE är undervisning utan en frivillig högtid som firas av de som vill och 

därmed är denna lag inte bruten. Denna typ av debatt är dock ingenting nytt om vi kollar in de 

historiska debatterna som religionsämnet stått inför. Svårigheten att förhålla sig till den 

objektivitet som 1962 års läroplan krävde i religionsämnet kan vara en aspekt som lever kvar 

än idag, inte bara i efterkommande kursplaner utan även hos lärarna. Lärarna och skolan 

vågar inte ha det ansvaret som ett kyrkobesök kan anses inneha i rädsla för att bryta mot det 

icke-konfessionella kravet som finns i kurs, läroplaner och numera även i lag. Detta är 

någonting som Hartman argumenterar för, att denna objektivitetskramp från 1960-talet 

överförts till nya lärargenerationer.
83

 Med andra ord skulle vi kunna se debatten kring jul- och 

skolavslutning i kyrkan som en kvarleva av 1960-talets lärarkramp, som är beskriven i 

kapitlet om religionsämnets historia i denna uppsats (kapitel 3.3), som trädde i kraft i och med 

lärarnas rädsla kring att bryta mot det objektiva/icke-konfessionella kravet som skolan måste 

efterleva. I och med den lagförändring som trädde i kraft den 1 juli 2011 (som beskrivs i 

kapitel 2.1) kan det även finnas en risk att denna osäkerhet hos skolor och lärare endast 

späddes på från objektivitetskraven år 1962. Tidigare har detta krav om ett icke-konfessionellt 

förhållningssätt i skolan endast varit ett direktiv i kurs och läroplaner men efter den 1 juli 

                                                        
83 Hartman, G Sven et al. 2000, s.219. 
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2011 är det numera lagstyrt. Detta kan med största sannolikhet vara en anledning till 

debattens enorma publicitet under år 2012 och år 2013 då, som Hartman skriver (ovan), det 

finns en rädsla att bryta mot denna lag. Därmed kommer också sittande socialminister Göran 

Hägglund (KD) svar kring denna debatt (presenterad i kapitel 2.2). Han menar att den 

pågående debatten är ”tramsig”. Han ser här en lösning genom ett lagförändringsförslag. 

Detta är någonting som det tillkännages i artikeln från SvD (kapitel 2.4) där lagen ska ändras 

så att den tillåter en viss typ av konfessionalitet innanför skolans väggar. Förhoppningsvis kan 

vi därmed se en ökad öppenhet i skolorna för kraven kring icke- konfessionalitet och en 

minskad ”lärarkramphet” då lärarna till viss del tillåts konfessionalitet i undervisningen.  

 

Sammanfattningsvis skulle det kunna sägas att utvecklingen kring religionsämnet har gjort en 

resa utöver dess like i och med konstanta debatter som tycks vara återkommande och som 

bidragit till enorma förändringar av religionsämnet, från svenskkyrklig kristendomskunskap 

med styrande statskyrka till dagens icke-konfessionella religionskunskap. Vi ser hur 

gårdagens debatter (religionsämnets historia, kapitel 3) har sitt största dilemma kring 

kristendomens vara. Under 1920 och 1930-talet (kapitel 3.1) ser vi frågor kring hur 

kristendomsundervisningen ska bedrivas med Luthers lilla katekes vara eller icke vara i fokus 

liksom det svenskkyrkliga inflytandet. 1940-talet kantrades av politiska ideologiers 

strömningar i och med de liberala frångången av formuleringen att kristendomskunskap skulle 

innebära moralisk fostran. Vi fortsätter till 1950-talet (kapitel 3.2) där debatten började ljudas 

från kristna evangeliska grupper som ansåg de svenskkyrkliga influenserna vara för stora och 

ville se en kristendomsundervisning på evangeliska grunder i kontrast till de tidigare 

svenskkyrkliga. 1960-talet (kapitel 3.3) debatterades det om objektivitetskraven, som kan ses 

som ett första steg mot dagens debatter kring den icke-konfessionella undervisningen i skolan. 

Under 1980- och 1990-talet (kapitel 3.4) var det dags för debatterna kring den återkommande 

kristendomen i kursplanerna. Med andra ord så har debatterandet under hela 1900-talet rört 

kristendomens särställning i skolan, vilket är något som det fortfarande debatteras kring i och 

med införandet av 2011 års läroplan (kapitel 3.5). Dock ser vi numera hur kristendomens 

särställning flyttats från kursplanen i religionskunskap till att nu snarast handla om hela 

skolan. Detta kan vi urskilja mycket i och med den lagen som den 1 juli 2011 trädde i kraft 

som finns beskriven ovan. Religion i skolan är därmed ingenting som endast spelar roll i 

undervisningen i religionsämnet längre utan är någonting som spelar roll i hela skolan och 

som alla, elever som lärare, måste förhålla sig till. Resultatet av att de icke-konfessionella 

kraven flyttat ut från klassrummen för att innefatta hela skolan bidrar till att debatterna som 
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idag är aktuella handlar om sådana frågor som rör hela skolan. Debatter som skolavslutning i 

kyrkan eller skolmat med religiösa dietregler handlar till största delen inte om religionsämnet 

men är ändå frågor som rör religion. Detta innebär ett krav på religionsämnet att förändras i 

och med de debatter som rör skolan för att kunna möta de frågor som finns på skolorna kring 

religion. Utan denna anpassning gör sig religionsämnet oviktigt då detta ämne i skolan bland 

annat är till för att öka elevers förståelse kring olika religiösa åskådningar. 

Sammanfattningsvis blir resultatet därmed att även om debatterna kring skolavslutning i 

kyrkan och religiösa dietregler inte direkt agerar för religionsämnet så finns det ändå ett krav 

från dessa att religionsämnet måste förändras för att öka förståelsen kring religion hos 

eleverna för att i framtiden undvika liknande debatter.  

 

4.1 Diskussion 

Sammanfattningsvis anser jag att om vi gör en historisk tillbakablick så går det att se hur 

debatterna under 1900-talet främst handlar om utformningen av själva 

kristendomsämnet/religionsämnet. Dessa debatter handlar främst om kursplanernas 

huvuddelar samt innehåll och hur stor kristendomens särställning bör vara. Kollar vi däremot 

idag har inte kristendomens särställning den avgörande debatten i skolan utan dagens debatter 

handlar om religiösa direktiv som styr skolan över lag. Med detta menar jag att dagens 

debatter främst handlar om sådana frågor som rör andra religioner än kristendomen och att 

kristendomen därmed tvingas stå tillbaka. Dagens debatter handlar mer konkret om huruvida 

det är korrekt med jul- och/eller skolavslutningar, som av många anses ha traditionellt värde, i 

kyrkan. Här är problematiken den tradition som tycks leva kvar genom Sveriges kristna 

förflutna. Problemen uppkommer då det är andra religiösa grupper som numera finns i 

etablerade i Sverige och inte till den minsta grad ser den kristna kyrkan som en högtidsplats. 

Återigen, debatten här handlar inte om religionsämnet i skolan utan snarare om religion i 

skolan.  

 

Liknande exempel är tagna från debattartiklarna ovan som behandlar dietreglerna kring 

halalslaktat kött i skolan. Dock kan vi se i dessa exempel att debatterna skapas från ett motsatt 

håll. Här är det inte den svenska traditionella kristendomen som ställer till förändring utan det 

är snarare den anpassning som skolorna gjort för att möta de lärare och elever som måste 

förhålla sig till dessa religiösa dietregler som möter problem. Dessa debatter tror jag beror på 

den tradition som Sverige har sin grund i att inte vara tvungna att leva efter och äta 
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exempelvis halalslaktat kött. Med andra ord tror jag debatterna uppkommer i och med vår 

okunskap inför religiösa dietregler. Dock går det inte att frångå problematiken som de ovan 

presenterade artiklarna tar upp kring huruvida halalslaktad mat är icke-konfessionellt. Jag 

skulle med andra ord vilja påstå att denna debatt är extremt aktuell i den bemärkelsen att vi 

frångått det svenskkristna och istället debatterar och problematiserar andra religioners regler 

och koder och deras etablerande i den svenska skolan. Vi ser här en början på morgondagens 

debatter, där det inte längre debatteras om kristendomens vara eller icke vara utan där det 

debatteras om hur vi ska kunna anpassa och utveckla den svenska skolan till en plats som 

passar alla, oavsett religiös bakgrund. Vi borde anpassa oss till en mångreligiös 

skolavslutning och/eller en skolmat som är anpassad för alla oavsett religiös tillhörighet. Med 

andra ord skulle jag vilja påstå religionsämnet och religionen i skolan går en extremt 

händelserik framtid till mötes. En framtid kantrad av mångreligiösa debatter kring olika 

gruppers egen religions vara i kontrast till den svenskkristna månghundraåriga traditionen, 

någonting som vi kan söka förstå utifrån de debatter som redan härjat kring oss och de som 

idag finns bland oss. Religion är problematiskt. Vi i Sverige bygger på en tradition av 

homogen kristendom och så snart ena parten i en tvist blir missnöjd skapas det debatter. Hur 

ska vi då någonsin kunna möta framtidens mångreligiösa Sverige? 

5. Slutsatser 

Här nedan presenteras de slutsatser som uppsatsen kommit fram till utifrån de tidigare ställda 

frågeställningarna. 

 

 Hur har förändringen av religionsämnet och religionens roll i den svenska skolan sett 

ut under ett sekel? 

 

Förändringarna inom den svenska skolan och religionsämnet har under den hundraåriga 

period, som denna uppsats behandlar, följts av debatter och argumentationer. Förändringen 

under det tidiga 1900-talet bygger främst på kristendomens vara eller icke vara. Dessa 

förändringar kan härledas till Svenska kyrkans särställning gentemot skolan och den 

månghundraåriga tradition som denna relation byggde på. När skolan sedan övertogs av staten 

och kyrkan inte längre hade samma inflytande på den undervisning som bedrevs flyttades 

även fokus från kristendomskunskapen till andra också relevanta ämnen. Debatterna började 

därmed strömma fritt i och med den traditionella relationen som decennium för decennium 
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började vittra sönder och minska i betydelse mellan kyrkan och skolan under 1900-talet. Detta 

har följts åt av mer ämnesspecifika debatter som behandlar religionsämnet. Debatterna kring 

religionsämnet har främst behandlat kristendomens särställning och frågor kring huruvida 

kristendomen ska bygga på en svenskkyrklig tradition eller en mer öppen evangelisk tradition. 

Även utvecklingen från kristendomskunskapen under första halvan av 1900-talet till dagens 

icke-konfessionella religionsundervisning har det debatterats kring under detta sekel. Med 

andra ord har lämnandet av de svenskkyrkliga traditionerna varit det främsta bränslet för 

debatt genom detta sekel. Dagens debatter inom religionsämnet i skolan följer samma röda 

tråd då även dagens debatter går att härleda till lämnandet av den svenskkyrkliga 

kristendomen. 

 

 Går det att härleda dagens debatter om till exempel sådana ämnen som skolavslutning 

i kyrkan och skolmat med religiösa dietregler till den historiska förändringen av 

religionsämnet i Sverige? 

 

Genom bearbetning av den ämneshistoriska resa som religionsämnet genomgått går det till 

viss del att återkoppla dagens debatter mot historien. Dietreglerna och debatten kring 

halalslaktat kött i skolbespisningen är ett svar på den månghundraåriga tradition som än idag 

finns bevarad i Sverige. Med andra ord bygger Sverige på en historia som ett homogent 

kristet land utan egentliga utomstående, andra religiösa värderingar. Det är inte något nytt att 

aspekter som frångår det av tradition svenskkyrkliga skapar debatt. Dietregler, som halal, är 

ingenting som en kristen svensk behöver leva efter och därmed tydligt anses vara främmande.  

 

Vad det gäller jul- och skolavslutning i kyrkan går även denna debatt att härleda historiskt. 

Förr krävdes ingen direkt debatt kring detta ämne då alla invånare per definition tillhörde den 

Svenska kyrkan, och om så inte var fallet kunde det proklameras att Svenska kyrkan och 

staten hörde ihop och skolan med dem. Idag är det svårare att egentligen kunna driva denna 

debatt å den kristna sidan då Svenska kyrkan och staten sedan 2000 är skilda från varandra. 

Detta bidrar till att det egentligt enda argument som går att driva från kristendomens sida är 

att skolavslutningarna ska vara i kyrkan av traditionella skäl. Sammanfattningsvis går det att 

återkoppla även denna debatt till religionsämnet då Sverige av tradition alltid debatterat för 

sin kristendoms existens.  
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 Vilka utmärkande händelser har bidragit till debatter kring religion i skolan idag samt 

genom historien? 

 

De beskriva förändringsprocesserna i religionsämnet och religionens historia inom skolan 

under 1920-talet är främst frågor kring hur kristendomsundervisningen ska bedrivas med Lilla 

Katekesens vara eller icke vara. Vi fortsätter till 1950-talet där debatten började ljudas från 

kristna evangeliska grupper som ansåg de svenskkyrkliga influenserna vara för stora och ville 

se en kristendomsundervisning på evangeliska grunder i kontrast till de tidigare 

svenskkyrkliga. Under 1960-talet debatterades det om objektivitetskraven, första steget mot 

dagens debatter. På 1980- och 1990-talen var det dags för debatterna kring den återkommande 

kristendomen i kursplanerna. Vi ser genom hela denna kronologi hur debatterna främst 

uppkommit i och med förändringarna som skett under i stort sätt samma tidpunkt i kurs- och 

läroplaner som dateringarna ovan. En närmare redogörelse på denna fråga går att finna genom 

kapitel 3 ovan där förändringsprocesserna tydligt finns beskriva i religionsämnets historia.  

 

Vi har nu sammanfattningsvis sett hur det svenska samhället genomgått en religiös förändring 

från att ha varit ett relativt homogent kristet samhälle med Svenska kyrkan som statskyrka till 

att idag vara ett snarast mångreligiöst samhälle utan statskyrka. Vi har sett hur denna 

utveckling påverkat skolan genom ett sekel och hur denna påverkning uppdagat debatter 

genom tiden. Studien har därmed förhoppningsvis hjälpt till att skapa en ökad förståelse hur 

religionsämnet i skolan omformats i takt med samhällets förändringar genom att studera 

debatter rörande de svårigheter som religionsämnet mött. Vi kan därmed av denna uppsats 

förstå att religion i skolan ett ständigt aktuellt forum för debatter och att debatterna än på 

länge inte kommer att tystna! 
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