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Abstract 
 

Uppsatsen Ett ämne i tiden? - En studie över hur ämnet biblisk historia och katekes utvecklades till 

att bli ämnet religionskunskap, har syftet att undersöka hur sekulariseringsprocessen samt de 

pedagogiska tanketraditionerna har påverkat religionsämnets kursplaner och mål.  

För att uppnå syftet har följande fråga besvarats: 

Hur har ämnet biblisk historia och katekes förändrats och utvecklats från 1842 till 1994? 

Metoden som använts är en deskriptiv litteraturstudie. Litteratur som använts är bland annat 

Algotsson Från katekes till religionsfrihet - Debatten om religionsundervisning i skolan under 1900-

talet, Almén, Furenhed, Hartman och Skogar Livstolkning och värdegrund- Att undervisa om 

religion, livsfrågor och etik, Forsell, Svedberg och Zaar Boken om pedagogerna samt Gustafsson 

Tro, samfund och samhälle. Sociologiska perspektiv.  

Resultatet av min undersökning visar att religionsämnet har anpassats och formats i takt med tiden. 

Från att på 1800-talet endast innehålla den evangelisk-lutherska läran har religionsämnet kommit att 

omfatta en stor del som berör religion och livsåskådning. Den röda tråden i undervisnings och 

läroplaner har varit etik. De pedagogiska idéerna som inspirerat i undervisnings och läroplanerna kan 

även återspeglas i mål och kursinnehåll för religionskunskap.   

Läroplaner tillkommer inte av en slump utan är ett resultat av ett historiskt skeende. Det vi lär ut i de 

svenska skolorna idag har en lång förändrings- och anpassningshistoria bakom sig. Vad som anses 

vara viktig kunskap och vad som anses vara lämpliga undervisningsmetoder har kontinuerligt 

förändrats och kommer så att fortsätta i takt med att samhället i övrigt utvecklas. Sekulariseringen i 

samhället samt invandringen till Sverige har påverkat religionsämnets innehåll. 

 

Sökord: Läroplaner, religion, sekularisering 
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1. Inledning 
 

Jag har under min lärarutbildning på Växjö universitet mötts av många olika synpunkter från min 

omgivning över att jag valt ämnet religionskunskap att undervisa i. Flera har uttryckt sin åsikt om att 

ämnet inte hör hemma i svensk undervisning och att de som inte är religiösa i alla fall borde få slippa 

vara närvarande under lektionerna. Andra har haft synpunkter på att ämnet är tråkigt och ointressant. 

De flesta människor har åsikter om religion oavsett om de utövar någon eller ej.  

 

Sverige fick en obligatorisk folkskolestadga 1842 och sedan dess har biblisk historia och katekes 

som ämnet benämndes då haft en betydande roll i skolundervisningen. Det har även varit ett mycket 

omdiskuterat ämne. På Skolverkets hemsida står det följande: 

 
Få ämnen har debatterats så mycket i skolans historia som religionskunskap. Ämnet har utvecklats från 

att ha varit ett redskap för att dana kristna samhällsmedborgare i en konfessionell skola till att bli ett 

icke-konfessionellt ämne där elevens tankar står i centrum. Tankar om livsfrågor och livstolkning, etiska 

frågor och frågor om tro och tradition. Ett allt mer internationellt och mångkulturellt samhälle gör detta 

ämne allt viktigare, samtidigt som ämnet verkar möta en rad svårigheter i skolan … Det är inte utan fog 

som man kan beskriva religionskunskapen som ett ämne i kris. Ett ämne där de potentiella möjligheterna 

inte utnyttjas.1 

  

Det finns ingenting som tyder på att undervisningstimmarna i ämnet religionskunskap kommer att 

minska med nästa läroplan. Skolminister Jan Björklund ansåg under en intervju i Svenska Dagbladet 

2007 att grundskoleelever ska ha fler lektioner i religionskunskap än vad de har i nuläget.2 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning, Vfu, har jag funnit att många lärare känner sig osäkra 

inför ämnet och vad det ska innehålla för kunskap i undervisningen. Skolöverstyrelsen gjorde en 

undersökning på 1980-talet som visade att 40 % av lärarna inte följde direktiven i kursplanerna utan 

gav ämnet mindre tid.3 Lendahls skriver att hon kan se två olika faktorer till att lärare känner sig 

osäkra inför ämnet. Den första faktorn är de krav lärarna känner utifrån samhället om hur 

undervisningen skall bedrivas. Det finns föräldragrupper, politiska organisationer och religiösa 

samfund som ställer krav på hur undervisningen bör bedrivas. Den andra faktorn enligt Lendahls kan 

                                                
1 www.skolverket.se/content/1/c4/19/82/religionskunskap.pdf Hämtat 080519 
2 www.svd./nyheter/inrikes/artikel_203173.svd Hämtat 080510 
3 Lendahls, Birgit, Religion i skolan men hur? Metod - debattbok för lärare och blivande lärare i grundskolan,  
  1986, s. 14 
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vara att lärarna känner sig osäkra över både ämnets innehåll och mål men även över sina egna 

funderingar över livsfrågorna.4   

 

Jag har blivit nyfiken på ämnets historia och hur det kommer sig att religionsämnet fortfarande ingår 

i läroplanen trots en ökad sekularisering i samhället.  

Läroplaner tillkommer inte av en slump utan är ett resultat av ett historiskt skeende. Det vi lär ut i de 

svenska skolorna idag har en lång förändrings- och anpassningshistoria bakom sig. Vad som anses 

vara viktig kunskap och vad som anses vara lämpliga undervisningsmetoder har kontinuerligt 

förändrats och kommer så att fortsätta i takt med att samhället i övrigt utvecklas.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisningen i biblisk historia och katekes har  

utvecklats och förändrats till att numera gå under benämningen religionskunskap. Sverige har 

utvecklats från att vara en enhetsstat vilad på luthersk grund till att nu vara ett sekulariserat land. Jag 

vill undersöka om detta kan återspeglas i religionsämnets kursplaner och mål samt om pedagogiska 

tanketraditioner som påverkat svenska skolans utveckling även kan återspeglas religionsämnet. Jag 

har främst studerat de kursplaner och mål som berör de högre årskurserna på grundskolenivå. 

 

Min frågeställning är: Hur har ämnet biblisk historia och katekes förändrats och utvecklats från 1842 

till 1994? 

 

1.2 Avgränsningar 

 
Min undersökning av hur biblisk historia och katekes förändrats och utvecklats i sträcker sig från 

1842 då Sverige fick sin första folkskolestaga till 1994 då den hitintills senaste läroplan kom och 

ämnets namn benämns religionskunskap. 

 

 

 

                                                
4 Lendahls, Birgit, Religion i skolan men hur? Metod - debattbok för lärare och blivande lärare i grundskolan,  
  1986, s. 15. 



 8 

2. Tidigare forskning 

 

Till denna uppsats har jag använt mig av en omfattande litteraturmängd. Eftersom all litteratur inte 

använts i samma utsträckning har jag valt att presentera de böcker som har varit särskilt 

betydelsefulla i uppsatsen.  

  

Karl-Göran Algotsson har skrivit doktorsavhandlingen Från katekes till religionsfrihet – Debatten 

om religionsundervisningen i skolan under 1900-talet, 1975. Syftet med avhandlingen är att klargöra 

hur olika grupper såsom religiösa riktningar, politiska partier och lärarnas organisationer ställt sig i 

debatten om ämnet religion vid skilda tidpunkter 

 

Edgar Almén är docent i systematisk teologi på Linköpings universitet, Ragnar Furenhed arbetar 

som metodiklärare i bland annat religion på Linköpings universitet, Sven Hartman är professor i 

pedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm och Björn Skogar är docent i Tros- och 

livsåskådningsvetenskap på Karlstads universitet. De har gemensamt skrivit boken Livstolkning och 

värdegrund - Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, 2000. De har utifrån sina respektive 

kompetensområden gett en belysning av några av ämnesområdets centrala perspektiv. 

 

Daniel Alvunger verksam som forskare vid Lunds universitet har skrivit doktorsavhandlingen Nytt 

vin i gamla läglar Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944- 1973, 2006. Avhandlingen 

analyserar hur föreställningar hämtade från ett lutherskt konfessionellt tänkande präglade 

socialdemokraternas argument och politiska - ideologiska retorik.  

 

Henry Egidius har mångårig erfarenhet av pedagogisk forskning och lärarutbildning. Han har skrivit 

boken Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv, 2001. Egedius belyser trender 

och händelseförlopp inom skolan under de senaste femhundra åren. Han uppmärksammar särskilt de 

förändringar som ägde rum under 1900-talet. 

 

Anna Forsell är studierektor för Centrum för utbildningen på Lärarhögskolan i Stockholm. Hon är 

även redaktör för den femte upplagan av Boken om pedagogerna, 2005. Boken belyser de 

pedagogiska frågorna som rör undervisningens innehåll, form och mål och det utbildningspolitiska 

systemskifte som den svenska skolan genomgått.  
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Professor i religionssociologi Göran Gustafsson är verksam vid Lunds universitet. Han har skrivit 

boken Tro, samfund och samhälle där han ger en noggrann kartläggning av utvecklingen inom 

Svenska kyrkan inför dess förändrade förhållanden till staten, frikyrkorna i deras samverkan och de 

växande invandrarsamfunden. 

 

Åke Isling har arbetat som lärare, skolråd och ledamot av olika statliga skolutredningar och 

utbildningsorgan. Han har skrivit boken Vägen till en demokratisk skola – Skolpolitik och 

skolreformer i Sverige från 1880- till 1970-talet, 1974. Boken försöker ställa svar på frågor som: Hur 

väcktes reformidéerna? Hur växte reformplanerna fram? Vilka politiska partier och intressegrupper 

drev på?  

 

Professor emeritus i kyrko- och samfundsvetenskap Sven-Åke Selander på Lunds universitet har 

skrivit boken Undervisa i religionskunskap, 1993. Selander skriver att ett viktigt inslag i 

undervisning i religionskunskap är att presentera hur verklighetsuppfattning, människosyn och 

samhällsuppfattning utformas i olika religioner, traditioner och kulturer. För att detta ska låta sig 

göras krävs kunskap och den svenska religionskunskapsundervisnings historiska förutsättningar och 

viktiga principer. 

 

Lars Svedberg är studierektor vid Skolledarhögskolan i Stockholm. Monica Zaar är utbildare vid 

Rektorsutbildningen i Stockholm. Tillsammans är de redaktörer för den fjärde upplagan av Boken om 

pedagogerna, 1998. I boken presenteras flera pedagoger som inspirerat skolutvecklingen under 

århundraden.   
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3. Teori 
 

Det teoretiska ramverk jag använt mig av är olika pedagogiska inriktningar som influerat 

undervisning/läroplans arbete. Jag har valt att följa den historiska framställning som Lars Svedberg 

och Monica Zaar,5 samt Anna Forsell,6 beskriver i den fjärde och den femte upplagan av Boken om 

pedagogerna. Anledningen till att jag valt de två upplagorna är att de tillsammans täcker in den 

tidsperiod jag avser undersöka i uppsatsen. Författarna i böckerna beskriver olika pedagogiska 

traditioner som påverkat den svenska skolans utveckling från 1842 till 1994. Genom att studera 

vilken pedagogik som tillämpats kan man även utläsa samhällsutveckling. Jag vill undersöka om de 

pedagogiska traditionerna även kan återspeglas i målen för religionskunskap. 

 

 

3.1. Metod 
 

Uppsatsen bygger på litteraturstudier av för ämnet relevant litteratur som på olika sätt behandlar 

ämnet religionskunskap samt den allmänna debatten kring ämnet. Metoden jag använt mig av är 

deskriptiv för att beskriva utvecklingen av läroplaner och samhället under de berörda tidsperioderna.  

 

Jag har även använt mig av skolans styrdokument: Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955, 

Läroplan för grundskolan 1962, Läroplan för grundskolan 1969  Läroplan för grundskolan 1980 

samt 1994 års Läroplan det obligatoriska skolväsendet. Materialet har jag efter genomgång bearbetat 

systematiskt och sorterat in under olika tidsperioder och begrepp. 

 
Det vetenskapliga förhållningssätt jag använt mig av är hermeneutik. Hermeneutiken menar att det 

går att förstå andra människors och våra egna livssituationer genom att tolka hur mänskligt liv, 

existens kommer till uttryck i det talande och skrivna språket.7 Tolkningen sker alltid i relation till en 

kontext. En tolkning pendlar alltid mellan en förståelse av helhetens och delarnas betydelser, något 

som kallas den hermeneutiska spiralen eftersom denna pendling ska ge upphov till djupare förståelse 

och därmed ny kunskap.8  

                                                
5 Svedberg, Lars, Zaar, Monica, Boken om pedagogerna, 1998 
6 Forsell, Anna Boken om pedagogerna, 2005 
7 Davidsson, Bo Patel, Runa, Forskningsmetodikens grunder. Att fånga planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 1994, s. 26.  
8 Månsson, Per, Båten i parken – Introduktion till samhällsstudier, 2000, s. 95. 
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Vi möter aldrig en text förutsättningslöst. Tolkning av en text grundar sig alltid på någon form av 

förförståelse av objektet. Våra individuella upplevelser, vår uppfattning av världen, människor och 

samhället, i vilket socialt sammanhang vi rör oss, vår utbildning, våra kunskaper om textgenren, vårt 

språk, allt påverkar vår förståelse av texten.9  

Uppsatsskrivaren måste vara medveten om att flera felkällor kan förekomma då det gäller tolkning 

av materialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
9 Bergström, Göran, Boreus, Kristina, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 2000, s. 6.  
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4. Centrala begrepp 

 
Nedan förtydligas några centrala begrepp i uppsatsen.  

 

4.1. Undervisning och läroplan 
 

Undervisnings- och läroplan har samma betydelse. Den första undervisningsplanen kom år 1919. När 

Sverige fick sin första grundskola 1962 ändrades namnet undervisningsplan till läroplan. Det finns i 

princip fyra styrinstrument genom vilka skolans verksamhet inriktas, regleras och inramas. Den 

juridiska styrningen uttryckt i lagar och förordningar, den ekonomiska styrningen som avser de 

resurser som ges till utbildningen, den ideologiska styrningen som avser de idéer som finns för 

utbildningens existens och som uttrycks i mål och riktlinjer för verksamheten och slutligen 

utvärdering och kontroll av verksamheten och dess resultat. Dessa styrinstrument är relaterade till 

varandra och har format och formar vår svenska skola.10     

 

Folkskolestadgan från 1842 kan sägas innesluta en undervisningsplan men under slutet av 1800-talet 

började folkskollärarna ställa krav på att undervisningsplansfrågor skulle bli tydligare formulerade 

och detta resulterade i att den första undervisningsplanen kom år 1919 och den andra trädde i kraft 

1955. När Sverige fick sin första grundskola 1962 ändrades namnet till läroplan.  

 
En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. Det finns tre läroplaner - en 

för förskolan (Lpfö 98), en för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 

94) och en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Läroplanerna länkar i varandra genom att de är 

uppbyggda på likartat sätt och uttrycker samma syn på kunskap, utveckling och lärande. I läroplanerna 

beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Målen för det 

offentliga skolväsendet är av två  

slag, dels mål som skolan ska sträva efter att eleverna når (strävansmål), dels mål som skolan  

ska se till att alla elever kan uppnå (uppnåendemål). Förskolans mål anger vad förskolan ska sträva efter 

när det gäller barns utveckling (strävansmål).11 

 

 

                                                
10 Forsell, Anna, Boken om pedagogerna, 2005, s. 286. 
11 www.skolverket.se Hämtat 080519 
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4.2. Sekularisering 

 
Jag kommer i min uppsats att använda mig av begreppet sekularisering. Sverige har liksom de flesta 

övriga länder i Europa blivit ett mer och mer sekulariserat land. Sekularisering innebär att religionen 

förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas medvetande. 

Sekulariseringsprocessen angivs i skiftande tidsperspektiv då en del forskare anser att det är en 1900-

talsföreteelse medan andra menar att sekulariserat tänkande kan spåras redan i de 

gammaltestamentliga skrifterna.12  

 

Eftersom sekularisering är ett stort begrepp har jag i denna uppsats endast beskrivit den process som 

professor Göran Gustafsson skriver om i sin bok Tro, samfund och samhälle. Då min uppsats berör 

tidsperioden mellan 1842 till 1994 beskriver jag endast sekulariserings processen under denna 

period.   

 

Gustafsson anser att termen sekularisering ges så skiftande betydelser och förekommer i så olika 

sammanhang att dess användning i långa stycken blivit meningslös. Det är dessutom en term som 

ofta används i starkt värderande syfte. Han föredrar att använda sig av det mer neutrala uttrycket 

religiös förändring.13 

 

Gustafsson skriver att genom strukturella eller funktionella differentieringsprocessen har de religiösa 

institutionerna lämnat ifrån sig eller fråntagits alla eller flertalet av de uppgifter av inte primärt 

religiös karaktär som de tidigare ansvarat för. Processen illustreras på ett utmärkt sätt av hur olika 

uppgifter som varit knutna till Svenska kyrkan på lokalplanet steg för steg tagits bort från prästens 

och församlingens inflytandesfär.14 

 

I mitten av 1800-talet togs de första stegen mot en åtskillnad mellan församlingsangelägenheter och 

andra angelägenheter enligt Gustafsson. Kyrkorådet befriades då från att ha uppsikt över bland annat 

hälsovården, sockennämnden fick i stället de ansvarsfrågorna som ansågs vara utanför kyrkans 

ansvarsområde. Kommunallagstiftningen som trädde i kraft 1862 förstärkte sockennämndens ansvar 

då de även fick ansvar över fattigvårdsfrågorna. Kyrkan hade ansvar över barnavårdsfrågorna till 

1924 och fram till 1960 ingick en församlingspräst i barnavårdsnämnden. Sedan Sverige fick sin 

                                                
12 Gustafsson Göran, Tro, samfund och samhälle 1997, s.227 
13 Ibid. s. 227 
14 Ibid. s. 231 
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första folkskolestadga 1842 har Svenska kyrkan haft inflytande över skolundervisningen men den 

har successivt minskat.  1958 tappade Svenska kyrkan helt greppet om skolan då biskoparnas 

inspektionsrätt vid vissa gymnasium togs bort.15 Det finns numera inga officiella band mellan kyrka 

och skola. Den sista rent samhälliga uppgift som Svenska kyrkan blev av med var folkbokföringen 

som pastorsexpeditionerna hade hand om fram till 1991 då de uppgifterna överfördes till de lokala 

skattemyndigheterna.16 

 

Kravet för svenska medborgare att tillhöra ett religionssamfund försvann i mitten av 1950-talet och 

år 2000 skildes Svenska kyrkan från staten i Sverige. Trots att många har valt att utträda ur Svenska 

kyrkan så är fortfarande tre fjärdedelar; ca 6,9 miljoner av den svenska befolkningen medlemmar i 

Svenska kyrkan.17  

Det svenska samhället har blivit mer och mer sekulariserat och kyrkan har förlorat sin ställning inom 

olika institutioner men den privata människan tycks inte ha blivit sekulariserad i samma 

utsträckning. 

 

4.3. Pedagogiska traditioner i Sverige under 1800- 1900-talet 

 
Den teoretiska ramen innefattar de pedagogiska tanketraditioner som främst har påverkat den 

svenska skolans utveckling under 1900-talet enligt Svedberg, Zaar18och Forsell.19 Det är många flera 

pedagoger som presenteras i de båda böckerna och som inspirerat skolutvecklingen men jag har valt 

ut tre pedagogerna som enligt min undersökning varit viktiga för läroplansarbetet. Jag presenterar 

följande pedagoger i kronologisk ordning.  

 

4.4. John Dewey och progressivismen 
 

Med progressivism menas att tyngdpunkten i pedagogikens centrum förläggs vid elevens behov och 

intresse. Syftet är att kunna sätta igång processer av kunskap och lärande. Eleven är en sökande 

individ som under sin aktivitet lär sig själv - learning by doing.20 

 

                                                
15 Ibid. s. 232 
16 Ibid. s. 232 
17 www.svenskakyrkan.se Hämtat 080519 
18 Se Svedberg, Lars, Zaar, Monika Boken om pedagogerna, 1998 
19 Se Forsell, Anna Boken om pedagogerna, 2005 
20 Svedberg, Lars, Zaar, Monika Boken om pedagogerna, 1998, s. 9 
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Den amerikanska pedagogen John Dewey (1859-1952) har sedan länge varit en förgrundsgestalt 

inom den svenska pedagogiken. En artikel av Dewey ”Intresse och viljeansträngning” publicerades i 

den svenska tidskriften Skolan 1902.  I slutet av 1800-talet skedde stora samhällsförändringar i stora 

delar av världen bland annat USA och från ett agrarsamhälle trädde ett industrialiserat och 

urbaniserat samhälle fram. Dewey ansåg att det gamla utbildningsväsendet var förlegat. Skolans mål 

skulle nu riktas mot framtiden med nya läroplaner och praktisk pedagogik. I ett demokratiskt 

samhälle var det viktigt att utbildningen i skolan gav den grund som var nödvändig för att de 

demokratiska rättigheterna skulle utövas.21 Dewey menade att samhälle, skola och individ måste 

utgöra en helhet om man vill nå en pedagogisk framgång.  Det var viktigt att sortera bort 

ämnesindelat lärostoff till förmån för ett arbete med de praktiska problem som eleven skulle komma 

att möta i samhället.22  

 

Deweys teori är att eleven har för avsikt att utföra en handling, planerar handlingen, utför 

handlingen, reflekterar, bedömer resultatet, har för avsikt att utföra en till handling etc. Det är den 

reflekterande erfarenheten som är den viktiga inte den planlösa eller oreflekterade. Pedagogikens 

främsta uppgift är att utveckla elevens förmåga att ställa upp mål för det egna handlandet och inte att 

producera ett antal individer som kan räkna upp fakta eller visa upp en bestämd mängd praktiska 

färdigheter i språk eller matematik som i tidigare var fallet. Skolan ska lära eleven att tänka inte vad 

den ska tänka. Dewey ansåg även att det var för stora åtskillnader i det teoretiska och praktiska 

arbetet i skolan och att det teoretiska prioriterades. 23 

 

4.5. Burrhus Frederick Skinner och behaviorismen 
 

Mönsterpedagogik kan urskiljas i de flesta pedagogiker och tillhör de äldsta i mänsklighetens 

historia. Mönster finns i läroplaner, i läroböcker samt i lärares framställning.24  

Mönsterpedagogik kan innebära att eleven memorerar från lärobok eller katederundervisning och 

sedan upprepar kunskapen vid provtillfälle. 

 

Den amerikanska psykologen Skinner (1904-1990) stod för en slags mönsterpedagogik som kom att 

kallas behaviorism. Hans utgångspunkt var att eleven tenderar till att upprepa beteenden när den 

                                                
21 Ibid. s. 123. 
22 Dewey, John, Individ, skola och samhälle, 2004, s. 19.  
23 Forsell, Anna, Boken om pedagogerna, 2005, s. 97. 
24 Svedberg, Lars, Zaar, Monika Boken om pedagogerna, 1998, s. 50. 
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upplever någon form av positivt resultat, som belöning eller förstärkning. Beteenden som inte 

förstärks kommer att bli mindre vanliga och kan helt försvinna.25 

 

Utbildningen byggdes systematiskt upp utifrån tydligt formulerade mål. Utifrån dessa mål skapades 

sen undervisningspaket som byggde på behavioristiska idéer om uppbyggnad av kunskap från de 

minsta och mest elementära kunskapsbitarna till de större formulerande målen. Pedagogiken bygger 

på att själva kunskapen finns utanför eleven och den är redan färdigpackad i lämpliga, lätt 

avgränsade enheter. Den byggs sedan upp hos eleven likt en tegelstensmur där kunskapsbit fogas till 

kunskapsbit, från den lilla enheten till den större.26 

   

4.6. Lev Semenovic Vygotskij och den sociala konstruktivismen 
 

Den sociala konstruktivismen bygger sin teori på att kunskap skapas socialt, inte individuellt. Detta 

sker först genom att språket bidrar till att forma vårt sätt att förstå världen. Inlärning är ett socialt 

fenomen som sker i en social situation. Både språket och sociala förhållanden bidrar till att utforma 

kunskapen.27  

En utgångspunkt för pedagogen, vitryssen Vygotskij (1896-1934) var att människan är både en 

biologisk varelse och en kulturvarelse. Den biologiska utvecklingslinjen börjar vid födseln och 

barnet utvecklar en rad färdigheter som, fixera blicken, koordinera hand och öga, gå och springa. 

Dessa processer utvecklar barn i olika delar av världen relativt lika under denna fas. Vygotskij ansåg 

att när barnet börjar använda språket lämnar biologin över ansvaret för utvecklingen till kulturen och 

då utvecklas inte längre barn i liknande takt. Mycket av barnets utveckling är beroende av den 

kulturella och sociala miljön.28 Vygotskij ansåg att eleven ska ställas inför utmaningar och att 

undervisningen ska läggas på en lite högre nivå än den som eleven redan behärskar. Detta för att 

eleven ska få utmaningar.  Läraren har således en viktig roll i elevens utveckling. I skolan kommer 

eleven i kontakt med begrepp, insikter och företeelser som det måste koppla ihop med sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Denna process kan riskera att bli abstrakt genom att kunskaperna kan 

ligga för långt ifrån vad eleven förmår ta till sig. Samspelet mellan eleven och läraren är därför 

oerhört viktigt och avgörande i undervisningsprocessen. Det är läraren som i direkt kommunikation 

med eleven kan hjälpa till att knyta ihop de mer abstrakta samhälliga kunskaperna med individens 

                                                
25 Ibid. s. 53.  
26 Säljö, Roger, Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, 2000, s. 52. 
27 Imsen, Gunn, Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi, 2000, s. 39.  
28 Forsell, Anna, Boken om pedagogerna, 2005, s. 117. 
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egen referensram. Genom att eleven själv reflekterar får hon ett sammanhang i lärandet. Det är 

viktigt att ha ett samband mellan innehållet i skolan och verkliga livet. 

Vygotskij ansåg att varje ämne i skolan har ett eget konkret förhållande till barnens utveckling.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Lindqvist, Gunilla, Vygotskij och skolan, 1999, s. 282.  
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5. Disposition 

 
Uppsatsen presenterar först en historisk bakgrund till den allmänna folkskolans uppkomst 1842. 

Vidare följer resultatdelen där olika tidsperioder behandlas i kronologisk ordning efter att 

undervisnings- och läroplaner trätt i kraft. Jag beskriver även olika skeenden i samhället för att 

försöka förklara varför målen i kursplanen tillkommit. Uppsatsen avslutas med en analys och 

diskussion, förslag till vidare forskning samt en sammanfattning. 
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6. Historisk bakgrund 
 

Det finns flera olika orsaker till att Sverige fick en allmän folkskolestadga 1842. Reformationen som 

påbörjades i Sverige under 1500-talet resulterade i att Svenska kyrkan blev en luthersk 

nationalkyrka.30 1686 års kyrkolag blev en viktig milstolpe för den svenska folkundervisningen som 

vuxit fram under 1600-talet. I den nya lagen ålades föräldrar och husbönder att lära barn och 

tjänstefolk att läsa. De skulle lära sig den kristna trons huvudstycken enligt katekesens 

framställning.31    

 

Under upplysningstiden på 1700-talet och efter den franska revolutionen hade synen på politik 

förändrats i Sverige och runt om i Europa. Tidigare hade politiken betraktats som ett sätt att reglera 

nuet och samtiden. Men under 1800-talet började människorna se politik som ett medel att skapa 

framtid. De mänskliga villkoren började uppfattas som radikalt föränderliga. Genom politiska 

reformer eller revolutioner kunde man förändra villkoren för medborgarna.32 

 

Ekonomiska och demografiska förändringar var även de faktorerna till att samhället förändrades. 

Rationalisering av jordbruket, en begynnande industrialisering och ökad urbanisering förändrade 

även den sociala strukturen. Det skapades nya slags arbeten som krävde mer bildning från 

arbetstagaren som förutom att kunna läsa och skriva även skulle kunna matematik, vilket ledde till 

ett ökat tryck på utbildning för befolkningen.33 

 

År 1809 fick Sverige en ny författning som begränsade kungamakten och gav halva makten åt 

riksdagen som bestod av de fyra stånden adel, präster borgare och bönder. Vid 1840 års riksdag fick 

en mer liberalt sinnad opposition komma till tals och kom att bereda vägen för många av de viktiga 

reformerna som kom att få stor betydelse i det framtida Sverige under 1800-talet.34  

 

Folkundervisningen var en av de liberala programpunkterna. En förbättrad folkundervisning sågs av 

politikerna som en viktig preventiv åtgärd mot fattigdom och brottslighet.  

                                                
30 Från kyrka till wellbeing, Olivestam m.fl., 2002, s. 141    
31 Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Almén m.fl., 2000, s. 17. 
31 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, 2002, s. 257.  
32 Nordin, Svante, Det politiska tänkandets historia, 2006, s. 110.  
33 Nilsson, Roddy, Kontroll, makt och omsorg. Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780 – 1940, 2003, s.65. 
34 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, 2002, s. 257. 
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Kyrkan och prästerskapet motsatte sig enligt Nilsson i det längsta att en obligatorisk folkskola skulle 

införas. De ansåg att skolan endast skulle förmedla kristendomsundervisning och läsning så att 

människor skulle kunna läsa bibel och katekes. De liberala i samhället delade dock inte denna åsikt. 

De ville genomföra reformer med syftet att göra utbildningen mer inriktad mot samhället och 

arbetsliv. Oenigheter fanns även i frågan om vilket ansvar som skulle åläggas staten respektive 

socknarna. Lösningen blev att staten skulle svara för lärarutbildningen och ge bidrag till fattiga 

församlingar medan undervisningen blev en kyrklig-kommunal angelägenhet.35  

 

Den 18 juni 1842 utfärdades stadgan om en obligatorisk svensk folkskola som föreskrev att en skola 

skulle finnas i varje församling och att lärare skulle utbildas på folkskoleseminarier.  Kyrkans 

huvudmannaskap för folkskolan markerades genom att prästerna fick i uppgift att bygga upp den och 

att skolfrågorna handlades i organ som stod under prästerlig ledning. I praktiken dröjde det flera 

decennier innan det blev en obligatorisk skola för alla.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
35 Nilsson, Roddy, Kontroll, makt och omsorg - Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940,2003, s. 62. 
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7. Resultat 

 

Resultatet är indelat kapitelvis i tidsperioder från att Sverige fick en obligatorisk folkskolestadga 

samt under de årtal då nya undervisnings- och läroplaner trädde i kraft. 

 

7.1.1842 Sverige får en obligatorisk folkskolestadga  

 

När folkskolan infördes 1842 angavs inte någon direkt läroplan i folkskolestadgan. I 6§ står det att 

den som söker tjänst som lärare måste visa gudsfruktan och sedlig vandel.36  Syftet med folkskolans 

religionsundervisning under 1800-talet var att fostra barnen i den svenska statskyrkans bekännelse, 

den evangelisk-lutherska läran.37  Ämnet stod under benämningen biblisk historia och katekes. I 

början präglades undervisningen i folkskolan av katekesundervisning. Luthers lilla katekes användes 

som lärobok. I stort sett var detta det enda eleverna undervisades om i skolan och det skulle 

förbereda eleven till konfirmationen.38  Folkskolan vilade på luthersk grund och undervisning var 

obligatorisk för alla elever i folkskolan. När dissenterlagen tillkom 1873 fick alla barn med föräldrar 

som var främmande trosbekännare i dissentlagens mening och således inte var medlemmar i Svenska 

kyrkan, befrielse från kristendomsundervisningen.39   

 

Sambandet mellan skola, stat och kyrka var starkt. I varje skoldistrikt skulle det finnas en 

skolstyrelse och kyrkoherden var självskriven ordförande. Kyrkans inflytande över folkskolan 

ifrågasattes av många folkskollärare som ville stärka sin yrkesroll och minska beroendet av kyrkan. 

1909 överfördes ansvaret över folkskolan i städerna från kyrkostämman till stadsfullmäktige. Det 

kom att dröja till 1955 innan landskommunerna genomförde motsvarande förändringar.40 

 

Under slutet av 1800-talet skedde det flera samhällsförändringar. Det bildades olika folkrörelser som 

väckelse-, nykterhets- och arbetarrörelser. De olika rörelserna startade i sin tur olika studieförbund 

                                                
36 Jord för växande, Skolverket, 1998, s. 97. 
37 Algotsson, Karl-Göran, Från katekestvång till en religionsfrihet. Debatten om religionsundervisningen i skolan under 
1900-talet, 1975, s. 30. 
38 Nilsson, Roddy, Kontroll, makt och omsorg - Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940,2003, s. 64. 
39 Algotsson, Karl-Göran, Från katekestvång till en religionsfrihet. Debatten om religionsundervisningen i skolan under 
1900-talet, 1975, s. 3. 
40 Nilsson, Roddy, Kontroll, makt och omsorg - Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940,2003, s. 65. 
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som ABF, Scoutförbundet och Blå bandet. På så sätt skapades ett folkligt bildningsideal och kärnan i 

detta var de idéer om människovärde, jämlikhet och demokrati som var bärande för folkrörelserna 

själva.41   

Medlemmarna i frikyrkorna började kräva att deras barn skulle slippa katekesundervisningen.  

Den socialdemokratiska rörelsen var under frammarsch under slutet av 1800-talet. Deras krav var att 

religionsundervisningen skulle försvinna helt från skolundervisningen eller åtminstone att den 

konfessionellt färgade undervisningen skulle försvinna. Som argument till detta menade man enligt 

Algotsson att skolan inte skulle inpränta i barnens läror det som stred mot vetenskapen och mot 

upplyst tänkande överhuvudtaget.42    

 

Även Sveriges Allmänna Folkskolelärareförening intog en kritisk hållning till katekesläsandet. Men 

deras synpunkter var ur pedagogisk synvinkel. De ansåg att innehållsmässigt var katekesen 

obegriplig för barn. Den regering som ledde Sverige 1911 tillsatte en katekesnämnd som skulle utse 

en ny lärobok i den kristna tros- och sedeläran. Resultatet blev en lärobok med titeln Vår kristna tro. 

Boken innehöll bland annat Luthers lilla katekes vars hela text var inbakad i boken.43  

 

År 1917 bildade socialdemokrater och liberaler regering för första gången. Posten som 

ecklesiastikminister blev socialdemokraten och folkskolläraren Värner Rydén. Han hade under 

början av 1900-talet flera gånger i föredrag och artiklar krävt en konfessionslös 

religionsundervisning i skolan.44 Många liberaler tillhörde frikyrkor vilket gjorde det omöjligt för 

socialdemokraterna att driva igenom att ämnet religion togs bort från skolundervisningen. Rydén 

tillkallade en skolutredning för att utforma en ny undervisningsplan som han själv blev ordförande 

för. Tillsammans skapade liberala och socialdemokrater en ny läroplan för att förbättra utbildningen i 

folkskolan. 45 Det kyrkliga inflytandet minskade successivt i skolan vilket kom att återspeglas i 

ämnet biblisk historia och katekes innehåll och timantal.46  

 

 

 
                                                
41 Isling, Åke, Vägen till en demokratisk skola. Skolpolitik och skolreformer i Sverige från 1880- till 1970-talet, 1974, s. 
48.  
42 Algotsson, Karl-Göran, Från katekestvång till en religionsfrihet. Debatten om religionsundervisningen i skolan under 
1900-talet, 1975, s. 35. 
43 Ibid. s. 170. 
44 Ibid. s. 216 
45 Isling, Åke, Vägen till en demokratisk skola. Skolpolitik och skolreformer i Sverige från 1880- till 1970-talet, 1974, s. 
52. 
46 Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Almén m.fl., 2000, s. 11. 
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7.2. Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919 
 

Delar ur Folkskollärarkåren hade krävt nya reformer beträffande skolans innehåll och arbetsmetoder 

och hänvisat till Tyskland där nya pedagogiker prövats. Pedagogiken ändrades nu i skolan till en mer 

barnanpassad och aktiverande undervisning än tidigare.47 I och med den nya undervisningsplanen 

ändrade biblisk historia och katekes namn till kristendomskunskap. 

 

7.3. Mål med undervisningen samt kursplan för kristendomskunskap 
 

Målet med undervisningen var att lära eleverna etik och moral och främja sedlig utveckling.48  

Katekesläsningen togs bort helt och hållet. Den tidigare tradition som hade funnits och som bestod i 

att folkskolan skulle stå för en religionsundervisning som var konfessionellt bunden till Svenska 

kyrkan bröts nu. I kursplanen stod det att undervisningen skulle ha betoning på Nya testamentet och 

Jesu bergspredikan och i viss mån kyrkohistoria. 49 

 

7.4. Delar ur den svenska samhällsdebatten 1919-1955 
 

Svenska Kyrkan och högerkretsar inom politiken var mycket kritiska till att katekesläsningen togs 

bort i den nya undervisningsplanen för ämnet kristendomskunskap. 1927 lämnades en petition med 

omkring 350 000 namnunderskrifter in till regeringen där det krävdes undervisning grundad på 

Luthers lilla katekes.50  

 

Efter andra världskriget genomgick det svenska samhället stora förändringar som fick konsekvenser 

för Svenska kyrkan. Många människor hade blivit medlemmar i olika väckelserörelser, men även 

flykting- och arbetskraftinvandringen bidrog till en kraftig tillväxt för de religiösa minoriteterna och 

invandrarkyrkorna. Majoriteten av den svenska befolkningen stod kvar som medlemmar i Svenska 

kyrkan. Dock hade det religiösa engagemanget minskat bland kyrkans medlemmar.51 

  

                                                
47 Svedberg, Lars, Zaar, Monika Boken om pedagogerna, 1998, s. 40 
48 Lendahls, Birgit, Religion i skolan men hur? Metod - debattbok för lärare och blivande lärare i grundskolan, 1986, s. 
66. 
49 Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Almén m.fl., 2000, s. 216. 
50 Algotsson, Karl-Göran, Från katekestvång till en religionsfrihet. Debatten om religionsundervisningen i skolan under 
1900-talet, 1975, s. 259.  
51 Alvunger, Daniel, Nytt vin i gamla läglar. Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973, 2006, s. 39. 
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När andra världskriget var slut fanns det återigen möjligheter och resurser att utveckla skolan. Den 

socialdemokratiska regeringens satt då vid makten och deras främsta prioritering blev att reformera 

skolväsendet. 1940- och 1950-talen blev utredningarnas och försöksverksamhetens decennier. Det 

som undersöktes och debatterades var förutsättningarna för ett nytt innehåll i skolverksamheten samt 

för att få en ny uppbyggnad. 1946 tillsattes en skolkommission för att utreda svenska skolväsendets 

utveckling. Målet var att skapa en slags grundskola som var gemensam för samtliga skolbarn i 

Sverige. En demokratisk skola där alla barn oavsett deras härkomst skulle få samma slags utbildning 

under de första nio skolåren. Kommissionen ville även förändra ämnet kristendomskunskap till en 

vetenskapligt objektiv neutral religionsundervisning. 52   

 

Kravet på katekesläsning förekom alltmer sällan. Både de som tillhörde statskyrkan och de som 

tillhörde frikyrkor gick i stort sett i samma riktning. De ville ha kvar en evangelisk undervisning.53 

1951 fick Sverige en ny religionsfrihetslag. Det innebar att lärare inte behövde tillhöra den svenska 

statskyrkan för att få undervisa i kristendomskunskap. Men de lärarkandidater som tog ut sin examen 

fick erhålla en erinran om att de genom att ta anställning som lärare hade skyldighet att undervisa i 

kristendomskunskap enligt undervisningsplanen.54  

 

7.5. Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955 

 
Under allmänna anvisningar rörande folkskolans verksamhet finner man följande: 
 

Folkskolan har till uppgift att meddela en allmän medborgerlig bildning att medverka till en harmonisk 

utveckling av de ungas individuella anlag och att i samverkan med hemmen fostra de unga till 

självständiga och ansvarskännande människor och samhällsmänniskor.55  

 

Vidare står det att till skolans uppgift hör att vänja eleverna vid att inta en saklig och prövande 

inställning till olika problem och uppgifter. Det är viktigt att basera kunskap på fakta. Eleverna skall 

lära sig stärka sin motståndskraft mot osaklig propaganda och auktoriteter.  Ämnet går under namnet 

kristendomskunskap.  

 
                                                
52 Hartman, Sven, G, Lärares kunskap. Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, 1995, s. 35. 
53 Algotsson, Karl-Göran, Från katekestvång till en religionsfrihet. Debatten om religionsundervisningen i skolan under 
1900-talet, 1975, s. 352. Evangelisk = De reformatoriska kyrkornas självbeteckning som uttrycker att de bygger sin lära 
på eveangeliet. 
54 Lendahls, Birgit, Religion i skolan men hur? Metod - debattbok för lärare och blivande lärare i grundskolan, 1986, s. 
66. 
55 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1955, s. 6. 
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7.6. Mål med undervisningen samt kursplan i kristendomskunskap 
 

I målen för ämnet står följande: 
 

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

skrifternas huvudsakliga mål om kristen tro och etik, om huvuddragen i kristendomens historia och 

samfundsformer samt om viktiga icke kristna religioner. Den skall också giva inblick i nutidens religiösa 

och etiska grundfrågor.56 

 

Under kapitlet kursinnehåll står det angivet vad eleverna ska lära sig under varje årskurs.  

I nionde klassen ska eleverna undervisas i: 

 
Viktiga icke kristna religioner 

Den kristna missionen i vår tid 

Kristendomens inflytande på kultur och samhällslivet, varvid nutida problemställningar beaktas.57   

 

I anvisningarna för ämnet står det att läraren ska i kristendomsundervisningen erinra sig om att 

eleverna kommer från olika hemförhållanden med olika uppfattningar om religion. Det är viktigt att 

bedriva undervisningen så att den inte på något sätt kränker elevens erkända rätt till tankefrihet men 

ändå får eleven att uppfatta frågeställningarnas allvar och betydelse.58  

 

Vidare står det att kristendomsundervisningen inte ska få en endast historisk inriktning. Läraren ska 

försöka finna beröringspunkter med elevernas liv i hem, skola och samhälle så att de kan relatera det 

till kristendomen.59 Kristendomsundervisningen bör också samverka med andra ämnen som historia 

när det handlar om religions- och kyrkohistoriska moment. Andra ämnen är geografi, 

hembygdkunskap, samhällskunskap och musik.60  

 

7.7. Delar ur den svenska samhällsdebatten 1955-1962 

 
Skolans sekularisering började enligt Richardson redan 1912 när folkskoleöverstyrelsen bilades och  

                                                
56 Ibid. s. 54. 
57 Ibid. s. 55. 
58 Ibid. s. 54. 
59 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1955, s. 56. 
60 Ibid. s. 57. 
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successivt överflyttade folkskoleärenden från den kyrkliga till den borgerliga kommunen.61 Kyrkans 

makt över skolan hade nu radikalt minskat och de sista resterna av kyrkligt inflytande av folkskolan 

försvann 1956 då den prästliga inspektionen i skolorna avskaffades.62 Religionsundervisningen 

trädde ur kyrkan och in i samhällets och kulturens tjänst.63   

 

Redan 1948 hade Skolkommissionen lagt fram ett förslag om en sammanslagning av realskola och 

folkskola. De båda skolreformerna skulle uppgå i en nioårig obligatorisk enhetsskola.  

Skolkommissionen planerade att den nya grundskolan skulle vara gemensam, men i årskurs nio 

skulle man ha möjlighet att välja mellan nio olika inriktningar. Det var inriktningar inom olika 

sektorer och yrkesgrupper som staten ansågs behöva utbildat folk i för framtiden.64  

 

Religionsundervisningen debatterades livligt då beslutet tagits att de skulle införas en nioårig 

grundskola. Det diskuterades bland annat vad som var lämpligt att läsa för de olika årskurserna. 

Objektiviteten med dess innebörd var också ett hett samtalsämne också inom skolberedningen och 

även i det svenska samhället.65  

 

7.8. Läroplan för grundskolan, Lgr 62 
 

I den nya grundskolan skulle man sammanfoga undervisningstraditioner från både folkskolan och 

realskolan. Både lärostoff och sättet man skulle arbeta på angavs utförligt i grundskolans första 

läroplan. Skolans undervisningsinnehåll skulle genom en kursplaneundersökning anpassas till det 

förändliga samhällets behov. Dessa studier var de första i sitt slag och den använda metodiken var 

internationellt sett den första där man med empirisk metod sökte fastställa samhällets krav i fråga om 

specifika kunskapsmoment och färdigheter.66  

I mål och riktlinjer för grundskolan står det att läsa: 
 

Den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ungdom har till syfte att meddela 

eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmet främja elevernas utveckling 

till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar.67   

                                                
61 Richardson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria, 1999, s. 88. 
62 Alvunger, Daniel, Nytt vin i gamla läglar. Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973, 2006, s. 4. 
63 Tergel, Alf, Från Jesus till Moder Teresa, 1994, s. 577 
64 Egedius, Henry, Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv, 2001, s. 37. 
65 Algotsson, Karl-Göran, Från katekestvång till en religionsfrihet. Debatten om religionsundervisningen i skolan under 
1900-talet, 1975, s. 353-357 . 
66 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 2005, s. 200. 
67 Lgr 62, 1962, s. 13. 



 27 

7.9. Mål med undervisning samt kursplan för kristendomskunskap 
 

I målen för kristendomskunskap står det följande i Lgr 62: 

 
Undervisningen i kristendomskunskap har till uppgift att orientera eleverna om de bibliska skrifternas 

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

samfundsformer samt om viktiga icke-kristna religioner. … Undervisningen skall vara objektiv i den 

mening, att den meddelar sakliga kunskaper om olika trosåskådningars innebörd och innehåll utan att 

auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en vissåskådning. Den skall vara präglad av vidsynthet 

och tolerans. Den bör ske på ett sådant sätt, att eleverna uppfattar frågeställningarnas allvar och betydelse 

och så att den främjar deras personliga utveckling och bidrar till att skapa förståelse för värdet av en 

personlig livsåskådning liksom förståelse och respekt för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor.68  

 

Kursinnehållet för högstadiet är följande: 

 
Eleverna skulle orientera sig om kristen tro och etik.  

Kristendomens historia under 1800- och 1900-talen och framför allt utvecklingen i Sverige.  

Skildringar av det religiösa livets gestaltning inom olika kristna kyrkosamfund. 

Eleverna ska ges en orientering om de viktigaste nutida icke-kristna religionerna och ges en föreställning 

om det som för de skilda religionernas anhängare ter sig som det viktigaste.  

Den kristna missionen med tonvikt på dess arbete i nutiden. 

Bibel ska studeras dels i en historisk aspekt men även bibelns betydelse i nutiden.   

Sammanfattande behandling av såväl den kristna tros- och livsuppfattningen, med beaktande av dess 

förhållande  

till kultur- och samhällsliv, som andra livsuppfattningar. 

Samt de antika kulturfolkens religioner. 69  

 

I läroplanen ges det många anvisningar och kommentarer till hur undervisningen ska bedrivas. Under 

allmänna synpunkter står det att religionsundervisningen i första hand ska vara en undervisning om 

kristendomen. Den är en väsentlig del av grundvalen för de religiösa etiska och sociala värderingarna 

i Sverige som vår kultur, vårt samhälle och vår samlevnad bygger på. Kristendomskunskap om både 

dåtid och nutid är därför viktig. Religionsundervisningen ska även i viss utsträckning orientera om de 

icke-kristna religionerna.  Detta är särskilt angeläget i en tid, då kontakterna mellan olika folk och 

kulturer blir allt livligare och alltmer oumbärliga. Undervisningen ska också ha en fostrande 

inverkan på eleven. Det står även att undervisningen måste bedrivas så att den inte kränker någon 

                                                
68 Ibid. s. 217. 
69 Lgr 62, 1962. s. 218. 
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elevs rätt till tanke och trosfrihet. Undervisningen ska vara objektiv i den meningen att den meddelar 

sakliga kunskaper om olika trosåskådningar innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka 

eleven till en viss åskådning.70 Kristendomskunskap blev nu integrerat med samhällsorienterade 

ämnen.  
 

Det ges även anvisningar om lärostoff, planering av studierna, undervisningsformer och arbetssätt, 

och hjälpmedel. Även i denna läroplan ges det anvisningar om att samverkan med andra ämnen är att 

föredra. Men man poängterar att samverkan med andra ämnen inte bör drivas så långt att man 

förlorar sammanhanget i kristendomsundervisningen.71  

 

7.10. Delar ur den svenska samhällsdebatten 1962-1969 
 

Det är första gången det skrevs in ett objektivitetskrav i undervisningen av ämnet och det var något 

som många i samhället länge eftersträvat. Enligt Algotsson kände sig många i lärarkåren osäkra på 

objektivitetskravet och vad det innebar i praktiken. De blev rädda att bedriva en undervisning som 

stred mot läroplanen. Debatten om objektivitet i undervisningen fortsatte i samhället.  

1963 lades det fram ett förslag om en ny gymnasiereform. Bland annat skars ämnet 

kristendomskunskap ner kraftigt från fem timmar i veckan till två och en halv timma.72 Det startade 

en stor opinion som ledde till att 2,1 miljoner skrev på en namninsamling i protest mot detta. Kristen 

Demokratisk Samling bildades 1964 först som förening och sedan som ett parti som ett led i 

protesterna mot nedskärningarna.73  

 

Den kristna opinionen som i början av 1960-talet förespråkat en evangelistisk 

kristendomsundervisning övergick allt mer till att förordna en neutral religionsundervisning.  

Socialdemokraterna som då var vid regeringsmakten propagerade för att Svenska kyrkan skulle 

skiljas från staten. Den kristna socialdemokratiska gruppen, Broderskapsrörelsen, hade 1967 i sitt 

religionsfrihetsprogram deklarerat att staten skulle vara religiöst neutral och att statskyrkosystemet 

var oförenligt med religionsfrihetsprincipen.74  

 

 
                                                
70 Ibid. s. 221. 
71 Ibid. s. 223. 
72 Algotsson, Karl-Göran, Från katekestvång till en religionsfrihet. Debatten om religionsundervisningen i skolan under 
1900-talet, 1975, s. 385 
73 Ibid. s. 432-488 
74 Alvunger, David, Nytt vin i gamla lägrar. Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973, s. 209 
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7.11. Läroplan för grundskolan, Lgr 69 

 
Grundskolans andra läroplan kom redan sju år efter den första. Under mål och riktlinjer för 

grundskolan står det följande: 
 

I centrum för skolans verksamhet står den enskilda eleven. De som verkar inom skolan skall visa aktning 

för elevens människovärde och söka skaffa sig kännedom om hans individuella egenart och 

förutsättningar samt söka främja hans personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk 

människa.75  

 

Ämnets benämning ändras till religionskunskap, samma namn som användes på gymnasiet.  

Religionskunskap är fortfarande integrerat med de övriga samhällsorienterade ämnena.  

 

7.12. Mål med undervisning samt kursplan för religionskunskap 

 
Ämnet fick i stort sett behålla den målsättning som formulerades i 1962 års läroplan.  Dock fanns det 

med några förändringar.  

 
Undervisningen i religionskunskap har till uppgift att orientera eleverna om de bibliska skrifternas 

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

samfundsformer. Den skall orientera om övriga religioner, deras heliga skrifter, tro, etik och 

samfundsformer. Den skall vidare ge kännedom om andra livsuppfattningar och attityder till tillvaron än 

de religiösa. Den skall ge inblick i nutidens etiska och livsåskådningsmässiga grundfrågor och 

tankeströmningar.76  

    

I denna målformulering markeras det tydligare att religionskunskapsundervisningen även skulle 

omfatta andra religioner och livsåskådningar än kristendomen. Även livsfrågebegreppet introduceras. 

En saklig och allsidig undervisning ska bedrivas som ger sådana kunskaper att eleven får en 

möjlighet att ta ställning till olika livsåskådningar. Men skolan får inte ta ställning.77  

 

I kursinnehållet för högstadiet ska följande ingå: 

 

                                                
75 Lgr 69, 1969, s. 10. 
76 Ibid. s. 175. 
77 Lendahls, Birgit, Religion i skolan men hur? Metod-debattbok för lärare och blivande lärare i grundskolan, 1986, s. 
66. 
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Kristendomen: olika kyrkor och samfund, särskilt om det som förenar och det som skiljer samt något om 

den historiska bakgrunden.  

De afro-asiatiska kyrkorna.  

Den kristna missionen.  

De ekumeniska strävandena.  

De bibliska skrifternas grundtankar.  

Övriga religioner: religionernas utgestaltning i tro och liv inom judendom, islam, hinduism, buddism och 

naturfolkens religioner. För judendomen väsentliga tankar i gamla testamentet och för islam ur koranen. 

Religion och filosofi i antikens Grekland 

Väsentliga livsfrågor: frågor kring livsåskådning och etik med särskild tonvikt på ungdomens aktuella 

problem, belysta utifrån dels den kristna tros- och livsuppfattningen, dels andra livsuppfattningar. 

Livsåskådning: i möte i samtiden viktiga konflikter, kontakter och former för samverkan mellan olika 

livsåskådningar.78 

 

I Lgr 69 ges inte lika detaljerade anvisningar som i Lgr 62. Anvisningar och kommentarer omfattar 

endast två kapitel, lärostoff och arbetssätt och läromedel. Det står att läsa att undervisningen ska vara 

saklig och allsidig och att läraren ska klargöra för eleven vad som är fakta och vad som är tro och 

värderingar.79 De återkommande begreppen i denna läroplan är livsåskådning och etik. Eleven bör 

orientera sig i frågor kring livsåskådning, tro och etik, så långt som möjligt genom aktivt arbete. 

Eleven ska lära sig att hämta information ur lämpliga kunskapskällor.80 Undervisningen blev nu mer 

elevcentrerad från att tidigare varit stoffcentrerad. 

 

7.13. Delar ur den svenska samhällsdebatten 1969- 1980 
 

Under början av 1970-talet debatterades frågan om den internationella pedagogiken. Skulle eleverna 

tränas i underdånighet eller i självständighet? Skulle de lära sig underordna sig en högre vilja eller 

skulle de lära sig diskutera och samarbeta? Läraren skulle se sig som en handledare med uppgift att 

stimulera eleven att ta reda på fakta och lösa uppgifter på egen hand men ingripa om eleven stöter på 

svårigheter.81 

Den stora arbetskraftinvandringen under 1960- och 70- talen från bland annat Grekland, Turkiet och 

dåvarande Jugoslavien medförde att ortodoxa och islamiska trosbekännare bosatte sig i Sverige.82 

 

                                                
78 Lgr 69,1969, s. 176. 
79 Ibid. s. 117. 
80 Ibid. s. 177. 
81 Egedius, Henry, Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv, 2001, s.102  
82 Från kyrka till Wellbeing, Olivestam m.fl. 2002, s. 175 
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7.14. Läroplan för grundskolan, Lgr 80 

 
De borgerliga hade majoriteten i riksdagen från 1977 och fram till slutet av 1980. Arbetet med den 

nya läroplanen hade utformats till stor del av moderaterna och folkpartiet.  Ämnet bytte namn igen 

och hette nu Religionskunskap, människans frågor inför livet och tillvaron. 

Under målen för de samhällsorienterade ämnena står det: 

 
Dessa ämnen har ett särskilt ansvar för fostran av eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle. 

Eleverna ska vidga sina kunskaper om sig själv och andra samt få kunskaper om de lagar och 

normsystem som vårt samhälle grundar sig på. Det är viktigt att eleven lär sig att värna om de 

demokratiska rättigheterna.83  

 

7.15. Mål med undervisningen samt kursplan för Religionskunskap, människans 

frågor inför livet och tillvaron 

 
I målen för ämnet står det följande: 

 

Skolan ska hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron. Eleverna skall få vidgade 

kunskaper om den kristna religionen med bibeln i centrum. Även om kristendomen betyder mest för att 

förstå vår egen kultur, skall det kristna arvet jämföras med andra religiösa traditioner och 

livsåskådningar. Det religiösa arv som många invandrare för med sig ger värdefulla bidrag till belysning 

av dessa frågor. Eleven skall också ta del av andra livsåskådningar än de religiösa. Undervisningen skall 

hjälpa eleverna att utveckla en personlig uppfattning samt förståelse för andra människors och kulturers 

värderingar. Den skall samtidigt hävda vår demokratis väsentliga värden och klart ta avstånd från allt 

som strider mot dessa.84  

 

Det återkommande begreppet i denna läroplan var kunskap men även demokrati. Man skrev att 

skolan skall fostra och det innebär att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera barn och 

ungdomar till att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa komma till 

uttryck i praktisk vardaglig handling.85 Den nya läroplanen förutsattes bli kompletterad med en lokal 

plan för varje rektorsområde.  

Under högstadietiden ska eleverna lära sig om: 

 
                                                
83 Lgr 80, 1980, s. 119. 
84 Ibid. s. 121. 
85 Ibid. s. 17.  
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Bibelns tillkomst och Bibeln som inspirationskälla 

Kyrkokunskap: väckelserörelser, katolska kyrkan, nyandliga rörelser, gudstro i modern tid, mission, 

ulandshjälp 

Religionshistoria: buddhism, hinduism, islam, judendom, naturfolkens religioner, musikens religiösa 

funktioner 

Andra livsåskådningar än de religiösa: marxism, humanism.86 

 

 

Det anses vara viktigt att diskutera livsfrågor, tro och etik med eleverna. En viktig regel är att 

undervisningen skall utgå från och anknyta till elevernas egna erfarenheter, aktuella händelser och 

företeelser och behandla aktuella personer i nutiden. Utgångspunkt är alltså inte i första hand 

ämnesinnehållet, utan elevernas erfarenheter, tidigare kunskaper och färdigheter. Elevernas 

erfarenhetsvärld skall vidgas och fördjupas med hjälp av de kunskaper och färdigheter, som ämnet 

religion kan innehålla.87 

 

Genom att diskutera vad som är rätt och orätt i vissa situationer kan eleven lära sig hur olika 

uppfattningar styr våra handlingar och ställningstagande till olika livsfrågor.  

Diskussioner kan med fördel föras från betydelsen av religiös tro när man tar ställning till olika 

livsfrågor. Frågor att diskutera kan vara: skuld- förlåtelse, frälsning - nåd och ensamhet – trygghet.88  

 

7.16. Delar ur den svenska samhällsdebatten 1980-1994 
 

Under 1980 talet förändrades det svenska samhället och även vår omvärld. Handeln mellan 

människor, kapital varor och tjänster rörde sig över stora delar av världen, mycket tack vare att den 

nya informationstekniken slog igenom. Globalisering blev ett omtalat begrepp. Vi gick från att leva i 

ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Under 1980- talet kom bland annat assyriska, 

syrianska, vietnamesiska och latinamerikanska grupper till Sverige. De har fört med sig den syrisk 

ortodoxa, buddhistiska respektive katolska trostillhörigheten. Även antalet icke-kristna 

trosbekännare ökade genom främst muslimer som bosatte sig i Sverige.89  

 

I början av 1990- talet fick Sverige en borgerlig regering och Beatrice Ask blev Sveriges nya 

skolminister. Ask gav direktiv till Läroplanskommittén att utarbeta en ny läroplan.  

                                                
86 Ibid. s. 128.  
87 Selander, Sven-Åke, Undervisa i religionskunskap, 1993, s. 15. 
88 Lgr -80, 1980, s. 128. 
89 Från kyrka till Wellbeing, Olivestam m.fl., 2002, s. 175 
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Med Lpo 94 förändrades sättet man skrev på i och med att politikerna strävade mot medlemskap i 

EU internationaliserades läroplanen. I stället för att ge detaljerade anvisningar om hur 

undervisningen skulle bedrivas gav den nya läroplanen korta anvisningar om mål och innehåll för 

undervisningen. 90  Den borgerliga regeringen bestod av moderater, kristdemokrater, folkpartister och 

centerpartister ingick. Det var första gången kristdemokraterna befann sig i en regeringskoalition och 

de ville få gehör för sina speciella synpunkter vilka bland annat var att ge de kristna värdena en 

förstärkt ställning i skolorna.91 

 

7.17. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 
 

1994 kom läroplanen för grundskola och gymnasieskola Läroplaner för det obligatoriska 

skolväsendet och de frivilliga skolformerna. I skolans värdegrund gör den kristna traditionen något 

av ”comeback” i läroplanssammanhang.92 

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de världen som skolan skall gestalta 

och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.93  

 

Formuleringen kristen tradition och västerländsk humanism väckte många frågor och skapade debatt 

om detta skulle bli en återgång till kristendomskunskap. Härenstam hade synpunkter på 

formuleringen i värdegrunden: 

 
När det gäller etik är det den kristet – humanistiska västerländska traditionen man ska lära av. Samtidigt 

betonas starkt vikten av att skolan ger möjlighet för skilda uppfattningar. Därmed öppnas naturligtvis 

möjligheten att lära av icke – kristna religioner och låta dessa bidra till elevernas 

livsåskådningsutveckling, så länge den inte strider mot de gemensamma värderingarna.94   

 

Enligt denna läroplan ska eleverna kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga. De ska ta ett större 

ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön och ha ett reellt inflytande på utbildningens 

                                                
90 Egedius, Henry, Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv, 2001, s. 123. 
91 Ibid. s.134 
92 Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Almén m.fl., 2000, s. 223. 
93 Lpo 94, 1994, s. 3. 
94 Härenstam, Kjell, Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik- om konsten att välja kunskap, 2000, s 205 
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utformning. Lärarna ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning 

och för sitt arbete i skolan.95 

 

7.18. Mål med undervisningen samt kursplan för religionskunskap  
 

Ämnet religionskunskap som det åter bytte namn till är inte bara obligatoriskt i grundskolan utan 

även ett kärnämne på alla gymnasielinjer. Följande står att läsa om ämnets syfte och roll i kursplanen 

för grundskolans senare år.  
 

Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och 

livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och intresse för religion. Fördjupade kunskaper om religion och 

livsåskådning möjliggör detta. I ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och kulturell mångfald 

ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv. Ämnet bidrar till 

förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att bemöta främlingsfientlighet samt 

utvecklar elevernas känsla för tolerans.96 

 

Ämnet delas i kursplanen in i tre delar Livsfrågor och livstolkning, etik samt tro och tradition.  
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret:  

Eleven skall  

kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor, 

kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden, 

ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, 

traditioner, konst och litteratur97  

 

Under kursplaner står det att läsa att på varje skola och i varje klass måste lärare tolka de nationella 

kursplanerna och tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt 

i elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov.  

I denna läroplan diskuteras problem som uppstått med religionskunskap. Ett problem är 

bedömningsfrågan i ämnet. Eftersom det inte finns facit eller exakta svar inom stora delar av 

ämnesinnehållet så väljer lärare att undervisa i sådant som är lättare att bedöma. Det kan medföra att 

innehållet i undervisningen blir mer beskrivande än reflekterande. Ett annat problem är vad man ska 

                                                
95 Lpo 94, 1994, s. 14 
96 www.skolverket.se/sb/d/662  Hämtat 080519 
97 www.skolverket.se/sb/d/658/a/2296 Hämtat080519 
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göra av ämnet religionskunskap? Om det läggs separat så riskerar det att bli isolerat och integreras 

det i So-undervisning kan det vara svårare att urskilja elevens ämneskunskap.98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 www.skolverket.se/sb/d/658/a/2295 Hämtat 080519  
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8. Analys  
 

När folkskolan infördes 1842 var syftet med skolans undervisning att eleverna skulle fostras i den 

evangelisk-lutherska läran vilket ämnets benämning biblisk historia och katekes vittnar om. I Lpo 94 

är ett syfte med ämnet religionskunskap att bidra till förståelse av traditioner och kulturer och 

därmed ge en grund till att bemöta främlingsfientlighet samt utveckla elevens känsla för tolerans. 

Målen med ämnet har således varit skiftande och kursinnehållet har genomgått stora förändringar.  

 

Sekulariseringsprocessen samt invandringen till Sverige har satt sina spår i religionsämnets 

utveckling. Under slutet av 1800-talet bildades flera frikyrkor i Sverige vilket ledde till att ämnet 

biblisk historia och katekes förändrades. Ämnet bytte namn till kristendomskunskap för att markera 

att ämnet innefattade alla kristna samfund och inte bara den svenska statskyrkan. För att förtydliga 

detta ytterligare togs katekesläsningen bort från undervisningen.99  

 

Nästa undervisningsplan kom att träda i kraft nästan 40 år senare år 1955. Världen hade drabbats av 

två världskrig och samhällets struktur hade ändrats på många sätt. Sverige tog emot många flyktingar 

med olika trosuppfattningar och den nya undervisningsplanen tog hänsyn till detta faktum. 

Undervisningen skulle bedrivas som ickekonfessionell vilket betyder att den inte ska bekänna sig till 

någon religiös tro. Människor var rädda för att ett nytt världskrig skulle bryta ut och för att försöka 

undvika detta var det viktigt att eleven lär sig att stå emot indoktrinering och lära sig basera kunskap 

på fakta och vetenskap. Det står tydligt i anvisningarna över religionsämnet att läraren ska beakta att 

elever med annan trosuppfattning inte ska känna sig kränkta i kristendomsundervisningen.100 Som ett 

led i sekulariseringsprocessen tillsattes en utredning 1958 för att undersöka vilken relation staten och 

Svenska kyrkan skulle ha i framtiden.101 

 

Innan 1955 fanns det inte i religionsämnets mål att innehållet skulle omfatta några andra religioner 

än kristendom. Men efter de båda världskrigens slut hade samhällsbilden förändrats i Sverige och i 

Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955 skulle eleven få inblick i viktiga icke kristna religioner. 

Det står inte i målen vilka religioner som anses vara viktiga. I Lgr 62 formuleras en liknande 

frågeställning det är först i Lgr 69 som ordet viktiga tas bort. Där står det att läsa att eleven ska 

orienteras om övriga religioner. Där ges även en klarare precisering över kursinnehållet som bland 

                                                
99 Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Almén m.fl., 2000, s. 216. 
100 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1955, s. 54 
101 Se Tergel, Alf, Från Jesus till Moder Teresa, 1994 
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annat innefattar bland annat de afro-asiatiska kyrkorna. I Lgr 80 och Lpo 94 anses alla religioner vara 

lika viktiga och det ges inte lika detaljerade anvisningar om vad kursen ska innehålla. I samtliga 

undervisnings och läroplaner betonas vikten av att lära ut kristendomens påverkan i Sverige. 

  

Den röda tråden i de olika läroplanerna tycks vara etik även om formuleringarna ha sett annorlunda 

ut i de olika undervisnings- och läroplanerna. Målet med undervisningen i kristendomskunskap i 

Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919 var att lära eleverna etik och moral och främja sedlig 

utveckling.102 I Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955 hade målformuleringen ändrats till: att 

ge eleverna kunskap om kristen tro och etik.103 En liknande formulering användes i läroplanerna som 

utkom 1962 och 1969. I Lgr 80 är etik tillsammans med livsfrågor och etik ett av huvudmomentet 

som ämnet ska innehålla i undervisningen. Etik blev i den senaste gällande läroplanen, Lpo 94 ett 

delmoment i religionskunskap.  

 

John Dewey blev i början av förra sekelskiftet uppmärksammad i Sverige även om hans pedagogik 

inte kom att göra så stora avtryck i Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919.  

I Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955 kan man se tydliga spår av Dewey. Han menade att 

för att nå en pedagogisk framgång var det viktigt för elevens utveckling att hitta beröringspunkter 

mellan hem, skola och samhälle.104 Under anvisningar till kristendomskunskap står det att läraren ska 

försöka finna beröringspunkter med elevernas liv i hem, skola och samhälle så att de kan relatera det 

till kristendomen.105 

   

När Lgr 62 kommer återspeglas Skinners behaviorism i mål och kursinnehåll. I denna, grundskolans 

första läroplan ges detaljerade anvisningar om lärostoff, planering av studier, undervisningsformer, 

arbetssätt och hjälpmedel. Det serveras en färdig paketlösning för redan färdig kunskap. Liknande 

anvisningar ges även i kursplanen för kristendomskunskap.106 Läroplanen anpassades till samhällets 

behov av utbildade människor för att bygga upp ett välfärdsamhälle. Rätt man på rätt plats. Skinners 

pedagogik bygger på att utbildningen byggdes systematiskt upp utifrån tydligt formulerade mål.  

I Lgr 69 formuleras målen i religionskunskap inte lika detaljerat som i Lgr 62. Den tidigare 

mönsterpedagogiken börjar åter igen övergå till en mer progressiv pedagogik. För att få kunskap ska 

eleven själv leta efter information istället för att få allt lärostoff presenterat för sig. Lgr 80 är 
                                                
102 Lendahls, Birgit, Religion i skolan men hur? Metod - debattbok för lärare och blivande lärare i grundskolan, 1986, s. 
66. 
103 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1955, s. 54. 
104 Se Dewey, John, Individ, skola och samhälle, 2004 
105 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1955, s. 56 
106 Se Säljö, Roger, Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, 2000, 
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tydligare med åter igen influeras av Deweys progressiva pedagogik. Själva ämnesinnehållet var i inte 

det centrala i religionskunskapen utan det var elevens erfarenheter och tidigare kunskaper. Genom 

diskussioner mellan lärare och elev skulle eleven komma fram till olika uppfattningar som rör olika 

livsfrågor.107 

   

I det nya kunskapssamhället kom en annan pedagogik än de tidigare nämnda att tillämpas. I Lpo 94 

har Vygotskij gjort ett stort avtryck med sin sociala konstruktivism. I syftet för religionskunskap står 

det att det är viktigt att föra en öppen diskussion om frågor som rör ämnet. Eleven ska även ha 

möjlighet att fördjupa sig i frågor som rör religion. Läraren ska föra en dialog med eleven och utgå 

från elevens intressen. Vygotskij menade att läraren har en oerhört viktig del i elevens utveckling. 

Eleven utvecklas genom att diskutera och bolla idéer både med lärare samt andra elever.108 Ny 

kunskap får eleven lättast genom att den känner motivation och intresse för det den utför. Det är 

lärarens uppgift att sätta sig in i vad eleven har för tidigare kunskap och sporra eleven att förkovra 

sig. Denna läroplan tillåter lite friare undervisning än de tidigare. Vygotskij ansåg att lek och arbete 

hörde ihop och främjade elevens inlärning och att kunskap skapas socialt. 

 

I slutet av 1800-talet fördes det diskussioner i samhället om att religionsundervisningen skulle tas 

bort ur skolan. Men oavsett vilket politiskt block som har haft makten i Sverige och således styrt 

läroplansutvecklingen så har religionsämnet funnits med i alla undervisnings och läroplaner sedan 

1842. Det finns ingenting som tyder på att det kommer att ske några förändringar i och med nästa 

läroplan. 109 Resultatet av uppsatsen visar på att de pedagogiska tanketraditionerna som gjort avtryck 

i undervisnings/läroplanerna även gjort det i religionskunskapens mål och riktlinjer.  

 

Olika behov i samhället har utvecklat skolans inriktning. Vi har från att vara ett jordbrukssamhälle 

utvecklats till ett industrisamhälle och därifrån till att bli ett kunskapssamhälle vilket kom att ställa 

ny sorts kunskapskrav på skolans undervisning. Sekulariseringen och den allmänna debatten i 

samhället har påverkat religionsämnets innehåll men även de stora invandrargrupperna har påverkat 

och förändrat mål och kursplan för ämnet.   

 

 

                                                
107 Se Dewey, John, Individ, skola och samhälle, 2004 
108 Se Lindqvist, Gunilla, Vygotskij och skolan, 1999 
109 www.svd./nyheter/inrikes/artikel_203173.svd Hämtat 080510 
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9. Diskussion 

 
Enligt en undersökning som Skolöverstyrelsen gjorde på 1980-talet känner sig lärare som undervisar 

i religionskunskap osäkra inför ämnet. Detta tror jag kan härleda till Lgr 62.  Att undervisningen 

skulle bedrivas så neutral som möjligt var uppenbart men vad objektivitetskravet innebar i praktiken 

angavs med otydlighet vilket medförde osäkerhet hos lärare.  

 

Det skulle vara intressant att undersöka om även lärare som undervisar i samhällskunskap och 

historia känner lika stor press att undervisa så objektivt som möjligt. Jag tror att en del i att 

religionskunskap anses av elever vara lite tråkigt beror på att lärare anstränger sig för att hålla 

undervisningen så objektiv som möjligt. Min erfarenhet av undervisning är att för att engagera elever 

i ämnet måste man som pedagog visa att man själv är intresserad och engagerad i ämnet.  

 

Ett problem för religionskunskapens utförande kan vara att den i botten innefattar flera olika 

vetenskapliga discipliner och på så sätt blir lite spretande i sitt utformande. 

Ämnet har varit integrerat med de övriga So-ämnena geografi, historia och samhällskunskap sedan 

1962 vilket jag anser vara till fördel för ämnet. Men jag skulle vilja gå ett steg vidare och integrera 

religionskunskap helt i geografi, samhällskunskap och i ämnet historia. Jag anser att Lpo 94 ger en 

öppning för detta. Det är svårt att avgöra vad som tillhör ämnet religionskunskap och vad som 

innefattar de andra So-ämnena. Det förekommer i vissa skolor att elevernas betyg i So-ämnena 

bedöms utifrån vad de har presterat i samtliga So ämnen: geografi, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap då lärarna finner det svårt att bedöma vilket stoff som tillhör respektive ämne. 

 

 I Lpo 94 blir ämnet uppdelat i tre olika delar: Livsåskådning och livstolkning, etik, samt tro och 

tradition. Dessa tre delar är något som berör oss alla oavsett om vi bekänner oss till någon religion 

eller ej. Livsåskådning och livstolkning skulle kunna integreras med samhällskunskap. Tro och 

tradition passar in både med ämnet samhällskunskap och med historia som kommer att bli ett 

kärnämne när nästa läroplan träder i kraft.  

 

Jag har arbetat inom förskolan under många år och där är det ett naturligt inslag i verksamheten att 

undervisa om tro och tradition, både den svenska men även andra länders. När eleverna i skolan läser 

religionskunskap formas ämnet till något stort och ogreppbart. Jag har mött gymnasielärare som 

ansett att kursen Religionskunskap A ska läsas under årskurs 3 då eleverna anses vara mer mogna. 
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Där ser jag en del av problemen med religionsundervisningen som har uppkommit. 

Religionsundervisningen blir inte ett kontinuerligt inslag under hela skolgången.  

 

Resultatet av min undersökning tyder på att ämnet religionskunskap har ändrats i takt med övriga 

samhällsförändringar som skett i Sverige under 1900-talet och därför är kvar som 

undervisningsämne i skolan. De pedagogiska influenserna i målen med undervisningen har kunnat 

skönjas lika tydligt som i målen för de övriga ämnena i skolan.  

 

Den läroplan som vi tillämpar nu, år 2008 är fjorton år gammal. Det ska bli spännande att se vilka 

pedagoger som influerat författarna till kommande läroplan. I den kommande läroplanen är det åter 

igen en borgerlig regering som gett direktiven till läroplanen men nu med en folkpartist som 

skolminister.  
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10. Vidare forskning 

 
Under min verksamhetsförlagda utbildning, Vfu, har jag funnit att många lärare känner sig osäkra 

inför religionsämnet och vad det ska innehålla för kunskap i undervisningen. Studier som Skolverket 

gjorde 2006 visar att många lärare känner sig trygga med användandet av läroböcker i 

undervisningen. Då granskningen av läroböcker upphörde i Sverige 1991 ingår det numera i lärarens 

roll att granska om läroböckerna är objektiva eller ej. Det vore intressant att med vidare forskning 

undersöka vilka kriterier lärare utgår ifrån när de köper in nya läromedel. 
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12. Sammanfattning  

 
Sverige har utvecklats från att vara en enhetsstat vilad på evangelisk-luthersk grund till att nu vara ett 

sekulariserat land. Jag har undersökt om detta kan återspeglas i religionsämnets kursplaner och mål 

samt om pedagogiska tanketraditioner som påverkat svenska skolans utveckling även kan återspeglas 

religionsämnet. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur religionsundervisningen har utvecklats och förändrats 

genom tiden.  Jag har sökt svar på om man kan tyda de pedagogiska tanketraditionerna i kursplanen 

för ämnet. 

 

Min frågeställning var: 

Hur har ämnet Biblisk historia och katekes förändrats och utvecklats från 1842 till 1994? 

 

Till mitt teoretiska ramverk har jag använt mig av Boken om pedagogerna upplaga fyra och fem. 

Jag har använt mig av en deskriptiv metod för att undersöka den berörda tidsperioden. 

 

Resultatet av min undersökning visar att religionsämnet har anpassats och formats i takt med tiden. 

Från att på 1800-talet endast innehålla den evangelisk-lutherska läran har religionsämnet kommit att 

omfatta en stor del som berör religion och livsåskådning. Den röda tråden i undervisnings och 

läroplaner har varit etik. De pedagogiska idéerna som inspirerat i undervisnings och läroplanerna kan 

återspeglas i mål och kursinnehåll för religionskunskap.   

 

Läroplaner tillkommer inte av en slump utan är ett resultat av ett historiskt skeende. Det vi lär ut i de 

svenska skolorna idag har en lång förändrings- och anpassningshistoria bakom sig. Vad som anses 

vara viktig kunskap och vad som anses vara lämpliga undervisningsmetoder har kontinuerligt 

förändrats och kommer så att fortsätta i takt med att samhället i övrigt utvecklas. Sekulariseringen i 

samhället samt invandringen till Sverige har påverkat religionsämnets innehåll.  

De pedagogiska tanketraditionerna som var mitt teoretiska ramverk  
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